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เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค เปนลูกที่
ดีของพอแม เปนศิษยที่ดีของครู และ เปนคนดีของสังคม รวมทั้งใหสอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยการลงโทษนักเรียน หรือ นักศึกษา พ.ศ. 2548  โรงเรียนจึงวางระเบียบวาดวยการปกครองนักเรียนไว ดังนี้ 

ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบโรงเรียนชนแดนวิทยาคม วาดวยการปกครองนักเรียน พ.ศ. 2556 “ 
ขอ 2  ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และ ใหยกเลิกระเบียบของโรงเรียนที่ขัด 

หรือ แยง กับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ 3  ใหรองผูอํานวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกลุมบริหารกิจการนักเรียน รักษาการใหเปนไปตาม

ระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ 1 
บทท่ัวไป 

ขอ 1 ในระเบียบนี้ 
                    โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 

 นักเรียน หมายถึง บุคคลทีมีชื่อแสดงวาเปนนักเรียนในทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนเทานั้น 
 ผูปกครอง หมายถึง ผูที่นํานักเรียนไปมอบตัวเขาเรียนเปนนักเรียนของโรงเรียน 
 ครูที่ปรึกษา หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับแตงตั้งจากผูอํานวยการ

โรงเรียนในแตละปการศึกษา 
 ครูเวรประจําวัน หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ

หนาที่ดูแล ความเปนระเบียบ เรียบรอย ฝกอบรมบมนิสัย แกไขพฤติกรรมของนักเรียน ณ สถานที่ที่ไดรับ
มอบหมายตามคําสั่งของโรงเรียนในสัปดาหนั้น 

 หัวหนาเวรประจําวัน  หมายถึง  ขาราชการครูที่ไดรับการแตงตั้งและมอบหมายหนาที่จาก
โรงเรียนใหเปนหัวหนาเวร  เปนผูกํากับ สนับสนุน และแกไขเหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละสัปดาห 

 ฝายปกครอง หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งเปน
คณะกรรมการฝายปกครองใหควบคุม ดูแลความประพฤติและความสงบเรียบรอยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ขอ 2 นักเรียนทุกคนตองปฏิบัติตามระเบียบนี้อยางเครงครัด 
 

 
 
 
 
 
 



หมวดที ่2 
การแตงกาย 

 
ขอ 3  เครื่องแบบนักเรียน 
 3.1 เครื่องแบบนักเรียนชาย  ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
   3.1.1 ทรงผม ตัดผม ทรงนักเรียน ดานขางและดานหลังตัดเกรียนรอบศีรษะใหรับกันพองาม 

ดานบนยาวไมเกิน 4 เซนติเมตร 
 หาม ไวจอน โกนผม ฉีดสเปรย ยอมสี ไวหนวดเครา ใสน้ํามัน ใสเจล  หรือทรงสกินเฮด 
   3.1.2 เสื้อ  เปนเสื้อแขนสั้น คอปกเชิ้ต เนื้อผาสีขาวเกลี้ยง หามใชผาดบิหรือผาที่บางเกินไป ไม

มีลวดลายในผา  ผาอกตลอด มีสาบที่อกดานนอกกวาง 3.0 ซม. ติดกระดุมสีขาวเสนผานศูนยกลาง 1.0 ซม. แขน
สั้นเพียงขอศอก มีกระเปาท่ีอกเสื้อดานซาย 1 ใบ ติดตามแนวกระดุมเม็ดที่สอง ความกวางของกระเปา ประมาณ 
8.0 – 10.0 ซม. ลึกประมาณ 10.0 – 15.0 ซม. ไมมีเกล็ดหรือจีบดานหลัง ปกชื่อ นามสกุลเหนือกระเปาเสื้อ ปก
อักษรยอ ช.ด. และปกจุดทึบแสดงลําดับชั้น เหนืออักษรยอ จํานวนเทากับชั้นปที่เรียน ที่อกเสื้อดานขวาดวยไหมสี
น้ําเงินตามแบบและขนาดที่โรงเรียนกําหนด  

   3.1.3 กางเกง  เปนกางเกงทรงนักเรียนสีกากี ขาสั้นเพียงเหนือกึ่งกลางลูกสะบาหัวเขา
ประมาณ 5 ซม. เมื่อยืนตรง มีกระเปาตามแนวตะเข็บขางละ 1 ใบ แนวเอวมีหูรอยเข็มขัดกวางไมเกิน 1 ซม. 
ดานหนาผาตรงมีซิป ซอนไว มีจีบขางละ 2 จีบ ขนาดของกางเกงตองพอเหมาะกับตัวนักเรียน 

หาม  1. ใชผาเวสปอย ผาลูกฟูก หรือผาแบบยีนส 
               2.  มีกระเปาหลังหรือท่ีอื่นใด 

               3.  ติดเครื่องหมายการคาใด ๆ 
 3.1.4  เข็มขัด  ใชสายหนังสีน้ําตาล ไมมีรอยเย็บดานขาง ไมมีลวดลายและตกแตงเพิ่มเติม 

ขนาดกวาง 2.5 – 4 เซนติเมตร ความยาวเมื่อคาดแลวปลายตองสอดหกูางเกงหูแรกได หัวเข็มขัดใชโลหะสีทองรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาขอบมนชนิดกลัด หัว มีเข็มเพียง 1 เข็ม  มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด สําหรับเก็บปลายเข็มขัด 1 
ปลอก 

 3.1.5  ถุงเทาและรองเทา 
          ถุงเทาใชถุงเทาสั้นสีน้ําตาล ไมมีลวดลาย ทําดวยฝายหรือ ไนลอน มีความยาวประมาณ

ครึ่งหนาแขง ถุงเทาท่ีมีเครื่องหมายตาง ๆ ปกอยู ถุงเทายาวประมาณครึ่งนอง  เวลาสวมตองดึงใหตึง หามพับหรือ
มวน 

          รองเทา เปนรองเทาผาใบสีน้ําตาล หัวมน ขอบรองเทาไมมีลวดลาย 
           3.1.6  เครื่องประดับ 
    หาม สวมใสเครื่องประดับทุกประเภท เชน สรอยคอ  แหวน กําไล สรอยขอมือ  เชือก

ถัก ทั้งของจริงและของปลอม ถาตองการแขวนพระ รูปเคารพ ใหใชสรอยสแตนเลสที่ยาวพอสมควร ไมติดคอ 
แขวนไวในเสื้อไมใหบุคคลอื่น มองเห็น   

  อนุญาตใหนักเรียนใชเครื่องใชที่จําเปน เชน แวนสายตา ตองใชกรอบสีสุภาพ นาฬิกา
ราคาเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

3.2   เครื่องแบบนักเรียนหญิง  ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
   3.2.1  ผม ตัดสั้นแคติ่งหู หามซอย ถัก ยอม ทําสีผม 

หาม  ตกแตงทรงผม ดัด ยอม ซอย เซ็ท สไลด ตอผม ทําสีผม  ฯลฯ 



   3.2.2  เสื้อ เสื้อขาว ปกกลาสี สีขาวเกลี้ยง ไมบางเกินไป เปนแบบคอพับในตัวลึกพอสวมศีรษะ
ไดสะดวก สาบเขาขางใน สวนดานบนของสาบใหใหญพอแบะคอแลวไมเห็นตะเข็บดานใน มีปกขนาด 10 
เซนติเมตร ใชผาสองชั้นแบบเย็บเขาถ้ํา แขนยาวเพียงขอศอก ปลายแขนจีบเล็กนอย ประกอบดวยผาสองชั้น กวาง 
3 เซนติเมตร ความยาวของตัวเสื้อวัดจากขอมือเมื่อยืนตรงตั้งแต 10 -15 เซนติเมตร ชายขอบเสื้อดานลางมีรอย
พับไมเกิน 3 ซม. ขนาดของตัวเสื้อตั้งแตแขนถึงขอบลางมีขนาดเหมาะกับตัว ไมรัดเอว ริมขอบดานขวาติดกระเปา
พับริมไมเกิน 2 ซม. ผูกคอดวยผาสีกรมทาชายสามเหลี่ยมกวางตั้งแต 10 -15 ซม. ยาว 8 – 10 ซม. เงื่อนกลาสี 
ปกอักษรยอ ช.ด. และปกจุดทึบแสดงลําดับชั้น เหนืออักษรยอ จํานวนเทากับชั้นเรียน ที่หนาอกเสื้อดานขวา ปก
ชื่อ นาม นามสกุล ดวยไหมสีน้ําเงิน 

3.2.3  เสื้อชั้นใน ถาใชแบบบราเซียตองสวมเสื้อบังทรง หรือ เสื้อสลิปทับอีกชั้นหนึ่งกอนที่จะ
สวมเสื้อเครื่องแบบและหามใชเสื้อชั้นในสีเขม 

 3.2.4  กระโปรง ใชสีกรมทาเกลี้ยง ไมมีลวดลายแบบธรรมดา ดานหนา ดานหลัง พับเปนกลีบ
ขางละ 3 กลีบออกดานนอก เย็บพับกลีบลงมาถึงขอบกระโปรง 3 นิ้ว เวนระยะความกวางพองาม กระโปรงยาว
คลุมเขา ปดหัวเขาพอดี หามตีเกล็ดยาวจนรัดสะโพก 

 3.2.5  ถุงเทาและรองเทา 
     ถุงเทาสั้น สีขาวทําดวยฝายหรือไนลอน เวลาสวมพับไวเหนือตาตุม ขนาดกวางประมาณ 2 

นิ้ว หามสวมถุงเทาท่ีมีลวดลาย เครื่องหมายการคา หรือแถบสี  
        รองเทา หนังสีดําแบบหุมสน หัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเทา ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน 3 ซม. 

 
 3.2.6  เครื่องประดับ 
     หามสวมใสเครื่องประดับทุกประเภท เชน สรอยคอ  แหวน กําไล สรอยขอมือ  เชือกถัก ทัง้

ของจริงและของปลอม ถาตองการแขวนพระ รูปเคารพ ใหใชสรอยสแตนเลสที่ยาวพอสมควร ไมติดคอ แขวนไวใน
เสื้อไมใหบุคคลอื่น มองเห็น 
  อนุญาตใหนักเรียนใชเครื่องใชที่จําเปน เชน แวนสายตา ตองใชกรอบสีสุภาพ นาฬิการาคา
เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

3.3 เครื่องแบบนักเรียนชาย  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  3.3.1 ทรงผม ตัดผม ทรงนักเรียน ดานขางและดานหลังตัดเกรียนรอบศีรษะใหรับกันพองาม 

ดานบนยาวไมเกิน 4 เซนติเมตร 
 หาม ไวจอน โกนผม ฉีดสเปรย ยอมสี ไวหนวดเครา ใสน้ํามัน ใสเจล หรือทรงสกินเฮด 
  3.3.2 เสื้อ  เปนเสื้อแขนสั้น คอปกเชิ้ต เนื้อผาสีขาวเกลี้ยง ไมมีลวดลายในผา ตัดตัวตรง ผาอก

ตลอด มีสาบที่อกดานนอกกวาง 3.0 ซม. ติดกระดุมสีขาวเสนผานศูนยกลาง 1.0 ซม. แขนสั้นเพียงขอศอก มี
กระเปาที่อกเสื้อดานซาย 1 ใบ ติดตามแนวกระดุมเม็ดที่สอง ความกวางของกระเปา ประมาณ 8.0 – 10.0 ซม. 
ลึกประมาณ 10.0 – 15.0 ซม. ปกชื่อ นามสกุลเหนือกระเปาเสื้อ                  ปกอักษรยอ ช.ด. ดานขวาดวย
ไหมสีน้ําเงินตามแบบและขนาดที่โรงเรียนกําหนด เวลาสวมหามนําชายเสื้อออกนอกกางเกง หรือนํามาปดเข็มขัด 
หรือมวนทับเข็มขัด 

   3.3.3 กางเกง เปนกางเกงทรงนักเรียนสีกากี  ขาสั้นเพียงเหนือกึ่งกลางลูกสะบาหัวเขา
ประมาณ 5 ซม. เมื่อยืนตรง มีกระเปาตามแนวตะเข็บขางละ 1 ใบ แนวเอวมีหูรอยเข็มขัดกวางไมเกิน 1 ซม. 
ดานหนาผาตรงมีซิป ซอนไว มีจีบขางละ 2 จีบ ขนาดของกางเกงตองพอเหมาะกับตัวนักเรียน 



    3.3.4  เข็มขัด ใชสายหนังสีกากี ไมมีรอยเย็บดานขาง ไมมีลวดลายและตกแตงเพิ่มเติม ขนาด
กวาง 2.5 – 4 เซนติเมตร ความยาวเมื่อคาดแลวปลายตองสอดหูกางเกงหูแรกได หัวเข็มขัดใชโลหะสีทองรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาขอบมนชนิดกลัด หัว มีเข็มเพียง 1 เข็ม  มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด สําหรับเก็บปลายเข็มขัด 1 
ปลอก 

    3.3.5  ถุงเทาและรองเทา 
           ถุงเทา ใชถุงเทาสั้นสีน้ําตาล ไมมีลวดลาย ทําดวยฝายหรือ ไนลอน มีความยาวประมาณ

ครึ่งหนาแขง ถุงเทาที่มีเครื่องหมายตาง ๆ ปกอยู ถุงเทายาวถึงใตเขา  เวลาสวมตองดึงใหตึง หามพับหรือมวน 
           รองเทา เปนรองเทาผาใบสีน้ําตาล หัวมน ขอบรองเทาไมมีลวดลาย 
 3.3.6 เครื่องประดับ 
    หามใสเครื่องประดับทุกประเภท เชน สรอยคอ  แหวน กําไล สรอยขอมือ  เชือกถัก 

ทั้งของจริงและของปลอม ถาตองการแขวนพระ รูปเคารพ ใหใชสรอยสแตนเลสที่ยาวพอสมควร ไมติดคอ แขวนไว
ในเสื้อไมใหบุคคลอื่น มองเห็น 

  อนุญาตใหนักเรียนใชเครื่องใชที่จําเปน เชน แวนสายตา ตองใชกรอบสีสุภาพ นาฬิกา
ราคาเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

3.4 เครื่องแบบนักเรียนหญิง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3.4.1 ทรงผม  ถาไวผมสั้นใหตัดทรงนักเรียน  ถาไวผมยาวใหไวยาวพอประมาณ  ผูกรวบให

เรียบรอยดวยผาผูกผมสีดํา หรือสีกรมทา  
หาม  ตกแตงทรงผม ดัด ยอม ซอย เซ็ท สไลด ตอผม ทําสีผม ถักเปย ฯลฯ 
3.4.2  เสื้อ  ใชแบบเชิ้ต สีขาวเกลี้ยงหนาพอที่จะทําใหมองไมเห็นเสื้อชั้นใน  

มีสาบเสื้อตลบเขาขางในกวาง 3 ซม. มีจีบรัดที่ปลายแขน ขอบแขนกวาง 3 ซม. เวลาสวมแขนเสื้อตองยาวไมเกิน
ขอศอก ปกอักษรยอ ช.ด. และปกเลขประจําตัวดวยเลขไทย ที่อกเสื้อดานขวา ปกชื่อ นามสกุลระดับเดียวกับ
อักษรยอท่ีอกดานซายดวยไหมสีน้ําเงินตามแบบและขนาดที่โรงเรียนกําหนด 

3.4.3 เสื้อชั้นใน ถาใชแบบบราเซียตองสวมเสื้อบังทรง หรือ เสื้อสลิปทับอีก 
ชั้นหนึ่งกอนที่จะสวมเสื้อเครื่องแบบและหามใชเสื้อชั้นในสีเขม 

3.4.3  กระโปรง ใชสีกรมทาเกลี้ยงไมมีลวดลาย แบบ ธรรมดา ดานหนา 
ดานหลัง พับเปนจีบขางละ 3 จีบ ออกดานนอก เย็บพับจีบลงมาจากขอบกระโปรงประมาณ 7 – 12 ซม. เวน
ระยะความกวาง ดานตรงกลาง พองาม ไมมีหูรอยเข็มขัด ความยาวของกระโปรงเมื่อสวมตองปดคลุมหัวเขาพอด ี

3.4.4  เข็มขัด  ใชเข็มขัดชนิดเข็มกลัด 1 เข็ม ทําดวยหนังสีดําไมมีลวดลาย หัว 
เข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผามีหนังสีดําหุม 

3.4.5  ถุงเทาและรองเทา   
ถุงเทา  ใชถุงเทาชนิดสั้นสีขาวทําดวยดายหรือสักหลาด เวลาสวมใหพับไวเหนือ 

ตาตุม กวางประมาณ 4 ซม. 
รองเทา  ใชชนิดหุมสน หุมปลายเทา หัวมน ผิวเรียบ สีดํา มีสายรัดหลังเทา สน 

สูงไมเกิน 3 ซม.  
 3.4.6  เครื่องประดับ 
  หาม  สวมใสเครื่องประดับทุกประเภท เชน สรอยคอ  แหวน กําไล สรอยขอมือ  เชือก

ถัก ทั้งของจริงและของปลอม ถาตองการแขวนพระ รูปเคารพ ใหใชสรอยสแตนเลสที่ยาวพอสมควร ไมติดคอ 
แขวนไวในเสื้อไมใหบุคคลอ่ืน มองเห็น 



  อนุญาตใหนักเรียนใชเครื่องใชที่จําเปน เชน แวนสายตา ตองใชกรอบสีสุภาพ นาฬิกา
ราคาเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

3.5 เครื่องแตงกายพลศึกษา 
 3.5.1 เสื้อ ใชเสื้อโปโลตามแบบที่โรงเรียนกําหนด เปนเสื้อโดย ไหลสโลปสีแสด อกเสื้อดานซายมี

กระเปา 1 ใบ ที่กระเปาปกตราสัญลักษณโรงเรียน  อกเสื้อดานขวาตามแนวกระเปาปกชื่อ นามสกุลดวยไหมสีขาว 
ความยาวของเสื้อ เมื่อยกแขนจนสุดแลวตองมองไมเห็นขอบกางเกง 

 3.5.2 กางเกง  ใชกางเกงวอรมสีเทาขลิบสีแสด หรือสีดําขริบแสด ตามแบบที่โรงเรียนกําหนด 
หรือเปนตามที่โรงเรียนกําหนด 

 3.5.3 ถุงเทา  ใชสีขาว ไมมีลวดลาย หรือ เครื่องหมายการคา หรือแถบสี 
 3.5.4 รองเทา  ใหใชรองเทาผาใบหัวมนชนิดผูกเชือก สีขาว 
3.6 เครื่องแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 เครื่องแบบลูกเสือ เครื่องแบบเนตรนารี เครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาด เครื่องแบบสมาชิกผูบําเพ็ญ

ประโยชน และ เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  นักเรียนเลือกเรียนกิจกรรมใดใหใชเครื่องแบบตามระเบียบการแตง
กายของกิจกรรมแตละชนิดนั้น ๆ 

3.7  กระเปานักเรียน  นักเรียนทุกคน ตองมีกระเปาสําหรับใสอุปกรณการเรียนมาโรงเรียน  ใหใช
กระเปานักเรียนสีดํา หรือ กระเปาเปที่โรงเรียนที่มีตราโรงเรียนเทานั้น 

  หามขีด เขียน เครื่องหมาย หรือ ติดรูปบนกระเปานอกจากชื่อเจาของซึ่งจะตองเขียน
เปนระเบียบ ไมมีลวดลายมากเกินไป 
 

หมวดที่ 3 
การแสดงความเคารพ 

 
ขอ 4  การแสดงความเคารพภายในชั้นเรียน 
4.1  เมื่อครูเขาสอน ใหหัวหนาหองบอกทําความเคารพโดยใชคําวา “นักเรียนเคารพ”  นักเรียนในหอง

ทั้งหมดตองยืนตรงทําความเคารพโดยการไหว พรอมกลาวคําวา “สวัสดีครับ/คะ”  แลวนั่งลงเมื่อครูรับความ
เคารพแลวบอกใหนั่ง เมื่อหมดเวลาการเรียนการสอนใหหัวหนาหองบอก “ นักเรียนเคารพ” นักเรียนในหอง
ทั้งหมดยืนขึ้นไหวพรอมกัน โดยพนมมือข้ึนนิ้วมือทั้งหานิ้วชิดกันพรอมกับคอมศีรษะลงใหปลายนิ้วชี้จรดระหวางคิ้ว
และกลาวคําวา “ขอบคุณครับ/คะ” 

4.2  ในการถามหรือพูดกับครูที่กําลังทําการสอนอยู  ใหนักเรียนยกมือแสดงการขออนุญาตกอน เมื่อไดรับ
การอนุญาตจากครู นักเรียนจึงจะสามารถลุกข้ึนยืนและถามได 

4.3  ถาผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หรือ เจาหนาที่จาก 
กระทรวงศึกษาธิการหรือแขกผูมีเกียรติเขาไปในชั้นเรียน หัวหนาหองตองบอกทําความเคารพ และ เมื่อทานออก
จากหองก็บอกทําความเคารพอีกครั้งหนึ่ง โดยปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 4.1 

4.4  ในระหวางเวลาที่มีการเรยีนการสอน ถานักเรียนมีเหตุจําเปนจะตองออกนอกหองเรียนใหนักเรียนขอ
อนุญาต ครูที่กําลังสอนอยูกอน เมื่อครูอนุญาตแลวจึงจะออกจากหองเรียนได 

4.5  ถานักเรียนมีกิจธุระที่จะเขาไปในหองที่กําลังมีการเรียนการสอนอยู นักเรียนจะตองจออนุญาต
ครูผูสอนกอน เมื่อครูอนุญาตแลวจึงจะไปในหองเรียนนั้น ๆ ได 

 



ขอ 5  การแสดงความเคารพภายนอกหองเรียน 
5.1  ในชวงเวลาเชากอนเขาโรงเรียนทางประตูเขาดานทิศตะวันออกใหนักเรียนเดินแถวแยกชายหญิง 

เดินแถวตอมาหยุดที่หนาครูเวรประจําวัน โดยยืนหางจากครูพอสมควร วางกระเปานักเรียนลงแลวแสดงความ
เคารพโดยการไหวพรอมกลาวคําวา “สวัสดีครับ/คะ” พรอม ๆ กันแลวเดินตอไป  เดินผานหนาศาลพระภูมิเจาที่
ใหแสดงความเคารพ เมื่อถึงหนาพระพุทธรูปประจําโรงเรียนใหยืนตรงแลวแสดงความเคารพดวยการไหว  

การแสดงความเคารพของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ใหแสดง
ความเคารพตามแบบของกิจกรรมนั้น ๆ  

การแสดงความเคารพในทางศาสนา ใหทําความเคารพตามประเพณีนิยม  สําหรับผูนับถือศาสนาอื่นให
เดินผานดวยการแสดงอาการสํารวม เรียบรอย 

5.2  เมื่อพบครูครั้งแรกของวันใหนักเรียนแสดงความเคารพโดยการไหวและกลาวคําวา “สวัสดีครับ/คะ” 
ตามความเหมาะสม เมื่อพบครูครั้งตอไปในวันเดียวกันใหนักเรียนแสดงความเคารพโดยการยืนตรง 

5.3  เมื่อพบผูตรวจการหรือแขกผูมีเกียรติที่มาเยี่ยมโรงเรียน ใหแสดงความเคารพโดยการหยุดยืนตรง 
แลวไหวพรอมกับกลาวคําวา “สวัสดีครับ/คะ” 

5.4  เมื่อเดินขึ้น หรือ ลงบันได เดินสวนกับครู หรือ ผูใหญ ใหนักเรียนหยุดยืนตรงกอนจนกวาครูหรือ
ผูใหญผานไปแลว นักเรียนจึงจะเดินตอไปได 

5.5  เมื่อเดินสวนกับครูในขณะที่นักเรียนกําลังเดินในแถว นักเรียนไมตองหยุด ไมตองแสดงความเคารพ 
ใหเดินตอไป แตควรคอมตัวลงเล็กนอยพองามเดินผานไป 

5.6  เมื่อไมไดอยูในแถวนักเรียนมีความจําเปนตองเดินแซงหนาครู หรือ ผูใหญ ใหกลาวคําขออนุญาตกอน
แลวเดินคอมตัวเล็กนอยพองาม 

5.7  เมื่อเขาพบครูหรือผูใหญใหยืนตรงในระยะหางพอสมควรแลวจึงแสดงความเคารพดวยการไหว หรือ
นั่งลงกับพื้นหากสถานที่เอ้ืออํานวย  เมื่อจะกลับก็แสดงความเคารพอีกครั้งหนึ่ง 

5.8  ในชวงเวลาเย็นกอนเดินออกจากประตู ใหนักเรียนเดินแถว เมื่อเดินผานครูเวร ใหนักเรียนคอมตัวลง
เล็กนอยพองาม 

 
ขอ 6  การแสดงความเคารพนอกบริเวณโรงเรียน 
 เมื่อนักเรียนพบครู หรือ ผูใหญที่เคารพนับถือภายนอกบริเวณโรงเรียนใหนักเรียนแสดงความ

เคารพทุกครั้งดวยการยืนตรง พนมมือไหวและกลาวคําวา “สวัสดีครับ/คะ”  แลวทักทายปราศรัยตามสมควร 
 
ขอ 7  นักเรียนไมตองแสดงความเคารพในกรณีตอไปนี้ 

7.1  ขณะอยูในแถว เดินแถว หรือ อยูในการควบคุมดูแลของครู 
 7.2  ขณะกําลังรับประทานอาหาร 
 7.3 ขณะกําลังรวมพิธีการตาง ๆ  
 7.4  ขณะกําลังขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ 
 7.5  ขณะออกกําลังกายหรือเลนกีฬา 
 

 
 
 



หมวดที่ 4 
ความประพฤติของนักเรียน 

 
 ขอ 8  นักเรียนตองไมประพฤติตน ดังนี้ 
  8.1   หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน 
  8.2  เลนการพนัน จัดใหมีการเลนการพนัน หรือ มั่วสุมในวงการพนัน 
  8.3  พกพาอาวุธ หรือ วัตถุระเบิด 

8.4  ซื้อ จําหนาย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเรื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือ  
ยาเสพติด 
  8.5  ลักทรัพย กรรโชกทรัพย ขมขู หรือ บังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพยบุคคลอื่น 
  8.6  กอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอื่น เตรียมการหรือกระทําการใด ๆ อันนาจะ
กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  8.7  แสดงพฤติกรรมชูสาวซึ่งไมเหมาะสมในที่สาธารณะ 
  8.8  เกี่ยวของกับการคาประเวณี 
  8.9 ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตรหรือรวมกลุมอันเปนการสรางความเดือดรอน
ใหแกตนเองหรือผูอื่น 
 

หมวดที่ 5 
การลงโทษนักเรียน 

 
 ขอ 10  กําหนดการลงโทษนักเรียนที่กระทําผิดไว 4 สถาน ดังนี้ 
  10.1 การวากลาวตักเตือน  ใชกับนักเรียนที่กระทําความผิดไมรายแรง เชน กรณีตังอยางตอไปนี้ 
   10.1.1  การใชวาจาหยาบคาย ไมสุภาพ 
   10.1.2 การไมรักษาความสะอาดของตนเองและอาคารสถานที ่
   10.1.3 สงเสียงอึกทึกครึกโครม 
   10.1.4 แตงกายไมถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน 
   10.1.5 ใชเครื่องประดับ 
   10.1.6  ใชกระเปานักเรียนผิดระเบียบ 
   10.1.7  ใชโทรศัพทสาธารณะในเวลาเรียน 
   10.1.8 พฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่สมควรถูกวากลาวตักเตือน 
  10.2  การทําทัณฑบน  ใชกับนักเรียนที่ประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียนตามที่กําหนด
ไวในหมวด 6  หรือ มีพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติศักดิ์ ของโรงเรียน หรือประพฤติผิดที่
ไดรับการวากลาวตักเตือนแลวแตยังกระทําซ้ํา หรือ นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 30 คะแนนแลว 
   การทําทัณฑบนใหทําเปนหนังสือและเชิญผูปกครองมาบันทึก รับทราบความผิดและ
รับรองการทําทัณฑบนไวดวย 

10.3  การตัดคะแนนความประพฤติ 
   กําหนดใหนักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนน เมื่อเริ่มเขาเปน
นักเรียนในแตละชวงขั้น เมื่อนักเรียนกระทําผิดไดรับโทษตัดคะแนนความประพฤติ นักเรียนจะถูกตัดคะแนนความ



ประพฤติตามลักษณะความผิดที่กระทํา ตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด แตถานักเรียนประพฤติดี นักเรียนจะไดรับ
คะแนนความประพฤติดีเพ่ิม มากหรือนอยแลวแตพฤติกรรมที่โรงเรียนกําหนด 
   10.3.1 พฤติกรรมท่ีนักเรียนจะตองถูกตัดคะแนนความประพฤติ  2  คะแนน 
    10.3.1.1 ถูกลงโทษโดยการวากลาวตักเตือนแลว ยังประพฤติผิดซ้ําอีก 
    10.3.1.2  ขาดเรียนโดยไมมีใบลา 
    10.3.1.3  แสดงกิริยาวาจาไมสุภาพ 
    10.3.1.4  สวมเครื่องแตงกายผิดระเบียบ 
    10.3.1.5  เขาหองเรียนชากวาปกติ 10 นาที 
    10.3.1.6  ไมเขาออก โรงเรียนตามประตูที่โรงเรียนกําหนด 
    10.3.1.7  มาโรงเรียนสายโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
    10.3.1.8 ไมรับประทานอาหารตามเวลาหรือในสถานที่ตามที่โรงเรียนกําหนด 
    10.3.1.9  ไมรวมและไมใหความรวมมือตอกิจกรรมของโรงเรียน 
    10.3.1.10 พฤติกรรมอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นวาควรตัดคะแนนความ
ประพฤติ 2 คะแนน 
   10.3.2  พฤติกรรมท่ีนักเรียนจะตองถูกตัดคะแนนความประพฤติ  5 คะแนน 
    10.3.2.1  หนีเรียนเปนรายวิชาและอยูในบริเวณโรงเรียน 
    10.3.2.2  นําโทรศัพทมือถือมาพูดคุยระหวางเรียน 
    10.3.2.3  ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน 
    10.3.2.4  ไมเขารวมกิจกรรมหนาเสาธงโดยไมมีเหตุอันควร 
    10.3.2.5  ไมเขารวมประชุมในการประชุมระดับชั้นโดยไมมีเหตุอันควร 
    10.3.2.6  มีพฤติกรรมชูสาวแตยังไมถึงขั้นเสียหาย 
    10.3.2.7  แสดงกิริยาวาจาที่แสดงถึงการไมเคารพคร ู
    10.3.2.8  ทําลายทรัพยสินของบุคคลอ่ืน และของสวนรวม 
    10.3.2.9  หยอกลอรุนแรงจนทําใหผูอื่นไดรับบาดเจ็บ 
    10.3.2.10 แจงความเท็จอันทําใหเกิดการเขาใจผิดหรือทําใหเสียหายตอ
สวนรวม 
    10.3.2.11 พฤติกรรมอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นวาควรตัดคะแนนความ
ประพฤติ 5 คะแนน 
 

10.3.3  ตัดคะแนนความประพฤติ  8  คะแนน 
    10.3.3.1  ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนสวนผสม 
    10.3.3.2 มีบุหรี่ในครอบครอง 
    10.3.3.3  ทําลายทรัพยสินของโรงเรียน 
    10.3.3.4  หนีเรียนไปมั่วสุมอยูตามสถานที่ตาง ๆ นอกบริเวณโรงเรียน 
    10.3.3.5  เขาไปในสถานที่ที่ไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
    10.3.3.6  เลนการพนัน 
    10.3.3.7  หนีออกจากบานไปคางแรมกับบุคคลอ่ืน 



    10.3.3.8  ปลอมลายมือชื่อผูปกครอง ครูหรือปลอมแปลงเอกสารของทาง
ราชการ 
    10.3.3.9  ขีด เขียน ฉีด พนสีสาธารณสมบัติ ทําใหสกปรก เสียหาย 
    10.3.3.10 พฤติกรรมอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นวาควรตัดคะแนนความ
ประพฤติ 8 คะแนน 
 
   10.3.4  ตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน 
    10.3.4.1  แสดงกิริยา วาจา ลบหลู ดูหมิ่น ครู หรือ สถาบันอยางรายแรง 
    10.3.4.2 แสดงตนเปนอันธพาล พกพาวัตถุระเบิด หรือ อาวุธปน หรืออาวุธ
อยางอื่นท่ีรายแรงเขามาในโรงเรียน 
    10.3.4.3  ประพฤติในทางชูสาวที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสียอยางรุนแรง 
    10.3.4.4  ทํารายผูอื่นจนบาดเจ็บสาหัส 
    10.3.4.5  ทําลายสาธารณสมบัติทําใหเกิดความเสียหายอยางมาก 
    10.3.4.6  หมดสภาพความเปนโสดทั้งทางพฤตินัยและนิตินัย 
    10.3.4.7  ลักทรัพย กรรโขกทรัพย ขมขืนใจผูอื่นเพ่ือทรัพย 
    10.3.4.8  พฤติกรรมอ่ืนๆที่คณะกรรมการเห็นวาควรตัดคะแนน  
ความประพฤติ 10 คะแนน             

10.4   ทํากิจกรรมเพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน/ทํากิจกรรมเพื่อ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
    10.4.1  ผูถูกตัดคะแนนความประพฤติมีเกณฑและมีคะแนนไมถึงรอยละ 60 
ของแตละชั้นเรียนถือวาไมผานคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด 
    10.4.2   ผูไมผานเกณฑตองเขารวมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด  เพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาพฤติกรรม 
    10.4.3   ผูไมเขารวมกิจกรรมพัฒนาดานคุณลักษณะที่พึ่งประสงค ตามที่
สถานศึกษากําหนด ไมสามารถอนุมัติผลการเรียนหรือผลการจบการศึกษาตามปกติได 
    10.4.4   ผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่สถานศึกษา
กําหนด ตองเสียคาใชจายในการลงทะเบียนดวยตนเอง 
    10.4.5   สถานที่จะรับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  สถานศึกษาเปนผล
กําหนด เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาและปรับปรุงแกไข 
 
 10.5    ผลของการถูกตัดคะแนนความประพฤต ิ
    10.5.1 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 20 คะแนน จะมีหนังสือ
แจงใหผูปกครองทราบ 
    10.5.2  นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 30 คะแนน   โรงเรียนจะมี
หนังสือเชิญผูปกครองมารับทราบและทําทัณฑบน และนักเรียนจะไมมีสิทธิ์ไดรับเกียรติบัตรที่แสดงวาเปนผูมีความ
ประพฤติดี จากโรงเรียน 
    10.5.3  นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 40 คะแนน  โรงเรียนจะมี
หนังสือเชิญผูปกครองมารับทราบ ทําทัณฑบนและนักเรียนจะตองทํากิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ



ฝกอบรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตามกําหนดเวลา และ สถานที่ที่โรงเรียนกําหนด โดยผูปกครอง
นักเรยีนจะตองเปนผูออกคาใชจายในการทํากิจกรรมทั้งหมด 
    10.5.4  นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 50 คะแนน  โรงเรียนจะมี
หนังสือเชิญผูปกครองมารับทราบ ทําทัณฑบน และอาจจะดําเนินการใหยายสถานศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพ
สังคมและสิ่งแวดลอมใหนักเรียน 
    10.5.5  นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมเกิน  70 คะแนน โรงเรียน
จะมีหนังสือเชิญผูปกครองมารับทราบ และ ใหยายสถานศึกษา 
   ถานักเรียนคนใดไมเคยถูกตัดคะแนนความประพฤติและไดรับคะแนนพฤติกรรมดีเพิ่มอีก 
นักเรียนมีสิทธิ์ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือรับโลเกียรติยศจากโรงเรียน เมื่อ เรียนจบในแตละชวงชั้น 
 
 10.6 เกณฑการใหคะแนนเพิ่ม กรณีนักเรียนประพฤติตนดี ปฏิบัติตัวดี 
   10.6.1  เพิ่มคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน 
    10.6.1.1  เก็บสิ่งของ ทรัพยสินมูลคาไมเกิน 200 บาทไดและนําสงฝาย
ปกครอง 
    10.6.1.2  เปนตัวแทนของโรงเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน
ภายนอก 
   10.6.2  เพิ่มคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน 
    10.6.2.1  เก็บสิ่งของ หรือ ทรัพยสินที่มีมูลคามากกวา 200 บาทแตไมเกิน 
500 บาทได และนําสงฝายปกครอง 
    10.6.2.2  เขารวมประกวด หรือ แขงขันในกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
และไดรับรางวัลอันดับที่ 1 ,2 หรือ 3   
    10.6.2.3  ไดรับคัดเลือกใหเปนรองหัวหนาหองในแตละปการศึกษา 
    10.6.2.4  ไดรับคัดเลือกใหเปนกรรมการบริหารคณะสี 
    10.5.2.5  ใหขอมูลในการกระทําความผิดของนักเรียนอื่น 
    10.6.2.6  อุทิศตนชวยเหลืองานตาง ๆ ของครู หรือ งานของโรงเรียน 
   10.7.3  เพิ่มคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน 
    10.7.3.1  เปนตัวแทนนักเรียนไปแขงขันกิจกรรมภายนอกโรงเรียนและไดรับ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 , 2 หรือ 3   
    10.7.3.2  ไดรับคัดเลือกใหเปนหัวหนาหองในแตละปการศึกษา 
    10.7.3.3  ไดรับคัดเลือกใหเปนกรรมการบริหารกิจกรรมนักเรียน 
    10.7.3.4  ไดรับคัดเลือกใหเปนรองประธานคณะสี 
 
 
 

10.7.4  เพิ่มคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน 
    10.7.4.1 ไดรับคัดเลือกใหเปนรองประธานคณะกรรมการบริหารกิจกรรม
นักเรียน 
    10.7.5.2  ไดรับเกียรติบัตร ยกยอง ชมเชยจากหนวยงานภายนอก 



   10.7.5  เพิ่มคะแนนความประพฤติ 25 คะแนน 
    10.7.5.1ไดรับคัดเลือกใหเปนประธานคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักเรียน 
    10.7.5.2  สรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียนจนเปนที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน 
 
 10.8  ผูมีอํานาจในการตัดคะแนนหรือเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน 
   10.8.1  ครูทุกคนมีอํานาจตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนตามลักษณะ
ความผิด และพฤติกรรมของนักเรียน ดังที่กําหนดไวในระเบียบนี้แตตองไมเกินเกณฑดังตอไปนี ้
    10.8.1.1  ครูทุกคนมีอํานาจตัดคะแนนนักเรียนคนใดคนหนึ่งไดไมเกินครั้งละ 5 
คะแนน 
    10.8.1.2   รองหัวหนาระดับชั้น หัวหนาระดับชั้น รองหัวหนาคณะสี หัวหนา
คณะสี หัวหนางานทุกงาน มีอํานาจตัดคะแนนนักเรียนคนใดคนหนึ่งไดไมเกินครั้งละ 10 คะแนน 
    10.8.1.3  ผูชวยรองผูอํานวยการโรงเรียน มีอํานาจตัดคะแนนนักเรียนคนใดคน
หนึ่งไดไมเกินครั้งละ 15 คะแนน 
    10.8.1.3  รองผูอํานวยการโรงเรียน  มีอํานาจตัดคะแนนนักเรียนคนใดคนหนึ่ง
ไดไมเกินครั้งละ 20 คะแนน 
    10.8.1.4  คณะกรรมการฝายปกครอง  มีอํานาจตัดคะแนนนักเรียนคนใดคน
หนึ่งไดไมเกินครั้งละ 30 คะแนน 
   10.8.2  ครูทุกคนมีสิทธิ์เสนอเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียน ตามความ
เหมาะสมของพฤติกรรมตามเกณฑที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้ 
   10.8.3  ผูอํานวยการโรงเรียนมีอํานาจยับยั้งการตัดคะแนน ลดหรือเพิ่มคะแนนที่ตัด ลด
หรือเพ่ิมคะแนนพฤติกรรมดีไดทุกกรณี ตามท่ีเห็นสมควร 
 
  10.9  การทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใชในกรณีที่นักเรียนกระทําความผิดที่
คณะกรรมการฝายปกครองเห็นสมควรตองทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหรือกรณีที่นักเรียนถูกตัด
คะแนนความประพฤติรวมตั้งแต 50 คะแนนขึ้นไป  ซึ่งกิจกรรมท่ีนักเรียนตองกระทํามี 3 ลักษณะ คือ 
   10.9.1  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนภายในโรงเรียน 
   10.9.2  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนภายนอกโรงเรียน 
   10.9.3  กิจกรรมเขาคายเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 6 
การลาและการมาสาย 

 
 ขอ 11  โรงเรียนกําหนดระเบียบเรื่องการลา และ การมาสายของนักเรียน ดังตอไปนี ้
   11.1  การลาปวย และ การลากิจ 
             การลาปวยและการลากิจของนักเรียนทุกครั้งจะตองมีใบลาที่มีลายมือชื่อของผูปกครอง
ที่ลงชื่อไวในวันมอบตัวรับรองมาสงใหครูที่ปรึกษา ถานักเรียนมีความจําเปนตองลาหยุดหลายวัน ใหผูปกครองแจง
ใหโรงเรียนทราบภายในวันที่ 2 ของการหยุดเรียน โดยแจงทางโทรศัพท  ทางจดหมาย หรือ การมาพบดวยตนเอง 
วามีกิจธุระ หรือ ปวยดวยสาเหตุใด หากนักเรียนหยุดเรียนไปแลว 3 วันติดตอกัน โดยไมทราบสาเหตุ โรงเรียนจะมี
จดหมายติดตอไปยังผูปกครองใหแจงเหตุผล และถานักเรียนหยุดเรียนติดตอกันเกิน 7 วันโดยไมทราบสาเหตุ 
โรงเรียนจะมีจดหมายลงทะเบียนติดตอเชิญผูปกครองมาชี้แจงเหตุผลและรวมมือกับโรงเรียนแกไขปญหาตอไป 
  11.2  การมาโรงเรียนสาย 
              หากผูปกครองของนักเรียนมีความจําเปนตองใหนักเรียนไปทํากิจธุระ หรือมีเหตุสําคัญ
ที่ทําใหนักเรียนตองมาโรงเรียนสาย ผูปกครองจะตอทําหนังสือลงลายมือชื่อรับรองแจงใหทางโรงเรียนทราบ หาก
นักเรียนไมมีหลักฐานดังกลาวมาแสดงจะถือวานักเรียนจงใจมาโรงเรียนสายจะตองถูกลงโทษตามระเบียบของ
โรงเรียน 
  11.3  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
             โรงเรียนเขมงวดกับการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนในเวลาเรียนเปนพิเศษ 
โดยการจัดใหมียามรักษาการณบริเวณปอมยามดานประตูโรงเรียนทิศตะวันออก ปฏิบัติหนาที่ตรวจใบขออนุญาต
ออกนอกบริเวณโรงเรียนกอนที่จะอนุญาตใหนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน นักเรียนมีความจําเปนตองออกนอก
บริเวณโรงเรียนในเวลาเรียนใหปฏิบัติ ดังนี้ 
   11.3.1  ถานักเรียนมีกิจธุระจําเปน ใหผูปกครองมาขออนุญาตดวยตนเองกับฝาย
ปกครอง หรือ มีใบลามาจากผูปกครองที่เปนผูมอบตัวนักเรียนลงลายมือชื่อรับรองมายื่นตอครูที่ปรึกษา เพื่อเสนอ
ตอหัวหนาระดับชั้น หรือ ฝายปกครองพิจารณาอนุญาต เมื่อโรงเรียนอนุญาตใหนักเรียนเขียนใบขออนุญาตออก
นอกบริเวณโรงเรียนหรือนําบัตรอนุญาตออกนอกโรงเรียนติดตัวไปดวย เพื่อไวแสดงตอพนักงานเจาหนาที่สงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  หรือ เจาหนาที่ตํารวจ กรณีมีการขอตรวจสอบ 
   11.3.2 นักเรียนที่ปวย มีความจําเปนตองกลับไปพักรักษาตัวที่บานตองแจงให
เจาหนาที่พยาบาลของโรงเรียนเปนผูพิจารณา ถาเจาหนาที่พิจารณาอนุญาตใหกลับบานได ใหนักเรียนติดตอแจง
ผูปกครอง ใหมาขออนุญาตรบันักเรียนกลับบานดวยตนเอง 
   เรื่องท่ีโรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนไดแก กลับบานเพื่อไปเอา
อุปกรณทุกอยาง ไปซื้อของเพื่อนํามาใชสวนตัวหรือใชเกี่ยวกับการเรียน มีโทรศัพทมาตามใหไปพบหรือใหกลับบาน 

 ขอ 12  การขาดเรียน นักเรียนที่ไมมาโรงเรียน ดวยเหตุผลใดก็ตาม ถาไมมีใบลาถือวาขาดเรียน
และจะตองถูกทําโทษตามระเบียบของโรงเรียน และถาขาดเรียนมากจนมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมถึงรอยละ 
80 ของเวลาเรียนทั้งหมด นักเรียนจะไมมีสิทธิ์เขาสอบประเมินผลปลายภาค 
 
 
 
 



หมวดที่ 7 
อาคารสถานที่ 

 
  ขอ 13  นักเรียนทุกคนตองชวยกันดูแล บํารุงรักษาอาคารและสวนประกอบของอาคารใหมี
ความสะอาด ปลอดภัยเสมือนหนึ่งเปนบานของนักเรียน 
   13.1  นักเรียนที่มีหองเรียนประจํา หรือ หองโฮมรูม ตองจัดเวรประจําวันและติดตาราง
การปฏิบัติหนาที่เวรไวที่หนาหอง มีหนาที่ทําความสะอาดหองเรียน จัดโตะ เกาอี้ ประตู หนาตาง กระดาน ชอลก 
ที่ใสขยะใหเปนระเบียบเรียบรอย    
   13.2  นักเรียนทุกคนมีหนาที่รักษาทรัพยสินภายในหองเรียน  
   13.3 หามนักเรียนนําอุปกรณกีฬาเขาไปเลนในหองเรียน หอประชุม หรือ บริเวณอาคาร
เรียน 
   13.4  หามขูด ขีด เขียน ฉีดพน อาคารเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ หอน้ํา หอง
สวม หรือ สาธารณสมบัติที่ติดตั้งไวในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียน 
   13.5  หามรับประทานอาหารหรือ เครื่องดื่มทุกชนิด นอกพ้ืนที่ที่โรงเรียนกําหนดให    
  ขอ 14  นักเรียนทุกคนตองชวยกันดูแลรักษาพื้นที่ สวนหยอม ที่นั่งพักผอน ใหปลอดจาก
มลภาวะ สะอาด สวยงาม มีความปลอดภัย 
   14.1  นักเรียนแตละหองตองจัดเวรดูแล รักษาพ้ืนที่เขตงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
   14.2  หามนักเรียนซื้อสินคาจากผูจําหนายภายนอกโรงเรียนและนําเขามารับประทาน
ภายในโรงเรียน 

ประกาศ ณ วันที่   ๑   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

      
 
คณะทํางานกลุมบริหารกิจการนักเรียน 
            นายกําเชาว          อารีรักษ                          หัวหนากลุม 
 

1) งานปกครอง 
    นายกําเชาว          อารีรักษ                             หัวหนางาน 
          นางชาณัฐธนพร   สงวนสุข                             ผูชวย   
          นายชัยวัฒน         มวงดี                                 ผูชวย 
   
 หนาที่และความรับผิดชอบ 
 รางกําหนดกฎระเบียบของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการปกครอง ดูแลนักเรียน จัดกิจกรรมดูแลและแกปญหา
พฤติกรรมนักเรียน ประสานงานระหวางครูที่ปรึกษาและผูปกครอง ควบคุมดูแลนักเรียนใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน จัดทําขอมูลสถิตินักเรียน 
 
 
 



2) งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
           นายชัยวัฒน มวงดี                                หัวหนางาน 
  นางเกษรุง  แหยมแกว                           ผูชวย 
  นายจิรติ พุฒพันธ                             ผูชวย 

 
 หนาที่และความรับผิดชอบ 
 วางแผนกําหนดแนวทางสงเสริมและพัฒนา การจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมติดตอประสานงานกับ
บุคลากรเพ่ือรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิเทศกํากับติดตาม สรุปการจัดกิจกรรมแตละครั้งรายงานตอ
ผูบริหาร 
 

3) งานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
      นายกําเชาว        อารีรักษ                          หัวหนางาน 

              นายชัยวัฒน         มวงดี                              ผูชวย 
         นางสาวนิตญา     คงศรี                               ผูชวย 
            นายจิรติ              พุฒพันธ                             ผูชวย 
 หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ดําเนินการปองกันและแกไขพฤติกรรมนักเรียนที่เปนปญหาเกี่ยวกับ ยาเสพติด สุรา ชูสาว ทะเลาะวิวาท ลัก
ขโมย ติดเกมส หนีเรียน และพฤติกรรมอ่ืนๆที่เปนปญหา ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผูปกครองนักเรียนที่เปน
ปญหา เพื่อรวมมือในการแกไขปญหาตางๆ จัดทําขอมูลสรุปและรายงานตอผูบริหาร  
 

4) งานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
              นายกําเชาว        อารีรักษ                    หัวหนางาน 
                   นายชัยวัฒน        มวงดี                        ผูชวย 
                   นางเกษรุง          แหยมแกว                  ผูชวย 
 
 หนาที่และความรับผิดชอบ 
 จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประสานงานกับหนวยงานอื่นเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สภานักเรียนอยางสรางสรรค สรุปและรางานตอผูบริหาร 
 
 

5) งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
      นางสาวนิตญา        คงศรี                             หัวหนางาน 
      นางสาวกรณิการ    กุลคํา                             ผูชวย 
 
 หนาที่และความรับผิดชอบ 
 จัดทําเอกสารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อมอบครูที่ปรึกษาดําเนินการ เก็บขอมูล รวบรวมเอกสาร
หลักฐานตางๆของครูที่ปรึกษา จัดทําขอมูลเพื่อเสนอตอหนวยงานตนสังกัด สรุปรายงานเสนอผูบริหาร 



      6)  งานกิจกรรมโรงเรียน
              นายชัยวัฒน       
              นายวัชรวิชญ     
              นางสาวมยุรี       
              นางสาวนิตญา   

  นายจิรติ 
 
 หนาท่ีและความรับผิดชอบ
         ประสานงานและดําเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรมท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของกลุมหรือ
งานใดโดยตรง รวมท้ังกิจกรรมตามนโยบายท่ีโรงเรียนจัดข้ึน
 
2. ขอมูลกลุมงานกิจการนักเรียน  
  

สรุปปญหาดานสารเสพติด อบายมุข ภาคเรียนท่ี 
ประเภท 

1.  บุหรี ่
2.  สุรา/เบียร 
3.  การพนัน 
4.  ยาเสพติด 
5. เพศสัมพันธ 

รวม 
 ท่ีมา  : งานกิจการนักเรียน  ณ  วันท่ี  

กราฟ  แสดงปญหาดานสารเสพติด และ อบายมุข
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บุหรี�  สุรา

งานกิจกรรมโรงเรียน 
นายชัยวัฒน        มวงดี                            หัวหนางาน
นายวัชรวิชญ      ดวงทา                          ผูชวย 
นางสาวมยุรี        เหลี่ยมศร                      ผูชวย 
นางสาวนิตญา    คงศรี                            ผูชวย 

 พุฒพันธ ผูชวย 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ะดําเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรมท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของกลุมหรือ

งานใดโดยตรง รวมท้ังกิจกรรมตามนโยบายท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 

ขอมูลกลุมงานกิจการนักเรียน   

สรุปปญหาดานสารเสพติด อบายมุข ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา  
มีปญหา(คน) 

22 
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84 

งานกิจการนักเรียน  ณ  วันท่ี  22   กันยายน  2556 
 

กราฟ  แสดงปญหาดานสารเสพติด และ อบายมุข ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  255

สุรา/เบียร์ การพนัน ยาเสพตดิ เพศสัมพันธ์

หัวหนางาน 

ะดําเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรมท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของกลุมหรือ

ปการศึกษา  2556 
ไดรับการแกไข(คน) 
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เพศสัมพันธ์ 

จาํนวนนักเรียน 


