
  

ระเบียบโรงเรยีนท่าวุ้งวิทยาคาร 

ว่าด้วยข้อควรปฏิบตัิส าหรบันักเรียน 
..................................................................... 

        เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของนักเรียนโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนจึงได้ก าหนดแนวทาง เป็นคู่มือให้นักเรียน และ
ผู้ปกครองถือเป็นแนวปฏิบัติให้ตรงกัน จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

หมวดทั่วไป 

ข้อ 1 ระเบียบนี้ให้เรียกว่า  ระเบียบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ว่าด้วยข้อควรปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียน 
ท่าวุ้งวิทยาคาร พ.ศ.2566 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ วันท่ี 15  พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ต้ังแต่วันท่ีเริ่มใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิกข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าส่ังอื่นๆ ในข้อท่ีขัดแย้งกับระเบียบ 

นี้ และใช้ความแห่งระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4  “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร   
ข้อ 5  “ นักเรียน” หมายถึง นักเรียนท่ีก าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
ข้อ 6  “ครู” หมายถึง ครูที่ปฏิบัติราชการประจ า และครูที่ได้รับการแต่งต้ังจากหัวหน้าสถานศึกษา 
ข้อ 7  “รองผู้อ านวยการสถานศึกษา” หมายถึง ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังมาด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
ข้อ 8  “ผู้อ านวยการสถานศึกษา” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
ข้อ 9  “ครูเวร”   หมายถึง  ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ีเวร ตามวัน เวลา ท่ีโรงเรียนได้ก าหนดไว้ในค าส่ังโรงเรียน 
ข้อ10 “ครูท่ีปรึกษา” หมายถึง  ครูผู้ดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักเรียนในช้ันเรียนตามค า ส่ังของ 

โรงเรียน   
ข้อ11 “ผู้ปกครอง” หมายถึง พ่อ แม่ บุคคลอื่นท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ปกครอง โดยสามารถตัดสินใจ  

รับผิดชอบในส่ิงท่ีนักเรียนกระท าได้  
ข้อ 12 “หัวหน้าคณะสี”  หมายถึง   ครูผู้ดูแลนักเรียนในคณะสีท่ีได้รับมอบหมายตามค าส่ังโรงเรียน 
ข้อ 13 “คณะสี”    หมายถึง   นักเรียนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ทีได้รับการ

จัดให้อยู่ในความดูแลของครู แยกได้เป็น 4 คณะ คือ 
  1. คณะสีฟ้า 
  2. คณะสีแดง 
  3. คณะสีเหลือง 
  4. คณะสีเขียว 

 
 
 
 



                                                                                                                         

หมวดที่ 2 

ระเบียบว่าด้วยข้อควรปฏิบัติของนักเรียน 

ข้อ 14  นักเรียนพึงเป็นผู้รัก เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเล่ือมใสในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ข้อ 15  นักเรียนพึงเป็นผู้ตรงต่อเวลาและหน้าท่ี 
ข้อ 16  นักเรียนต้องมาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ไม่ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลท่ีจ าเป็น การหยุดเรียนด้วย 

กรณีใด ๆ ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาให้ถูกต้อง 
ข้อ 17  นักเรียนพึงเป็นผู้ขยันหมั่นเพียร มีความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนเป็นคนดี เคารพกติกาของ 

โรงเรียน และสังคม 
ข้อ 18  นักเรียนพึงเป็นผู้กล้าหาญ มีกริยาอ่อนน้อม วาจาสุภาพอ่อนโยน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
ข้อ 19  นักเรียนพึงเข้าแถวรับบริการต่างๆอย่างเป็นระเบียบ ไม่เบียดเสียดกัน 
ข้อ 20  นักเรียนใช้ และร่วมมือกันรักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวมอย่างดีท่ีสุด 
ข้อ 21  นักเรียนต้องหลีกเล่ียง ละเลิก อบายมุข และส่ิงเสพติดทุกประเภท 
ข้อ 22  นักเรียนพึงวางตัวอย่างเหมาะสม ไม่ประพฤติตัวเส่ือมเสียในเรื่องชู้สาว  
ข้อ 23  นักเรียนยกมือไหว้ทักทายเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครองในโรงเรียน 
 

หมวดที่ 3 

ระเบียบว่าด้วยเคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่งกาย 

ข้อ 24 เคร่ืองแบบนักเรียน 
ข้อ 24.1 เคร่ืองแบบนักเรียนชาย 

ข้อ24.1.1 ลักษณะของเส้ือเป็นแบบเช้ิตคอต้ัง ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาวเกล้ียง กลมแบน ขนาด
ของเม็ดดุมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5  ซ.ม.  
  - สาบเส้ือ ด้านนอกกว้าง  2.5 ซ.ม. มีกระเป๋าท่ีอกด้านซ้าย 1 ใบ ขนาดเหมาะสมกับตัวเส้ือ   
  - ชนิดของผ้าตัดเส้ือ ผ้าขาวเกล้ียงไม่เป็นมัน แพร บาง หรือหนาเกินไป เช่น ผ้าลินิน ผ้าคอตตอล 
ปักช่ือ สกุล  ด้วยไหมสีน้ าเงินตามแบบของโรงเรียนด้วยตัวอักษรสูงไม่เกิน 1 ซ.ม. เหนือกระเป๋าเส้ือประมาณ 3 - 4 
ซ.ม. หน้าอกด้านซ้ายปักอักษรย่อของโรงเรียน (ท.ว.ค.) และใต้อักษรย่อปักเลขประจ าตัว (ตามแบบของโรงเรียน) 
ด้วยไหมสีน้ าเงิน 
  - นักเรียนช้ัน ม.ต้น ใหติ้ดเข็มกลัดสถาบันตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด ท่ีหน้าอกเส้ือด้านขวาเหนือ
อักษร ย่อ ท.ว.ค. 
  - นักเรียนช้ัน ม.ปลาย ให้ติดเข็มกลัดสถานบันตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด ท่ีหน้าอกเส้ือด้านขวา
เหนืออักษร ย่อ ท.ว.ค. 
  ข้อ 24.1.2 ลักษณะของกางเกง เป็นกางเกงสีด าขาส้ัน ขอบกางเกงเมื่อยืนตรงจะอยู่กลางสะบ้าหัว
เข่าประมาณ 8-12 ซ.ม. ปลายขากางเกงพับข้างใน กว้างประมาณ 5 ซ.ม. กางเกงมีจีบ 2 จีบ รอยผ่าส่วนหน้า



                                                                                                                         

กางเกงใช้ซิบยาว 12 – 20 ซ.ม. หูกางเกงมี 7 หู  กระเป๋าด้านข้างตรง และไม่มีกระเป๋าหลัง ชนิดของผ้าเป็นผ้าโทเร  
ผ้าเสริท  ผ้าลีวาย แต่เนื้อผ้าต้องไม่เป็นมัน หรือ ไม่เป็นผ้ายืด ท้ังม.ต้นและม.ปลายเป็นเนื้อผ้าแบบเดียวกัน 
  ข้อ 24.1.3 เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว้าง 3 - 3.5 ซ.ม. หัวเข็มขัดโลหะสีเงิน  ทรงส่ีเหล่ียม   
ชนิดหัวกลัด มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด ปลายเข็มขัดยาวพอร้อยหู ได้ 2 หู เมื่อคาดแล้ว 
  ข้อ 24.1.4 ถุงเท้าผ้าใยสังเคราะห์สีขาว  สวมใส่แบบข้อยาว(เหนือตาตุ่มข้ึนมา 4 นิ้ว) 
 ข้อ 24.1.5 รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีด า เชือกผูกรองเท้าสีด า ไม่มีลวดลายลูกฟูกแซม ไม่หุ้มข้อ หรือ 
ส้นสูงกว่าปกติ 
   
 ข้อ 24.2  เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง 
  ข้อ 24.2.1 ลักษณะเส้ือช้ันม.ต้น เป็นผ้าขาวเกล้ียง ไม่บางเกินควร ไม่ใช้ผ้าแพร หรือผ้ามันเป็น
แบบคอพับในตัว ผ่าแค่อก สวมเส้ือตลบเข้าข้างใน ปกเส้ือกว้างไม่เกิน 14  ซ.ม. แขนยาวเหนือข้อศอกเล็กน้อย 
ปลายแขนจีบ ขลิบเป็นขอบกว้างไม่เกิน 3 ซ.ม. ตัวเส้ือไม่วาดเอว  ความยาวเส้ือวัดจากข้อมือเมื่อยืนตรง ประมาณ 
10-15 ซ.ม. ชายขอบเส้ือพับในไม่เกิน 3 ซ.ม. ด้านหน้าระดับเอว ด้านขวามีกระเป๋า 1 ใบ  ขนาดพอเหมาะสมกับ
เส้ือ ผูกคอด้วยผ้าสีกรมท่าขนาดสามเหล่ียมกว้าง 7–8 ซ.ม. ความยาวเมื่อผูกแล้วให้มีขนาดพอสวยงาม  ผูกเงื่อน
กะลาสี ให้มีปมห่างจากล าคอประมาณ 1 ฝ่ามือ เมื่อสวมแล้วชายเส้ือคลุมขอบกระโปรง หน้าด้านขวามือระดับเหนือ
ราวนมปักอักษรย่อ ท.ว.ค. ด้านล่างอักษรย่อ ปักเลขประจ าตัวด้วยไหมสีน้ าเงิน ตามขนาด และแบบท่ีโรงเรียน
ก าหนด(ใช้แบบประทับตราท่ีโรงเรียน) 
  ข้อ 24.2.2  ลักษณะเส้ือช้ัน ม.ปลาย เป็นแบบคอเช้ิตผ่าอกตลอด ท่ีอกคอเส้ือท าเป็น 
สาบตลบใน กว้าง 3 ซ.ม. มีกระดุมสีขาวเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซ.ม. จ านวน 5 เม็ด แขนยาวเพียงเหนือข้อศอก ปลาย
แขนจีบ ขลิบปลายแขนด้วยผ้าสองช้ินกว้าง 3 ซ.ม. เวลาสวมสอดชายเส้ือไว้ในกระโปรงท่ีอกเส้ือปักอักษรย่อ และช่ือ
เหมือน ม.ต้น ส่วนชนิดของผ้า ใหใ้ช้เหมือนกับ ม.ต้น เป็นผ้าขาวเกล้ียง ไม่บางเกินควร ไม่ใช้ผ้าแพร หรือผ้ามัน 
  ข้อ 24.2.3 กระโปรงสีกรมท่าเนื้อผ้าไม่หนาหรือบางเกินไป ไม่ใช้ผ้ามันหรือ ผ้ายีนมีลักษณะพับจีบ
ออกด้านนอก พร้อมท้ังตีจีบเกล็ดลงมาจากขอบเอวประมาณ  6 - 10 ซ.ม. ข้างละ 3 ซ.ม. ข้างละ  3  จีบ เว้นระยะ
ความกว้างตรงกลางพองามความยาวกระโปรงคลุมเข่าวัดจากกลางสะบ้าลงมาถึงชายกระโปรงประมาณ 5 - 10 ซ.ม. 
และมีซิปด้านข้างยาวเหมาะสมกับขนาดกระโปรงใช้ท้ังม.ต้น และ ม.ปลาย 
  ข้อ 24.2.4  เข็มขัด ( เฉพาะนักเรียน ม.ปลาย ) ใช้เข็มขัดหนังสีด ากว้างประมาณ 
3-4 ซ.ม. หัวส่ีเหล่ียมผืนผ้า แบบหัวกลัดใช้หนังคลุมสีด ามีปลอกสีด าขนาดกว้าง 1.5 ซ.ม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัด
เมื่อคาดทับกระโปรง ต้องแลเห็นสายเข็มขัดขาดขอบเอว 
  ข้อ 24.2.5  รองเท้า ท้ัง ม.ต้น และ ม.ปลาย ใช้รองเท้าหนังหุ้มสีด า หัวมนไม่มีลวดลายส้นรองเท้า
สูงไม่เกิน 3 ซ.ม. และมีสายรัด 
  ข้อ 24.2.6  ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าส้ันครึ่งน่อง ท าด้วยใยสังเคราะห์สีขาว ไม่มีลวดลาย(เหนือตาตุ่มขึ้นมา 
4 นิ้ว) 
  
 
  



                                                                                                                         

 ข้อ 24.3  เคร่ืองแบบพลศึกษา 
  เส้ือ  ใช้เส้ือโปโลม่วงขลิบขาวตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น 
  กางเกง  ใช้กางเกงวอร์มตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
  รองเท้า  นักเรียนชายใช้รองเท้าผ้าใบท่ีใช้กับเครื่องแบบนักเรียน 
    นักเรียนหญงิใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย 
  ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าตามเครื่องแบบนักเรียน 
  หมายเหตุ ในการแต่งเครื่องแบบนักเรียน จะต้องไม่ประดับของมีค่าหรือเครื่องประดับใด ๆ 
 ยกเว้น - นาฬิกา อนุญาตให้ใช้นาฬิกาข้อมือ 
  - สร้อย ไม่อนุญาตให้ใส่สร้อยคอแฟช่ันทุกลักษณะ และสร้อยทอง นาก เพชรหากเป็นสร้อยพระ
ต้องไม่มีลวดลาย ความยาวของสร้อยเมื่อใส่ไว้ในเส้ือแล้วต้องต่ ากว่ากระดุมอกเส้ือเม็ดท่ีหนึ่ง หากนักเรียนน า
เครื่องประดับของมีค่าเข้ามาและเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี 
 ข้อ 24.4 .เคร่ืองแบบลูกเสอืและเนตรนารี  ให้ตัดตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ 
  ข้อ 24.4.1  ต้องแต่งกายเรียบร้อยถูกต้อง โดยปัก/ติดเครื่องหมายต่าง ๆ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
  ข้อ 24.4.2  นักเรียนหญิงทุกคน ต้องสวมเส้ือทับเส้ือในสีขาวก่อนสวมเส้ือนักเรียนทุกครั้ง 
 ข้อ 24.5 กระเป๋าหรือเป้ใส่หนังสอื 
  ข้อ 24.5.1 นักเรียนต้องใช้กระเป๋าหรือเป้ ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนดให้ สีด า มีหูสองข้างสะพาย
หลัง ยกเลิกการใช้ถุงผ้า หรือถุงอื่นๆท่ีไม่ใช่ของโรงเรียน 

 
 

หมวดที่ 4 

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ในโรงเรียน 

ข้อ 25  ว่าด้วยการปฏิบัติตัวในโรงเรียน 
 ข้อ 25.1 ว่าด้วยการมาโรงเรียน  
  ข้อ 25.1.1 นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา 07.50 น.  
   - นักเรียนท่ีมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.50 น. ให้พักผ่อนตามอัธยาศัยในบริเวณโรงเรียน 
ยังไม่ข้ึนอาคารเรียน 
   - เวลา 07.55 น. – 08.15 น. ทุกคนต้องร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อได้ยินสัญญาณเพลง
มาร์ชโรงเรียนให้รีบเดินมาเข้าแถวหน้าเสาธง ตามห้องท่ีได้ก าหนดไว้ 
  ข้อ 25.1.2 เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วต้องอยู่โรงเรียนเต็มวัน ห้ามออกนอกบริเวณโรงเรียน
โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 ข้อ 25.2 ระเบียบว่าด้วยการเคารพ 
   -  เมื่อนักเรียนเข้าถึงโรงเรียนเดินผ่านพระพุทธรูป ให้หยุด และยกมือไหว้พระ ทุกครั้ง 
   - เมื่อเดินผ่านครู / ครูเวร ให้นักเรียนวางส่ิงของ และยกมือไหว้ทุกครั้ง  
   - นักเรียนเดินสวนกับครู ถ้าในมือว่างให้ยกมือไหวทุ้กครั้ง แต่ถ้ามือไม่ว่างให้นักเรียนยืน
ตรง โค้งค านับ พร้อมกล่าววาจาสวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ ทุกครั้ง 



                                                                                                                         

 ข้อ 25.3 ระเบียบว่าด้วยการลา 
  ข้อ 25.3.1 เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นไม่สามารถมาโรงเรียนได้ ให้โทรศัพท์แจ้งครูปรึกษา 
  ข้อ 25.3.1 ในเวลาเรียน หากนักเรียนมีธุระจ าเป็นให้ขออนุญาตครูผู้สอนประจ าวิชา เมื่อเสร็จธุระ
แล้วให้รีบกลับเข้าห้องเรียนตามปกติ 
  ข้อ 25.3.2 การลาไปนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อไปท าธุระในบางคาบเรียน หรือออกไปท าธุระข้าง
นอกโรงเรียนท าได้โดยขอใบอนุญาตจากงานกิจการนักเรียน กรอกข้อความแล้วให้ครูประจ าช้ันลงนามรับทราบ ผ่าน
หัวหน้าระดับลงนาม อนุญาต และบันทึกเป็นหลักฐาน เมื่อกลับมาในบริเวณโรงเรียนแล้ว ให้มาแจ้งต่องานกิจการ
นักเรียนเพื่อแจ้งครูประจ าช้ันทราบ เว้นแต่ผู้ปกครองมารับนักเรียนด้วยตนเอง 
ข้อ 26 ระเบียบว่าด้วยการวางตัว 

 ข้อ 26.1 นักเรียนต้องเป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพ มีวัฒนธรรม และมีศีลธรรมอันดีงาม 
 ข้อ 26.2 นักเรียนต้องวางตัวกับเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสม ไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
วางตัวตามประเพณีนิยม ไม่นอนหนุนตักกัน หรือโอบกอดกัน หรือแสดงตัวเป็นสามีภรรยากันอย่างเปิดเผย 
 ข้อ 26.3 นักเรียนท่ีประสบปัญหาภาวะต้ังครรภ์ในวัยเรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบปัญหาภาวะต้ังครรภ์ 
ข้อ 27 ว่าด้วยการใช้สารเสพติด 

 ข้อ 27.1 นักเรียนทุกคนต้องไม่ข้องเกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษทุกประเภท ไม่เสพ และไม่ค้า 
 ข้อ 27.2 นักเรียนทีใช้สารเสพติด ถ้าไม่สามารถหยุดใช้ยาได้ ต้องหยุดเรียนไปรักษาตัวให้หายจากการติดยา
เสียก่อน 
ข้อ 28 ระเบียบว่าด้วยการใช้โทรศัพท์ภายในโรงเรียน 
 ข้อ 28.1 โรงเรียนอนุโลมให้ใช้โทรศัพท์มือถือในการสืบค้นข้อมูลในการเรียน ถ้ามีความจ าเป็นต้องติดต่อ
ทางบ้านเป็นกรณีเร่งด่วนให้แจ้งครูที่ปรึกษา 
 ข้อ 28.2 ผู้ปกครองท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องติดต่อกับลูกโดยเร่งด่วนให้ติดต่อท่ีหมายเลขโทรศัพท์ของ
โรงเรียน 0-3648-1206 หรือให้ขอเบอร์ครูทีปรึกษาไว้ ด้วย  

ข้อ 29 ระเบียบว่าด้วยการจราจร 

 ข้อ 29.1 เรื่องความปลอดภัย 

  - จัดต ารวจจราจรมาอ านวยการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 

ในช่วงเวลา รับ- ส่ง นักเรียน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
  - จัดระเบียบ รถ รับ-ส่ง นักเรียนให้เข้ามาส่งนักเรียนในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย 
ของนักเรียน 
  - นักเรียนท่ีน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน เมื่อผ่านจุดคัดกรองบริเวณประตูหน้า – หลัง ให้จูง
รถจักรยานยนต์ไปเก็บท่ีโรงเก็บรถให้เรียบร้อย ไม่อนุญาตให้ขับข่ีเข้าไปเก็บท่ีโรงเก็บรถเนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุได้ 
 ข้อ 29.2 เรื่องสถานท่ีเก็บรถ 
  - จัดโรงเก็บรถจักรยาน-รถจักรยานยนต์ ของนักเรียน เพื่อความเป็นระเบียบร้อย 
และปลอดภัย 



                                                                                                                         

  - หากนักเรียนไม่เก็บรถจักรยานยนต์/รถยนต์ ภายในโรงเรียนหากเกิดการสูญหายหรืออุบัติเหตุ
ทางโรงเรียนไมร่ับผิดชอบทุกกรณี 
 ข้อ 29.3 ระเบียบการใช้โรงเก็บรถ 
  - ให้นักเรียนจอดรถโดยหันหน้ารถออก เพื่อความสะดวก 
  - ให้นักเรียนจอดรถเรียงต่อกันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเว้นทางเข้าออก 
  - ไม่ล็อกรถ เพื่อสะดวกต่อการเคล่ือนย้ายกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
  - เมื่อเก็บรถเรียบร้อยแล้ว ห้ามเข้าไปนั่งเล่น หรือเข้าไปในโรงรถอีก 
  - ถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าไปในโรงรถให้ขออนุญาตจากครูก่อน 
  - ห้ามจอดรถไว้นอกโรงรถ หากฝ่าฝืนจะถูกล็อกรถ หรือรถถูกไปเก็บไว้ที่อื่น 
 ข้อ 29.4  ระเบียบว่าด้วยการเดินเท้า 
  - การเ ดิน เปล่ียนคาบเรียน หรือ เ ดินขึ้น  - ลง  บันไดอาคารเรียนต้องให้ เป็นระเบียบ                
และชิดขวาเสมอ 
   
  - การขึ้นอาคารเรียนให้ถอดรองเท้า และถือข้ึนไปวางบริเวณหน้าห้องเรียน 
  - การเดินออกจากโรงเรียนหลัง เวลา 15.45 น. ต้องเดินเป็นระเบียบบนทางเท้า ตามท่ีโรงเรียน
ก าหนด 
 ข้อ 29.5  ระเบียบว่าด้วยการป้องกันรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 
  ข้อ 29.6.1  ปีนป่ายในท่ีสูง 
  ข้อ 29.6.2  วิ่งขึ้น-ลงบันได 
  ข้อ 29.6.3  อยู่บนกันสาดด้านหน้าหรือด้านหลังของอาคาร 
  ข้อ 29.6.4  นั่งหรือยืน บนขอบรั้ว 
  ข้อ 29.6.5  เข้าไปในพื้นท่ีหวงห้ามหรือพื้นท่ีก่อสร้าง 
  ข้อ 29.6.6  พฤติกรรมอื่น ๆ ท่ีอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  ข้อ 29.6.7  นักเรียนควรท าประกันอุบัติเหตุเป็นหมู่คณะ (รายละเอียดการท าประกันศึกษาได้จาก
เอกสารประกันอุบัติเหตุท่ีฝ่ายบริหารทั่วไป ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

หมวดที่ 5 

ว่าด้วยการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2566 

ข้อ 30 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน 
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 
  1.  ว่ากล่าวตักเตือน 
  2.  ตัดคะแนน 
  3.  ท าทัณฑ์บน 
  4.  ท ากิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 ข้อ 30.1  เมื่อถูกตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน ว่ากล่าวตักเตือนแจ้ง ครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อบันทึก  
 ข้อ 30.2  เมื่อถูกตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนนขึ้นไป บ าเพ็ญประโยชน์แจ้งผู้ปกครองรับทราบ 
 ข้อ 30.3  เมื่อถูกตัดคะแนนความประพฤติ 60 คะแนน ขึ้นไป  เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไขพฤติกรรม ฝ่าย
บุคคลและกิจการนักเรียนไม่ออกใบรับรองความประพฤติให้  ท าทัณฑ์บนและเชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไขพฤติกรรม  
บ าเพ็ญประโยชน์แจ้ง ผู้ปกครองรับทราบ 
 ข้อ 30.4  เมื่อถูกตัดคะแนนความประพฤติ 80 คะแนน ขึ้นไป ท าทัณฑ์บนและเชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข
พฤติกรรม   
 ข้อ 30.5  เมื่อถูกตัดคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ขึ้นไป เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไขพฤติกรรมพิจารณา
สถานท่ีเรียนอนึ่งการเชิญผู้ปกครองมาปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนนั้นอาจด าเนินไปได้ตาม
สมควร 
ข้อ 31 ระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนและเพิ่มคะแนน 
 ก าหนดให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนน ใน 3 ปี คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -6 
 1. เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติสถานเบา 

พฤติกรรม ตัดคะแนน หมายเหตุ 
1.1 โรงเรียนสายโดยไม่มีสาเหตุอันควร 5  
12 ไม่ตรงเวลาในการท ากิจกรรม เช่น ขึ้นช้าเกิน 10 นาที เข้าแถวช้า เข้าห้อง
ประชุมช้า 

5  

1.3 ไม่ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ, ไม่เข้าพบครูที่ปรึกษา 5  
1.4 ไม่ต้ังใจเรียน ,ไม่มีอุปกรณ์การเรียน 5  
1.5 แต่งกายเครื่องแบบตามท่ีโรงเรียนก าหนดไมถู่กต้อง เช่น เครื่องแบบนักเรียน 
เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี เครื่องแบบพลศึกษา 
(1.5.1กรณีแต่งกายไม่ตรงตามวัน ท่ีสถานศึกษาก าหนด) 
(1.5.2แต่งกายไม่ถูกต้อง ตามระเบียบเครื่องแต่งกาย เช่น สวมรองเท้าแตะ ไม่ติด
เครื่องหมายตามท่ีสถานศึกษาก าหนด) 

5  

1.6หยุดเรียนเกิน 2 วัน โดยไม่จ้างให้ครูทราบ 5  



                                                                                                                         

1.7ไม่ท าเวรประจ าวัน, ไม่รับผิดชอบเขตพื้นท่ี 5  
1.8ไม่บ าเพ็ญประโยชน์ตามท่ีมอบหมาย 5  
1.9ไม่ส่งการบ้านหรืองานท่ีมอบหมาย 5  
1.10ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้โรงอาหาร เช่น น าภาชนะออกนอกบริเวณโรง
อาหาร รับประทานแล้วไม่เก็บภาชนะ ไม่เข้าแถวซื้ออาหาร 

5  

1.11เข้าไปในโรงอาหารและรับประทานอาหารก่อนเวลาพักตามท่ีโรงเรียนก าหนด 5  
1.12เล่นในท่ีท่ีโรงเรียนห้าม 5  
1.13ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ไม่เดินถนนชิดขวา ขึ้นบนหลังคารถโดยสาร
ประจ าทางฯ 

5  

1.14ท้ิงขยะไม่เป็นท่ี 5  
1.15ไว้เล็บยาว หรือ ท าสีเล็บ 5  
1.16ความผิดอื่น ๆ ท่ีเทียบได้กับความผิดในข้อ  1.1 -1.15 5  

 

 2 เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ  สถานกลาง 

พฤติกรรม ตัดคะแนน หมายเหตุ 
2.1หนีเรียนอยู่ในบริเวณโรงเรียน 10  
2.2ไม่เข้าออกทางประตูโรงเรียนท่ีก าหนด 10  
2.3นักเรียนชาย-หญิง นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ร่วมกันหรือกับบุคคลอื่นต้ังแต่ 2 คน     

ขึ้นไป โดยไม่เหมาะสมแก่สภาพการเป็นนักเรียน 
10  

2.4ใช้โทรศัพท์สาธารณะในโรงเรียนระหว่างมีกิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยไม่ขออนุญาตจากครู 

10  

 2.5จุดประทัดและอื่นๆ ท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง 10   
2.6แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน เช่น กระโปรงส้ันทรงผมผิดระเบียบ ซอยผม  
ย้อมสีผม ใช้เครื่องส าอาง เครื่องประดับ เหล็กดัดฟันแฟช่ัน ไว้หนวดเครา ใส่คอน
แทคเลนส์แฟช่ัน 

10-20 ซอยผมทรง
ผู้ชายหัก 20 
คะแนน 

 2.7ปกปิด บิดเบือนข่าวสารท่ีโรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 10  
2.8ขีดเขียน โต๊ะเรียน ฝาผนัง และท่ีสาธารณะ 10  
2.9ใช้ห้องน้ าครู 10  

 2.10 ท าความผิดอื่นๆ ท่ีเทียบได้กับความผิดในข้อ 2.1-2.9 10  
 

 3. เกณฑ์การตัดสินคะแนนความประพฤติความผิดสถานหนัก 

พฤติกรรม ตัดคะแนน หมายเหตุ 
3.1ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนหรือผู้อื่นโดยเจตนา 20 ชดใช้ 
3.2เล่นหรือสนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด 20 ยึดของกลาง 
3.3พกพาบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า หรือรับฝาก  หรือสูบบุหรี่เล่นในท่ีท่ีโรงเรียนห้าม 20 ยึดของกลาง 



                                                                                                                         

3.4ขาย พกพา รับฝากของมึนเมา หรือด่ืมสุรา ของมึนเมา 30 ยึดของกลาง 
3.5หนีเรียนนอกบริเวณโรงเรียน 30  
3.6พกพา รับฝากหรือเสพสารเสพติด  เช่น  กาว  ยาบ้า  กัญชา  ยาอี  ฯลฯ 40 ยึดของกลาง 
3.7ขายสารเสพติดอื่นๆ  ในข้อ 8.6 100 ยึดของกลาง 

 ย้ายโรงเรียน 
3.8เข้าในสถานท่ีต้องห้ามเช่น โต๊ะสนุกเกอร์ ร้านเกม ในเวลาเรียน 30  
3.9พกพาอาวุธไม่ร้ายแรงเข้ามาในโรงเรียน เช่น สนับมือ กระบอง ฯลฯ 30 ยึดของกลาง 
3.10พกพาอาวุธร้ายแรง  เช่น  ปืน  ระเบิด มีด ฯลฯ 80 ยึดของกลาง 
3.11ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 30  
3.12กลุ่มรุมท าร้ายทะเลาะวิวาทในโรงเรียน หรือทะเลาะวิวาทโดยมีอาวุธ        50 ยึดของกลาง

,ชดใช้ 
3.13กรรโชกทรัพย์  รีดไถ  ส่งเสริมสนับสนุน 50  
3.14แสดงความกระด้างกระเด่ือง มีพฤติกรรมก้าวร้าว ล่วงเกิน กล่าวค าหยาบ

หรือท าร้าย  ครู        
50 - 100 ท าทัณฑ์บน,ย้าย 

3.15แสดงกิริยา วาจา ลบลู่ดูหมิ่น กระด้างกระเด่ือง ขาดความคารพต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือบุคคลอื่นๆ ท่ีตักเตือนมิให้ประพฤติช่ัว 

50  

3.16แสดงตนเป็นอันธพาล และหรือชักน าบุคคลภายนอกเข้ามาท าความเส่ือมเสีย
ให้โรงเรียน 

40 ชดใช้ 

3.17ใช้,จ้างวาน,สนับสนุนให้เกิดการลักขโมยทรัพย์หรือขโมยทรัพย์สิน 50  
3.18ลวนลามท าอนาจารโดยเจตนา 50  
3.19ท าร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา 50  
3.20ชักน ารู้เห็นเป็นใจ จัดขายบริการทางเพศ 100 ย้ายท่ีเรียน 
3.21อยู่ด้วยกันสองต่อสองในท านองชู้สาวในโรงเรยีนและท่ีสาธารณะ 50  
3.22ลักลอบล่วงประเวณี มีพยานรู้เห็น ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ร่วมกัน 100 ย้ายท่ีเรียน 
3.23ข่มขืน กระท าช าเราหรือโทรมหญิง 100 ย้ายท่ีเรียน 
3.24ประพฤติตน หรือกระท าการใดๆ ท่ีน าความเส่ือมเสียช่ือเสียงเกียรติยศมาสู่
โรงเรียน  

40  

3.25แจ้งเท็จต่อโรงเรียน เช่น แอบอ้างว่าผู้อื่นเป็นผู้ปกครองเพื่อติดต่อท ากิจต่างๆ  30  
3.26ปลอมแปลงลายมือช่ือ แก้ไขเอกสาร 30  
3.27ความผิดอื่นๆ ท่ีเทียบได้กับความผิดในข้อ 3.1-3.26 30-100  
  
  
 



                                                                                                                         

 4 เกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ 
  เกณฑ์ความดีความชอบเพื่อพิจารณาคะแนนเพิ่มความประพฤติต้องมีหลักฐานให้เห็นว่าเป็นบุคคล
ซึ่งมีคุณธรรม จริยธรรมช่วยเหลือสังคม เป็นท่ีประจักษ์ดังต่อไปนี้ 

ความดี เพื่อคะแนน 
4.1 เก็บส่ิงของหรือเงินมีมูลค่า 5-10 
4.2เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ภายนอกโรงเรียนรายการละ 10 
4.3ชนะการแข่งขันรายการต่างๆ ภายนอกโรงเรียน ล าดับท่ี 1 – 3 20 
4.4เป็นหัวหน้าห้องของแต่ละปีการศึกษา 15 
4.5เป็นรองหัวหน้าห้องของแต่ละปีการศึกษา 10 
4.6เป็นประธานคณะกรรมการนกัเรียน 30 
4.7เป็นรองประธานคณะกรรมการนักเรียน 20 
4.8เป็นประธานหรือรองประธานคณะสี 15 
4.9เป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในคณะสี 10 
4.10ได้รับการยกย่องจากชุมชน 50 
4.11ช้ีช่องทางให้ครูทราบเบาะแสการกระท าผิดของนักเรียน 10 
4.12น าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียนจนเป็นท่ียอมรับและศรัทธาของสังคม 30 
4.13อุทิศเสียสละช่วยเหลืองานโรงเรียน ช่วยงานครูจนเป็นท่ียอมรับ 20 
4.14กิจกรรมอื่น ๆ ตามท่ีมติเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบุคคล 5 - 50 
 

           เมื่อถูกตัดคะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว  คะแนนความประพฤติท่ีถูกตัดยังคงเดิม  ไม่มีการเปล่ียนแปลง  
จะเป็นคะแนนสะสมจนกว่าจะจบระดับการศึกษาของโรงเรียน  เว้นแต่จะให้คะแนนความประพฤติดีตาม ข้อ  4 
เกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ มาเพิ่มคะแนนความประพฤติ 
ข้อ 32  ผู้มีอ านาจเสนอตัดหรือเพิ่มคะแนน 
 ข้อ 32.1 ครูผู้สอน  ครูที่ปรึกษาเสนอตัดหรือเพิ่มได้ครั้งละ  5 - 10  คะแนน 
 ข้อ 32.2 หัวหน้าระดับช้ัน  ตัดหรือเพิ่มได้ครั้งละ 5 - 20 คะแนน 
 ข้อ 32.3 หัวหน้างานปกครอง หัวหน้าฝ่ายบุคคล รองผู้อ านวยการโรงเรียน และผู้อ านวยการโรงเรียน                      
ตัดหรือเพิ่มตั้งแต่  5  คะแนนขึ้นไป 
ข้อ 33  วิธีตัดคะแนน 
 ข้อ 33.1 ผู้มีอ านาจเสนอตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนท่ีกระท าผิดต้องพิจารณา  ต้องสอบให้ได้
ข้อเท็จจริงและให้นักเรียนรับทราบความผิดนั้น 
 ข้อ 33.2 ผู้มีอ านาจเสนอตัดคะแนน  บันทึกความผิดตามแบบแล้วเสนอเพื่อพิจารณาตามล าดับ 
ข้อ 4  ผลการเพิ่มคะแนนความประพฤติการเพิ่มคะแนนความประพฤติสะสมแยกช้ันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย  

 ข้อ 33.3 นักเรียนท่ีได้รับเพิ่มคะแนนความประพฤติสะสมถึง 50  คะแนน และไม่เคยถูกตัดคะแนน 
ความประพฤติ จะได้รับการยกย่องเป็นบุคคลท่ีสมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศรีอินทนิล ด้านคุณธรรม 



                                                                                                                         

 ข้อ 33.4 นักเรียนท่ีไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ และมีคะแนนสูงสุดของนักเรียนท้ังหมด จะได้รับ
การยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็นนักเรียนความประพฤติดีเด่นประจ าปีการศึกษา 

 ข้อ 33.5 การออกใบรับรองความประพฤติการตัดคะแนนหรือเพิ่มคะแนนความประพฤติมีผลต่อการออก
ใบรับรองความประพฤติและให้แจ้งผู้ปกครองทราบ 
  ข้อ 33.51ได้คะแนนความประพฤติสะสมต้ังแต่ 5 คะแนนขึ้นไป และไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ มี
ผลการรับรองความประพฤติระดับ  “ดีมาก” 
 ข้อ 33.52ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ  มีผลการรับรองความประพฤติในระดับ  “ดี” 

 ข้อ 33.53นักเรียนมีคะแนนความประพฤติ ไมน่้อยกว่า 50 คะแนน โรงเรียนจึงจะออกใบรับรองความ
ประพฤติ   
ข้อ 34  ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนที่ใช้โทรศัพท์มือถือในทางที่ผิด 
 ข้อ 34.1 หักคะแนนตามระเบียบของโรงเรียน 
ข้อ 35 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนที่มีพฤติกรรมชู้สาว 
 ข้อ 35.1 ว่ากล่าวตักเตือน หักคะแนนตามระเบียบ 
ข้อ 36 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนที่ข้องเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ 
 ข้อ 36.1 นักเรียนท่ีข้องเกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษทุกชนิดจะถูกหักคะแนนตามระบบ 
 ข้อ 36.2 นักเรียนท่ีเสพยาเสพติด จะให้พักการเรียนเพื่อบ าบัดรักษาจนกว่าจะหาย 
 ข้อ 36.3 นักเรียนท่ีค้ายาเสพติดในโรงเรียน จะต้องเปล่ียนสถานศึกษา 
ข้อ 37 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนเร่ืองการรับประทานอาหาร 

เพื่อสะดวกต่อการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ป้องกันนักเรียนหนีเรียน ยกพวกตีกัน และสารเสพติด
แพร่ระบาดเข้ามาในโรงเรียนๆ จึงก าหนดข้อห้ามและบทลงโทษดังนี้ 

ข้อ 37.1  การส่ังอาหารจากภายนอกให้น ามาส่ง/ซื้อข้างรั้ว เมื่อจับได้โรงเรียนถูกตัดคะแนนตามระเบียบ 
ข้อ 37.2  การน าอาหารออกมานอกเขตบริการ ถูกตัดคะแนนตามระเบียบ 

ข้อ 38 ระเบียบว่าด้วยการท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 ข้อ 38.1  ถูกตัดคะแนนครบ 10 คะแนน   
ลงโทษให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  ภายในโรงเรียน  2 ช่ัวโมง 

  
 ข้อ 38.2  ถูกตัดคะแนนครบ 20 คะแนน   

ลงโทษให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  ภายในโรงเรียน 4 ช่ัวโมง 
 ข้อ 38.3 ถูกตัดคะแนนครบ 30 คะแนน   

ลงโทษให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  ภายในโรงเรียน 10 ช่ัวโมง 
 ข้อ 38.4 ถูกตัดคะแนนครบ 40 คะแนน  
    ลงโทษให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  ภายใน/นอก โรงเรียน 20 ช่ัวโมง 
 ข้อ 38.5 ถูกตัดคะแนนครบ 50 คะแนน   

ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียน 
  



                                                                                                                         

หมวดที่ 6 

ว่าด้วยการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ข้อ 39 ระเบียบว่าด้วยการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ข้อ 39.1 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน ต้องมีข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล 
  ข้อ 39.1.1 ข้อมูลรายบุคคล ของภาคเรียนท่ี 1 / 2 ปีการศึกษา 2566 
รายละเอียดพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเป็นท่ีปรึกษา เช่น 
   - มาสาย  / ขาดเรียน /หนีเรียน 
   - ทะเลาะวิวาท 
   - ชู้สาว 
   - ลักขโมย 
   - ยาเสพติด  
 ข้อ 39.1.2 ข้อมูลรายบุคคล ของนักเรียนท่ีเกี่ยวกับคุณงามความดีของนักเรียนท่ีได้รับ เช่น 
   - ภาวะผู้น า 
   - เยาวชนดีเด่นด้านต่าง ๆ 
 ข้อ 39.2. ให้ครูที่ปรึกษา จดบันทึกข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไมพ่ึงประสงค์ตลอดภาคเรียนท่ี 1/2 และ   
น าเสนอรายงานให้รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคลทราบ  
  ข้อ39.2.1 การแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ( จากข้อมูล ข้อท่ี 39.2 ) ข้อมูลต่างๆ ต้องรายงานให้รอง
ผู้อ านวยการฝ่าย บริหารบุคคลทราบตลอดเวลา เช่น 
   - Classroom Meeting รายงานส้ินเดือน มิถุนายน, และ พฤศจิกายน 
   - รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนเดือน สิงหาคม , ธันวาคม 
   - การคัดกรองนักเรียน ( SDQ )รายงานส้ินเดือน สิงหาคม , ธันวาคม 
   - การจัดระเบียบสะสมนักเรียนรายงานส้ินเดือน พฤศจิกายน , มีนาคม 
   - การป้องกัน/แก้ไขปัญหา/ส่งเสริมพัฒนานักเรียน ให้ครูที่ปรึกษาป้องกัน/แก้ไข/พัฒนาได้
ตลอดภาคเรียนการศึกษา 

          ข้อ 39.2.2. การส่งต่อนักเรียนท่ีมีปัญหา ให้ส่งต่อตามขั้นตอนของโรงเรียนทีก าหนด 
พร้อมข้อมูลท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว 
ข้อ 40 ระเบียบว่าด้วยการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
 ข้อ 40 .1 อุบัติเหตุ กรณีประสบอุบัติเหตุภายในโรงเรียนให้นักเรียน/ผู้ประสบเหตุ แจ้ง/น าส่ง งานอนามัย
โรงเรียนทันที เพื่อรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ถ้ามีอาการบาดเจ็บมาก เจ้าหน้าทีจะรีบน าส่งโรงพยาบาล และแจ้ง
ผู้ปกครองทราบ 
 ข้อ 40.2 เจ็บป่วย ปวดหัว เป็นไข้ ปวดท้อง ให้มาแจ้งท่ีงานอนามัยโรงเรียนเพือ่รับการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น ถ้ามีอาการป่วยมาก เจ้าหน้าทีจะรีบน าส่งโรงพยาบาล และแจ้งผู้ปกครองทราบ 
 ข้อ 40.3 ให้บริการตรวจสุขภาพแก่นักเรียนเป็นประจ าทุกปี เพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดี สามารถเรียนหนังสือได้
เต็มศักยภาพ 
 



                                                                                                                         

ข้อ 41 ระเบียบว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ 
 ข้อ 41.1 เวลาให้บริการ   07.00 น. – 08.00  น. 

  11.45 น. – 12.50 น. 
  15.30 น. – 16.00 น. 

 ข้อ 41.2 การมาติดต่อขอพบครู / นักเรียน ให้มาพบท่ีห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจะติดต่อผู้ท่ีท่านมีความ
ประสงค์จะขอพบให้ได้พบ 
 ข้อ 41.3 กรณีฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ให้เขียนข้อความใส่กระดาษให้ชัดเจน เช่น เรื่องท่ีต้องการให้ประกาศ 
ช่ือ-นามสกุล ช้ัน ผู้ท่ีท่านต้องการส่ือข้อความถึง 
ข้อ42 ระเบียบว่าด้วยงานโภชนาการ 
 ข้อ 42.1 เวลาจ าหน่ายอาหารเช้า  06.00 น. – 07.45 น.                                             
                     กลางวัน  12.00 น. – 13.00 น. 
 ข้อ 42.2 การซื้ออาหาร ให้นักเรียนเข้าแถวเรียง 1 ทุกครั้ง ไม่แทรกแถว 
 ข้อ 42.3  ห้ามนักเรียนเข้าไปในส่วนของผู้ประกอบการ 
 ข้อ 42.4  การรับประทานอาหาร ให้นั่งรับประทานท่ีโต๊ะ เก้าอี้ท่ีโรงเรียนจัดให้ 
 ข้อ 42.5 เมื่อรับประทานเสร็จแล้ว แยกเศษอาหารทิ้งลงภาชนะท่ีจัดให้ น าภาชนะท่ีใช้แล้วใส่ในท่ีท่ีจัดให้
 ข้อ 42.6 นักเรียนท่ีน าอาหารมาจากบ้านให้น ามารับประทานในโรงอาหารเท่านั้น 
 ข้อ 42.7 ห้ามน าภาชนะจากโรงอาหารทุกชนิดออกนอกโรงอาหาร 
 ข้อ 42.8 น้ าด่ืมท่ีซื้อจากซันดิว ให้รับประทานได้ท่ีโรงอาหาร และอุทยานการศึกษาเท่านั้น 
 ข้อ 42.9 ขนมและเครื่องด่ืมท่ีซื้อจากร้านสวัสดิการใหร้ับประทานท่ีโรงอาหารเท่านั้น 
ข้อ 43 ระเบียบว่าด้วยการใช้อาคารเรียน 
 ข้อ 43.1  อาคารเรียนจะเปิดให้นักเรียนขึ้นใช้ เวลา 08.00 น. ดังนั้นเวรจะต้องท าความสะอาดห้องให้เสร็จ
ในตอนเย็น  
 ข้อ 43.2  ถ้าไม่มีการเรียนการสอน ห้ามนักเรียนอยู่ในห้องเรียน หรือขึ้นอาคาร 
 ข้อ 43.3  ห้ามน าอาหารทุกประเภทขึ้นมารับประทานบนอาคารเรียน 
ข้อ 44 ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องน้ า 
 ข้อ 44.1  ไม่ใช้ห้องน้ าเป็นแหล่งมั่วสุม เมื่อท าธุระส่วนตัวเสร็จแล้วให้หาท่ีพักผ่อนท่ีโรงเรียนจัดให้ 
 ข้อ 44.2 ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องน้ า ราดน้ าทุกครั้งหลังจากท าธุระส่วนตัว 
 ข้อ 44.3 ไม่ท้ิงส่ิงของลงในโถส้วม 
 ข้อ 44.4 ห่อผ้าอนามัยทุกครั้งก่อนน าท้ิงลงในถังขยะ 
 ข้อ 44.5 ให้นักเรียนใช้กระดาษช าระอย่างประหยัด 
ข้อ 45 ระเบียบว่าด้วยการใช้แหล่งเรียนรู้  
 ข้อ 45.1 การใช้ห้องสมุด 
  ข้อ 45.1.1 ไม่ให้น ากระเป๋า ถุงทุกชนิด และหนังสือทุกชนิดเข้าห้องสมุด อนุญาตเฉพาะ 
สมุดส าหรับจดบันทึกเท่านั้น 
  ข้อ 45.1.2 ไม่ส่งเสียง/ท าความร าคาญ/รบกวนผู้อื่น 



                                                                                                                         

  ข้อ 45.1.3 เก็บหนังสือเข้าท่ีให้เรียบร้อยเมื่ออ่านเสร็จแล้ว 
  ข้อ 45.1.4 เก็บเก้าอี้เข้าท่ีให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
  ข้อ 45.1.5 ไม่น าอาหารทุกชนิดเข้ามารับประทานในห้องสมุด 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการแต่งกาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 



                                                                                                                         

เคร่ืองแบบนกัเรียน มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการแต่งกาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 

 

 



                                                                                                                         

เคร่ืองแบบนกัเรียน มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                         

เคร่ืองแบบชุดพลศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


