
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 
458  หมู่ 3 ต.สมอแข  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000  โทร.098-7501140 , 065-2161150 โทรสาร 0-5598-7059 

                                                                                                                                         
ระเบียบการหอพัก 

                                                                  
เปิดรับ  นักเรียนชายและหญิง    ที่มีความพร้อม ตั้งแต่ระดับประถมปีที่  4  ขึ้นไป 
 

สถานที่ตั้ง อาคารหอพักในโรงเรียนธีรธาดา  พิษณุโลก 
 

คุณสมบัติ 1. ต้องเป็นนักเรียนที่อยู่ต่างอำเภอ (ที่ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้สะดวก) หรือต่างจังหวัด 
       กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองพิษณุโลก  ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด  ไม่มีผู้ดูแลหรือ 
                                มผีลการเรียนอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
  2. มีผลการเรียนค่อนข้างต่ำ จำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครู 
  3. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และไม่เป็นโรคประจำตัวที่ติดต่อร้ายแรง 
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

 
บริการที่ได้รับ 

• อยู่ภายใต้การดูแลของครูผู้ใหญ่ที่มีความเมตตา  และเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 

• บริการอาหาร วันทำการ 2 มื้อ วันหยุด เพิ่มอาหารกลางวัน 

• บริการซัก-รีด เสื้อผ้าเฉพาะชุดนักเรียน วันละ  1 ชุด ( ยกเว้น ถุงเท้า, รองเท้า,ชุดชั้นใน และผ้าเช็ดตัว) 

• บริการดูแลเรื่องการทำการบ้านและดูหนังสือช่วง Study ก่อนนอน 

• บริการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมและคิดว่าจำเป็น 
 

เงื่อนไขการปฏิบัติ 

• ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการรับ-ส่ง   
นักเรียน ออก-เข้า หอพักต้องเป็นไปตามเวลา และตารางที่กำหนด 

• ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสาร และของมีค่าเข้ามาใช้ในหอพัก 

• ห้ามมิให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในบริเวณท่ีไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด เช่น ห้องนอน 

• สามารถอยู่ตลอดปีการศึกษา (กรณีออกระหว่างปีการศึกษา  โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน) 

• สามารถชำระค่าธรรมเนียมหอพักเป็นรายปี (ปีละ 2 ภาคเรียน)  กรณีเข้าระหว่างภาคเรียนที่ 2  ชำระค่าธรรมเนียม 
3 ภาคเรียน  (ภาคเรียนที่2 และปีการศึกษาใหม่อีก 2 เทอม) 

• ข้อปฏิบัติอ่ืน ๆ อันเหมาะสมกับความเป็นนักเรียนที่ต้องมุ่งมั่นในหน้าที่อันพึงปฏิบัติ 
ค่าธรรมเนียมหอพัก   

• ค่าธรรมเนียมนักเรียนประจำ ปีละ  64,500.- 
                                 



 

ระเบียบปฏิบัติของผู้ปกครองนักเรียนประจำ 
1. ชำระเงิน    ค่าธรรมเนียมหอพักตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด  ด้วยตนเอง 

2. การส่งนักเรียนเข้าหอพักต้องส่งด้วยตนเอง ตามเวลาที่กำหนด  คือเย็นวันก่อนเปิดเรียนตั้งแต่เวลา 14.00 -17.00น. 

กรณี  มีเหตุจำเป็นส่งเข้าวันเปิดเรียน ต้องส่งก่อน  07.00 น. โดยนักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนถูกต้องตาม

ระเบียบของโรงเรียน และเซ็นชื่อส่งทุกครั้ง  กรณีมิใช่วันใส่ชุดฟอร์มนักเรียน  ก็ให้เป็นไปตามฟอร์มที่กำหนดในวัน

นั้นๆ 

3. การรับนักเรียนให้รับหลังเวลาเลิกเรียน ถ้านักเรียนต้องเรียนพิเศษเพ่ิมเติมในวันหยุดให้รับหลังเลิกเรียนวันหยุด

เช่นกัน โดยเซ็นชื่อรับ และสอบถามถึง การบ้าน จดหมาย หรือสื่อจากคุณครูทุกครั้ง 

4. กรณีท่ีมิใช่วันกลับบ้าน หรือไม่ได้รับกลับในวันที่ให้กลับ ไม่ควรเยี่ยม หรือมารับไปข้างนอก 

5. ถ้ามอบหมายให้ผู้อ่ืนมารับแทน (ผู้รับแทนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน) ต้องโทรศัพท์แจ้งครูผู้ดูแลก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้กลับ 

6. ไม่ควรอนุญาตให้นักเรียนไปค้างบ้านเพื่อน หรือผู้ปกครองที่ตนเองไม่รู้จัก 

7. จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กให้ครบถ้วน  ติดตามสอบถามหรือหาโอกาสพูดคุยกับครูประจำชั้น

และครูผู้ดูแลอย่างสม่ำเสมอ  และเม่ือนักเรียนต้องเรียนพิเศษในวันหยุดต้องสามารถรับ-ส่งได้ 

8. ไม่ควรขึ้น/เข้าไปในห้องนอนของนักเรียน  หรือเข้าไปจัดตู้หรือเตียงให้นักเรียน    เพราะเป็นที่สงวนเฉพาะ       

นกัเรียนประจำที่มีครูเป็นผู้ดูแลแล้ว 

 

เสื้อผ้า ของใช้ที่ต้องเตรียมมา 
1. เครื่องแบบนักเรียน ทุกประเภท  อาทิ  ชุดนักเรียน   ชุดพละ   ชุดลูกเสือ/ เนตรนารี    อย่างละ  1   ชุด    และ

ต้องปักชื่อ – นามสกุล ที่เห็นชัดเจน กรณีไม่ปักชื่อจะไม่บริการซักรีดให้ 

2. รองเท้านักเรียน และรองเท้ากีฬา อย่างละ 1 คู่  ถุงเท้า พอเหมาะกับการใช้ 1 สัปดาห์ 

3. ชุดชั้นใน พอเหมาะกับการใช้  3 – 4  วัน (ควรซักทุกวัน) 

4. ผ้าเช็ดตัว ผ้าถุงสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ และอุปกรณ์อาบน้ำที่จำเป็น (จัดใส่ตระกร้าพลาสติกให้เรียบร้อย) 

5. อุปกรณ์ซัก – ล้าง (กาละมัง แปรงซัก น้ำยาซัก ฯลฯ) ขันน้ำ สบู่  ยาสีฟัน  แชมพูสระผม  ผ้า ยาขัดรองเท้าพร้อม

อุปกรณ์ขัด กรรไกรตัดเล็บ  เข็ม  ด้าย ผ้าอนามัยพร้อมกระดาษห่อ (ควรสอนเด็กถึงวิธีการใช้และท้ิงให้เข้าใจ) 

6. ห้ามมิให้นำวิทยุ เครื่องมือสื่อสารและของมีค่าทุกชนิดเข้ามาในหอพัก ยกเว้นนาฬิกาข้อมือที่ราคาไม่แพงมาก หาก

เกิดการสูญหาย ทางหอพักจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 



ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนประจำ 
1. นักเรียนต้องกลับเข้ามาหอพัก เย็นก่อนวันเปิดเรียน ก่อนเวลา 17.00 น. โดยรับประทานอาหารเย็นมาให้เรียบร้อย 
2. ไม่นำเงิน ติดตัวมาเกินจำเป็น เช่นไม่ควรเกินสัปดาห์ละ 500 บาท ยกเว้นสัปดาห์ต่อไปไม่กลับบ้าน และต้องการซื้อ

อุปกรณ์การเรียนอ่ืนที่จำเป็น  ให้ฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนฯ 
3. ไม่นำขนมหรืออาหาร ขึ้นไปรับประทานบนห้องนอนโดยเด็ดขาด    ถ้าตรวจพบ แม่บ้านจะงดทำความสะอาดให้ 1  

สัปดาห์ ซึ่งนักเรียนต้องจัดทำเอง 
4. นักเรียนต้องจัดตู้เสื้อผ้า  และเตียงนอนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ 
5. ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ  ก่อนเวลาที่อนุญาต  ไม่ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อ่ืน  และไม่พูดจาหยาบคาย 
6. นักเรียนต้องซักชุดชั้นใน และถุงเท้าด้วยตนเอง 
7. ก่อนออกจากห้องนอน ต้องปิดไฟ  เครื่องปรับอากาศ ให้เรียบร้อย 
8. ก่อนนอน    ต้องล็อคและลงกลอนประตูให้เรียบร้อยทุกครั้ง และห้ามลงมาชั้นล่างหรือออกนอกห้องพัก    หลังเวลา 

21.00 น.   โดยไม่ได้รับอนุญาต 
9. ห้ามพาเพ่ือน / ผู้อ่ืน ขึ้นไปบนห้องนอน โดยเด็ดขาด 
10. ดื่มนมจืดก่อนนอนอย่างน้อย 1 กล่อง 
11. เข้านอน และ ตื่นนอน ตามเวลาที่กำหนด 
12. ไม่เข้าไปในห้องพักของครูผู้ดูแล โดยไม่มีเหตุผลสมควร 
13. กรณี ขโมยของผู้อ่ืน หรือทะเลาะวิวาท  โรงเรียนฯ จะให้ออกทันทีไม่ว่าเวลาใดของภาคเรียน 

ตารางเวลาการอยู่หอพัก 
เวลา การปฏิบัติ 

05.30 น. ตื่นนอน / ออกกำลังกาย ทำธุระส่วนตัว  
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียน 

08.00-17.00 น. เรียนและกิจกรรมที่โรงเรียน 
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

18.00 – 18.30 น. อาบน้ำ 
18.30 – 19.00 น. ประชุมกลุ่ม / นั่งสมาธิ 
19.00 – 21.00 น. เข้าห้อง  STUDY  ROOM  ทำการบ้าน ทบทวน  บทเรียน 

21.30 น. เข้าห้องน้ำ  แปรงฟัน สวดมนต์  เข้านอน 
 

กรณีวันหยุด   นักเรียนประจำ   ให้ตื่น-เข้านอนเวลาปกติ   แลว้จัดตู้เสื้อผ้า   จัดของใช้ส่วนตัวให้เรียบร้อย    ซักเสื้อผ้าที่ต้อง
ทำเอง อ่านหนังสือ  ร่วมทำกิจกรรมที่เหมาะสม  กลางวันห้ามมิให้เข้าไปในห้องนอน 

ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำ 
 อาจารย์สมชาย  สันติภาดา   อาจารย์วัลลา  สันติภาดา 
 อาจารย์สาวิตร  สันติภาดา                         อาจารย์วิชญา  สันติภาดา 
 อาจารย์ภัทนิกุล  แก้วมรกต             อาจารย์ธาริน ี  บัวมา 
 อาจารย์สุดารัตน ์  จันทร์หา      

    
1    กันยายน   2560 



โรงเรียนธีรธาดา  พิษณุโลก 
458   หมู่ 3     ต.สมอแข    อ.เมือง      จ.พิษณุโลก    65000    โทร. 098-7501140 

 

ข้อตกลงนักเรียนประจำ (นอกเหนือจากระเบยีบการนักเรียนประจำ) 
 

ด้วยหอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก     เป็นหอพักท่ีรับเฉพาะนักเรียนธีรธาดา ที่มีความพร้อมใน

ทุกๆ ด้าน ทั้งนักเรียนหญิง และชาย และรับจำนวนจำกัด    

ดังนั้น ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะนำบุตร-หลาน มาอยู่ประจำ ที่โรงเรียนธีรธาดา  พิษณุโลก   จึงต้องพิจารณา

เงื่อนไขและกติกา นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบการนักเรียนประจำ ดังนี้ 

1. นักเรียนประจำจะต้องอยู่หอพักอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา  

2. ต้องชำระค่าธรรมเนียมอ่ืน-เฉพาะนักเรียนประจำเป็นรายปี กรณีโยกย้ายออก ไม่ว่ากรณีใด ๆ   ไม่สามารถ

เรียกร้องเพ่ือรับเงินคืนได้ 

3. ผู้ปกครองสามารถรับ – ส่งเด็ก ตามระเบียบที่กำหนด 

4. ไม่มาเยี่ยม หรือนำขนมของฝากมาให้  หรือรับเด็ก นอกเวลาที่โรงเรียนฯ กำหนด 

5. สามารถมารับส่งได้ด้วยตนเอง (กรณีไม่สามารถรับส่งด้วยตนเองต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบก่อน) 

6. ผู้ปกครองควรฝึกนักเรียนให้รักษาเสื้อผ้า และของใช้ส่วนตัวตลอดจนการจัดกระเป๋า จัดตู้เสื้อผ้าด้วยตนเอง 

7. กรณีเป็นนักเรียน ระดับมัธยม 2  ขึ้นไป  หากผู้ปกครองอนุญาตให้กลับเอง  ต้องมีจดหมายเป็นลายลักอักษร

แจ้งต่อทางโรงเรียนฯ  และประสานโรงเรียนฯ  จนกว่าเด็กจะถึงบ้าน  

8. กรณี เด็กต้องตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำ หรือสุขภาพไม่ดี ไม่ควรนำมาอยู่หอพัก แต่กรณีตรวจเป็นครั้งคราว

กรุณานัดตรวจในวันหยุด 

 
 

ข้าพเจ้าผู้ปกครอง ด.ช/ ด.ญ. ..................................................................... ..........................เข้าเรียนชั้น ............ 

ประจำปีการศึกษา ......................  ได้อ่าน  ทำความเข้าใจ   พร้อมให้ความร่วมมือ  และยอมรับข้อตกลงทุกข้อดังกล่าว

ข้างต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

 
 

............................................................. 
(............................................................) 

ผู้ปกครองนักเรียน 
........../................../................. 

 



ตัวอย่าง การปัก ชื่อ-สกุลนักเรียน 
1. ชื่อ-สกุลนักเรียน ปักด้วย ด้ายแดง อกด้านซ้าย 

2. ป้ายบ้าน ติดเฉพาะ ชุดนักเรียน , ชุดพละ , ชุดลูกเสือ-เนตรนารี 

 
 

3. กางเกงวอล์ม ปักด้วย ด้ายขาว ด้านหน้าใต้ขอบเอวกางเกงด้านขวา ห่างจากขอบเอวประมาณ 5-10 ซม. 

 
 

ชื่อ - นามสกุล 

ป้ายบ้าน 

ชื่อ - นามสกุล 


