
 
 
 
 

(ส ำเนำ) 
 

ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
ว่าด้วยการปกครอง วินัย และการลงโทษนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 

พ.ศ. 2563 
------------------------------ 

 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรปกครอง วินัย และกำรลงโทษนักเรียนเดินเรือพำณิชย์เป็นไปด้วย

ควำมเรียบร้อยและเหมำะสม 
อำศัยอ ำนำจตำมข้อ 7 แห่งระเบียบกรมเจ้ำท่ำว่ำด้วยนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ พ.ศ. 2555 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีจึงวำงข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ว่ำด้วยกำรปกครอง วินัย และกำร

ลงโทษ นักเรียนเดินเรือพำณิชย์ พ.ศ. 2563” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
  3.1 ข้อบังคับศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ว่ำด้วยกำรปกครอง วินัยและกำรลงโทษนักเรียน

เดินเรือพำณิชย์ พ.ศ. 2556 
  3.2 ข้อบังคับศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ว่ำด้วยกำรปกครอง วินัยและกำรลงโทษนักเรียน

เดินเรือพำณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
ข้อ 4 บรรดำข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อปฏิบัติอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้

ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
  “นักเรียน” หมำยควำมว่ำ นักเรียนเดินเรือพำณิชย์ทุกหลักสูตรที่ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี

เปิดให้มีกำรเรียนกำรสอนตำมระบบกำรศึกษำ 
  “สภำนักเรียน” หมำยควำมว่ำ สภำนักเรียนเดินเรือพำณิชย์  
  “อำจำรย์” หมำยควำมว่ำ บุคลำกรในสังกัดศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีและบุคลำกรภำยนอก 

ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่สอน ฝึก หรืออบรมแก่นักเรียน 
  “อำจำรย์ปกครอง” หมำยควำมว่ำ บุคลำกรในสังกัดศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ที่ได้รับ

มอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลและปกครองนักเรียน 
  “ผู้อ ำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 
ข้อ 6 ให้หัวหน้ำกลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนเป็นผู้รักษำกำรตำมข้อบังคับนี้ และมี

อ ำนำจออกประกำศ ค ำสั่ง ข้อปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อบังคับนี้ 
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หมวด 1 
การปกครอง 

---------------------------- 
 

ข้อ 7 ให้กลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนมีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรปกครองนักเรียนเพ่ือ
พัฒนำและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนเป็นทีม ทักษะในกำรเข้ำ
สังคม มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณลักษณะในกำรเป็นผู้น ำที่ดี และเป็นพลเมืองที่ดี  ตลอดจน
ก ำกับดูแลด้ำนควำมเป็นอยู่ของนักเรียน ส่งเสริมกำรศึกษำ และพัฒนำทักษะชีวิตของนักเรียนให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 

ข้อ 8 ให้ผู้อ ำนวยกำรแต่งตั้งสภำนักเรียนขึ้นท ำหน้ำที่ก ำกับ ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ
ในกำรบริหำรงำนของคณะนักเรียนปกครองตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น 

ข้อ 9 ให้ผู้อ ำนวยกำรแต่งตั้งคณะนักเรียนปกครอง ประกอบด้วยนักเรียนที่ได้รับเลือกตั้ง 
จ ำนวน 4 นำย ได้แก่ หัวหน้ำนักเรียน 1 นำย และผู้ช่วยหัวหน้ำนักเรียนอีก 3 นำย และนักเรียนที่ได้รับกำร
คัดเลือก ได้แก่ นำยตอน และผู้ช่วยนำยตอน ตำมจ ำนวนตอนในหอพัก 

  9.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักเรียนปกครอง 
   9.1.1 ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นปีที่ ๓ โดยเรียนผ่ำนทุกรำยวิชำตำมแผนกำรเรียน 
   9.1.2 ผู้สมัครนักเรียนปกครองประเภทเลือกตั้งต้องมีคะแนนควำมประพฤติ 

ในปีกำรศึกษำก่อนหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 80 คะแนน และมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่ำ 2.50 
    นักเรียนปกครองประเภทคัดเลือกต้องมีคะแนนควำมประพฤติ ในปี

กำรศึกษำก่อนหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 70 คะแนน โดยนำยตอน มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่ำ 2.25
และผู้ช่วยนำยตอน มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่ำ 2.00 

   9.1.3 ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยประจ ำปี 
  9.2 กำรเลือกตั้งและกำรคัดเลือกคณะนักเรียนปกครอง 
   9.2.1 ให้นักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นปีที่ 3 ที่มีคุณสมบัติตำมข้อ 9.1 สมัคร

รับเลือกตั้งเป็นคณะนักเรียนปกครองได้ตำมควำมสมัครใจ 
   9.2.2 ให้นักเรียนทุกชั้นปีเลือกลงคะแนนในช่องลงคะแนนได้ไม่เกิน 4 

หมำยเลข (เลือกได้ตั้งแต่ 1–4 นำย) 
   9.2.3 นักเรียนที่ได้คะแนนจำกกำรเลือกตั้งสูงสุด ให้ได้รับต ำแหน่งหัวหน้ำ

นักเรียน 
   9.2.4 ให้หัวหน้ำนักเรียนเสนอชื่อผู้ช่วยหัวหน้ำนักเรียนฝ่ำยกิจกรรม ผู้ช่วย

หัวหน้ำนักเรียนฝ่ำยวิชำกำร และผู้ช่วยหัวหน้ำนักเรียนฝ่ำยสวัสดิกำร จำกผู้ที่ได้คะแนนในล ำดับที่ 2–4 
   9.2.5 ให้หัวหน้ำนักเรียนและผู้ช่วยหัวหน้ำนักเรียนคัดเลือกนำยตอน และ

ผู้ช่วยนำยตอน ตำมจ ำนวนตอนในหอพัก 
  9.3 อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
   9.3.1 ก ำกับดูแล ปกครองนักเรียน ด้ำนควำมเป็นอยู่ ระเบียบวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และกำรปฏิบัติประจ ำวัน ให้เป็นไปตำมประกำศ ค ำสั่ง ข้อปฏิบัติของศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 
   9.3.2 เสนอข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับกำรก ำกับดูแล ปกครองนักเรียน ด้ำนควำม

เป็นอยู่ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และกำรปฏิบัติประจ ำวัน ตำมท่ีเห็นสมควรเพิ่มเติม 
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   9.3.3 เสนอแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำวินัยนักเรียน และส่งเสริม
จริยธรรมอันดีของนักเรียนต่อกลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียน 

   9.3.4 รำยงำนกำรกระท ำควำมผิดวินัยของนักเรียน 
   9.3.5 สนับสนุนงำนกิจกรรมทั้งภำยในและภำยนอกศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี

ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
   9.3.6 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  9.4 ให้คณะนักเรียนปกครองที่ได้รับแต่งตั้งมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งหนึ่งปีกำรศึกษำ 

กำรประชุมคณะนักเรียนปกครองให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดกำรประชุมคณะนักเรียนปกครอง 
  9.5 สิทธิพิเศษของคณะนักเรียนปกครอง 
   9.5.1 ได้รับอนุญำตให้ประดับเครื่องหมำยคณะนักเรียนปกครอง 
   9.5.2 ได้รับเกียรติบัตรกำรปฏิบัติหน้ำที่คณะนักเรียนปกครอง 
   9.5.3 ได้สิทธิในกำรเลือกเรือลงฝึกภำคปฏิบัติทำงทะเลกับเรือเดินทะเลก่อน

นักเรียนอื่น ๆ 
  9.6 กำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะนักเรียนปกครอง ด้วยเหตุดังนี้ 
   9.6.1 ตำย 
   9.6.2 ออกตำมวำระ 
   9.6.3 ลำออก 
   9.6.4 คะแนนควำมประพฤติรวม 60 คะแนน หรือน้อยกว่ำ 
   9.6.5 ได้รับอนุญำตให้ลำพักกำรเรียน หรือถูกลงโทษทำงวินัยให้พักกำรเรียน 
   9.6.6 พ้นสภำพจำกกำรเป็นนักเรียน 
  9.7 กรณีนักเรียนปกครองนำยใดพ้นจำกต ำแหน่ง หำกระยะเวลำที่เหลือของวำระ

กำรด ำรงต ำแหน่งไม่เกิน 90 วัน ให้หัวหน้ำกลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนเสนอผู้อ ำนวยกำรแต่งตั้งผู้รักษำ
กำรแทนต ำแหน่งดังกล่ำว แต่หำกระยะเวลำที่เหลือของวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเกินกว่ำ 90 วัน หัวหน้ำ
นักเรียนจะต้องเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งนักเรียนปกครองต ำแหน่งนั้นใหม่ ให้เสร็จสิ้นภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่
นักเรียนปกครองนั้นพ้นจำกต ำแหน่ง 

  ๙.๘ กรณีหัวหน้ำนักเรียนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ผู้ช่วยหัวหน้ำนักเรียนฝ่ำย
กิจกรรม ผู้ช่วยหัวหน้ำนักเรียนฝ่ำยวิชำกำร ผู้ช่วยหัวหน้ำนักเรียนฝ่ำยสวัสดิกำร รักษำกำรแทนตำมล ำดับ 
 

หมวด 2 
วินัยและการรักษาวินัย 
---------------------------- 

 

ข้อ 1๐ กำรฝึกและเสริมสร้ำงระเบียบวินัย นักเรียนต้องมีส่วนร่วมและให้ควำมร่วมมือในกำรท ำ
กิจกรรมและกำรฝึก และกำรอยู่ร่วมกันในหอพัก โดยให้กลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนมีหน้ำที่ดูแล ปรึกษำ 
แนะน ำ ก ำกับติดตำมกำรท ำงำน เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ข้อ 1๑ วินัยนักเรียนเป็นข้อปฏิบัติที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี รู้หน้ำที่ 
และรับผิดชอบ มีระเบียบ เคำรพกฎระเบียบและรักษำกติกำของสังคม วินัยนักเรียน มีดังนี้ 

  1๑.1 ยึดมั่นในชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ เกียรติวินัย และควำมสำมัคคี 
  1๑.2 ตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนและพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
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  1๑.3 มีมำรยำทดีงำม มีสัมมำคำรวะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่นักเรียนรุ่นน้อง 
  1๑.4 มีควำมรับผิดชอบ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเองและสังคม 
  1๑.5 รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  1๑.6 มีควำมเป็นผู้น ำ เข้มแข็ง อดทน ตรงต่อเวลำ เหมำะสมกับกำรเป็นชำวเรือท่ีดี 
  1๑.7 เชื่อฟังค ำสั่งหรือค ำแนะน ำตักเตือนของอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ หรือนักเรียน

ปกครอง 
  1๑.8 แต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และรักษำไว้ซึ่งเกียรติของ

เครื่องแบบ 
  1๑.9 เคำรพสิทธิของผู้อื่น และรักษำไว้ซึ่งควำมสำมัคคีของหมู่คณะ 
  1๑.10 รักษำชื่อเสียงและเกียรติคุณของศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ไม่กระท ำกำรใด ๆ อัน

จะน ำควำมเสื่อมเสียมำสู่ตนเองหรือศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 
  1๑.11 ส่งเสริมและรักษำไว้ซึ่งกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
ข้อ 12 นักเรียนต้องรักษำวินัยนักเรียนอย่ำงเคร่งครัดตลอดเวลำที่ยังคงสถำนะเป็นนักเรียน 

ทั้งในเวลำที่อยู่ภำยในศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีหรือภำยนอกก็ตำม 
  กำรประพฤติปฏิบัติที่เป็นกำรฝ่ำฝืนวินัยนักเรียนถือเป็นกำรกระท ำผิดวินัยหรือกำร

กระท ำผิดวินัยร้ำยแรงตำมแต่ลักษณะแห่งกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนนั้น 
 

หมวด 3 
โทษ และการลงโทษการกระท าความผิดวินัย 

---------------------------- 
 

ข้อ 13 โทษกำรกระท ำควำมผิดวินัย มีดังนี้ 
  13.1 ว่ำกล่ำวตักเตือนและออกก ำลังกำยตำมหลักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
  13.2 ตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษรและบ ำเพ็ญประโยชน์ 
  13.3 ตัดคะแนนควำมประพฤต ิ
  13.4 พักกำรเรียน 
  13.5 ปลดออกจำกสภำพนักเรียน 
ข้อ 14 ในแต่ละปีกำรศึกษำ นักเรียนจะมีคะแนนควำมประพฤติ นำยละ 100 คะแนน 
ข้อ 15 กำรตัดคะแนนควำมประพฤติแต่ละครั้ง จะไม่น้อยกว่ำ 5 คะแนน 
  ในกรณีที่นักเรียนกระท ำควำมผิดวินัยหลำยควำมผิด ให้พิจำรณำกำรลงโทษตัดคะแนน

ควำมประพฤติสูงสุดเพียงโทษเดียว เว้นแต่ผู้อ ำนวยกำรเห็นสมควรให้ได้รับกำรลงโทษหลำยควำมผิด ให้ลงโทษ
เป็นรำยควำมผิดไป 

ข้อ 16 ผู้มีอ ำนำจลงโทษ ได้แก่ 
  16.1 คณะนักเรียนปกครอง มีอ ำนำจลงโทษว่ำกล่ำวตักเตือนและออกก ำลังกำยตำม

หลักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
  16.2 อำจำรย์ มีอ ำนำจลงโทษตัดคะแนนควำมประพฤตินักเรียน ได้ครั้งละไม่เกิน 10 

คะแนน 
  16.3 อำจำรย์ปกครอง มีอ ำนำจลงโทษตัดคะแนนควำมประพฤตินักเรียน ได้ครั้งละ

ไม่เกิน 30 คะแนน 
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  16.4 หัวหน้ำกลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียน มีอ ำนำจลงโทษตัดคะแนนควำม
ประพฤตินักเรียน ได้ครั้งละไม่เกิน 50 คะแนน 

  16.5 ผู้อ ำนวยกำรมีอ ำนำจลงโทษตำมข้อบังคับนี้และหรือตำมหลักควำมยุติธรรม 
ที่เหมำะสมแก่สถำนะแห่งนักเรียน 

ข้อ 17 ให้คณะนักเรียนปกครองก ำกับดูแลควำมประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย 
หำกพบเห็นว่ำนักเรียนผู้ใดประพฤติเป็นกำรฝ่ำฝืนวินัยนักเรียน ให้รำยงำนต่ออำจำรย์ปกครองเพ่ือด ำเนินกำร
ทำงวินัยต่อไป 

  ให้อำจำรย์ปกครองผู้ได้รับรำยงำน ไต่สวนข้อเท็จจริงตำมที่ได้รับรำยงำน หำกเห็นว่ำ
กำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง ให้อำจำรย์ปกครองสั่งลงโทษได้ตำมอัตรำโทษที่ระบุใน
ผนวก ก แนบท้ำยข้อบังคับนี้ เมื่อด ำเนินกำรแล้วให้รำยงำนหัวหน้ำกลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนทรำบ 
และให้บันทึกลงในประวัตินักเรียน 

  หำกอำจำรย์ปกครองผู้ได้รับรำยงำน ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่ำกำรกระท ำดังกล่ำว
เป็นกำรกระท ำผิดวินัยร้ำยแรง ให้รำยงำนหัวหน้ำกลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนพิจำรณำต่อไป 

  เมื่อหัวหน้ำกลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนเห็นพ้องว่ำเป็นกำรกระท ำผิดวินัย
ร้ำยแรง ให้เสนอผู้อ ำนวยกำรเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนขึ้นเพ่ือสอบหำข้อเท็จจริงและพิจำรณำ
บทลงโทษกำรกระท ำนั้นต่อไป 

  ในกรณีที่หัวหน้ำกลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนเห็นว่ำไม่เป็นกำรกระท ำผิดวินัย
ร้ำยแรง ให้ด ำเนินกำรตำมที่เห็นสมควร เหมำะสม และเป็นธรรม 

ข้อ 18 ในกรณีเป็นกำรกระท ำควำมผิดที่มีโทษตัดคะแนนควำมประพฤติ พักกำรเรียน ปลด
ออกจำกสภำพนักเรียน ให้กลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนท ำกำรสอบสวนหำข้อเท็จจริงเพ่ือพิสูจน์ให้เห็นถึง
กำรกระท ำควำมผิดนั้น 

  กรณีเป็นกำรกระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำ จะลงโทษโดยไม่ต้องมีกำรสอบสวนก็ได้ หำกเป็น
ควำมผิดที่มีอัตรำโทษเกินอ ำนำจของผู้ที่จะสั่งลงโทษได้ ให้รำยงำนหัวหน้ำกลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียน
เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

ข้อ 19 ในกำรสอบสวนเพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำร
กระท ำควำมผิดวินัย ให้หัวหน้ำกลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนมีอ ำนำจดังต่อไปนี้ 

  19.1 เรียกสอบสวนนักเรียนที่กระท ำควำมผิดวินัย หรือผู้ที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องกับกำร
กระท ำควำมผิดวินัย 

  19.2 เรียกตรวจสอบและรวบรวมพยำนหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำ
ควำมผิดวินัย 

ข้อ 20 นักเรียนที่กระท ำควำมผิดวินัย ตำมที่ก ำหนดไว้ในผนวก ก ให้ลงโทษตัดคะแนนควำม
ประพฤติ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรตัดคะแนนควำมประพฤติที่ก ำหนด 

ข้อ 21 นักเรียนที่กระท ำควำมผิดวินัยที่มีอัตรำโทษตัดคะแนนควำมประพฤติไม่เกิน 10 
คะแนน และเป็นกำรกระท ำควำมผิดไม่เกิน 2 ครั้ง อำจลงโทษตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษรและบ ำเพ็ญ
ประโยชน์แทนก็ได้ 

ข้อ 22 นักเรียนที่ทุจริตกำรสอบให้ลงโทษตัดคะแนนควำมประพฤติ ปรับตกในรำยวิชำนั้น 
และพักกำรเรียนในภำคกำรศึกษำถัดไป 1 ภำคกำรศึกษำ โดยหำกทุจริตกำรสอบในภำคฤดูร้อน ให้พักกำร
เรียนในภำคกำรศึกษำท่ี 1 ของปีกำรศึกษำถัดไป 1 ภำคกำรศึกษำ 
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ข้อ 23 นักเรียนที่กระท ำควำมผิดวินัยร้ำยแรง ดังต่อไปนี้ ให้ลงโทษปลดออกจำกสภำพนักเรียน  
  23.1 ต้องโทษโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษหรือควำมผิด

อันกระท ำโดยประมำท 
  23.2 โจรกรรม ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกงจนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนเสียทรัพย์ หรือรับไว้ซึ่ ง

ทรัพย์อันได้มำโดยผิดกฎหมำย 
  23.3 กระท ำโดยเจตนำให้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่เสียหำยร้ำยแรง 
  23.4 ก่อวิวำทกับนักเรียน อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี หรือก่อให้เกิด

กำรแตกควำมสำมัคคีในหมู่นักเรียน หรือก่อเหตุท ำร้ำยร่ำงกำยโดยใช้อำวุธหรือสิ่งเทียมอำวุธ 
  23.5 มีอำวุธ สิ่งเทียมอำวุธ อำวุธปืน กระสุนปืน และวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง 
  23.6 ท ำกำรปลุกระดมให้หมู่คณะหรือชักน ำผู้อ่ืนก่อควำมไม่สงบในศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 

หรือภำยนอก 
  23.7 มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรเล่นกำรพนัน หรือสนับสนุนกำรพนัน หรือจัดให้มีกำรเล่นพนัน 
  23.8 มีพฤติกรรมเสพ หรือมียำเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมำยไว้ในครอบครอง 
  23.9 มีพฤติกรรมในทำงรักร่วมเพศท ำกำรบังคับหรือข่มขืนใจให้บุคคลอ่ืนมีพฤติกรรม

ดังกล่ำวกับตนเอง 
  23.10 มีพฤติกรรมในทำงชู้สำวและมีผู้ร้องเรียนหรือมีเรื่องอ้ือฉำว 
  23.11 ปฏิบัติตนฝ่ำฝืนระเบียบจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อชื่อเสียงของ

ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี และกรมเจ้ำท่ำ 
  23.12 มีพฤติกรรมกำรทุจริตกำรสอบอย่ำงร้ำยแรง เช่น กำรขโมยข้อสอบ กำรเปลี่ยนตัว

ผู้สอบ เป็นต้น 
ข้อ 24 นักเรียนที่กระท ำควำมผิดวินัยและมีคะแนนควำมประพฤติรวมในเกณฑ์ต่อไปนี้ ให้

ลงโทษพักกำรเรียน และเชิญผู้ปกครองมำรับทรำบควำมผิด คือ 
  24.1 มีคะแนนควำมประพฤติระหว่ำง 15 คะแนนถึง 30 คะแนน ในแต่ละปีกำรศึกษำ 

ให้ลงโทษพักกำรเรียนในภำคกำรศึกษำถัดไป 1 ภำคกำรศึกษำ 
  24.2 มีคะแนนควำมประพฤติระหว่ำง 0 คะแนนถึง 14 คะแนน ในแต่ละปีกำรศึกษำ 

ให้ลงโทษพักกำรเรียนในภำคกำรศึกษำถัดไป 2 ภำคกำรศึกษำ 
ข้อ 25 นักเรียนทีก่ระท ำควำมผิดวินัย ดังต่อไปนี้ ให้ลงโทษปลดออกจำกสภำพนักเรียน 
  25.1 กระท ำควำมผิดวินัยร้ำยแรง 
  25.2 ในปีกำรศึกษำนั้น มีคะแนนควำมประพฤติรวม 0 คะแนน หรือน้อยกว่ำ 
  25.3 ถูกลงโทษพักกำรเรียนครั้งที่ 3 
ข้อ 26 เมื่อได้สั่งกำรลงโทษกำรกระท ำควำมผิดวินัยแล้ว ให้กลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียน

ด ำเนินกำร ดังนี้ 
  26.1 แจ้งให้นักเรียนที่ถูกลงโทษทรำบ 
  26.2 ปิดประกำศบันทึกกำรลงโทษให้นักเรียนทรำบ 
  26.3 ในกรณีที่ตัดคะแนนควำมประพฤต ิให้บันทึกประวัติผลกำรตัดคะแนนรวมทั้งสิ้น

ของแต่ละปีกำรศึกษำลงในประวัตินักเรียน 
  26.4 แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร ถึงสำเหตุและผลกำร

ตัดคะแนนควำมประพฤติ ในกรณีที่มีคะแนนควำมประพฤติรวม 60 คะแนน หรือน้อยกว่ำ 
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(นำยสุขิน  รัตนเสถียร) 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 

ข้อ 27 หำกนักเรียนผู้ถูกลงโทษเห็นว่ำค ำสั่งลงโทษนั้นไม่เป็นธรรมแก่ตน ให้อุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อผู้อ ำนวยกำรภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ทรำบค ำสั่งลงโทษ กำรอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลำค ำสั่งลงโทษ 

  เมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์แล้ว 
  (ก)  กรณีไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ให้ผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้วินิจฉัยอุทธรณ์

ไปตำมหลักควำมยุติธรรม ค ำวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 
  (ข)  กรณีมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ให้ผู้อ ำนวยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร

พิจำรณำอุทธรณ์ที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมกำรสอบสวนขึ้นพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แตง่ตั้ง หำกมีเหตุอันจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำดังกล่ำว ให้ขยำยเวลำสอบสวนออกไปได้
ตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรเห็นสมควร 

  กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรมีควำมเห็นต่ำงกับค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
ให้ผู้อ ำนวยกำรวินิจฉัยไปตำมหลักควำมยุติธรรม ค ำวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 
 

หมวด 4 
การเพิ่มคะแนนความประพฤติ 

---------------------------- 
 

ข้อ 28 ในแต่ละปีกำรศึกษำนักเรียนสำมำรถท ำควำมดีหรือสร้ำงชื่อเสียงในด้ำนวิชำกำรที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้ำนกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ ด้ำนบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำ
สิ่งแวดล้อม ด้ำนเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม ด้ำนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม หรืออ่ืน ๆ ตำมเกณฑ์ที่
ระบุในผนวก ข แนบท้ำยข้อบังคับนี้ โดยจะต้องมีหลักฐำนที่เชื่อถือได้ เพ่ือเพ่ิมคะแนนควำมประพฤติ 

  ทั้งนี้ ไม่อนุญำตให้นักเรียนที่ทุจริตกำรสอบ ตำมข้อ 22 และนักเรียนที่กระท ำควำมผิด
วินัยร้ำยแรง ตำมข้อ 23 ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งได้ 

ข้อ 29 ให้กลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนมีหน้ำที่เพ่ิมคะแนนควำมประพฤติ และบันทึกลง
ในประวัตินักเรียน 

ข้อ 30 กรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ หรือกรณีที่ไม่อำจปฏิบัติตำมข้อบังคับนี้ได้ ให้
ผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด 
 
 ประกำศ  ณ  วันที่  25  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563 
 
 
   (ลงชื่อ)        สุขิน  รัตนเสถียร 
 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยทรงคุณ  สำสนะ) 
วิทยำจำรย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
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-๘- 

ผนวก ก เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤติ 
 

ลักษณะความผิด เกณฑ์การตัดคะแนน 
๑. ความผิดเกี่ยวกับความประพฤติ ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม  

1.1 ไม่แสดงบัตรประจ ำตัวนักเรียน หรือขัดขืนไม่ยอมแสดงบัตร เมื่ออำจำรย์ 
หรือเจ้ำหน้ำที่ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีโดย
ชอบ ขอตรวจสอบ 

5–10 

1.2 ประพฤติตนไม่เป็นสุภำพชน พูดก้ำวร้ำว พูดค ำหยำบ ด่ำว่ำ แสดงควำมโอหัง 
หรือกระท ำกำรอันเป็นกำรรบกวนต่ออำจำรย์ หรือเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 
รวมถึงต่อนักเรียนโดยส่วนรวม 

5–30 

1.3 มีวัสดุ สิ่งพิมพ์ ภำพวำด สิ่งเขียน สื่อลำมกอนำจำร หรือกล่ำวถ้อยค ำที่จะท ำ
ใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อส่วนรวมและศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 

5–30 

1.4 ประพฤติในสิ่งที่จะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดำมำรดำ ผู้ปกครอง 
ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี หรือนักเรียนโดยส่วนรวม 

10–50 

1.5 เป็นผู้ที่มีหนี้สินและไม่พยำยำมช ำระหนี้สิน จนก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
นักเรียนและศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 

10–50 

1.6 ท ำกำรละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยกำรข่มขู่ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตำมสิ่งที่ตนเอง
ต้องกำร โดยขัดต่อศีลธรรมอันดี 

10–70 

๒. ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของนักเรียน  
2.1 ไม่รับประทำนอำหำรตำมสถำนที่ที่ก ำหนด และไม่รักษำมำรยำทในกำร

รับประทำนอำหำร รวมถึงกำรประกอบและรับประทำนอำหำรในห้องพัก 
5–10 

2.2 ผมยำวหรือทรงผมผิดจำกที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น 5–15 
2.3 ตำกเสื้อผ้ำในห้องพัก และตำมสถำนที่ต้องห้ำมในหอพัก รวมถึงกำรตำก

เสื้อผ้ำในที่ที่อนุญำตแต่ไม่เก็บให้เสร็จสิ้นตำมเวลำที่ก ำหนด 
5–15 

2.4 น ำสัตว์เลี้ยงมำเลี้ยงในหอพัก 5–15 
2.5 ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติประจ ำวันที่กลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียน

ประกำศก ำหนด 
5–20 

2.6 ลำผิดระเบียบ 5–20 
2.7 กลับจำกลำหรือกลับจำกปล่อยช้ำกว่ำเวลำที่ก ำหนด 5–20 
2.8 ออกนอกศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีโดยไม่ได้รับอนุญำต 5–20 
2.9 จอดรถในที่ห้ำมจอด หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยจรำจร 5–20 
2.10 แต่งเครื่องแบบไมถู่กต้องตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น ทั้งภำยในและภำยนอก

ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี รวมถึงกำรแต่งกำยไม่เรียบร้อย  
5–20 

2.11 ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง ต่อค ำชี้แจง หรือก ำหนดกำร หรือข้อปฏิบัติ
ของนักเรียน 

5–30 

2.12 เป็นตัวอย่ำงที่ไม่ดีต่อนักเรียนชั้นปีต่ ำกว่ำ 5–30 
2.13 ใช้อ ำนำจหน้ำที่เกินขอบเขต 5–30 
2.14 น ำเพศตรงข้ำมเข้ำไปในห้องพัก 30–50 

 
38 



-๙- 

ลักษณะความผิด เกณฑ์การตัดคะแนน 
2.15 มำลงเรือฝึกภำคปฏิบัติทำงทะเลกับเรือฝึกของกรมเจ้ำท่ำช้ำกว่ำก ำหนด 

หรือกลับจำกลำหรือปล่อยขึ้นบกล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 
30–50 

๓. ความผิดเกี่ยวกับการเข้าเวร–ยาม  
๓.๑ ไม่มำเข้ำยำมตรงตำมเวลำ 5–10 
๓.๒ ไม่เคร่งครัด ไม่เอำใจใส่ และบกพร่องต่อหน้ำที่ 10–15 
๓.๓ ไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ยำมหรือละทิ้งหน้ำที่ในระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ 10–30 
๓.๔ ละทิ้ง ละเลย และบกพร่องต่อหน้ำที่จนก่อให้เกิดควำมเสียหำย 20–40 

๔. ความผิดเกี่ยวกับการเรียน และฝึกหัดศึกษา  
๔.๑ มำเรียนหรือมำฝึกหัดศึกษำไม่ทันตำมก ำหนดเวลำ 5–10 
๔.๒ เลิกเรียนหรือเลิกฝึกหัดศึกษำก่อนก ำหนดเวลำ 5–10 
๔.๓ ไม่ตั้งใจเรียนหรือไม่ตั้งใจฝึกหัดศึกษำ 5–10 
๔.๔ ใช้เครื่องมือสื่อสำรในระหว่ำงเรียน ฝึกหัดศึกษำ ฝึกอบรม โดยไม่ได้รับ

อนุญำต 
5–10 

๔.๕ ขำดเรียนหรือขำดฝึกหัดศึกษำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 10–15 
๕. ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ  
๕.๑ ส่อเจตนำทุจริตในกำรสอบ ได้แก่ ไม่ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติในกำรสอบ หรือค ำ

ชี้แจงของกรรมกำรคุมสอบ หรือกำรน ำสิ่งใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชำที่สอบติดตัวเข้ำไปใน
ห้องสอบ จะโดยเจตนำหรือไม่เจตนำก็ตำม 

20–40 

๕.๒ ท ำกำรทุจริตในกำรสอบแต่ไม่ร้ำยแรง ได้แก่ กำรน ำสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชำที่สอบเข้ำไปใช้ในห้องสอบ รวมถึงกำรใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ประกอบกำรท ำข้อสอบ 
กำรคัดลอกค ำตอบของผู้อ่ืน กำรให้ผู้อื่นคัดลอกค ำตอบของตนเอง กำรแลกเปลี่ยน
ข้อควำมที่เก่ียวกับข้อสอบให้ผู้อื่นคัดลอก สับเปลี่ยนค ำตอบกัน กำรช่วยเหลือหรือกำร
ร่วมมือโดยวิธีหนึ่งวิธีใดในกำรกระท ำกำรทุจริต 

40–60 

๖. ความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย และเกียรติคุณของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
๖.๑ ท ำเสียงอึกทึก และก่อให้เกิดควำมร ำคำญต่อผู้อ่ืน 5–15 
๖.๒ ไม่พยำยำมแก้ไขหรือระงับเหตุอันจะก่อให้เกิดกำรเสื่อมเสียเกียรติยศและ

ชื่อเสียงของหมู่คณะ 
10–40 

๖.๓ ไม่ให้ควำมร่วมมือต่อหมู่คณะในทำงท่ีถูกที่ควร จนท ำให้เสื่อมเสียเกียรติยศ
และชื่อเสียงของหมู่คณะ 

10–40 

๖.๔ ปลุกระดมให้เกิดกำรปั่นป่วนในหมู่นักเรียน และกลั่นแกล้งผู้อื่นจนเกิดควำม
เสียหำย 

20–50 

๖.๕ ให้ร้ำยหรือท ำให้ผู้อ่ืนซึ่งไม่ได้กระท ำผิดต้องรับโทษโดยเจตนำ 20–50 
๖.๖ เจตนำประทุษร้ำยผู้มีอำวุโสสงูกว่ำ 40–70 
๖.๗ ก่อเหตุท ำร้ำยร่ำงกำยผู้อื่นโดยไมใ่ช้อำวุธหรือสิ่งเทียมอำวุธ 40–70 
๖.๘ ไม่รักษำควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 40–70 
๖.๙ ก่อกำรวิวำทกับบุคคลภำยนอก 40–70 
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-๑๐- 

ลักษณะความผิด เกณฑ์การตัดคะแนน 
๗. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน  
๗.๑ พบสิ่งของเสียหำยแล้วไม่รำยงำน 5–15 
๗.๒ มีสิ่งของเครื่องใช้ผิดระเบียบอยู่ในควำมครอบครอง 5–15 
๗.๓ เคลื่อนย้ำยหรือใช้อุปกรณ์หรือทรัพย์สินของทำงรำชกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต 10–20 
๗.๔ เข้ำและหรือน ำบุคคลภำยนอกเข้ำมำภำยในไปในเขตหวงห้ำมท่ีศูนย์ฝึก

พำณิชย์นำวีก ำหนด เช่น หอพัก บ้ำนพักเจ้ำหน้ำที่ โดยไม่ได้รับอนุญำต 
10–20 

๗.๕ น ำสิ่งของหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนมำใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต 20–40 
๗.๖ ท ำให้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรหรือสำธำรณสมบัติ รวมถึงทรัพย์สินของผู้อื่น

เสียหำยหรือสูญหำยโดยไม่เจตนำ 
20–40 

๗.๗ ท ำให้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรหรือสำธำรณสมบัติ รวมถึงทรัพย์สินของผู้อื่น
เสียหำยหรือสูญหำยโดยเจตนำ 

40–60 

๘. ความผิดเกี่ยวกับการพนัน  
๘.๑ ไม่ห้ำมปรำมกำรเล่นกำรพนันขณะปฏิบัติหน้ำที่ 30–40 
๘.๒ สมรู้ในกำรเล่นกำรพนัน 40–50 

๙. ความผิดเกี่ยวกับการเสพสุรา ของมึนเมา บุหรี่  
๙.๑ มีไว้ในครอบครอง 10–30 
๙.๒ เสพ 20–40 
๙.๓ เมำอำละวำด 30–50 
๙.๔ เป็นผู้จ ำหน่ำย 40–60 

๑๐. ความผิดเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์สุจริต  
๑๐.๑ ใหถ้้อยค ำอันเป็นเท็จ หรือปกปิดควำมจริง เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ

ประโยชน์ หรือช่วยเหลือผู้อื่นในทำงท่ีผิด 
10–20 

๑๐.๒ ขัดขืน ไม่ให้ควำมร่วมมือ หรือปกปิดควำมจริงต่อผู้มีอ ำนำจในกำรสอบสวน
หำข้อเท็จจริงกำรกระท ำควำมผิดวินัยของนักเรียน 

20–30 

๑๐.๓ ท ำกำรปลอมแปลงเอกสำร หรือปลอมแปลงลำยมือชื่อของผู้ปกครอง หรือ
บุคคลอื่นใด เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ 

20–30 

๑๐.๔ ท ำกำรปลอมแปลงเอกสำรส ำคัญ หรือปลอมแปลงลำยมือชื่อของผู้ปกครอง 
หรือบุคคลอ่ืนใด เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์  

40–50 
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ผนวก ข เกณฑ์มาตรฐานการเพิ่มคะแนนความประพฤติ 
 

ลักษณะความดี เกณฑ์การเพิ่มคะแนน 
๑. ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

๑.๑ ได้รับเกียรติบัตรผลกำรเรียนดีในแต่ละปีกำรศึกษำ 20 
๑.๒ ได้รับรำงวัลระดับรองชนะเลิศอันดับสองจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมภำยใน 

ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 
5 

๑.๓ ได้รับรำงวัลระดับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมภำยใน 
ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 

10 

๑.๔ ได้รับรำงวัลระดับชนะเลิศจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมภำยในศูนย์ฝึกพำณิชย์
นำวี 

15 

๑.๕ เป็นตัวแทนศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีเข้ำร่วมกิจกรรมภำยนอก 15 
๑.๖ ได้รับรำงวัลระดับรองชนะเลิศอันดับสองจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมภำยนอก 20 
๑.๗ ได้รับรำงวัลระดับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมภำยนอก 25 
๑.๘ ได้รับรำงวัลระดับชนะเลิศจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมภำยนอก 30 

๒. ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
๒.๑ เป็นตัวแทนศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีเข้ำร่วมกิจกรรมภำยนอก 5 
๒.๒ ได้รับรำงวัลระดับรองชนะเลิศอันดับสองจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมภำยนอก 10 
๒.๓ ได้รับรำงวัลระดับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมภำยนอก 15 
๒.๔ ได้รับรำงวัลระดับชนะเลิศจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมภำยนอก 20 

๓. ด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
๓.๑ จิตอำสำในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงำนต่ำง ๆ 10 
๓.๒ บริจำคโลหิต 10 

๔. ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
๔.๑ ได้รับเกียรติบัตร “คนดีวำรีพิทักษ์” ในแต่ละปีกำรศึกษำ 20 
๔.๒ ปฏิบัติธรรมตำมศำสนสถำน 1–3 วัน 10 
๔.๓ ปฏิบัติธรรมตำมศำสนสถำน 4–6 วัน 15 
๔.๔ ปฏิบัติธรรมตำมศำสนสถำน 7 วันขึ้นไป 20 
๔.๕ บรรพชำหรืออุปสมบทท่ีจัดขึ้นโดยหน่วยงำนต่ำง ๆ 30 

๕. ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
๕.๑ เป็นตัวแทนศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีเข้ำร่วมกิจกรรมภำยนอก 5 
๕.๒ ได้รับรำงวัลระดับรองชนะเลิศอันดับสองจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมภำยนอก 10 
๕.๓ ได้รับรำงวัลระดับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมภำยนอก 15 
๕.๔ ได้รับรำงวัลระดับชนะเลิศจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมภำยนอก 20 

๖. ด้านอ่ืน ๆ  
๖.๑ ร่วมกิจกรรมตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีหรือกรมเจ้ำท่ำ 5 
๖.๒ แจ้งใหศู้นย์ฝึกพำณิชย์นำวีทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดต่ำง ๆ 

เพ่ือตรวจสอบแก้ไขปัญหำได้ 
5 
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-๑๒- 

ลักษณะความดี เกณฑ์การเพิ่มคะแนน 
๖.๓ ปฏิบัติหน้ำที่คณะนักเรียนปกครองอย่ำงทุ่มเท เสียสละ 30 
๖.๔ ปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรประจ ำหอพักอย่ำงทุ่มเท เสียสละ 20 
๖.๕ ปฏิบัติหน้ำที่สมำชิกสภำนักเรียนด ำรงต ำแหน่งอย่ำงทุ่มเท เสียสละ 30 
๖.๖ ปฏิบัติหน้ำที่สมำชิกสภำนักเรียนอย่ำงทุ่มเท เสียสละ 20 
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(ส ำเนำ) 
 

ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 

พ.ศ. 2563 
------------------------------ 

 
เพ่ือเป็นกำรก ำหนดเครื่องแบบนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ของศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีและกำรแต่ง

เครื่องแบบของนักเรียนให้เป็นระเบียบถูกต้องครบถ้วนและเหมำะสม 
อำศัยอ ำนำจตำมข้อ ๗ แห่งระเบียบกรมเจ้ำท่ำว่ำด้วยนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีจึงวำงข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ว่ำด้วยเครื่องแบบนักเรียนเดินเรือ

พำณิชย์ พ.ศ. 2563” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
  3.1 ข้อบังคับศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ว่ำด้วยเครื่องแบบนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ พ.ศ. 

2557 
  3.2 ข้อบังคับศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ว่ำด้วยเครื่องแบบนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2558 
ข้อ 4 บรรดำข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อปฏิบัติอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้

ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
  “นักเรียน” หมำยควำมว่ำ นักเรียนเดินเรือพำณิชย์ทุกหลักสูตรที่ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี

เปิดให้มีกำรเรียนกำรสอนตำมระบบกำรศึกษำ 
  “คณะนักเรียนปกครอง” หมำยควำมว่ำ คณะนักเรียนที่ผู้อ ำนวยกำรแต่งตั้งให้

รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรปกครองนักเรียน 
  “อำจำรย์ปกครอง” หมำยควำมว่ำ บุคลำกรในสังกัดศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ที่ได้รับ

มอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลและปกครองนักเรียน 
  “ผู้อ ำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 
ข้อ 6 ให้หัวหน้ำกลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนเป็นผู้รักษำกำรตำมข้อบังคับนี้ และมี

อ ำนำจออกประกำศ ค ำสั่ง ข้อปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อบังคับนี้ 
  กำรด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมวรรคหนึ่งเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียน

เดินเรือพำณิชย์ กำรแต่งเครื่องแบบนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้เสนอผู้อ ำนวยกำรอนุมัติหรือให้
ควำมเห็นชอบแล้วแต่กรณี 
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-๒- 

 
หมวด 1 

เครื่องแบบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชาย 
---------------------------- 

 

ข้อ 7 เครื่องแบบนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ชำย มี 12 ชุด ดังต่อไปนี้ 
  7.1 ชุดฝึกหัดศึกษำ ประกอบด้วย 
   7.1.1 หมวกหนีบสีกรมท่ำพร้อมหน้ำหมวก 
   7.1.2 เสื้อเชิ้ตส ำหรับชุดฝึกหัดศึกษำ 
   7.1.3 เครื่องหมำยแสดงชั้นปี 
   7.1.4 ป้ำยชื่อ 
   7.1.5 เครื่องหมำยแสดงฝ่ำย 
   7.1.6 เสื้อยืดคอกลมหนุนไหล่ สีขำว 
   7.1.7 กำงเกงขำยำวสีกรมท่ำ 
   7.1.8 เข็มขัดหนังสีด ำ 
   7.1.9 ถุงเท้ำสั้นสีด ำ 
   7.1.10 รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีด ำ หรือรองเท้ำหนังหุ้มข้อสีด ำ 
   7.1.11 กระเป๋ำหนังสีด ำ 
  7.2 ชุดปกต ิประกอบด้วย 
   7.2.1 หมวกทรงหม้อตำลสีขำวพร้อมหน้ำหมวก 
   7.2.2 เสื้อเชิ้ตส ำหรับชุดปกติ 
   7.2.3 อินทรธนูแข็ง 
   7.2.4 เครื่องหมำยแสดงชั้นปี 
   7.2.5 ป้ำยชื่อ 
   7.2.6 เครื่องหมำยแสดงฝ่ำย 
   7.2.7 แพรแถบ 
   7.2.8 เสื้อยืดคอกลมหนุนไหล่ สีขำว 
   7.2.9 กำงเกงส ำหรับชุดปกติ 
   7.2.10 เข็มขัดหนังสีด ำ 
   7.2.11 ถุงเท้ำสั้นสีด ำ 
   7.2.12 รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีด ำ หรือรองเท้ำหนังหุ้มข้อสีด ำ 
   7.2.13 กระเป๋ำหนังสีด ำ 
  7.3 ชุดปกติขำว ประกอบด้วย 
   7.3.1 หมวกทรงหม้อตำลสีขำวพร้อมหน้ำหมวก 
   7.3.2 เสื้อเชิ้ตส ำหรับชุดปกติขำว 
   7.3.3 อินทรธนูแข็ง 
   7.3.4 เครื่องหมำยแสดงชั้นปี 
   7.3.5 ป้ำยชื่อ 
   7.3.6 เครื่องหมำยแสดงฝ่ำย 
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   7.3.7 แพรแถบ 
   7.3.8 เสื้อยืดคอกลมหนุนไหล่ สีขำว 
   7.3.9 กำงเกงส ำหรับชุดปกติขำว 
   7.3.10 เข็มขัดหนังสีขำว 
   7.3.11 ถุงเท้ำสั้นสีขำว 
   7.3.12 รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีขำวมีเชือกผูก 
   7.3.13 กระเป๋ำหนังสีด ำ 
  7.4 ชุดฤดูหนำว ประกอบด้วย 
   7.4.1 หมวกทรงหม้อตำลสีขำวพร้อมหน้ำหมวก 
   7.4.2 เสื้อเชิ้ตส ำหรับชุดฤดูหนำว 
   7.4.3 เสื้อนอกส ำหรับชุดฤดูหนำว 
   7.4.4 เครื่องหมำยแสดงชั้นปี 
   7.4.5 เนกไทสีด ำ ส ำหรับนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ชำย 
   7.4.6 กำงเกงส ำหรับชุดฤดูหนำว 
   7.4.7 เข็มขัดหนังสีด ำ 
   7.4.8 ถุงเท้ำสั้นสีด ำ 
   7.4.9 รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีด ำ หรือรองเท้ำหนังหุ้มข้อสีด ำ 
   7.4.10 กระเป๋ำหนังสีด ำ 
  7.5 ชุดปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 
   7.5.1 ชุดปฏิบัติงำนสีส้ม (ชุดหมี) 
   7.5.2 เสื้อยืดคอกลมหนุนไหล่ สีขำว 
   7.5.3 ถุงเท้ำสั้นสีด ำ 
   7.5.4 รองเท้ำหนังนิรภัยหุ้มข้อสีด ำ 
   7.5.5 กระเป๋ำพรำงสีกรมท่ำ 
  7.6 ชุดดินเนอร์ ประกอบด้วย 
   7.6.1 เสื้อยืดคอปกสีขำว 
   7.6.2 กำงเกงขำยำวสีกรมท่ำ 
   7.6.3 เข็มขัดหนังสีด ำ 
   7.6.4 รองเท้ำหนังรัดส้นสีด ำ (รองเท้ำสำน) 
  7.7 ชุดพลศึกษำ ประกอบด้วย 
   7.7.1 เสื้อยืดคอแหลมมีปก สีเสื้อตำมชั้นปี 
   7.7.2 กำงเกงกีฬำขำสั้นสีกรมท่ำ 
   7.7.3 ถุงเท้ำสั้นสีขำว 
   7.7.4 รองเท้ำผ้ำใบสีขำวมีเชือกผูก 
  7.8 ชุดวอร์ม ประกอบด้วย 
   7.8.1 เสื้อวอร์ม 
   7.8.2 เสื้อยืดคอกลมหนุนไหล่ สีขำว 
   7.8.3 กำงเกงวอร์ม 
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   7.8.4 ถุงเท้ำสั้นสีขำว 
   7.8.5 รองเท้ำผ้ำใบสีขำวมีเชือกผูก 
   7.8.6 กระเป๋ำพรำงสีกรมท่ำ หรือกระเป๋ำสะพำยหลังสีกรมท่ำ 
  7.9 ชุดล ำลอง ประกอบด้วย 
   7.9.1 เสื้อแจ๊กเกตสีกรมท่ำ 
   7.9.2 เสื้อยืดคอกลมหนุนไหล่ สีขำว 
   7.9.3 กำงเกงขำยำวสีกรมท่ำ 
   7.9.4 เข็มขัดหนังสีด ำ 
   7.9.5 ถุงเท้ำสั้นสีด ำ 
   7.9.6 รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีด ำ หรือรองเท้ำหนังหุ้มข้อสีด ำ 
   7.9.7 กระเป๋ำพรำงสีกรมท่ำ หรือกระเป๋ำสะพำยหลังสีกรมท่ำ 
  7.10 ชุดฝึกหัดศึกษำบนเรือ ประกอบด้วย 
   7.10.1 หมวกกระบังอ่อนสีกรมท่ำ 
   7.10.2 เสื้อยืดคอแหลมมีปก สีเสื้อตำมชั้นปี 
   7.10.3 กำงเกงขำสั้นสีกรมท่ำ 
   7.10.4 รองเท้ำสำนรัดส้นสีด ำ 
  7.11 ชุดปฏิบัติงำนบนเรือ ประกอบด้วย 
   7.11.1 หมวกนิรภัย 
   7.11.2 ชุดปฏิบัติงำนสีส้ม (ชุดหมี) 
   7.11.3 เสื้อยืดคอกลมหนุนไหล่ สีขำว 
   7.11.4 ถุงเท้ำสั้นสีด ำ 
   7.11.5 รองเท้ำหนังนิรภัยหุ้มข้อสีด ำ 
  7.12 ชุดยำมรักษำกำรณ์ ประกอบด้วย 
   7.12.1 หมวกกระบังอ่อนสีกรมท่ำ 
   7.12.2 เสื้อยืดคอแหลมมีปก สีเสื้อตำมชั้นปี 
   7.12.3 กำงเกงขำยำวสีกรมท่ำ 
   7.12.4 เข็มขัดหนังสีด ำ 
   7.12.5 ถุงเท้ำสั้นสีด ำ 
   7.12.6 รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีด ำ หรือรองเท้ำหนังหุ้มข้อสีด ำ 

 
หมวด 2 

ส่วนประกอบของเครื่องแบบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชาย 
---------------------------- 

 

ข้อ 8 หมวก มี 3 แบบ คือ 
  8.1 หมวกหนีบ ท ำด้วยผ้ำ สีกรมท่ำ ตอนหน้ำและตอนหลังลำดมน ด้ำนข้ำงของ

หมวกท้ังสองด้ำนเป็นแถบพับ โดยพับข้ึนจำกฐำนหมวก 8 เซนติเมตร ขอบบนของแถบพับโดยรอบประดับด้วย
แถบดิ้นสีขำว กว้ำง 0.5 เซนติเมตร แถบพันด้ำนหน้ำทำงซ้ำยให้มีแถบดิ้นสีขำวป้ำยเฉียงลงไปที่ฐำนหมวก โดย
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ห่ำงจำกมุมด้ำนหน้ำ 10 เซนติเมตร มีตรำหน้ำหมวกเป็นรูปสมอและมีใบชัยพฤกษ์อยู่ภำยใต้สมอปลำยโค้งโอบ
ขึ้นบนทั้งสองข้ำง สมอท ำด้วยโลหะสีเงิน สูง 2.75 เซนติเมตร ใบชัยพฤกษ์ท ำด้วยโลหะสีทอง 

  8.2 หมวกกระบังอ่อน ท ำด้วยผ้ำหรือวัสดุเทียมผ้ำสีกรมท่ำ หน้ำหมวกมีตรำศูนย์ฝึก
พำณิชย์นำวี ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5 เซนติเมตร 

  8.3 หมวกทรงหม้อตำล กระบังหน้ำท ำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ำ สำยรัดคำง
ท ำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ำ มีดุมโลหะเป็นรูปสมอสีทองขนำดเล็กตรึงปลำยสำยรัดคำงที่ข้ำงหมวกข้ำง
ละหนึ่งดุม ผ้ำพันหมวกสีด ำ ที่หน้ำหมวกติดตรำเป็นรูปสมอและมีใบชัยพฤกษ์อยู่ภำยใต้สมอ ปลำยโค้งโอบขึ้น
บนทั้งสองข้ำง สมอปักด้วยดิ้นสีเงิน ใบชัยพฤกษ์ปักด้วยดิ้นสีทอง บนพ้ืนสักหลำดสีด ำ กว้ำง 5 เซนติเมตร สูง 
7 เซนติเมตร ปลอกหมวกท ำด้วยผ้ำสีขำว ในกรณีใช้ประกอบชุดฤดูหนำว ให้ใช้สำยรัดคำงท ำด้วยดิ้นสีทอง 

ข้อ 9 เครื่องหมำยแสดงชั้นปี ท ำด้วยโลหะสีทอง รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนำด 1 เซนติเมตร 
ประดับที่ปกเสื้อทั้งสองด้ำนตำมชั้นปีดังนี้ 

  9.1 ชั้นปีที่หนึ่ง มีหนึ่งเม็ดดุม 
  9.2 ชั้นปีที่สอง มีสองเม็ดดุมเรียงคู่กัน 
  9.3 ชั้นปีที่สำม มีสำมเม็ดดุมเรียงกันเป็นรูปตัววี (V) 
  9.4 ชั้นปีที่สี่ มีสี่เม็ดดุมเรียงติดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
  9.5 ชั้นปีที่ห้ำ มีห้ำเม็ดดุมเรียงติดกันเป็นรูปดำว 
ข้อ 10 เครื่องหมำยแสดงฝ่ำย ท ำด้วยโลหะชุบทอง ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3 เซนติเมตร 

ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวำเหนือป้ำยชื่อ 
  10.1 ฝ่ำยเดินเรือเป็นรูปพังงำมีสมออยู่ด้ำนใน 
  10.2 ฝ่ำยช่ำงกลเรือเป็นรูปเฟืองมีสมออยู่ด้ำนใน 
ข้อ 11 อินทรธนู มี 2 แบบ คือ 
  11.1 อินทรธนูอ่อน ท ำด้วยผ้ำชนิดและสีเดียวกับเสื้อ ยำวตำมควำมยำวของบ่ำ เย็บ

ติดกับเสื้อเหนือบ่ำทั้งสองข้ำงจำกไหล่ไปถึงคอ ปลำยมน ด้ำนไหล่กว้ำง 4 เซนติเมตร ด้ำนคอกว้ำง 3 เซนติเมตร 
ตอนปลำยขัดดุมติดกับตัวเสื้อ 

  11.2 อินทรธนูแข็ง พ้ืนท ำด้วยก ำมะหยี่สีด ำเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม กว้ำง 5 เซนติเมตร ยำว 
12 เซนติเมตร ตรงปลำยด้ำนคอเรียวมน รวบติดดุมโลหะตรำสมอสีทองขนำดเล็ก มีแถบดิ้นสีทองกว้ำง 0.5 
เซนติเมตร ตรึงตำมยำวกึ่งกลำงอินทรธนู 

ข้อ 12 ป้ำยชื่อ ท ำด้วยโลหะหรือพลำสติกแข็ง ขนำดกว้ำง 2.5 เซนติเมตร ยำว 7.5 
เซนติเมตร พ้ืนป้ำยด้ำนที่จะสลักชื่อเป็นสีด ำ สลักด้วยตัวอักษรบรรจงสีขำว แบบอักษร TH SarabunPSK  
แถวบนสลักชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภำษำไทย แถวล่ำงสลักชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภำษำอังกฤษ ประดับที่อกเสื้อ
เหนือกระเป๋ำด้ำนขวำ 

ข้อ 13 เสื้อ มี 9 แบบ คือ 
  13.1 เสื้อเชิ้ตส ำหรับชุดฝึกหัดศึกษำ เป็นเสื้อคอพับ แขนสั้นสีขำว ท ำด้วยผ้ำโทเรหรือ

ผ้ำชนิดอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ มีกระเป๋ำเย็บติดที่อกเสื้อข้ำงละหนึ่งกระเป๋ำ เป็นกระเป๋ำเสื้อชนิดไม่มีแถบ
กลำงกระเป๋ำ ใบปกกระเป๋ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ มุมกระเป๋ำและมุมใบปกกระเป๋ำเป็นรูปตัดมุม ที่ปำกกระเป๋ำ
ทั้งสองข้ำงติดดุมข้ำงละหนึ่งดุมส ำหรับขัดใบปกกระเป๋ำ ตัวเสื้อผ่ำอกตลอด มีสำบกว้ำง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุม
ตำมแนวอกเสื้อหกดุม ระยะห่ำงกันพอสมควร ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ อ ยำวตลอดควำมยำว
ของบ่ำ เย็บติดกับเสื้อเหนือบ่ำทั้งสองข้ำงจำกไหล่ไปคอ ปลำยมนด้ำนไหล่กว้ำง ๔ เซนติเมตร ด้ำนคอกว้ำง ๓ 
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เซนติเมตร ตอนปลำยขัดดุมติดกับตัวเสื้อ ที่ปกเสื้อทั้งสองด้ำน ติดตัวหนอนขนำดกว้ำง 1 เซนติเมตร ยำว 4.5 
เซนติเมตร 

  13.2 เสื้อเชิ้ตส ำหรับชุดปกติและชุดปกติขำว เป็นเสื้อคอพับ แขนสั้นสีขำว ท ำด้วยผ้ำ
เสิร์ทหรือผ้ำชนิดอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ ติดซิปซ่อนเพ่ือให้เข้ำรูป มีกระเป๋ำเย็บติดที่อกเสื้อข้ำงละหนึ่ง
กระเป๋ำ เป็นกระเป๋ำเสื้อชนิดไม่มีแถบกลำงกระเป๋ำ ใบปกกระเป๋ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ มุมกระเป๋ำและมุมใบ
ปกกระเป๋ำเป็นรูปตัดมุม ที่ปำกกระเป๋ำทั้งสองข้ำงติดดุมข้ำงละหนึ่งดุมส ำหรับขัดใบปกกระเป๋ำ ตัวเสื้อผ่ำอก
ตลอด มีสำบกว้ำง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมตำมแนวอกเสื้อหกดุม ดุมเม็ดที่สำมถึงห้ำเป็นดุมหลอกระยะห่ำงกัน
พอสมควร ที่ไหล่เสื้อติดตัวหนอนส ำหรับประดับอินทรธนูแข็ง ที่ปกเสื้อทั้งสองด้ำน ติดตัวหนอนขนำดกว้ำง  
1 เซนติเมตร ยำว 4.5 เซนติเมตร  

  13.3 เสื้อเชิ้ตส ำหรับชุดฤดูหนำว เป็นเสื้อคอพับ แขนยำวรัดข้อมือสีขำว ท ำด้วยผ้ำ
โทเรหรือผ้ำชนิดอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ มีดุมที่ข้อมือข้ำงละหนึ่งดุม มีกระเป๋ำแบบไม่มีใบปกกระเป๋ำเย็บติด
ที่อกเสื้อด้ำนซ้ำยหนึ่งกระเป๋ำ ตัวเสื้อผ่ำอกตลอด มีสำบกว้ำง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมตำมแนวอกเสื้อหกดุม 
ระยะห่ำงกันพอสมควร 

  13.4 เสื้อนอกส ำหรับชุดฤดูหนำว (เสื้อสูท) เป็นเสื้อคอแบะ แบบคอลึก ปล่อยเอว สี
กรมท่ำ ท ำด้วยผ้ำเสิร์ทหรือผ้ำชนิดอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ ใบปกแบบชำยสำมเหลี่ยม มีดิ้นสีทองกว้ำง ๐.๕ 
เซนติเมตร เย็บติดคู่กันยำว ๓ เซนติเมตร บนแผ่นผ้ำสีขำวขนำดกว้ำง ๓ เซนติเมตร ยำว ๕ เซนติเมตร ติดอยู่
บนใบปกเสื้อทั้งสองข้ำง ตัวเสื้อผ่ำอกตลอด ติดดุมโลหะสีทองขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๓ เซนติเมตร  
มีลำยดุนรูปสมอแถวละสี่ดุม จ ำนวนสองแถว บริเวณเอวเสื้อ มีกระเป๋ำแบบเจำะไม่มีขอบปำกกระเป๋ำทั้งสอง
ข้ำง ด้ำนหลังเสื้อมีตะเข็บยำวตลอดล ำตัวสำมตะเข็บ ชำยเสื้อที่ตะเข็บข้ำงทั้งสองข้ำงเปิดไว้ถึงเอว ควำมยำว
ของแขนเสื้อต้องเลยตุ่มข้อมือประมำณ 1 นิ้ว เมื่อผู้สวมใส่เหยียดแขนตรง 

  13.5 เสื้อยืดคอกลมหนุนไหล่ สีขำว แขนสั้น ไม่มีลวดลำย ส ำหรับใส่ซับใน ที่หน้ำอก
เสื้อด้ำนซ้ำยมีตรำศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี สีกรมท่ำ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 7 เซนติเมตร 

  13.6 เสื้อยืดคอปกสีขำว แขนสั้น มีกระเป๋ำแบบไม่มีใบปกหนึ่งกระเป๋ำเย็บติดที่
หน้ำอกเสื้อด้ำนซ้ำย ที่กึ่งกลำงกระเป๋ำมีตรำศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี  สีกรมท่ำ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง  
7 เซนติเมตร ตัวเสื้อผ่ำอกถึงประมำณกึ่งกลำงหน้ำอก ติดดุมตำมแนวอกเสื้อสำมดุม ระยะห่ำงกันพอสมควร 

  13.7 เสื้อยืดคอแหลมมีปก สีเสื้อตำมชั้นปีที่ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีก ำหนด แขนสั้น ที่
หน้ำอกเสื้อด้ำนซ้ำยมีตรำศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 7 เซนติเมตร 

  13.8 เสื้อแจ๊กเกต เป็นเสื้อคอพับปล่อยเอว ท ำด้วยผ้ำลีวำยหรือผ้ำชนิดอ่ืนที่มี
คุณสมบัติเทียบเท่ำ สีกรมท่ำ แขนยำวทรงกระบอก ติดแถบสะท้อนแสงสีขำวเงิน บริเวณเข็มขัด (หัวเต่ำ) ของ
ปลำยแขนทั้งสองข้ำง ขนำดกว้ำง 4 เซนติเมตร ยำว 6 เซนติเมตร ตัวเสื้อผ่ำอกตลอด ติดซิปยำวตลอดล ำตัว ที่
หน้ำอกเสื้อด้ำนขวำปักชื่อภำษำอังกฤษ ขนำดตัวอักษรสูง 1 เซนติเมตร ปักด้วยด้ำยสีขำว ที่หน้ำอกเสื้อ
ด้ำนซ้ำยมีตรำศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 7 เซนติเมตร ด้ำนหลังเสื้อมีตะเข็บยำวตลอดล ำตัว
สองตะเข็บ ชำยเสื้อด้ำนข้ำงท้ังสองข้ำงติดเข็มขัด (หัวเต่ำ) สำมำรถเลื่อนเข้ำออกให้รัดรูปได้ 

  13.9 เสื้อวอร์ม เป็นเสื้อคอพับ แขนยำว ท ำด้วยผ้ำยืดอย่ำงหนำ สีฟ้ำ กรมท่ำ ขำว 
เย็บต่อกัน ปลำยแขนรัด ตัวเสื้อผ่ำอกตลอด ติดซิปยำวตลอดล ำตัว ที่หน้ำอกเสื้อด้ำนซ้ำยมีตรำศูนย์ฝึกพำณิชย์
นำวี ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 7 เซนติเมตร ชำยเสื้อแบบรัดเข้ำรูป ด้ำนล่ำงทั้งสองข้ำงมีกระเป๋ำเจำะติดซิปปิด
ปำกกระเป๋ำ 
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ข้อ 14 กำงเกง มี 5 แบบ คือ 
  14.1 กำงเกงขำยำวสีกรมท่ำ ท ำด้วยผ้ำลีวำยหรือผ้ำชนิดอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ 

เป็นแบบสำกลไม่พับปลำยขำ ปลำยขำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 22 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 27 เซนติเมตร ตำมขนำด
กำงเกง ควำมยำวของปลำยกำงเกงต้องยำวเลยตุ่มข้อเท้ำประมำณ 2 นิ้ว ขอบกำงเกงกว้ำง 2.5 เซนติเมตร 
ติดหูเข็มขัดขนำดกว้ำง 1 เซนติเมตร จ ำนวนหกหู หูกำงเกงไม่ตรงแนวตัดเย็บด้ำนหลัง ด้ำนหน้ำมีกระเป๋ำเจำะ
ข้ำงละหนึ่งกระเป๋ำ ไม่มีจีบ ด้ำนหลังมีกระเป๋ำเจำะไม่มีใบปกกระเป๋ำข้ำงละหนึ่งกระเป๋ำ 

  14.2 กำงเกงส ำหรับชุดปกติและชุดฤดูหนำว เป็นกำงเกงขำยำวสีกรมท่ำ ท ำด้วยผ้ำ
เสิร์ทหรือผ้ำชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ มีลักษณะเช่นเดียวกับกำงเกงตำม 14.1 

  14.3 กำงเกงส ำหรับชุดปกติขำว เป็นกำงเกงขำยำวสีขำว ท ำด้วยผ้ำเสิร์ทหรือผ้ำชนิด
อ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ มีลักษณะเช่นเดียวกับกำงเกงตำม 14.1 

  14.4 กำงเกงกีฬำ ขำสั้น สีกรมท่ำ ด้ำนหน้ำมีกระเป๋ำเจำะข้ำงละหนึ่งกระเป๋ำ 
  14.5 กำงเกงวอร์ม ขำยำว ท ำด้วยผ้ำยืดอย่ำงหนำ สีฟ้ำ กรมท่ำ ขำว เย็บต่อกัน 

ด้ำนหน้ำมีกระเป๋ำเจำะข้ำงละหนึ่งกระเป๋ำ ติดซิปปิดปำกกระเป๋ำ ปลำยขำรัดข้อเท้ำ 
ข้อ 15 ชุดปฏิบัติงำน ตัดเย็บด้วยผ้ำเวสปอยท์หรือผ้ำชนิดอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ สีส้ม  

ตัวเสื้อกับกำงเกงเย็บติดเป็นชุดเดียวกัน เสื้อเป็นแบบคอพับ แขนยำวปล่อยแขน ผ่ำอกตลอด ติดดุมยำวตลอด
ล ำตัวเว้นระยะห่ำงพอสมควร ติดกระเป๋ำแบบปะมีใบปกที่หน้ำอกเสื้อทั้งสองข้ำง พร้อมปักชื่อภำษำอังกฤษ
เหนือกระเป๋ำซ้ำย 2 เซนติเมตร ขนำดตัวอักษรสูง 1 เซนติเมตร ปักด้วยด้ำยสีกรมท่ำ ที่หัวไหล่เสื้อด้ำนขวำมี
ตรำศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 7 เซนติเมตร ตัวกำงเกงเป็นแบบขำยำว ปลำยขำแบบปล่อย 
ที่เอวด้ำนข้ำงทั้งสองข้ำงติดเข็มขัดสำมำรถเลื่อนเข้ำออกให้รัดเข้ำรูปได้ มีกระเป๋ำเจำะข้ำงละหนึ่งกระเป๋ำ 
ด้ำนหลังมีกระเป๋ำเจำะไม่มีใบปกข้ำงละหนึ่งกระเป๋ำ 

ข้อ 16 เนกไท ส ำหรับนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ชำย ท ำด้วยผ้ำสีด ำ ปลำยด้ำนกว้ำงขนำด 7 
เซนติเมตร ด้ำนแคบขนำด 3 เซนติเมตร 

ข้อ 17 เข็มขัด มี 2 แบบ คือ 
  17.1 เข็มขัดสีด ำ ตัวเข็มขัดท ำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด ำ กว้ำง 3 เซนติเมตร 

ปลำยสำยมนแหลม หัวเข็มขัดท ำด้วยโลหะสีทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำขนำดกว้ำง 3.5 เซนติเมตร ยำว 5 
เซนติเมตร ติดตรำสัญลักษณ์กรมเจ้ำท่ำ 

  17.2 เข็มขัดสีขำว มีลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดสีด ำ ตำม 17.1 
ข้อ 18 รองเท้ำ มี 6 แบบ คือ 
  18.1 รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีด ำ หรือรองเท้ำหนังหุ้มข้อสีด ำ ท ำด้วยหนังหรือวัตถุเทียม

หนัง มีส้นสูง 2 เซนติเมตร 
  18.2 รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีขำวมีเชือกผูก ท ำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง มีส้นสูง 2 

เซนติเมตร 
  18.3 รองเท้ำหนังรัดส้นสีด ำ (รองเท้ำสำน) ท ำด้วยยำงหรือวัตถุเทียมยำง 
  18.4 รองเท้ำหนังนิรภัยหุ้มข้อสีด ำ ไม่มีลวดลำย 
  18.5 รองเท้ำผ้ำใบสีขำวมีเชือกผูก ไม่มีลวดลำย 
  18.6 รองเท้ำกีฬำที่เหมำะสมตำมชนิดกีฬำ 
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ข้อ 19 ถุงเท้ำ มี 2 แบบ คือ 
  19.1 ถุงเท้ำสั้นสีด ำ ท ำด้วยผ้ำหรือไนล่อน ไม่มีลวดลำย ควำมยำวไม่น้อยกว่ำระดับ

ข้อเท้ำ 
  19.2 ถุงเท้ำสั้นสีขำว ท ำด้วยผ้ำหรือไนล่อน ไม่มีลวดลำย ควำมยำวไม่น้อยกว่ำระดับ

ข้อเท้ำ 
ข้อ 20 กระเป๋ำ มี 3 แบบ คือ 
  20.1 กระเป๋ำหนังสีด ำ ท ำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง ขนำดกว้ำง 8 เซนติเมตร ยำว 

45 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร มีหูหิ้วเดี่ยวสีเดียวกัน ด้ำนหน้ำของกระเป๋ำตรงมุมขวำด้ำนล่ำง มีตรำศูนย์
ฝึกพำณชิย์นำวีท ำด้วยโลหะสีทอง ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 7 เซนติเมตร 

  20.2 กระเป๋ำพรำงสีกรมท่ำ ท ำด้วยผ้ำร่มหรือผ้ำชนิดอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ ยำว 
40 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร มีหูหิ้วคู่สีเดียวกัน ด้ำนหน้ำมีกระเป๋ำปะแบบมีใบปก จ ำนวนสองใบ ขนำด 
ยำว 16 เซนติเมตร สูง 24 เซนติเมตร ที่กระเป๋ำซ้ำยมีตรำศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี สีขำว ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
9 เซนติเมตร 

  20.3 กระเป๋ำสะพำยหลังสีกรมท่ำ ท ำด้วยผ้ำทอพีวีซีเนื้อหนำอย่ำงดีกันน้ ำ หรือผ้ำ
ชนิดอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ ยำว 32 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร ด้ำนในบุฟองน้ ำกันกระแทก มีช่องใส่
ของแบ่งเป็นสัดส่วน ด้ำนหน้ำมีตรำศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี สีขำว ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 9 เซนติเมตร 
 

หมวด 3 
เครื่องแบบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์หญิง 

---------------------------- 
 

ข้อ 21 เครื่องแบบนักเรียนเดินเรือพำณิชย์หญิง มี 12 ชุด ดังต่อไปนี้ 
  21.1 ชุดฝึกหัดศึกษำ ประกอบด้วย 
   21.1.1 หมวกหนีบสีกรมท่ำพร้อมหน้ำหมวก 
   21.1.2 เสื้อเชิ้ตส ำหรับชุดฝึกหัดศึกษำ ไม่มีสำบ 
   21.1.3 เครื่องหมำยแสดงชั้นปี 
   21.1.4 ป้ำยชื่อ 
   21.1.5 เครื่องหมำยแสดงฝ่ำย 
   21.1.6 เสื้อยืดคอกลมหนุนไหล่ สีขำว 
   21.1.7 กระโปรงสั้นคลุมเข่ำทรงตรงปลำยสอบ สีกรมท่ำ หรือกำงเกงขำยำว

สีกรมท่ำ 
   21.1.8 เข็มขัดหนังสีด ำ 
   21.1.9 รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีด ำ สูง 1.5 นิ้ว 
   21.1.10 กระเป๋ำหนังสีด ำ 
  21.2 ชุดปกต ิประกอบด้วย 
   21.2.1 หมวกทรงหม้อตำลสีขำวพร้อมหน้ำหมวก 
   21.2.2 เสื้อเชิ้ตส ำหรับชุดปกติ ไม่มีสำบ 
   21.2.3 อินทรธนูแข็ง 
   21.2.4 เครื่องหมำยแสดงชั้นปี 
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   21.2.5 ป้ำยชื่อ 
   21.2.6 เครื่องหมำยแสดงฝ่ำย 
   21.2.7 แพรแถบ 
   21.2.8 เสื้อยืดคอกลมหนุนไหล่ สีขำว 
   21.2.9 กระโปรงสั้นคลุมเข่ำทรงตรงปลำยสอบ สีกรมท่ำ 
   21.2.10 เข็มขัดหนังสีด ำ 
   21.2.11 รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีด ำ สูง 1.5 นิ้ว 
   21.2.12 กระเป๋ำหนังสีด ำ 
  21.3 ชุดปกติขำว ประกอบด้วย 
   21.3.1 หมวกทรงหม้อตำลสีขำวพร้อมหน้ำหมวก 
   21.3.2 เสื้อเชิ้ตส ำหรับชุดปกติขำว ไม่มีสำบ 
   21.3.3 อินทรธนูแข็ง 
   21.3.4 เครื่องหมำยแสดงชั้นปี 
   21.3.5 ป้ำยชื่อ 
   21.3.6 เครื่องหมำยแสดงฝ่ำย 
   21.3.7 แพรแถบ 
   21.3.8 เสื้อยืดคอกลมหนุนไหล่ สีขำว 
   21.3.9 กระโปรงสั้นคลุมเข่ำทรงตรงปลำยสอบ สีขำว 
   21.3.10 เข็มขัดหนังสีขำว 
   21.3.11 รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีขำว สูง 1.5 นิ้ว 
   21.3.12 กระเป๋ำหนังสีด ำ 
  21.4 ชุดฤดูหนำว ประกอบด้วย 
   21.4.1 หมวกทรงหม้อตำลสีขำวพร้อมหน้ำหมวก 
   21.4.2 เสื้อเชิ้ตส ำหรับชุดฤดูหนำว 
   21.4.3 เสื้อนอกส ำหรับชุดฤดูหนำว 
   21.4.4 เครื่องหมำยแสดงชั้นปี 
   21.4.5 เนกไทสีด ำ ส ำหรับนักเรียนเดินเรือพำณิชย์หญิง 
   21.4.6 กระโปรงสั้นคลุมเข่ำทรงตรงปลำยสอบ สีกรมท่ำ 
   21.4.7 เข็มขัดหนังสีด ำ 
   21.4.8 รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีด ำ สูง 1.5 นิ้ว 
   21.4.9 กระเป๋ำหนังสีด ำ 
  21.5 ชุดปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 
   21.5.1 ชุดปฏิบัติงำนสีส้ม (ชุดหมี) 
   21.5.2 เสื้อยืดคอกลมหนุนไหล่ สีขำว 
   21.5.3 ถุงเท้ำสั้นสีด ำ 
   21.5.4 รองเท้ำหนังนิรภัยหุ้มข้อสีด ำ 
   21.5.5 กระเป๋ำพรำงสีกรมท่ำ 
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  21.6 ชุดดินเนอร์ ประกอบด้วย 
   21.6.1 เสื้อยืดคอปกสีขำว 
   21.6.2 กำงเกงขำยำวสีกรมท่ำไม่มีจีบ 
   21.6.3 เข็มขัดหนังสีด ำ 
   21.6.4 รองเท้ำหนังรัดส้นสีด ำ (รองเท้ำสำน) 
  21.7 ชุดพลศึกษำ ประกอบด้วย 
   21.7.1 เสื้อยืดคอแหลมมีปก สีเสื้อตำมชั้นปี 
   21.7.2 กำงเกงวอร์มขำยำวสีกรมท่ำ 
   21.7.3 ถุงเท้ำสั้นสีขำว 
   21.7.4 รองเท้ำผ้ำใบสีขำวมีเชือกผูก 
  21.8 ชุดวอร์ม ประกอบด้วย 
   21.8.1 เสื้อวอร์ม 
   21.8.2 เสื้อยืดคอกลมหนุนไหล่ สีขำว 
   21.8.3 กำงเกงวอร์ม 
   21.8.4 ถุงเท้ำสั้นสีขำว 
   21.8.5 รองเท้ำผ้ำใบสีขำวมีเชือกผูก 
   21.8.6 กระเป๋ำพรำงสีกรมท่ำ หรือกระเป๋ำสะพำยหลังสีกรมท่ำ 
  21.9 ชุดล ำลอง ประกอบด้วย 
   21.9.1 เสื้อแจ๊กเกตสีกรมท่ำ 
   21.9.2 เสื้อยืดคอกลมหนุนไหล่ สีขำว 
   21.9.3 กระโปรงสั้นคลุมเข่ำทรงตรงปลำยสอบ สีกรมท่ำ 
   21.9.4 เข็มขัดหนังสีด ำ 
   21.9.5 รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีด ำ สูง 1.5 นิ้ว 
   21.9.6 กระเป๋ำพรำงสีกรมท่ำ หรือกระเป๋ำสะพำยหลังสีกรมท่ำ 
  21.10 ชุดฝึกหัดศึกษำบนเรือ ประกอบด้วย 
   21.10.1  หมวกกระบังอ่อนสีกรมท่ำ 
   21.10.2  เสื้อยืดคอแหลมมีปก สีเสื้อตำมชั้นปี 
   21.10.3  กำงเกงวอร์มขำยำวสีกรมท่ำ 
   21.10.4  รองเท้ำสำนรัดส้นสีด ำ 
  21.11 ชุดปฏิบัติงำนบนเรือ ประกอบด้วย 
   21.11.1  หมวกนิรภัย 
   21.11.2  ชุดปฏิบัติงำนสีส้ม (ชุดหมี) 
   21.11.3  เสื้อยืดคอกลมหนุนไหล่ สีขำว 
   21.11.4  ถุงเท้ำสั้นสีด ำ 
   21.11.5  รองเท้ำหนังนิรภัยหุ้มข้อสีด ำ 
  21.12 ชุดยำมรักษำกำรณ์ ประกอบด้วย 
   21.12.1  หมวกกระบังอ่อนสีกรมท่ำ 
   21.12.2  เสื้อยืดคอแหลมมีปก สีเสื้อตำมชั้นปี 
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   21.12.3  กำงเกงขำยำวสีกรมท่ำ 
   21.12.4  เข็มขัดหนังสีด ำ 
   21.12.5  รองเท้ำหนังนิรภัยหุ้มข้อสีด ำ 

 
หมวด 4 

ส่วนประกอบของเครื่องแบบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์หญิง 
---------------------------- 

 

ข้อ 22 หมวก มี 3 แบบ ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกของนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ชำย 
ข้อ 23 เครื่องหมำยแสดงชั้นปี ลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมำยแสดงชั้นปีของนักเรียนเดินเรือ

พำณิชย์ชำย 
ข้อ 24 เครื่องหมำยแสดงฝ่ำย ลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมำยแสดงฝ่ำยของนักเรียนเดินเรือ

พำณิชย์ชำย 
ข้อ 25 อินทรธนู มี 2 แบบ ลักษณะเช่นเดียวกับอินทรธนูของนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ชำย 
ข้อ 26 ป้ำยชื่อ ลักษณะเช่นเดียวกับป้ำยชื่อของนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ชำย 
ข้อ 27 เสื้อ มี 9 แบบ คือ 
  27.1 เสื้อเชิ้ตส ำหรับชุดฝึกหัดศึกษำ ไม่มีสำบ ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเชิ้ตส ำหรับชุด

ฝึกหัดศึกษำของนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ชำย 
  27.2 เสื้อเชิ้ตส ำหรับชุดปกติและชุดปกติขำว ไม่มีสำบ ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเชิ้ต

ส ำหรับชุดปกติและชุดปกติขำวของนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ชำย 
  27.3 เสื้อเชิ้ตส ำหรับชุดฤดูหนำว ไม่มีสำบ ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเชิ้ตส ำหรับชุด 

ฤดูหนำวของนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ชำย 
  27.4 เสื้อนอกส ำหรับชุดฤดูหนำว (เสื้อสูท) เป็นเสื้อคอแบะ ปกแหลมปลำยมน (ทรง

สูทสำกลผู้หญิง) สีกรมท่ำ ปล่อยเอว ท ำด้วยผ้ำเสิร์ทหรือผ้ำชนิดอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ ใบปกแบบชำย
สำมเหลี่ยม มีดิ้นสีทองกว้ำง 0.5 เซนติเมตร เย็บติดคู่กันยำว 3 เซนติเมตร บนแผ่นผ้ำสีขำวขนำดกว้ำง  
3 เซนติเมตร ยำว 5 เซนติเมตร ติดอยู่บนใบปกเสื้อทั้งสองข้ำง ตัวเสื้อผ่ำอกตลอด ติดดุมโลหะสีทองขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 3 เซนติเมตร มีลำยดุนรูปสมอจ ำนวนสำมเม็ด ระยะห่ำงพอสมควร บริเวณเอวเสื้อ มีกระเป๋ำแบบ
เจำะไม่มีขอบปำกกระเป๋ำทั้งสองข้ำง ด้ำนหลังเสื้อมีตะเข็บยำวตลอดล ำตัวสำมตะเข็บ ชำยเสื้อที่ตะเข็บข้ำง 
ทั้งสองข้ำงเปิดไว้ถึงเอว ควำมยำวของแขนเสื้อต้องเลยตุ่มข้อมือประมำณ 1 นิ้ว เมื่อผู้สวมใส่เหยียดแขนตรง 

  27.5 เสื้อยืดคอกลมหนุนไหล่ ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อยืดคอกลมหนุนไหล่ของ
นักเรียนเดินเรือพำณิชย์ชำย 

  27.6 เสื้อยืดคอปกสีขำว ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อยืดคอปกสีขำวของนักเรียนเดินเรือ
พำณิชย์ชำย 

  27.7 เสื้อยืดคอแหลมมีปก ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อยืดคอแหลมมีปกของนักเรียน
เดินเรือพำณิชย์ชำย 

  27.8 เสื้อแจ๊กเกต ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อแจ๊กเกตของนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ชำย 
  27.9 เสื้อวอร์ม ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อวอร์มของนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ชำย 
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-๑๒- 

ข้อ 28 กำงเกง มี 3 แบบ คือ 
  28.1 กำงเกงขำยำวสีกรมท่ำ ท ำด้วยผ้ำลีวำยหรือผ้ำชนิดอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ 

เป็นแบบสำกลไม่พับปลำยขำ ปลำยขำกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 22 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 27 เซนติเมตร ตำมขนำด
กำงเกง ควำมยำวของปลำยกำงเกงต้องยำวเลยตุ่มข้อเท้ำประมำณ 2 นิ้ว ขอบกำงเกงกว้ำง 2.5 เซนติเมตร 
ติดหูเข็มขัดขนำดกว้ำง 1 เซนติเมตร จ ำนวนหกหู หูกำงเกงไม่ตรงแนวตัดเย็บด้ำนหลัง ด้ำนหน้ำมีกระเป๋ำเจำะ
ข้ำงละหนึ่งกระเป๋ำ ไม่มีจีบ ด้ำนหลังมีกระเป๋ำเจำะไม่มีใบปกกระเป๋ำข้ำงละหนึ่งกระเป๋ำ 

  28.2 กำงเกงวอร์มขำยำว ท ำด้วยผ้ำยืดอย่ำงหนำ สีกรมท่ำ ด้ำนหน้ำมีกระเป๋ำเจำะ
ข้ำงละหนึ่งกระเป๋ำ ติดซิปปิดปำกกระเป๋ำ ปลำยขำรัดข้อเท้ำ 

  28.3 กำงเกงวอร์มขำยำว ท ำด้วยผ้ำยืดอย่ำงหนำ สีฟ้ำ กรมท่ำ ขำว เย็บต่อกัน 
ด้ำนหน้ำมีกระเป๋ำเจำะข้ำงละหนึ่งกระเป๋ำ ติดซิปปิดปำกกระเป๋ำ ปลำยขำรัดข้อเท้ำ 

ข้อ 29 กระโปรง มี 3 แบบ คือ 
  29.1 กระโปรงทรงตรงปลำยสอบ สีกรมท่ำ ผ้ำลีวำย ซิปซ่อนข้ำงหลังตรงกลำง ผ่ำ

กลำงซ้อน ยำวคลุมเข่ำ มีซับใน มีหูกระโปรง 6 หู 
  29.2 กระโปรงส ำหรับชุดปกติ/ชุดฤดูหนำว เป็นกระโปรงสีกรมท่ำ ท ำด้วยผ้ำเสิร์ท 

หรือผ้ำชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ มีลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงตำม 29.1 
  29.3 กระโปรงส ำหรับชุดปกติขำว เป็นกระโปรงสีขำว ท ำด้วยผ้ำเสิร์ทหรือผ้ำชนิดอ่ืน

ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำ มีลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงตำม 29.1 
ข้อ 30 ชุดปฏิบัติงำน ลักษณะเช่นเดียวกับชุดปฏิบัติงำนของนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ชำย 
ข้อ 31 เนกไท ส ำหรับนักเรียนเดินเรือพำณิชย์หญิง ท ำด้วยผ้ำสีด ำ ปลำยด้ำนกว้ำงขนำด 7 

เซนติเมตร ด้ำนแคบขนำด 3 เซนติเมตร  
ข้อ 32 เข็มขัด มี 2 แบบ ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดของนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ชำย 
ข้อ 33 รองเท้ำ มี 6 แบบ คือ 
  33.1 รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีด ำ หรือรองเท้ำหนังหุ้มข้อสีด ำ ท ำด้วยหนังหรือวัตถุเทียม

หนัง แบบเรียบปิดปลำยเท้ำ ไม่มีเครื่องประดับและไม่มีลวดลำย มีส้นสูง 1.5 นิ้ว 
  33.2 รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีขำว ท ำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง แบบเรียบปิดปลำยเท้ำ 

ไม่มีเครื่องประดับและไม่มีลวดลำย มีส้นสูง 1.5 นิ้ว 
  33.3 รองเท้ำหนังรัดส้นสีด ำ (รองเท้ำสำน) ท ำด้วยยำงหรือวัตถุเทียมยำง 
  33.4 รองเท้ำหนังนิรภัยหุ้มข้อสีด ำ ไม่มีลวดลำย 
  33.5 รองเท้ำผ้ำใบสีขำวมีเชือกผูก ไม่มีลวดลำย 
  33.6 รองเท้ำกีฬำที่เหมำะสมตำมชนิดกีฬำ 
ข้อ 34 ถุงเท้ำ มี 2 แบบ ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้ำของนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ชำย 
ข้อ 35 กระเป๋ำ มี 3 แบบ ลักษณะเช่นเดียวกับกระเป๋ำของนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ชำย 
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-๑๓- 

หมวด 5 
เครื่องหมายคณะนักเรียนปกครองและคณะกรรมการประจ าหอพัก 

---------------------------- 
 

ข้อ 36 คณะนักเรียนปกครองที่มีต ำแหน่งหัวหน้ำนักเรียน ให้มีเครื่องหมำยท ำด้วยโลหะสีทอง
เป็นรูปตรำศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3 เซนติเมตร ประดับที่กึ่งกลำงอินทรธนูทั้งสองข้ำง 
พร้อมกับประดับเข็มท ำด้วยวัสดุก ำมะหยี่สีน้ ำเงิน ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3 เซนติเมตร มีเครื่องหมำยโลหะสี
ทองรูปตรำศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2 เซนติเมตร ประดับที่กึ่งกลำงของวัสดุก ำมะหยี่ 
ประดับบริเวณมุมปกกระเป๋ำบนเสื้อด้ำนบนซ้ำย 

ข้อ 37 คณะนักเรียนปกครองที่มีต ำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ำนักเรียน ให้มีเครื่องหมำยท ำด้วยโลหะ
สีเงินเป็นรูปตรำศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3 เซนติเมตร ประดับที่กึ่งกลำงอินทรธนูทั้งสอง
ข้ำง พร้อมกับประดับเข็มท ำด้วยวัสดุก ำมะหยี่สีน้ ำเงิน ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3 เซนติเมตร มีเครื่องหมำย
โลหะสีเงินรูปตรำศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2 เซนติเมตร ประดับที่กึ่งกลำงของวัสดุ
ก ำมะหยี่ ประดับบริเวณมุมปกกระเป๋ำบนเสื้อด้ำนบนซ้ำย 

ข้อ 38 คณะกรรมกำรประจ ำหอพักที่มีต ำแหน่งนำยตอน ให้มีเครื่องหมำยท ำด้วยโลหะสีเงิน
เป็นรูปตรำศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3 เซนติเมตร ประดับที่กึ่งกลำงอินทรธนูเฉพำะ
ด้ำนขวำ พร้อมกับประดับเข็มท ำด้วยวัสดุก ำมะหยี่สีน้ ำเงิน ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3 เซนติเมตร มี
เครื่องหมำยโลหะสีเงินรูปตรำศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2 เซนติเมตร ประดับที่กึ่งกลำง
ของวัสดุก ำมะหยี่ ประดับบริเวณมุมปกกระเป๋ำบนเสื้อด้ำนบนซ้ำย 

ข้อ 39 คณะกรรมกำรประจ ำหอพักที่มีต ำแหน่งผู้ช่วยนำยตอน ให้มีเครื่องหมำยท ำด้วยโลหะสี
ทองแดงเป็นรูปตรำศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3 เซนติเมตร ประดับที่กึ่งกลำงอินทรธนู
เฉพำะด้ำนขวำ พร้อมกับประดับเข็มท ำด้วยวัสดุก ำมะหยี่สีน้ ำเงิน ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3 เซนติเมตร มี
เครื่องหมำยโลหะสีทองแดงรูปตรำศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2 เซนติเมตร ประดับที่
กึ่งกลำงของวัสดุก ำมะหยี่ ประดับบริเวณมุมปกกระเป๋ำบนเสื้อด้ำนบนซ้ำย 
 

หมวด 6 
การแต่งเครื่องแบบ 

---------------------------- 
 

ข้อ 40 กำรแต่งเครื่องแบบนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ในโอกำสใดให้เป็นไปตำมที่กลุ่มกิจกำร  
และสวัสดิภำพนักเรียนประกำศก ำหนด 

  นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องครบถ้วนตำมชนิดของเครื่องแบบ กำรแต่ง
เครื่องแบบไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นควำมผิดวินัยนักเรียน 

  ให้มีกำรตรวจเครื่องแบบนักเรียนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพ
นักเรียนประกำศก ำหนด 

  กำรตรวจเครื่องแบบนักเรียนตำมวรรคสำม อำจำรย์ปกครองอำจมอบหมำยให้คณะ
นักเรียนปกครองช่วยปฏิบัติงำนตรวจเครื่องแบบนักเรียนตำมที่มอบหมำยก็ได้ 
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-๑๔- 

(นำยสุขิน  รัตนเสถียร) 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 

ข้อ 41 ในกรณีท่ีนักเรียนไม่อำจแต่งเครื่องแบบนักเรียนตำมที่กลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียน
ประกำศก ำหนดด้วยเหตุใด ๆ ให้ยื่นเรื่องของดแต่งเครื่องแบบนักเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษรที่กลุ่มกิจกำรและ
สวัสดิภำพนักเรียนล่วงหน้ำ 1 วันหรืออย่ำงช้ำในวันที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบนักเรียนนั้น 
 

หมวด 7 
บทเฉพาะกาล 

---------------------------- 
 

ข้อ 42 นักเรียนที่ใช้เครื่องแบบนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้
คงใช้ต่อไปจนส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
 ประกำศ  ณ  วันที่  25  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563 
 
 
   (ลงชื่อ)        สุขิน  รัตนเสถียร 
 
 
 
 
 ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยทรงคุณ  สำสนะ) 
วิทยำจำรย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
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(ส ำเนำ) 
 

ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
ว่าด้วยหอพักนักเรียนเดินเรอืพาณิชย์ 

พ.ศ. 2563 
------------------------------ 

 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนหอพักของศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเหมำะสม 
อำศัยอ ำนำจตำมข้อ 7 แห่งระเบียบกรมเจ้ำท่ำว่ำด้วยนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ พ.ศ. 2555 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีจึงวำงข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ว่ำด้วยหอพักนักเรียนเดินเรือ

พำณิชย์ พ.ศ. 2563” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ว่ำด้วยหอพักนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ พ.ศ. 
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ข้อ 4 บรรดำข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อปฏิบัติอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้

ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
  “นักเรียน” หมำยควำมว่ำ นักเรียนเดินเรือพำณิชย์ทุกหลักสูตรที่ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี

เปิดให้มีกำรเรียนกำรสอนตำมระบบกำรศึกษำ 
  “นักเรียนหอพัก” หมำยควำมว่ำ นักเรียนเดินเรือพำณิชย์ ทั้งเพศชำยและหญิง ที่ศูนย์

ฝึกพำณิชย์นำวีอนุญำตให้เข้ำพักอำศัยในหอพักของศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 
  “คณะกรรมกำรประจ ำหอพักนักเรียนชำย” หมำยควำมว่ำ คณะนักเรียนที่

ผู้อ ำนวยกำรแต่งตั้งให้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรปกครองนักเรียนภำยในหอพักนักเรียนชำย  ประกอบด้วย 
ต ำแหน่งนำยตอน และผู้ช่วยนำยตอน 

  “คณะกรรมกำรประจ ำหอพักนักเรียนหญิง” หมำยควำมว่ำ  คณะนักเรียนที่
ผู้อ ำนวยกำรแต่งตั้งให้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรปกครองนักเรียนภำยในหอพักนักเรียนหญิง  ประกอบด้วย 
ต ำแหน่งนำยตอน และผู้ช่วยนำยตอน 

  “อำจำรย์ที่ปรึกษำหอพักนักเรียนชำย” หมำยควำมว่ำ บุคลำกรในสังกัดศูนย์ฝึก
พำณิชย์นำวี ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลควำมเรียบร้อยภำยในหอพักนักเรียนชำย 

  “อำจำรย์ที่ปรึกษำหอพักนักเรียนหญิง” หมำยควำมว่ำ บุคลำกรในสังกัดศูนย์ฝึก
พำณิชย์นำวี ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลควำมเรียบร้อยภำยในหอพักนักเรียนหญิง 

  “ผู้อ ำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 
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ข้อ 6 ให้หัวหน้ำกลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนเป็นผู้รักษำกำรตำมข้อบังคับนี้  และมี
อ ำนำจออกประกำศ ค ำสั่ง ข้อปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อบังคับนี้ 
 

หมวด 1 
วัตถุประสงค์ การด าเนินงานและอ านาจหน้าที่ 

------------------------------ 
 

ข้อ 7 กำรด ำเนินกิจกำรหอพักของศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  7.1 เพ่ือให้นักเรียนได้มีท่ีอยู่อำศัยที่เอ้ือต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน 
  7.2 เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกำสเรียนรู้และฝึกฝนตนเองในกำรครองตนและกำร

ด ำเนินชีวิตที่เหมำะสมในสถำบันและในสังคม 
  7.3 เพ่ือกำรฝึกวินัยและกำรสร้ำงทักษะชำวเรือเพ่ือให้เป็นชำวเรือที่ดี มีควำม

รับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม 
ข้อ 8 ให้ผู้อ ำนวยกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำหอพักนักเรียนชำยและอำจำรย์ที่ปรึกษำหอพัก

นักเรียนหญิงขึ้น โดยให้มีอ ำนำจและหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
  8.1 ปกครองนักเรียนหอพักในบริเวณหอพักท่ีตนรับผิดชอบ 
  8.2 เข้ำไปตรวจค้นภำยในห้องของนักเรียนหอพักและยึดสิ่งของที่ห้ำมมีไว้ใน

ครอบครองตำมควำมในข้อ 17 
  8.3 ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำทีท่ ำควำมสะอำดหอพัก 
  8.4 ด ำเนินกิจกำรหอพักให้เป็นไปตำมนโยบำยของกลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพ

นักเรียน 
  8.5 รำยงำนให้หัวหน้ำกลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนทรำบ เมื่อนักเรียนหอพัก

กระท ำผิดตำมข้อบังคับศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ว่ำด้วยกำรปกครอง วินัย และกำรลงโทษนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ 
พ.ศ. 2563 

  8.6 เสนอแนะเรื่องท่ีเกี่ยวกับหอพักแก่กลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียน 
  8.7 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำหอพัก 
  8.8 เสนอแนะเกี่ยวกับกำรซ่อมบ ำรุงอำคำรหอพักท่ีตนเองรับผิดชอบ 
  8.9 หน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่กลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนมอบหมำย 
ข้อ 9 ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำหอพักนักเรียนชำยและอำจำรย์ที่ปรึกษำหอพักนักเรียนหญิง

คัดเลือกนักเรียนหอพักที่มีควำมเหมำะสมตำมจ ำนวนและต ำแหน่งที่เหมำะสมเสนอผู้อ ำนวยกำรเพ่ือแต่งตั้งให้
เป็นคณะกรรมกำรประจ ำหอพักนักเรียนชำยและคณะกรรมกำรประจ ำหอพักนักเรียนหญิง 

ข้อ 10 คณะกรรมกำรประจ ำหอพักนักเรียนชำยและคณะกรรมกำรประจ ำหอพักนักเรียนหญิง
มีอ ำนำจและหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

  10.1 สอดส่อง ดูแลควำมประพฤติ ตักเตือนที่กระท ำควำมผิดและรำยงำนต่ออำจำรย์ 
ที่ปรึกษำหอพักนักเรียนชำยหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำหอพักนักเรียนหญิง แล้วแต่กรณ ี

  10.2 ประสำนงำนกับนักเรียนหอพักในกำรเข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมที่หอพักจัดขึ้น 
  10.3 หน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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หมวด 2 
สิทธิเข้าพักในหอพัก 

------------------------------ 
 

ข้อ 11 นักเรียนที่มีสิทธิเข้ำพักในหอพักต้องยื่นควำมจ ำนงพร้อมเอกสำรต่อกลุ่มกิจกำรและ
สวัสดิภำพนักเรียนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด 

  นักเรียนเดินเรือพำณิชย์ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ทุกนำยต้องอยู่ประจ ำหอพัก และ
นักเรียนเดินเรือพำณิชย์ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ ที่ปฏิบัติหน้ำที่คณะนักเรียนปกครอง 

  ส่วนห้องที่เหลือจัดให้นักเรียนที่มีควำมประสงค์จะเข้ำพัก โดยพิจำรณำจำกพฤติกรรม 
และเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำพัก 

ข้อ 12 กลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนมีหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือกนักเรียนเพ่ือให้เข้ำอยู่ใน
หอพัก เมื่อผู้อ ำนวยกำรอนุมัติแล้ว ให้ประกำศรำยชื่อนักเรียนหอพักที่ได้รับอนุมัติให้เข้ำพักในหอพักพร้อมทั้ง
ก ำหนดวันเวลำให้นักเรียนเข้ำหอพัก 

  นักเรียนหอพักตำมประกำศวรรคหนึ่งต้องช ำระค่ำธรรมเนียมหอพักตำมที่เรียกเก็บ
ภำยในวันเวลำที่ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีก ำหนด 

ข้อ 13 ในกรณีที่นักเรียนหอพักมีเหตุขัดข้องและไม่สำมำรถเข้ำหอพักได้ตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
หำกยังประสงค์จะเข้ำพักในหอพักอยู่ต่อไป ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งให้กลุ่มกิจกำร  
และสวัสดิภำพนักเรียนทรำบถึงเหตุขัดข้องไม่ว่ำด้วยวิธีใดล่วงหน้ำ 3 วันก่อนถึงวันก ำหนดเข้ำหอพักหรืออย่ำง
ช้ำที่สุดในวันก ำหนดเข้ำหอพัก พร้อมทั้งระบุวันที่จะเข้ำหอพักได้ เมื่อได้รับอนุญำตแล้วให้นักเรียนเข้ำหอพัก
ตำมวันเวลำที่ได้รับอนุญำต แต่ทั้งนี้จะไม่อนุญำตให้เลื่อนวันเข้ำหอพักเกินกว่ำ 7 วันนับแต่วันประกำศก ำหนด
เข้ำหอพัก 

  ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญำตให้เลื่อนวันเข้ำหอพักตำมวรรคหนึ่ง และนักเรียนไม่ได้เข้ำ
หอพักตำมวันเวลำที่ก ำหนด ให้ตัดสิทธิเข้ำพักของนักเรียนรำยนั้นและให้ด ำเนินกำรตำมข้อ 14 โดยอนุโลม 

ข้อ 14 นักเรียนหอพักที่ได้รับอนุมัติให้เข้ำพักในหอพักแล้ว แต่ไม่เข้ำพักตำมก ำหนดเวลำโดย
ไม่แจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือให้กลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนทรำบภำยในเวลำ 3 วัน นับจำกวันที่
ก ำหนดให้เข้ำหอพักตำมข้อ 12 ให้ตัดสิทธินักเรียนหอพักผู้นั้นออกจำกผู้มีสิทธิเข้ำพักในหอพัก และให้กลุ่ม
กิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนด ำเนินกำรประกำรอ่ืนใดเกี่ยวกับสิทธิกำรเข้ำพักนั้นได้ตำมควำมเหมำะสม 

ข้อ 15 นักเรียนหอพักที่ได้รับอนุมัติให้เข้ำพักในหอพักตำมข้อ 12 หำกไม่ประสงค์จะเข้ำพัก
ในหอพักให้ท ำหนังสือขอยกเลิกกำรพักอำศัยในหอพักยื่นต่อกลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนภำยในวันเวลำ 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ประกำศก ำหนด และให้กลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนด ำเนินกำรประกำรอ่ืนใด
เกี่ยวกับสิทธิกำรเข้ำพักนั้นได้ตำมควำมเหมำะสม 

  หำกไม่ด ำเนินกำรดังกล่ำวตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำนักเรียนหอพักเป็นผู้ได้รับอนุมัติให้
เข้ำพักในหอพักและต้องช ำระค่ำธรรมเนียมหอพักเช่นเดียวกับผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ำพัก 

ข้อ 16 สิทธิเข้ำพักในหอพักเป็นสิทธิเฉพำะตัว จะโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นมิได้ 
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หมวด ๓ 
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติภายในหอพัก 

------------------------------ 
 

ข้อ 17 สิ่งที่อนุญำตและห้ำมมีไว้ในครอบครองในหอพัก ให้เป็นไปตำมทีก่ลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพ
นักเรียนประกำศก ำหนด 

ข้อ 18 เมื่อนักเรียนหอพักได้กระท ำควำมผิดในบริเวณหอพักตำมควำมในข้อ 17 กำรจะยึดสิ่งของ
เหล่ำนั้นไว้ชั่วครำวหรือจะริบสิ่งของเหล่ำนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอำจำรย์ที่ปรึกษำหอพักนักเรียนชำยหรืออำจำรย์
ที่ปรึกษำหอพักนักเรียนหญิง แล้วแต่กรณ ี

ข้อ 19 ห้ำมประพฤติอันเป็นกำรฝ่ำฝืนวินัยนักเรียน ตำมข้อบังคับศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ว่ำด้วย
กำรปกครอง วินัย และกำรลงโทษนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ พ.ศ. 2563 ในบริเวณหอพักนักเรียนชำยและ
หอพักนักเรียนหญิง 

ข้อ 20 กำรใช้บริเวณหอพักเพ่ือจัดโครงกำรหรือกิจกรรม จะต้องขออนุญำตต่อกลุ่มกิจกำร
และสวัสดิภำพนักเรียนก่อน เมื่อได้รับอนุญำตแล้วจึงด ำเนินกำรได้ 

ข้อ 21 นักเรียนหอพักต้องให้ควำมร่วมมือกับศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีในสิ่งต่อไปนี้ 
  21.1 รักษำควำมสะอำดเครื่องนอน และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยภำยในห้องพัก

ของตนและท่ีอ่ืน ๆ ในบริเวณหอพัก 
  21.2 ประหยัดกำรใช้น้ ำและไฟฟ้ำ 
  21.3 ดูแลรักษำสิ่งที่เป็นสมบัติของหอพัก 
  21.4 สอดส่องดูแลพฤติกำรณ์ต่ำง ๆ เพื่อควำมปลอดภัยในหอพัก 
  21.5 แจ้งสิ่งของที่ช ำรุด เสียหำย หรือสูญหำย ให้คณะกรรมกำรประจ ำหอพัก

นักเรียนชำยหรือคณะกรรมกำรประจ ำหอพักนักเรียนหญิงทรำบ 
  21.6 ห้ำมท ำเสียงอึกทึก และก่อให้เกิดควำมร ำคำญต่อผู้อื่นในหอพัก 
  21.7 ห้ำมสูบบุหรี่ในบริเวณหอพัก 

 
หมวด ๔ 

ก าหนดเวลาเข้าออกหอพักและการลาของนักเรียนหอพัก 
------------------------------ 

 

ข้อ 22 ก ำหนดเวลำเปิดและปิดหอพัก ให้เป็นไปตำมที่กลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียน
ประกำศก ำหนด 

ข้อ 23 นักเรียนหอพักที่จะเข้ำออกหอพักนอกเหนือจำกช่วงเวลำตำมข้อ 22 ให้ขออนุญำต  
ต่อกลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียน 

ข้อ 24 กำรลำของนักเรียนหอพัก ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพ
นักเรียนประกำศก ำหนด 
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-๕- 

(นำยสุขิน  รัตนเสถียร) 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 

หมวด ๕  
การตรวจสอบชดใช้ค่าเสียหาย 

------------------------------ 
 

ข้อ 25 ในขณะเปิดภำคกำรศึกษำ หรืออย่ำงน้อยเม่ือสิ้นแต่ละภำคกำรศึกษำ ให้คณะกรรมกำร
ประจ ำหอพักนักเรียนชำยหรือคณะกรรมกำรประจ ำหอพักนักเรียนหญิงตรวจสอบและรำยงำนให้อำจำรย์ที่
ปรึกษำหอพักนักเรียนชำยหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำหอพักนักเรียนหญิง แล้วแต่กรณี ทรำบ เมื่อพบสิ่งที่ช ำรุด 
เสียหำย หรือสูญหำย ของสิ่งต่อไปนี้ 

  25.1 วัสดุ ครุภัณฑ์ และส่วนประกอบอำคำรภำยในห้องพักหรือหอพัก 
  25.2 สิ่งของอ่ืน ๆ ตำมทีก่ลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนประกำศก ำหนด 
ข้อ 26 ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำหอพักนักเรียนชำยหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำหอพักนักเรียนหญิง 

ผู้ได้รับรำยงำน ตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมที่ได้รับรำยงำน แล้วรำยงำนผลให้หัวหน้ำกลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพ
นักเรียนทรำบ 

ข้อ 27 ในกำรรับและส่งมอบห้องพัก ให้กลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนมีหน้ำที่รับผิดชอบ
จัดท ำระบบ (Checklist) เพ่ือให้นักเรียนหอพักตรวจสอบสภำพห้องและสิ่งของก่อนเข้ำพัก และให้กลุ่มกิจกำร
และสวัสดิภำพนักเรียนตรวจสอบสภำพในกำรส่งคืนห้องพัก 

ข้อ 28 นักเรียนหอพักต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่ำซ่อมแซมในกรณีที่ท ำให้สีของผนังห้อง  
สีของตู้เสื้อผ้ำ โต๊ะอ่ำนหนังสือ เตียงนอน พ้ืนห้อง ประตู พ้ืนผิว หรืออ่ืน ๆ เสียหำย หรือเปรอะเปื้อน ยกเว้น
เป็นกำรเสื่อมสภำพตำมเวลำอันสมควร โดยให้กลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนมีอ ำนำจและหน้ำที่พิจำรณำ
ค่ำซ่อมแซมที่เกิดขึ้นตำมควำมเป็นจริง 

ข้อ 29 หำกเกิดสิ่งที่ช ำรุด เสียหำย หรือสูญหำย ไม่ว่ำจะเป็นกรณีที่เกิดจำกกำรกระท ำของ
นักเรียนหอพัก หรือเสื่อมสภำพเอง ให้กลุ่มกิจกำรและสวัสดิภำพนักเรียนมีหน้ำที่ด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุงให้
คืนสภำพเดิมหรือให้ใช้งำนได้เป็นปกติโดยเร็ว 
 

หมวด ๖  
การลงโทษ 

------------------------------ 
 

ข้อ 30 กรณีอำจำรย์ที่ปรึกษำหอพักนักเรียนชำย หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำหอพักนักเรียนหญิง 
หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง พบเห็นกำรกระท ำควำมผิดตำมควำมในข้อ 19 ให้รีบรำยงำนให้หัวหน้ำกลุ่มกิจกำร 
และสวัสดิภำพนักเรียนทรำบ เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำมข้อบังคับศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ว่ำด้วยกำรปกครอง 
วินัย และกำรลงโทษนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ พ.ศ. 2563  และอำจตัดสิทธิกำรอยู่หอพัก โดยจะต้องออกจำก
หอพักตำมวันเวลำที่ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีก ำหนด และไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมหอพัก 
 
 ประกำศ  ณ  วันที่  25  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563 
 
 
   (ลงชื่อ)        สุขิน  รัตนเสถียร 
 ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยทรงคุณ  สำสนะ) 
วิทยำจำรย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
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