
คณุสมบติัของนักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม 
นักเรียนท่ีดีพึงประพฤติและปฏิบติัตน ดงัต่อไปน้ี 

 
1. นักเรยีนตอ้งมเีครื่องแต่งกาย เครื่องเขยีนแบบเรยีนและเครื่องใชต้่างๆ ครบตามที ่โรงเรยีนก าหนด 
2. นักเรยีนตอ้งแตง่กายและประพฤตตินตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของกระทรวงศกึษาธกิารและขอ้ก าหนดของ

โรงเรยีน 
3. นักเรยีนตอ้งเชื่อฟัง  และปฏบิตัตินอยู่ในโอวาทของคร ู– อาจารยท์ุกท่านฃ 
4. นักเรยีนตอ้งประพฤตปิฏบิตัตินใหส้มกบัสภาพความเป็นนักเรยีน  ดว้ยการไม่สบูบุหรี ่  
     ไม่ดืม่หลา้  ไม่เสพสิง่เสพยต์ดิ ไม่เล่นการพนัน และไม่มัว่ในอบายมขุต่างๆ 
5. นักเรยีนตอ้งประพฤตแิละปฏบิตัตินตามกฎหมายของบา้นเมอืง จารตีประเพณี และวฒันธรรม 
6. นักเรยีนตอ้งขยนั  ประหยดั  ซือ่สตัย ์ ตรงต่อเวลา  มนี ้าใจนักกฬีาและยดึมัน่ในหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมที่ด ี
7. นักเรยีนตอ้งสุภาพอ่อนโยนมสีมัมาคารวะต่อบุคคลทัว่ไปและปฏบิตัตินเหมาะสมตามวยั  เพศ  และสถานภาพ

แห่งตน 
8. นักเรยีนตอ้งมคีวามเสยีสละ  เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่  เหน็ประโยชน์ส่วนรวม  รกัษาทรพัยส์มบตัขิองโรงเรยีนของสงัคม

ทัว่ไป  และมคีวามสามคัคใีนหมูค่ณะ รุ่นน้องนับถอืรุ่นพีแ่ละรุ่นพีป่ระพฤตปิฏบิตัตินใหเ้ป็นตวัอย่างทีด่แีก่รุ่น
น้อง 

9. นักเรยีนตอ้งสรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่โรงเรยีนทุกวถิทีาง  และไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการท าลายชื่อเสยีงของ
โรงเรยีน 

10. นักเรยีนตอ้งพฒันาศกัยภาพและสมรรถภาพของตนเองตลอดเวลา  ทัง้ทางดา้นร่างกายจติใจ   อารมณ์  
สตปัิญญา  ความรู ้ ความสามารถ  และสงัคม 
 

การปฏิบติัตนในการมาโรงเรียนและเข้าเรียน 
1. แต่งกายดว้ยเครื่องแบบนักเรยีน หรอืเครื่องแตง่กายทีถู่กตอ้งและเรยีบรอ้ยตลอดเวลา   ทีเ่ดนิทางไปและกลบั

จากโรงเรยีน  ขณะอยูใ่นโรงเรยีนและการไปท ากจิกรรมนอกโรงเรยีน 
2. แต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ย  ไม่สวมรองเทา้แตะเขา้มาในบรเิวณโรงเรยีน 
3. ไม่พกพาอาวุธ  ไม่น าของมคี่ามาโรงเรยีน  และไม่ตกแตง่เครื่องประดบัใดๆ ทัง้สิน้ 
4. มาถงึโรงเรยีนก่อนสญัญาณเขา้แถวตอนเชา้ 
5. ไม่ออกจากโรงเรยีนก่อนเวลาโรงเรยีนเลกิโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
6. เขา้หอ้งเรยีน  เขา้หอ้งประชมุ  หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างพรอ้มเพรยีง 
7. ตอ้งมคีวามเคารพ  ส ารวม  และรกัษาระเบยีบวนิยัในขณะอยู่โรงเรยีน 
8. ในการเดนิทางมาโรงเรยีนตอ้งขึน้รถรบัส่งของโรงเรยีนเท่านัน้ 
9. ในกรณีทีน่ักเรยีนเดนิทางมาเองจะตอ้งมผีูป้กครองมารบัมาส่งไม่อนุญาตใหน้ักเรยีนขบัรถทุกชนิดมาโรงเรยีน

เองโดยล าพงั 
10. ท าความเคารพคร ู– อาจารยแ์ละผูม้าเยีย่ม  เมื่อพบปะในบรเิวณโรงเรยีนดว้ยวธิกีาร   ทีเ่หมาะสมและ

สม ่าเสมอ 
11. เมื่อมคีวามจ าเป็นตอ้งหยุดเรยีน นักเรยีนหรอืผู้ปกครองตอ้งแจง้ใหโ้รงเรยีนทราบ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
12. ไม่น าอาหาร และเครื่องดื่ม เขา้ไปรบัประทานในหอ้งเรยีน หรอืบรเิวณอื่นทีน่อกจากหอ้งอาหาร  เวน้แต่ไดร้บั

อนุญาตเป็นครัง้คราว 



13. ไม่เถลไถลหรอืไปในสถานทีอ่นัไม่เหมาะสมในระหว่างทางไปและกลบัจากโรงเรยีน 
 

การปฏิบติัตนในพิธีการก่อนเข้าห้องเรียน 
1. สญัญาณเขา้แถว  นักเรยีนมาเขา้แถวประจ าทีต่ามชัน้ของตนเอง  และจดัแถวใหเ้ป็นระเบยีบ  ภายใตก้าร

ควบคุมของหวัหน้าชัน้  อาจารยท์ีป่รกึษา   
2. สญัญาณสิน้สุด นักเรยีนทุกคนอยู่ในความสงบ ตัง้ใจฟังโอวาทจากอธกิารโรงเรยีนหรอื ผูอ้ านวยการ  และ

รอ้งเพลงชาตพิรอ้มกนั  
3. เมื่อสวดภาวนาเสรจ็  ทุกคนตัง้ใจออกกายบรหิารพรอ้มกนั 
4. การเดนิเขา้หอ้งเรยีน  ตอ้งเดนิเป็นแถวอยา่งมรีะเบยีบ  ไม่พดูคยุ  เล่นหรอืแตกแถว 
5. นักเรยีนทีม่าสายจะไปในแถวโดยไม่ไดร้บัอนุญาตไม่ได ้ ใหเ้ขา้แถวในกลุ่มผูม้าสายและปฏบิตัติาม

ขอ้ก าหนดทีว่างไวส้ าหรบันักเรยีนทีม่าสาย 
 

การปฏิบติัตนในการเขา้ประชุม 
1. นักเรยีนทุกคนจะตอ้งรบัผดิชอบว่าเป็นหน้าทีข่องตนทีจ่ะเขา้ร่วมการประชุมทุกครัง้ตามวนั  เวลา  และ

สถานทีท่ีโ่รงเรยีนก าหนดไว ้ ผูท้ีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดจ้ะตอ้งไดรบัอนุญาตจากครทูีป่รกึษา หรอื 
ผูช้่วยครฝู่ายฯ 

2. เดนิเขา้หอ้งประชุมอย่างมรีะเบยีบ นัง่ประจ าทีต่ามทีก่ าหนดไว ้ และอยู่ในอาการสงบ  ส ารวม  ตลอดเวลา
การประชุม 

3. ท าความเคารพเมื่อผูใ้หก้ารประชุมเขา้มา  และจะออกจากหอ้งประชุม 
4. ไม่ออกและเขา้หอ้งประชุมขณะทีม่กีารประชุม  ก่อนไดร้บัอนุญาต 
5. หลงัจากสิน้สุดการประชมุแลว้ นักเรยีนจะออกจากหอ้งประชุมได ้ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูด้ าเนินการ

จดัการประชมุก่อน และแยกยา้ยออกจากหอ้งประชมุอย่างมรีะเบยีบ 
 

การปฏิบติัตนในห้องเรียน 
1. เขา้และออกหอ้งเรยีนโดยพรอ้มเพรยีงกนั 
2. ดแูลความเรยีบรอ้ยของหอ้งเรยีน  ก่อนทีจ่ะมกีารเรยีนการสอน 
3. แต่งกายดว้ยชุดแต่งกายทีโ่รงเรยีนก าหนดในการเรยีนแต่ละวชิาในลกัษณะทีเ่รยีบรอ้ย 
4. ท าความเคารพอาจารยผ์ูส้อนและวทิยากร  ก่อนและหลงัจากสิน้สุดการเรยีนการสอน 
5. รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในขณะมกีารเรยีนการสอน 
6. ใชโ้ต๊ะ  เกา้อี ้ ดว้ยอาการส ารวม  ไม่นัง่โยกเกา้อี ้ ไม่เลื่อนโต๊ะ เกา้อี ้ออกนอกแถว  ทีจ่ดัไว ้
7. ไม่นัง่ขอบโต๊ะ  ขอบหน้าต่าง  หรอืทีอ่นัไม่เหมาะสม 
8. รกัษาความสะอาดโต๊ะ เกา้อีไ้ม่ขดู  ขดี เขยีนขอ้ความใดๆ ลงบนโต๊ะเกา้อี ้ไม่ท าการใดๆ ทีท่ าใหเ้กดิความ

ช ารุดเสยีหาย และพืน้หอ้ง ดว้ยการไม่ทิง้เศษกระดาษ  หรอืเศษวสัดุหรอืถม่น ้าลาย  สัง่น ้ามกู 
9. เมื่อใชก้ระดาน  บอรด์  ฝาผนัง  หรอืส่วนใดของหอ้งแลว้  ควรจดัการใหอ้ยูใ่นลกัษณะเรยีบรอ้ยดงัเดมิ 
10. ไม่น าโต๊ะ  เกา้อีห้รอือุปกรณ์ต่างๆ  ในหอ้งเรยีนออกนอกหอ้งเรยีน 
11. ปิดไฟฟ้า พดัลม ทุกครัง้หลงัจากใชห้อ้งแลว้หรอืยา้ยไปเรยีนทีห่อ้งเรยีนอื่น 
12. ใหค้วามสนใจเฉพาะวชิาทีก่ าลงัเรยีนเท่านัน้ ไม่น าวชิาอื่นมาท าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
13. ไต่ถามปัญหา  เสนอแนะ  และใหข้อ้คดิในขณะมกีารเรยีนการสอน 



14. ขออนุญาตผูส้อนหรอืวทิยากร  ก่อนจะท าการใดๆ ทีเ่ป็นการขดัจงัหวะการเรยีนการสอน  เช่น  การออกและ
เขา้หอ้งเรยีนในขณะทีม่กีารเรยีนการสอน  หรอืเมื่อตอ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็  ใหข้อ้เสนอแนะ 
ตลอดจนความตอ้งการทีจ่ะลุกเดนิไปตดิต่อกบัเพื่อร่วมหอ้ง 

15. เปลีย่นหอ้งเรยีนดว้ยความรวดเรว็และเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
16. ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัในการใชห้อ้งต่างๆ   ตามทีก่ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 

 
การท าความเคารพ 
นักเรยีนทุกคนตอ้งท าความเคารพคร ู– อาจารยท์ุกท่าน ทัง้ในและโรงเรยีนโดยปฏบิตัดิงันี้ 

1. เมื่อครเูขา้หอ้งสอนทุกครัง้ใหห้วัหน้านักเรยีนบอกท าความเคารพ  โดยใชค้ าบอก “นักเรยีนกราบ”  ใหทุ้ก
คนประนมมอืไหวพ้รอ้มกนัและกล่าว  “สวสัดคีรบั : ค่ะ”  และเมื่อหมดเวลาเรยีน ครกู าลงัจะออกจากหอ้ง
ใหห้วัหน้าบอกท าความเคารพ  “นักเรยีนกราบ”  ใหทุ้กคนประนมมอืไหวพ้รอ้มกนัและกล่าว “ขอบคุณครบั 
:ค่ะ” 

2. เมื่อครอูื่นเขา้หอ้งขณะทีม่คีรสูอนอยู่ในหอ้งหรอืไม่กต็าม  ใหห้วัหน้าบอกท าความเคารพเช่นกนั 
3. การท าความเคารพในโอกาสต่างๆ พงึปฏบิตัดิงันี้ 

เมื่ออยู่ในบรเิวณโรงเรยีนพบผูใ้หญ่เดนิผ่านมา  ใหท้ าความเคารพดว้ยการยนืตรง  ถา้นักเรยีนแต่งเครื่องแบบลูกเสอื 
นักศกึษาวชิาทหาร ใหท้ าวนัทยหตัถ์  
เมื่อพบคร ู– อาจารยน์อกบรเิวณโรงเรยีน ใหท้ าความเคารพดว้ยการค านับ  หรอื ไหวต้ามความเหมาะสม 
 
การลาออกนอกห้องเรียน 
 
การออกนอกห้องเรียนขณะท่ีมีการเรียนการสอน 

1. ในระหว่างทีม่ชี ัว่โมงเรยีน  นักเรยีนจะตอ้งอยู่ในหอ้งเรยีน   จะไปอยู่ในหอ้งสมุด    
      โรงอาหาร   หรอืทีอ่ื่นๆ  ไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากครผููส้อนในชัว่โมงนัน้ 
2. ถา้จ าเป็นตอ้งออกจากหอ้งเรยีน   ใหข้ออนุญาตต่อครทูีก่ าลงัท าการสอน 
3. ในกรณีทีค่ร ู– อาจารยอ์าจไมไ่ดอ้ยู่ในหอ้งเรยีน  (สลบัเปลีย่นคาบ)   ใหทุ้กคนอยู่ในหอ้ง  ดว้ยความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย  ไม่ส่งเสยีงหรอืกระท าใดๆ  อนัเป็นการรบกวนหอ้งเรยีนใกลเ้คยีง 
 

การลาออกนอกโรงเรียน 
การลาออกนอกบรเิวณโรงเรยีนตอ้งมผีูป้กครองมารบัและไดร้บัอนุญาตจากอธกิารหรอืผูอ้ านวยการหรอืครฝู่าย
ปกครองเท่านัน้  
 
การปฏิบติัตนในการรบัประทานอาหาร 

1. เขา้แถวแลกคปูอง/ชพิ  เพื่อซื้ออาหาร  และแลกคนืเมื่อทานอาหารเสรจ็ 
2. ไม่คุยกนัเสยีงดงัหรอืคุยขา้มโตะ๊ ขณะรบัประทานอาหารตลอดจนไม่คุยถงึสิง่หยาบคายไรส้าระ 
3. ไม่นัง่รบัประทานอาหารในลกัษณะทีไ่ม่สุภาพ  และไม่เคีย้วเสยีงดงั หรอือา้ปากเคีย้ว 
4. ไม่วางอุปกรณ์เชด็มอื  เชด็ปาก ทีใ่ชแ้ลว้ไวบ้นโต๊ะอาหาร  ควรเกบ็หรอืทิง้ในภาชนะรองรบั 
5. ไม่ขากถ่มน ้าลาย และอย่าแคะฟัน  ดงึขนจมกู  ใชน้ิ้วแคะห ู แคะจมกูในโต๊ะอาหาร 



6. ไม่ทิง้เศษอาหารหรอืเศษวสัดุอื่นใดบนโต๊ะอาหาร หรอืพืน้ในโรงอาหาร 
7. รบัประทานอาหารเสรจ็แลว้ยกเกบ็ในทีท่ีจ่ดัไวห้รอืรวมตามจุดทีก่ าหนด 
8. หา้มน าภาชนะทุกชนิดออกจากโรงอาหาร 
9.  

การปฏิบติัตนในการใช้ห้องน ้าห้องส้วม 
1. เขา้หอ้งน ้าหรอืหอ้งสว้มตามล าดบัก่อนหลงัและไม่ใชห้อ้งน ้าหอ้งสว้มนานเกนิไป 
2. แต่งกายใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกจากหอ้งน ้า หอ้งสว้ม 
3. ทิง้วสัดุช าระหรอืวสัดุอื่นลงในภาชนะรองรบั ไม่ทิง้วสัดุใดๆ ลงในสว้ม หรอืโถปัสสาวะ 
4. ท าความสะอาดโถสว้ม  และโถปัสสาวะหลงัจากใชแ้ลว้ทุกครัง้ 
5. ปิดน ้าหลงัจากใชอ้่างลา้งหน้า  โถปัสสาวะ  หรอืภาชนะรองรบัน ้าในหอ้งสว้ม 
6. ไม่พดูคุยเสยีงดงัในขณะใชห้อ้งน ้าหอ้งสว้ม 
7. ไม่มัว่สุมหรอืท ากจิกรรมอื่นในบรเิวณหอ้งน ้าหอ้งสว้ม  

 
การปฏิบติัในการไปศึกษาและท ากิจกรรมนอกสถานท่ี 

1. นักเรยีนตอ้งน าใบอนุญาตผูป้กครองไปใหผู้ป้กครอง  และน าใบตอบรบัอนุญาตของผูป้กครองในการน า
นักเรยีนไปศกึษานอกสถานทีม่าใหโ้รงเรยีนก่อนวนัไปหรอืตาม  ทีโ่รงเรยีนก าหนด 

2. นักเรยีนตอ้งแตง่เครื่องแบบนักเรยีนหรอืแต่งกายตามขอ้ตกลงของอาจารยค์วบคมุนักเรยีนในบางโอกาส 
และตอ้งเรยีบรอ้ยอยู่ตลอดเวลา 

3. ประพฤตปิฏบิตัตินตามระเบยีบว่าดว้ยการเป็นนักเรยีน  และเชือ่ฟังอยู่ในโอวาทของคร ูอาจารยผ์ูค้วบคมุ
อย่างเคร่งครดั 

4. รวมแถวก่อนออกและเมื่อกลบัถงึโรงเรยีน  เพื่อรายงานตวัต่ออาจารยผ์ูค้วบคมุก่อนออกเดนิทางไป    และ
ก่อนกลบับา้น    การกลบับา้นตอ้งไดร้บัอนุญาตจากคร ูอาจารย ์   ผูค้วบคมุก่อน 

5. ขึน้และลงจากรถดว้ยความเรยีบรอ้ยและตัง้อยูใ่นความสงบ  ขณะเดนิทางไม่ท าการใดๆ อนัเป็นเหตุใหเ้กดิ
อนัตราย  หรอืหวาดเสยีว 

6. เขา้ชมสถานทีแ่ละกจิกรรมในสถานทีต่่างๆ   ดว้ยอาการส ารวม   ในกรณีทีต่อ้งพบเจา้ของสถานทีห่รอื
เจา้ของสถานทีน่ าชม   จะตอ้งตัง้แถวรอรบัการพบน าชมและตัง้แถวเพื่อกล่าวค าขอบคุณ 

7. ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีน่ าชม จะตอ้งตัง้ใจฟังค าอธบิายและปฏบิตัติามค าแนะน าของเจา้หน้าทีอ่ยา่งเคร่งครดั 
8. ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ และแสดงอาการอื่นใดทีเ่ป็นสิง่ไม่เหมาะสมแก่การเป็นนักเรยีนหรอืกระท าในสิง่ที่

เป็นการเสยีชื่อเสยีงแก่โรงเรยีน 
9. ปฏบิตัตินตามกฎขอ้บงัคบัและระเบยีบในการใชส้ถานทีต่่างๆ ตามทีก่ าหนดไว ้ อย่างเคร่งครดั 

 
บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการนักเรียน 

1.รบัฟัง  รวบรวม  ความคดิเหน็ต่างๆของนักเรยีนแลว้เสนอต่อทางโรงเรยีน 

2.รบันโยบายโรงเรยีนไปประชาสมัพนัธ์  ชกัชวน  ขอความร่วมมอืกบันักเรยีนเพื่อปฏบิตังิานอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

3.ดแูลสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ของนักเรยีนใหไ้ดร้บับรกิารทีด่จีากองคก์รและสถาบนั 



4.แสวงหาวธิหีรอืแนวทางปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  ขอ้บงัคบัต่างๆของโรงเรยีนอย่างเหมาะสม 

5.จดักจิกรรมตามประเพณีและเทศกาลต่างๆ 

6.ช่วยเผยแพร่ความรูแ้ละกระบวนการประชาธปิไตย 

7.สรรหาคณะกรรมการชุดต่อๆไป 

 


