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ประวัตโิรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

 โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคมอําเภอเขาชัยสน จงัหวัดพัทลุง เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการ ศึกษา 
เปดสอนในระดับมัธยมศึกษา ไดจัดสรางบนท่ีราชพัสดุที่ผูบริจาคไดบรจิาคไว โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือต้ัง
โรงเรียนระดับตําบล บนเน้ือที่ 80 ไร เดิมพ้ืนที่ดังกลาว มีประชาชนเขาไปบุกรุก ทําไรทํานา 

       ตอมาประมาณ พ.ศ. 2528 โรงเรียนเขาชัยสน โดยผูชวยฝายวิชาการในสมัยน้ันคือ นายขวัญชัย ชูไฝ 
ไดขยายโปรแกรมเกษตร ใหกวางขวางข้ึนตามความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน จึงไดเสนอเร่ืองตอ นาย
ชุม ศรีหะรัญ อาจารยใหญโรงเรียนเขาชัยสนในสมัยนั้น และประสานงานกับ ผูนําทองถ่ิน คือนายจบ คงมี 
และผูทรงคุณวุฒิหลายทาน ขอใชสถานที่ดังกลาวเปนสถานท่ีเรียนวิชาเกษตร ต้ังแตนั้นเปนตนมา ตอมา
ความนิยมทางดานการเรียนวิชาเกษตรลดลง โรงเรียนจึงไดขอตั้งเปน โรงเรียนสาขาขึ้น ในสมัยนายจําลอง 
ยอดประสิทธิ เปนผูอํานวยการโรงเรียนเขาชัยสน โดยไดรับความ รวมมือจากนายเพียรชัย สัจจะบุตร 
ศึกษาธิการอําเภอเขาชัยสนในสมัยน้ัน ไดติดตอและประสานงานกับ ผูปกครองและนักเรียน มีนักเรียนสมัคร
เขาเรียน 44 คน และไดแตงตั้งใหนายจบ แกวทิพย อ.2 ระดับ 6 เปนผูดูแลสาขา และไดเสนอเรื่องข้ึนไปเพ่ือ
ขอตั้งเปน โรงเรียนมัธยมศกึษาแยกจากโรงเรียนเขาชัยสน 

         ตอมาประมาณปลายปการศึกษา 2534 มีคณะติดตามการทํางานของโรงเรียนสาขา เห็นผลปรากฎวา
โรงเรียนมีความพรอมในทุกดาน จึงไดประกาศตั้งเปนโรงเรียนมัธยมระดับตําบล เม่ือ วันที่ 18 กุมภาพันธ 
2535 ในโอกาสท่ีกระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 100 ป โดยไดแตงตั้งใหนายพิทยา ปุริสชาติ ผูอํานวยการ
โรงเรียนเขาชัยสน ปฏิบัติหนาท่ีผูบริหารโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม และแตงต้ังนายจบ แกวทิพย เปนครูใหญ
คนแรก และมีผูบริหารคนปจจุบันคือ นายเช่ียวชาญ คงสกุล 
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อัตลักษณ  
“แตงกายดี มีมารยาท  

เอกลักษณ 
“สถานศึกษาพอเพียง” 
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ระเบียบโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมวาดวยความประพฤติและปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 2555 

( ฉบับปรับปรุงคร้ังที่  3  พ.ศ.2563 ) 
.......................................................... 

1.ระเบียบโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคมวาดวยเคร่ืองแบบ  การแตงกาย  และทรงผมนักเรียน   
ดวยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การไวทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563  ความละเอียดทราบแลวนั้น  

ทางโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม  จึงออกระเบียบวาดวยเร่ืองเคร่ืองแบบ  การแตงกายและทรงผมนักเรียนฉบับใหม  
เพ่ือเปนหลักปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคมวาดวยเครื่องแบบการแตงกายและทรงผม
นักเรียน  พ.ศ. 2563 

ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคมวาดวยเคร่ืองแบบการแตงกายและทรงผมนักเรียน  
พ.ศ. 2560 ใหใชระเบียบนี้แทน  ตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 เคร่ืองแบบนักเรียน  ประกอบดวย 
      3.1 เคร่ืองแบบนักเรียนชาย  ชั้นมัธยมศกึษาตอนตน           

                       3.1.1  เสื้อ  เปนเสื้อเชิ้ตคอต้ัง  ผาขาวเกล้ียงไมบางเกิน  ควรผาอกตลอด  สาบเส้ือที่อกกวาง  
4  เซนติเมตร  ใชกระดุมขาวกลมแบนขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน  1  เซนติเมตร  จํานวน  5  เม็ด  แขนส้ัน
เพียงขอศอก  มีกระเปา  ขนาดกวาง  8-12  เซนติเมตร  และลึก  10-15  เซนติเมตร  พอเหมาะกับขนาดของเส้ือ  
ดานหลังเส้ือไมมีจีบ 

          3.1.2  กางเกง  ใชผาสีกรมทาทรงไทย  ขาส้ันเพียงเหนือเขาพนกลางสะบาหัวเขาไมเกิน  5  
เซนติเมตร  เมื่อยื่นตรงสวนกวางของขากางเกงวัดหางจากขา  8-12  เซนติเมตร  ตามขนาดของเขา  ปลายขาพับ
เขาขางในกวาง  5  เซนติเมตร  ผาตรงสวนหนา  ใชกระดุมหรือซิปซอนไวขางในมีกระเปาตามแนวตะเข็บขางละ  
1  กระเปา  เวลาสวมใหสวมทับชายเส้ือไวใหเรียบรอย  มีหูกางเกงไวสําหรับสอดเข็มขัด  7  หู  ไมมีกระเปาหลัง
หรือกระเปาดานหนา 

          3.1.3  ใชเข็มขัดหนังสีดํากวาง  3-4  เซนติเมตร  ตามความเหมาะสมกับขนาดของนักเรียน  หัว
เข็มขัดสบีรอนซเงินเปนโลหะรูปสี่เหล่ียมผืนผา  ชนิดหัวกลัด  มุมบนมีเข็ม  1  เข็ม  มีปลอกหนังสีเดียวกันกับเข็ม
ขัด  1  ปลอก  ขนาดกวาง  1.5  เซนติเมตร  สําหรับสอดปลายเข็มขัดหรือใชเข็มขัดลูกเสือ  เข็มขัดนี้ใชสอดหู
กางเกง  คาดทับกางเกงนักเรียน   

          3.1.4  รองเทา  เปนรองเทาผาใบสีดํา  ชนิดหุมสน  มีเชือกผูกสีเดียวกบักับรองเทา  และจะตอง
ไมมีลวดลายใดๆ  ทั้งสิ้น 

          3.1.5  ถุงเทา  ใชถุงเทาสั้นสีขาวแบบธรรมดา หรือแบบลูกฟูกเรียบไมมีลวดลายและยาวคร่ึงนอง    
      
 3.2  เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
          3.2.1  เส้ือ  ใชเส้ือแบบคอปกบัว  ผาขาวเนื้อเกลี้ยงไมบางเกินควรผาอกหนาตลอด  แขนยาว

เสมอขอมือ  ปลายแขนมีจีบรูด  มีสาบกวางไมเกิน  3  เซนติเมตร  มีกระดุม  1  เม็ด    ชายขอบเส้ือดานลางมี
รอยพับรัดเอวกวางไมเกิน  3  เซนติเมตร  เสื้อตองไมหลวมหรือคับจนเกินไป  มีกระเปา  ขนาดกวาง  8-12  
เซนติเมตรและลึก 10-15  เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเส้ืออยูตรงหนาอกดานซาย  ผูกโบวที่คอเสื้อสีน้ําเงิน     
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3.2.2  กระโปรง  ใชผาสีน้ําเงินไมมีลวดลาย  เย็บเปนตะเข็บตายทั้งดานหนาและดานหลังขางละ  3  จีบ  

หันจีบออกดานนอกเยบ็พับจีบจากสะเอวลงมา  6-12  เซนติเมตร  เวนระยะความกวางพองาม  กระโปรงตองยาว
คลุมเขาเมื่อยืนตรง  แตตองไมยาวจนเกินไป 

          3.2.3  รองเทา  เปนรองเทาหนังสีดําแบบหุมสนและหุมปลายเทาหัวมน  มสีายรัดหลังเทา  สน
สูงไมเกิน  3  เซนติเมตร 

    3.2.4  ถุงเทา  ใชถุงเทาสั้นสขีาวแบบธรรมดา  หรือแบบลูกฟูกเรียบไมมีลวดลาย  และยาวคร่ึง
นอง  เวลาสวมพับปลายบน1-2 นิ้วลงมาขอเทาเหนือตาตุม       

       3.3 เคร่ืองแบบนักเรียนชาย  ชั้นมัธยมศึกษาตอมปลาย 
 3.3.1  เสื้อ  เปนเสื้อคอเชิ้ต  สีขาว  ผาขาวเกล้ียงไมบางเกิน  ควรผาหนาตลอด  สาบเสื้อท่ีอกกวาง  

4  เซนติเมตร  ใชกระดุมขาวกลมแบนขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน  1  เซนติเมตร  จํานวน  5  เม็ด  แขนส้ัน
เพียงขอศอก  มีกระเปา  ขนาดกวาง  8-12  เซนติเมตร  และลึก  10-15  เซนติเมตร  พอเหมาะกับขนาดของเส้ือ  
ดานหลังเส้ือไมมีจีบ  ผูกเนกไทสกีรมทามีตราสัญลักษณของโรงเรียนที่ตรงกลาง  และมคีวามยาวพองาม 

           3.3.2  กางเกง  ใชผาสีกรมทาทรงไทย  ขาสั้นเพียงเหนือเขาพนกลางสะบาหัวเขาไมเกิน  5  
เซนติเมตร  เมื่อยื่นตรงสวนกวางของขากางเกงวัดหางจากขา  8-12  เซนติเมตร  ตามขนาดของเขา  ปลายขาพับ
เขาขางในกวาง  5  เซนติเมตร  ผาตรงสวนหนา  ใชกระดุมหรือซิปซอนไวขางในมีกระเปาตามแนวตะเข็บขางละ  
1  กระเปา  เวลาสวมใหสวมทับชายเส้ือไวใหเรียบรอย  มีหูกางเกงไวสําหรับสอดเข็มขัด  7  หู  ไมมีกระเปาหลัง
หรือกระเปาดานหนา 

           3.3.3  ใชเข็มขัดหนังสีดํากวาง  3-4  เซนติเมตร  ตามความเหมาะสมกับขนาดของนักเรียน  หัว
เข็มขัดสบีรอนซเงินเปนโลหะรูปสี่เหล่ียมผืนผา  ชนิดหัวกลัด  มุมบนมีเข็ม  1  เข็ม  มีปลอกหนังสีเดียวกันกับเข็ม
ขัด  1  ปลอก  ขนาดกวาง  1.5  เซนติเมตร  สําหรับสอดปลายเข็มขัด  เข็มขัดนี้ใชสอดหูกางเกง  คาดทับกางเกง
นักเรียน   

          3.3.4  รองเทา  เปนรองเทาผาใบสีดํา  ชนิดหุมสน  มีเชือกผูกสีเดียวกบักับรองเทา  และจะตอง
ไมมีลวดลายใดๆ  ทั้งสิ้น 

          3.3.5  ถุงเทา  ใชถุงเทาสั้นสีขาวแบบธรรมดาหรือแบบลูกฟูกเรียบไมมีลวดลาย และยาวคร่ึงนอง          
       3.4 เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
           3.4.1  เส้ือ  ใชเสื้อแบบคอพับในตัว  ผาขาวเนื้อเกลี้ยงไมบางเกิน  ควรผาอกหนาลงมาโดย

ตลอด  ที่อกเส้ือทําเปนสาบตลบเขาดานในกวาง  3  เซนติเมตร ใชกระดุมขาวกลมแบนขนาดเสนผาศูนยกลางไม
เกิน  1  เซนติเมตร  จํานวน  5  เม็ด  แขนยาวเสมอขอมือ  มีกระดุมกลัด  1  เม็ด  เส้ือตองไมหลวมหรือคับ
จนเกินไป  เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรง  เส้ือมีกระเปา  ขนาดกวาง  8-12  เซนติเมตร  และลึก  10-15  
เซนติเมตร  พอเหมาะกับขนาดของเส้ืออยูตรงหนาอกดานซาย  ผูกเนกไทสีกรมทามีตราสัญลักษณของโรงเรียนที่
ตรงกลาง  และมีความยาวพองาม 

          3.4.2  กระโปรง  ใชผาสีน้ําเงินไมมลีวดลาย  เย็บเปนตะเข็บตายทั้งดานหนาและดานหลังขางละ  
3  จีบ  หันจีบออกดานนอกเย็บพับจีบจากสะเอวลงมา  6-12  เซนติเมตร  เวนระยะความกวางพองาม  กระโปรง
ตองยาวคลุมเขาเมื่อยืนตรง  แตตองไมยาวจนเกินไป 

          3.4.3  รองเทา  เปนรองเทาหนังสีดําแบบหุมสนและหุมปลายเทาหัวมน  มสีายรัดหลังเทา  สน
สูงไมเกิน  3  เซนติเมตร 

          3.4.4  ถุงเทา  ใชถุงเทาสั้นสีขาวแบบธรรมดา  หรือแบบลูกฟูกเรียบไมมีลวดลาย  และยาวคร่ึง
นอง  เวลาสวมพับปลายบน1-2 นิ้วลงมาขอเทาเหนือตาตุม    
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                           ตัวอยาง  เคร่ืองแบบนักเรียนชาย  ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน             

      
                 ดานหนา                                                      ดานหลัง 
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ตัวอยางเคร่ืองแบบนักเรียนหญงิ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 
 

                
         
 

                 ดานหนา                                                        ดานหลัง 
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ตัวอยาง เคร่ืองแบบนักเรียนชาย  ชั้นมัธยมศึกษาตอม

                   
               ดานหนา                                                            ดานหลัง 
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ตัวอยาง เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

       
 
 

               ดานหนา                                                        ดานหลัง 
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  3.5  เคร่ืองหมายโรงเรียน 
 ใหมีเคร่ืองหมายตราสัญลักษณของโรงเรียนปกที่กระเปาเส้ือที่หนาอกดานซาย  ใหปกชื่อ-สกุล  

ที่หนาอกเสื้อดานขวา  เสมอกับขอบดานบนของกระเปาเส้ือดานซาย  ขนาดตวัสูงประมาณ  1  เซนติเมตร  ปก
ดวยไหมสีน้ําเงิน อักษรจะตองเปนแบบธรรมดา 

 
ตราสัญลักษณของโรงเรียน 

 

 
 

ตัวอยางการปกสัญลักษณปกที่กระเปาเส้ือที่หนาอกดานซาย 
 

         
 
 

                          นักเรียนผูชาย                                          นักเรียนผูหญิง  
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       3.6  ทรงผมและเล็บ 
           3.6.1  นักเรียนชายม.ตน และม.ปลาย   ทรงผมใหไวรองทรง ดานขางและดานหลังบริเวณตีน

เกรียนอยางนอย 1 เซนติเมตร  ดานบนและรอบศีรษะไมยาวจนดูนาเกลียด  และหามไวจอน  ไวหนวดไวเครา  
แสกกลาง  ยอมหรือกัดสีผม  ใสนํ้ามนั  เยล  หรือฉีดสเปรย  และหามทําผมตามแฟชั่น 

 3.6.2  นักเรียนหญิง ม.ตน  ใหไวผมส้ันหรือผมยาว ถาไวผมส้ันทรงผมยาวไดไมเกินสวนต่ําสุด
ของคาง  แตถาไวผมยาวใหผมยาวไดไมเกิน 18 เซนติเมตรจากคอปกเส้ือ หรือไมเกิน 30 เซนติเมตรจากที่รวบผม 
และรวบใหเรียบรอย  โดยใชโบวสําเร็จรูปผูกผมท่ีรวบไว  โบวตองไมมีลวดลาย  กวางไมเกิน 2  เซนติเมตร        
มีสีขาวเทานั้น  หามใชสายรัดผาหรือกํามะหย่ีทุกสี  ไมอนุญาตใหผูกโบวหรือรัดผมกลุมเล็กๆแยก  หรือติดกิ๊บ
ขนาดใหญ  หรือเกลามวยผม  อนุญาตใหใชกิ๊บท่ีใชติดผมตองมีขนาดเล็กสีดําเทานั้นเพ่ือเก็บรวบผมนอยบางสวนที่
รวบไมหมดแตไมมากจนดูนาเกลียด  หามซอยผม  ดัดผม  ยอม  ยืดผม  และกัดสีผม  หามทําทรงผมแปลก  เชน  
ถักเปย  ผมตรงกลางตัดสั้นและต้ังตรง  ผมที่มีจอนยาวกวาสวนอ่ืน  ผมสองขางตัดใหยาวไมเทากัน  หรือไวผม
แบบอื่น ๆ ที่ขัดตอบุคลกิภาพของการเปนนักเรียนหญิง 

 3.6.3  นักเรียนหญิง ม.ปลาย  ใหไวผมสั้นหรือผมยาว ถาไวผมส้ันทรงผมยาวไดไมเกินสวนตํ่าสุด
ของคาง  แตถาไวผมยาวใหผมยาวไดไมเกิน 18 เซนติเมตรจากคอปกเส้ือ หรือไมเกิน 30 เซนติเมตรจากที่รวบผม 
และรวบใหเรียบรอยใชริบบิ้นผูกผมที่รวบไว  ริบบิ้นตองไมมีลวดลาย  กวางไมเกิน 2 เซนติเมตร  มีสนํ้ีาเงนิเทานั้น  
หามใชสายรัดผาหรือกํามะหยี่ทุกสี  ไมอนุญาตใหผูกโบวหรือรัดผมกลุมเล็กๆแยก หรือติดก๊ิบขนาดใหญ  หรือเกลา
มวยผม  อนุญาตใหใชกิ๊บท่ีใชติดผมตองมีขนาดเล็กสีดําเทานั้นเพื่อเก็บรวบผมนอยบางสวนที่รวบไมหมดแตไมมาก
จนดูนาเกลียด  และตองใชเพ่ือกับผมตกลงมาและไมใชหลายอันจนดูเปนเครื่องประดับ  ไมใหฉีดสเปรยหรือใสเยล
ใหผมแข็ง  และยกผมดานหนาสูง  หามซอยผม  ดัดผม  ยอม  ยืดผม  หรือกัดสีผม  และทําผมตามแฟชั่นหามทํา
ทรงผมแปลก  เชน  ถักเปย  ผมตรงกลางตัดสั้นและตั้งตรง  ผมที่มีจอนยาวกวาสวนอ่ืน  ผมสองขางตัดใหยาวไม
เทากัน  หรือไวผมแบบอื่น ๆ ที่ขัดตอบุคลิกภาพของการเปนนักเรียนหญิง 

 
ตัวอยางทรงผมนักเรียนชายม.ตน และม.ปลาย   ทรงผมใหไวรองทรง 
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ตัวอยางทรงผมนักเรียนนักเรียนหญิง ม.ตน และ ม.ปลาย ใหไวผมส้ันหรือผมยาวก็ได 

                       
 
            กรณีไวผมสั้น                                                       กรณีไวผมยาว 
 
หมายเหตุ : ม.ตน กรณีไวผมยาวใหผูกดวยโบวสีขาวเทาน้ัน 
    : ม.ปลาย กรณีไวผมยาวใหผูกดวยโบวสีน้ําเงินเทาน้ัน 
 
 
 3.6.4  เล็บ  หามไวเล็บยาวและทําสีเล็บ  จะตองตัดใหเรียบรอยและสะอาด 
 3.7  อุปกรณและเคร่ืองประดับอื่น ๆ  ใหปฏิบตัิดังนี้ 
  3.7.1  กระเปาใสหนงัสือ  ใหใชกระเปาหรือเปใสหนังสอืชนิดหนังหรือหนังเทียมสีดําลวน  หรือ

ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด  หามใสถงุ  เป  หรือยามทุกชนิดซึ่งไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
  3.7.2  หามใชเคร่ืองประดับอันมีคาทุกชนิด  หรือเคร่ืองประดับอ่ืน ๆ  ซ่ึงไมเหมาะสมกับสภาพ

นักเรียน  และหามแตงหนาดวยเคร่ืองสําอาง  หรือสิ่งแปลกปลอมเพื่อการเสริมสวย 
ขอ 4  เคร่ืองแบบชุดพลศึกษา  กําหนดไวดังนี้ 
 4.1  กางเกง  ใชกางเกงวอรมตามรูปแบบที่กําหนด  คือกางเกงสีดําแถบเหลอืง  มีกระเปาเฉยีง

ดานขางขางละ 1  กระเปา  ขนาดพอดกีับนักเรียน  ไมคับ หลวม  หรือสั้นจนเกินไป 
 4.2  เสื้อ  ใชเส้ือโปโลไหลสโลปสีฟา  ปกเสิ้อสีฟา  มีกระเปาหนาอกดานซาย  1 กระเปา  ที่

กระเปามีตราโรงเรียน หนาอกดานขวาแนวเดียวกับกระเปาใชปกชื่อ-สกุล  ดวยไหมสีน้ําเงิน ตัวอักษรสูงประมาณ  
1  เซนติเมตร ขนาดตัวพองาม  และเปนอักษรเรียบธรรมดา 

 
ขอ 5  เคร่ืองหมายแสดงระดับชั้น  ใชเปนจุดสําหรับ  ม.ตนและเปนรูปดาวสําหรับนักเรียนชั้น  ม.ปลาย  

ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด  ดังนี้  
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5.1  สขีองเคร่ืองหมาย  นกัเรียนชั้น ม.ตน  ปกดัวยไหมสีน้ําเงิน  นกัเรียนชั้น ม.ปลาย  ปกดวยไหม       

สีน้ําเงิน 
 5.2  การแสดงระดับชั้นของเส้ือนกัเรียน 
ม.ตน  เปนสัญลักษณจุดสีน้ําเงิน  แนวนอนตรงกลางเหนือชื่อข้ึนไป ประมาณ  1  เซนติเมตร 
ม.ปลาย  เปนสัญลักษณรูปดาวสีน้ําเงิน  แนวนอนที่ปกเสื้อดานซาย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ชั้น  ม.1  ใช  1  จุด  
ชั้น  ม.2  ใช  2  จุด  
ชั้น  ม.3  ใช  3  จุด  
ชั้น   ม.4  ใช  1 ดาว 
ชั้น   ม.5  ใช  2  ดาว 
ชั้น   ม.6  ใช  3  ดาว 

5.3 การแสดงระดับของเสื้อพละ  
ม.ตน  เปนสัญลักษณจุดสีน้ําเงินแนวนอนตรงกลางเหนือชื่อขึ้นไป ประมาณ  1  เซนติเมตร 
ม.ปลาย  เปนสัญลักษณรูปดาวสีนํ้าเงิน  แนวนอนที่ปกเส้ือ 

ชั้น  ม.1  ใช  1  จุด  
ชั้น  ม.2  ใช  2  จุด  
ชั้น  ม.3  ใช  3  จุด  
ชั้น  ม.4  ใช  1  ดาว 
ชั้น  ม.5  ใช  2  ดาว 
ชั้น  ม.6  ใช  3  ดาว 
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ระเบียบปฏิบัติตนสําหรับนักเรียน 
เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยและทําใหเกิดผลดีแกนักเรียนและผูปกครองรวมท้ังโรงเรียน  จึงกาํหนด

ระเบียบสําหรับนักเรียนปฏบิัติดังตอไปนี้ 
1. นกัเรียนทุกคนจะตองมีผูปกครองที่ถูกตอง 
2. การแตงกายจะตองปฏิบัติดังนี้ 

2.1  แตงกายตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  และตองใหถูกตองเรียบรอยตามที่โรงเรียน 
กําหนด 
 2.2  ทกุคร้ังที่มาโรงเรียนหรือมาติดตอกบัทางโรงเรียน ตองแตงกายเคร่ืองแบบโรงเรียนใหเรียบรอย 
 2.3  ภายนอกโรงเรียนนักเรียนทุกคนจะตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับนักเรียน 
 2.4  ในขณะท่ีแตงเคร่ืองแบบนกัเรียนจะเปนภายในหรือภายนอกโรงเรียนก็ตาม  ตองแตงกายใหถูกตอง
เรียบรอยอยูเสมอ 
 2.5  ในวันหยุดหากนักเรียนมีความจําเปนตองเขามาทํากิจกรรมใด ๆ ใหแตงกายดวยชุดพละเต็มรูปแบบ
หรือชุดนักเรียน เทานั้น 
 2.6  หามนักเรียนสวมเสื้อคลุมทับเคร่ืองแบบนักเรยีน  ภายในโรงเรียน 

3. การมาเรียนจะตองปฏิบัติดังนี้ 
3.1  มาโรงเรียนใหทันเวลากอนเขาเรียนพอสมควร(ควรกอนเวลา 7.45 น.) 
3.2  ผูที่มาไมทันเขาแถวเชิญธงชาติ ถือวามาโรงเรียนสาย  นักเรียนผูใดมาโรงเรียนสายจะตองรายงาน

ขอเท็จจริงใหครูที่ทําหนาที่เปนเวรประจําวันทราบกอนเขาเรียน  เมื่อเร่ิมมีการเรียนการสอนแลวนักเรียนที่มาสาย
จะตองไปรายงานตัวฝายกิจการนักเรียน เพ่ือมีบัตรอนุญาตใหเขาหองเรียนจากฝายกิจการนักเรียน 
 3.3  นักเรียนที่หยุดเรียนไมวากรณีใด ๆ  ก็ตาม  จะตองสงใบลาที่มีลายเซ็นผูปกครองตัวจริงหรือให
ผูปกครองโทรแจงใหคุณครูที่ปรึกษาทราบ  ถาเปลี่ยนผูปกครองใหมหรือยายบานจะตองแจงใหโรงเรียนทราบโดย
ดวน 
 3.4  ถานักเรียนหยุดเรียนเกิน 3 วันโดยไมทราบสาเหตุ โรงเรียนจะแจงใหผูปกครองทราบและมาติดตอ
กับทางโรงเรยีน 
 3.5  ถานักเรียนหยุดเรียนเนื่องจากปวยเกิน  5  วันควรมใีบรับรองแพทยไปแสดงตอทางโรงเรียนดวย 
 3.6  เมื่อเปดภาคเรียนแลวหากนักเรียนไมมาโรงเรยีนโดยไมแจงเหตุผลใหทางโรงเรียนทราบ  โรงเรียน
จะแจงหนังสือถึงผูปกครอง 2  คร้ัง  หากผูปกครองไมมาติดตอกับทางโรงเรียนกรณีนักเรียน ม.ตน โรงเรียนจะ
จําหนายนักเรียนออกวาดวย การจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน และถาเปนนักเรียน ม.ปลาย โรงเรียนจะจําหนายออก
จากโรงเรียนเพราะเหตุขาดเรียนนาน 
 3.7  ชวงเปดภาคเรียนหากนักเรียนขาดเรียนติดตอกันเกิน  15  วัน  โดยไมทราบถึงสาเหตุในการหยุด
เรียนของนักเรียน  โรงเรียนจะแจงหนังสือถึงผูปกครอง 2  คร้ัง  หากผูปกครองไมมาติดตอกับทางโรงเรียนกรณี
นักเรียน ม.ตน โรงเรียนจะจาํหนายนักเรียนออกวาดวย การจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และถาเปนนักเรียน ม.ปลาย 
โรงเรียนจะจาํหนายออกจากโรงเรียนเพราะเหตุขาดเรียนนาน 
 3.8  นักเรียนจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา  80%  ของรายวิชาที่เรียนจึงจะมีสิทธ์ิเขาสอบในรายวิชานั้น  
และจะตองเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา  80%  ของกิจกรรมที่เรียนแตละภาค  มิฉะนั้นจะไมสําเร็จการศึกษา 
 3.9  เมื่อนักเรียนมาถงึโรงเรียนแลว  จะตองอยูภายในบริเวณโรงเรียน  จะออกจากบริเวณโรงเรียนไดก็
ตอเม่ือโรงเรียนเลิกเรียนเทานั้น  ถาหากมีความจําเปนจริง ๆ จะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 ก.  ในเวลาพัก  ขออนุญาตจากครูเวรประจําวันและฝายกิจการนักเรียน 
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 ข.  ในคาบสอน  ใหขออนุญาตจากครูผูสอนกอนและไปขออนุญาตจากอาจารยเวรประจําวันและฝาย
กิจการนักเรียนอีกคร้ัง 
 ค.  ในการออกนอกบริเวณโรงเรียน  โดยออกไปแลวไมกลับมาเรียนอีกในบางลักษณะเชน  การไปทําธุระ
แทนผูปกครองนกัเรียนจะตองมีหนังสือรับรองจากผูปกครองมาแสดง  และจะตองไปขออนุญาตกับครูที่ปรึกษา
กอนท่ีจะขออนุญาตครูท่ีไดรับมอบหมายที่และแจงอาจารยผูสอนในคาบที่ขาดดวยตนเอง 
 ง.  ในกรณีที่แพทยนัดใหไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลในขณะท่ีมีการเรียนการสอน  ควรมีบัตรนัดหมายใน
การตรวจโรคของแพทยไปแสดงใหทางโรงเรียนทราบดวย 
 จ.  หากจําเปนตองนํารถจักรยานหรือจักรยานยนตออกไป  จะตองไดรับอนุญาตกอนทุกคร้ัง  และฝาย
กิจการนักเรียนจะอนุญาตในรายที่จําเปนเทานั้น 
 3.10  การขออนุญาตเพ่ือไปรวมแขงขันกีฬากับหนวยงานที่จัดขึ้นตองมีหนังสือเปนลายลักษณอักษร  
และจะตองมีหนังสอือนุญาตจากผูปกครองดวย  มิฉะนั้นโรงเรียนจะไมอนญุาต 
 3.11  ในขณะท่ีมีการเรยีนการสอนหรือในระหวางคาบเรียน  หามนักเรียนออกนอกหองเรียนกอนไดรับ
อนุญาต  และควรจะเตรียมวิชาท่ีจะเรียนไวใหพรอม 
 3.12  นกัเรียนตองปฏิบัติตามสัญญาณของโรงเรียนอยางเครงครัดและโดยเฉพาะในตอนเชาเมื่อไดยิน
เสยีงสัญญาณเขาแถวแลวใหรีบไปเขาแถวโดยดวน 
 3.13  นกัเรียนตองเขา-ออกทางประตูที่โรงเรียนกําหนดไว 
 3.14  หามข่ีจักรยานหรือจักรยานยนตเขามาในโรงเรียน และนํารถไปจอดตามสถานที่จอดรถท่ีโรงเรียน
กําหนดเทานั้น 
 3.15  หามนักเรียนว่ิงไลกัน  หรือหยอกลอบนอาคารเรียน 
 3.16  หามนําอาหาร  เคร่ืองด่ืมทุกชนิดไปรับประทานบนอาคารเรียน 
 3.17  หามเลนกีฬาทุกชนิดบริเวณอาคารเรียน 
           3.18  หามนักเรียนเปดหรือเลนโทรศพัทมือถือนอกเวลาท่ีโรงเรียนอนุญาต 

4. สถานที่ตอไปนี้หามเขากอนไดรับอนุญาต 
4.1  หองสํานักงาน 
4.2  หองพกัครู-อาจารย 
4.3  หองประชาสัมพันธและเก็บพัสดุพลศึกษา 
4.4  สถานที่อ่ืน ๆ  ซึ่งโรงเรียนประกาศหามเปนคร้ังคราว 

5. นกัเรียนตองแสดงความเคารพตอครู-อาจารย  หรือบิดา-มารดา  ผูปกครอง  ผูใหญตามกาลเทศะซ่ึง
แสดงวานักเรียนไดรับการอบรมมาอยางดี 

6. นกัเรียนตองรวมกิจกรรมของโรงเรียนโดยไมละเลยในกิจกรรมทุกอยาง 
7. นกัเรียนตองสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนในโอกาสอันสมควร  และไมพยายามทําลายชื่อเสียงของโรงเรียน 
8. ตองปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพและวัยของนักเรียนโดย 

8.1  ไมประพฤติเสื่อมเสียขัดตอจารีตประเพณอีันดีงาม 
8.2  ไมเขาไปในสถานที่อันไมควร  เชน  บอนการพนัน  ซองโสเภณี  สถานท่ีอันไมเหมาะสมอ่ืน ๆ ซึ่งไม
เก่ียวกับนักเรียน 
8.3 ไมด่ืมสุรา  สูบบุหร่ี  หรือยาเสพติดใหโทษ 
8.4 ไมเที่ยวกลางคืนดึกด่ืน 
8.5  ไมปฏิบัตตินกอกวนความสงบทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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8.6 ไมสงหรือแพรคลิปวีดีโอหรือภาพไมเหมาะสมผานระบบอินเตอรเน็ตตางๆ 
9. ตองปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเครงครัด 
10. นกัเรียนทุกคนตองมีบัตรประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียน   
11. นกัเรียนที่นํารถจักรยานยนตมาโรงเรียน  จะตองปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียน ดังนี้ 

         11.1 จะตองเปนรถขึ้นทะเบียนกับโรงเรียนและมีอุปกรณและสวนควบถูกตองตามกฎจราจร 
         11.2 จะตองสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีและจอดรถเปนระเบียบตามท่ีสถานที่ที่โรงเรียนกําหนด 
         11.3 จะตองมีใบขับขี ่ 
  12.  หามนักเรียนเปดหรือเลนโทรศัพทมือถือหรือเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิดนอกเวลาที่โรงเรียนกําหนด  ยกเวน
ไดรับอนญุาตจากครูผูสอนหรือโรงเรียน 
     13. หามนักเรียนนําบุคคลภายนอกเขามากอกวนความสงบภายในโรงเรียน  ถาหากวามผีูปกครอง ญาติหรือ
เพ่ือนมาธุระกับนักเรียนจะตองใหไปรอพบท่ีหองประชาสัมพันธและจะตองแจงใหอาจารยในโรงเรียนคนใดคนหน่ึง
ทราบกอนจึงจะพบได       
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                                   ระเบียบโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 
        วาดวยคะแนนความประพฤติ  การใหคะแนนความประพฤติ การลงโทษนักเรียน  พ.ศ.2560   

ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม  วาดวยคะแนน 
ความประพฤติ  การใหคะแนนความประพฤติ  การลงโทษนักเรียน  พ.ศ.  2563”   
 ขอ 2  นกัเรียนคนใดฝาฝนระเบียบวินัยขอบังคับ  หรือปฏิบัติตนไมเหมาะสมแกการเปนนักเรียน  จะเปน
ดวยเจตนาหรือไมก็ตามถือวานักเรียนผูนั้นมีความประพฤติผิด  จะตองถูกตัดคะแนนความประพฤติ  และไดรับ
การลงโทษตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 
 ขอ 3  คะแนนความประพฤติเปนเคร่ืองวัดความประพฤติ  เพ่ือเปนการฝกฝน  อบรม  ไมเก่ียวของกับ
การวัดผลการเรียน 
 ขอ 4  คะแนนนี้เปนคะแนนวัดพฤติกรรมและความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  
จังหวัดพัทลุง  ใชตลอดหนึ่งภาคเรียนและเก็บคะแนนการลงโทษตลอดชวงชั้นของนักเรียนในแตละระดับ
การศึกษา  คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)  และ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)   
 ขอ 5  กาํหนดใหแตละภาคการเรียน ใหนักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤตแิละพฤติกรรมไว  100  
คะแนน 
 ขอ 6  ทุกคร้ังที่นักเรียนกระทําความผิด จะลงโทษตามข้ันตอนต้ังแตอบรมตักเตือนจนถึงทัณฑบน และ
ถูกตัดคะแนนความประพฤติทุกคร้ัง ต้ังแต คร้ังละ 3 5  10 15  20  30 40 หรือ60 คะแนน ถาถูกตัดความ
ประพฤติคร้ังละ 30  คะแนนข้ึนไป กลุมกิจการนักเรียนจะแจงใหผูปกครองมารับทราบ เพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมให
ดีขึ้น 
 ขอ 7  นกัเรียนที่ตองถูกตัดคะแนนความประพฤติคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังในหนึ่งภาคเรียน  รวมกันต้ังแต  
40  คะแนน  ถึง  59  คะแนนใหดําเนินการดงันี้ 

7.1 กลุมกิจการนักเรียนแจงใหครูที่ปรึกษารับทราบ 
7.2 ครูที่ปรึกษาติดตามผลและแกปญหารวมกบัฝายที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

7.2.1  เรียกนักเรียนพบพรอมเชิญผูปกครองมารับทราบ เพื่อแกปญหารวมกัน 
7.2.2  รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 

 ขอ 8  นกัเรียนที่กระทําความผิดถกูตัดคะแนนความประพฤติคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังในหนึ่งภาคเรียน  
รวมกันต้ังแต  60 คะแนน  ถึง  80  คะแนน  ใหดําเนินการดังน้ี 

8.1 กลุมกิจการแจงใหครูที่ปรึกษาทราบ 
8.2 กลุมกิจการนักเรียนและครูที่ปรึกษารวมประชุมพิจารณาดังนี ้

        8.2.1  กําหนดแนวทางการควบคุมพฤตกิรรม  และแกปญหาของนักเรียนรวมกับผูปกครอง 
                8.2.2  นักเรียนทําทัณฑบนหรือทําสัญญาไวกับโรงเรียนตอหนาผูปกครองและผูบริหาร 

สถานศึกษาหรือผูรบัผดิชอบ เพื่อแกปญหาหรือควบคุมความประพฤติของนักเรียน 
 8.2.3  การปฏบิัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของนกัเรียน  จํานวนคร้ังและเวลาบําเพ็ญ
ประโยชนแตละคร้ังพิจารณาเปนรายกรณีตามการกระทําความผิด 
 ขอ 9  นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติคร้ังเดียว  หรือหลายคร้ังรวมกันในหนึ่งภาคเรียนเกิน 81 
คะแนนขึ้นไป นักเรียนจะถูกลงโทษสูงสุด โดยใหคณะกรรมการบริหารกลุมกิจการนักเรียนและครูที่ปรึกษา  รวม
พิจารณาหาแนวทางเพ่ือดําเนินการแกปญหาเปนรายกรณีและบันทึกผลการประชุมแจงผูอํานวยการโรงเรียน
พิจารณาส่ังการตอไป 
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 กาํหนดการลงโทษสูงสุด  นอกจากการทําทัณฑบนแลว  โรงเรียนใหกําหนดแนวทางการควบคุมประพฤติ  
และบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะ  จํานวนคร้ังและเวลาบําเพ็ญประโยชนแตละคร้ังพิจารณาเปนรายกรณีตาม
การทําความผิดและ/หรือใหนักเรียนเขาคายอบรมเปลี่ยนพฤติกรรม หรือใหเรียนอยูบานตามอัธยาศัยมาสอบตาม
ครูนัดหมาย นักเรียนชั้น ม.ปลาย อาจใหเปล่ียนสถานศึกษาเรยีน(ตามที่ผูปกครองตองการ) 
 ขอ 10  นักเรียนที่ไดรับการพิจารณาใหปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในทุกระดับ จะตองปฏิบัติ
กิจกรรมนั้น ๆ  ใหครบถวน  ไมเชนนั้นกลุมกิจการนักเรียนจะยับยั้งการมอบหลักฐานการจบการศึกษาของแตละ
ระดบัการศึกษาจนกวาจะปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนครบถวนหรือไมรับรองความประพฤติให 

ขอ 11  ในกรณคีวามผิดที่ทําใหสิ่งของของบุคคลอ่ืนหรือของโรงเรียนเสียหาย  นักเรียนจะตองชดใช  
ขอ 12  นักเรียนชั้น  ม.3  ผูใดถูกตัดคะแนนความประพฤติคร้ังเดียว  หรือถูกตัดคะแนนหลายคร้ัง รวม

ตลอดหนึ่งชวงชั้น(ม.1-ม.3)เกิน 1,000  คะแนนข้ึนไป  จะไมรับพิจารณาเขาเรียนตอในระดับชั้น  ม.4  ยกเวน
นักเรียนจะตองทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตามจํานวนคร้ังและเวลาที่กําหนด หรือมีบุคคลที่มีคุณประโยชนกับ
โรงเรียนรับรอง นักเรียน ม.ปลาย  ผูใดถูกตัดคะแนนความประพฤติคร้ังเดียว  หรือถูกตัดคะแนนหลายคร้ัง 
รวมกันตลอดหนึ่งชวงชั้น (ม.4-ม.6)เกิน  800  คะแนนข้ึนไป  โรงเรียนจะไมออกใบรับรองความประพฤติ  ยกเวน
นักเรียนจะตองทาํกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนตามจํานวนคร้ังและเวลาที่กําหนด 

ขอ 13  กรณีความผิดท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติ ใหกลุมกิจการนักเรียนแจงใหนักเรียนที่ถูกตัด
คะแนนความประพฤติทราบทุกคร้ังและคุณครูทุกทานสามารถตัดคะแนนความประพฤติไดเมื่อนักเรียนกระทําผิด
ซ่ึงหนา โดยแจงหรือทําบันทึกใหฝายกิจการนักเรียนลงบันทึกการตัดคะแนนดวยทุกคร้ัง 

ขอ 14  พฤติกรรมที่ผิดและจํานวนการตัดคะแนนความประพฤติ  ใหเปนไปตามตารางทายระเบียบนี้ 
ขอ 15  ใหคณะกรรมการบริหารกลุมกิจการนักเรียนโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม  จังหวัดพัทลุง  เปน

ผูรักษาระเบียบน้ี  และมีอํานาจกําหนดพฤติกรรมที่ผิด  และจาํนวนการตัดคะแนนความประพฤติ รวมตลอดกรณี
ที่นอกเหนือที่กฎระเบียบนี้ไดกําหนดไว  เพ่ือปฏิบัตติามระเบียบนี้ได 
 
หมายเหตุ กรณีการลงโทษนอกเหนือจากระเบยีบนี้เพ่ือใหทันกับเหตุหรือสถานการณ ใหคณะกรรมการฝาย
กิจการนักเรียนประกาศใหนักเรียนทราบทุกคร้ังคราไป 
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พฤติกรรมท่ีผิดและจํานวนการตัดคะแนนความประพฤต ิ

ที่ พฤติกรรมที่ผิด 
ตัดคะแนน 

คร้ังที่1 คร้ังที่2 คร้ังตอไป 
1 แตงกายผิดระเบียบ ตักเตือน 3 5 
2 นํารถออกจากท่ีเก็บรถกอนเวลากําหนด หรือจอดรถไมถูกที่ ตักเตือน 3 5 
3 ขาดระเบยีบในการเขา-ออกบริเวณโรงเรียน ตักเตือน 3 5 
4 ขีดเขียนในที่ที่ไมเหมาะสม ตักเตือน 3 5 
5 พูดจาไมสุภาพ/ทิ้งขยะไมถูกที ่ ตักเตือน 3 5 
6 สงเสียงดังเกินควรหรือรบกวนการเรียนการสอนผูอื่น ตักเตือน 5 10 
7 ไมสนใจตอการเรียนการสอน หลับขณะครสูอน ตักเตือน 5 10 
8 ซ้ืออาหารหรือเคร่ืองด่ืมริมร้ัวโรงเรียน ตักเตือน 5 10 
9 ใชวัสดุครุภัณฑของโรงเรียนไมเหมาะสม ตักเตือน 5 10 
10 ขาดมารยาทในการใชสถานท่ี/เขาหองพักครูกอนไดรับอนุญาต ตักเตือน 5 10 
11 มาโรงเรียนสายโดยเหตุผลไมสมควร  ไมเกิน 08.00 น. 3 5 10 
12 หลบหลีกการเขาแถว/ขาดโรงเรียนโดยไมมีเหตุผล 3 5 10 
13 นักเรียนเขามาทํากิจกรรมในโรงเรียนวันหยดุราชการไมแตงกาย

ชุดพลศกึษาหรือชุดนักเรียนสมบณูณแบบ 
3 5 10 

14 นําอาหารหรือเครื่องด่ืมขึ้นบนอาคารเรียน 3 5 10 
15 หลบหลีกการเขาเรียน 3 5 10 
16 เขาไปในบริเวณบานพักครูโดยไมไดรับอนุญาต 3 5 10 
17 ไมรวมกิจกรรมของโรงเรียนหรือไมเขารวมการประชุมของระดับ 5 10 15 
18 ไมใหความรวมมือในการแจง  เชิญผูปกครอง 10 10 15 
19 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต 10 15 20 
20 นําหรือเปดสื่อลามกอนาจารในโรงเรียน 10 15 30 
21 นําวัตถุหรือสวมใสวัสดุตามแฟชั่น 10/ยึดของ 15/ยึดของ 20/ยึดของ 
22 เลนโทรศัพทมือถือหรือเคร่ืองส่ือสารนอกเวลาที่โรงเรียนกาํหนด 20/ผูปก –

ครอง มารับ
ของวันรุงข้ึน 

20/ผูปก –
ครอง มารับ
ของวันรุงข้ึน 

40/หาม
นกัเรียนใช
โทรศัพท 

23 ปฏิบัติไมเหมาะสมระหวาง ชาย-หญงิ ชาย-ชาย หญิง-หญิง 20 25 30 
24 นําของมคีาเชนเงนิ นาคทอง ฯลฯมาโรงเรียน 20 25 30 
25 ปลอมแปลงเอกสารสําคญัของโรงเรียนหรือผูปกครอง 20 25 30 
26 เที่ยวเตรในสถานที่ไมเหมาะสมหรือเวลาไมเหมาะสม 20 30 40 
27 ไมเขา-ออก ทางประตูของโรงเรียน  หรือปนร้ัวโรงเรียน 20 30 40 
28 ทําลายทรัพยสินหรือสมบัติของโรงเรียนและของเพ่ือนโดยเจตนา 20 30 40 

29 รวมกันเลนการพนันในโรงเรียน  หรือในเคร่ืองแบบนักเรียน 20 30 40 
30 พาบุคคลภายนอกเขามาสรางความวุนวาย  หรือกอความไม

สงบภายในโรงเรียน 
 

40 40 60 
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ที่ พฤติกรรมที่ผิด 
ตัดคะแนน 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังตอไป 
31 กอความแตกแยกในหมูคณะ  เชน  ยุยงใหเขาใจผิดจนเปนเหตุ

ใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
40 40 60 

32 แสดงตวัเปนนักเลงอันธพาล  หรือกอกวน  หรือรีดไถเงิน ฯลฯ 40 40 40 
 สูบบุหร่ี  หรือมีบุหร่ีหรืออุปกรณไวในครอบครอง 40/ทําสัญญา

และปรับ 
40/ปรับ 60/ปรับ 

33 กอการทะเลาะวิวาท 40 40 40 
34 ด่ืมสุรา/เคร่ืองดองของเมาในโรงเรียนหรือในเคร่ืองแบบนักเรียน 40 40 60 
36 กระดางกระเด่ืองตอครู-อาจารย  เชน  การถกเถียงครู-อาจารย  

โดยขาดมารยาท 
40-60/ขอ

ขมา 
60-80/เรียน
ตามอัธยาศัย 

หาสถาณ
เรียนใหม 

37 ลักขโมย 20-50 30-50 50ขึ้นไป 
38 ทํารายรางกายผูอ่ืน 40-60 50-80 60-100 
39 เสพสารเสพติด  หรือมีสารเสพติดในครอบครอง  ทั้งภายใน 

และภายนอกโรงเรียน 
70/บําบัด 80/บําบัด 100/สง

เจาหนาท่ี 
40 พกพาอาวุธมาโรงเรียน 20-60 40-80 60-80 
41 กอการทะเลาะวิวาทอยางรุนแรง  เชน  การรวมมือกอการ

ทะเลาะวิวาท  หรอืมีมือที่สามหรือบุคคลภายนอกเขามา
เกี่ยวของ 

60 70 80 

42 ประพฤติตนสอไปในทํานองชูสาว 50 60 70 
43 ชูสาวแบบเปดเผยแสดงตนเปนสามีภรรยากัน 100/แยกที่

เรียน 
100/แยกที่

เรียน 
100/แยกที่

เรียน 
45 นักเรียนทอง เรียนอยูบาน เรียนอยูบาน เรียนอยูบาน 
44 พกปน  อาวุธระเบดิ  จําหนายสารเสพติด  หรือถูกอาญา

บานเมืองจนติดคุก 
สงเจาหนาที่ สงเจาหนาที่ สงเจาหนาที่ 
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แนวปฏบิัติเพ่ือสวัสดิภาพนักเรียน  โรงเรยีนหานโพธ์ิพิทยาคม 

 เพ่ือเปนการสงเสริมดานสวัสดิภาพของนกัเรียนโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม  จึงขอใหผูปกครองใหความ
รวมมือกบัโรงเรียนดังตอไปน้ี 
 1.  ขอใหกรุณาชวยกวดขันการกลับบางของนักเรียนในความปกครองของทานใหตรงตอเวลาทุกวนั  หาก
วันใดนักเรียนกลบับานผิดเวลาโปรดแจงใหทางโรงเรยีนทราบโดยดวน  เพื่อจะไดติดตามและรวมมือกันกวดขัน
เปนราย ๆ ไป 
 2.  โปรดอยาอนุญาตนักเรียนในปกครองของทานไปโรงเรียนในวันหยุดราชการ โดยไมหนังสือแจงจาก
โรงเรียน  ท้ังนี้ยอมไมปลอดภัยที่นักเรียนจะไปทํากิจกรรมตามลําพังโดยไมมีครู-อาจารยควบคุมดูแล  ในกรณีที่
โรงเรียนประสงคใหนักเรียนอยูในโรงเรียนเพ่ือทํากิจกรรมใด ๆ  นอกเวลาที่กําหนดไวหรือใหนักเรียนไปทํา
กิจกรรมในวันหยดุโรงเรียนจะมีหนังสอืแจงและขออนุญาตใหผูปกครองทราบ 
 3.  ในวันหยุด  ควรเปนเวลาที่นักเรียนไดพักผอนอยูกับบาน  ชวยงานบานตามสมควร  ฉะนั้นโปรดอยา
อนุญาตใหนักเรียนในปกครองของทานนัดแนะกับเพื่อน ๆ  ไปเที่ยวเตรกันตามลําพังบอย ๆ โดยที่ทานไมทราบวา
ไปกันที่ไหน  และไมทราบวาจะปลอดภัยหรือไมเพียงใด  หากอางวาโรงเรียนนัดหมายจะตองมีหนังสือจาก
โรงเรียนทุกคร้ัง 
 4.  ขอไดกรุณากวดขันและหามปรามการพกพาอาวุธ  วัตถุระเบิด  หรือวัตถุแหลมคมทุกชนดิไปโรงเรียน  
เพราะเปนการเสี่ยงตออันตรายกับตนเองและเสี่ยงตอดานสวัสดภิาพของนักเรียนท้ังหมดในโรงเรียนและบุคคล
ทั่วไป  หากนักเรียนในปกครองของทานฝาฝนโรงเรียนจะลงโทษสถานหนัก 
 5.  โปรดอยาใหนักเรียนในปกครองของทานประดับของมีคาไปโรงเรียนเพราะไมมีความจําเปนเก่ียวกับ
ดานการเรียนการสอน  ท้ังความไมปลอดภัยทั้งหลายจะเกิดขึ้นไดทุกเวลา 
 6.  โปรดชวยสอดสองดูแลพฤติกรรมเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ  หากมีพฤติกรรมที่นาสงสัยกรุณาแจงให
โรงเรียนทราบโดยดวน  เพ่ือจะไดชวยกันปองกันและแกไขไดทันทวงที 
 7.  ในกรณีที่ผูปกครองมีความจําเปนตองการใหนักเรียนในปกครองของทานกลับบานกอนเวลาดวย
เหตุผลใด ๆ ก็ดี  ผูปกครองจะตองมีหนังสือไปใหโรงเรียนทราบเปนลายลักษณอักษร  มิฉะน้ันโรงเรียนจะไม
อนุญาตใหนักเรียนกลับบาน เวนแตผูปกครองจะไปรับนักเรียนดวยตนเองเทานั้น 
 8.  อุบัติเหตุจากการใชรถใชถนนมักเกิดข้ึนบอย ๆ ดังนั้น  โปรดชวยกันกวดขันนักเรียนในปกครองของ
ทานในการใชรถ  การโดยสารรถประจําทาง  รวมทั้งผูเดินทาง  โดยปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเครงครัด 
 

บทบาทผูปกครองนักเรียนที่คาดหวังของโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 
 ดังเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปแลววาสภาพเศรษฐกิจและสังคมไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผูคนไปโดยส้ินเชิง  
เพ่ือใหนักเรียนซึ่งเปนที่หวังสูงสุดของครอบครัวเปนทรัพยากรมนุษยที่รอวันไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ีเปนกําลัง
อันสําคัญของชาติในวันขางหนาไดเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพนอกเหนือจากการที่ โรงเรียนไดจัด
กระบวนการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแลว  ผูปกครองซึ่งเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอ
ผูเรียน  ควรปรับบทบาทอยางไรใหสอดคลอง  ดังน้ันทางโรงเรียนจึงเสนอแนวทางเก่ียวกับบทบาทผูปกครอง
นักเรียนที่คาดหวังของโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  ไวดังนี้ 
 1.  เปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงชีวิตในครอบครัวเพ่ือลูกจะไดยึดเปนแบบอยาง 
 2.  ใหความรักความเขาใจและความอบอุน  ใหความเปนเพ่ือนและเปนกันเอง 
 3.  ยอมรับในสภาพความเปนลูก  ยอมรับในสภาพความแตกตางระหวางบุคคล  ใหโอกาสลูกไดสาํรวจ
เพ่ือการคนพบตัวเองอันจะนําไปสูการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ  อยางเหมาะสม 
 4.  พูดคุยกบัลูกอยางมีเหตุผลไมใชอารมณ  ดุดา  ทุบต ี หรือใชความรุนแรงใด ๆ 
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 5.  ใหความรวมมือกับโรงเรียนในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการพัฒนา  ปองกัน  
และแกไขปญหาของผูเรียน 
 6.  มีสวนรวมในการวางแผนกําหนดนโยบายตาง ๆ  กับทางโรงเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
 7.  ตามใจลูกใหถูกทางใหเหมาะสม  และสอดคลองกับยุคสมยัที่เปล่ียนแปลงไป 
 8.  ใหความรูดานทักษะชีวิต  เปนท่ีปรึกษาหรือแนะนําแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีดีงามเหมาะสมแกลูก  
เพ่ือการดํารงตนในสังคมยุคใหม 
 9.  เสริมสรางคานิยมของความเปนไทย  และความเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมอันสมบูรณ 
 10.  ใหกําลงัใจในโอกาสที่เหมาะสม  เพราะกําลังใจคือยาขนานวิเศษจากพอแม 
 

หนาท่ีของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 
 1.  ผูปกครอง 
  1.1  ผูปกครองที่ดีที่สุดของนักเรียนคือ  บิดามารดา  หรือญาติสนิทหรือผูที่บิดามารดามอบหมายที่
โรงเรียนเห็นชอบดวย  และตองเปนผูที่อยูบานเดียวกับนักเรียน  ถานักเรียนไมมีผูปกครองที่โรงเรียนเห็นชอบหรือ
เชื่อถือไดทางโรงเรียนจะไมรับเด็กน้ันเขาเปนนักเรียนของโรงเรียน  ระหวางที่เปนนักเรียนของโรงเรียนถาเปลี่ยน
ผูปกครอง  นักเรียนจะตองนําผูปกครองคนใหมมาทําใบมอบตัวใหมที่โรงเรียนภายในกําหนด  ทั้งน้ีโรงเรียนจะตอง
เห็นชอบดวย  หากนักเรียนไมมีผูปกครองที่โรงเรียนเห็นชอบดวย  นักเรียนจะหมดสิทธิการเปนนักเรียนจะตอง
ออกจากโรงเรียน 
  1.2  การแจงชื่อบิดามารดาในทะเบียนของโรงเรียนนั้นตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการตองแจง
ชื่อบิดามารดาผูใหกําเนิดเทานั้น  แมวาจะจดทะเบียนเปนบุตรบุญธรรมของผูอ่ืนแลวก็ตาม  ดังนั้นการเขียนใบ
มอบตัวซ่ึงเปนหนาท่ีของผูปกครองจึงตองเขียนใหถูกตอง  การเขียน  วัน  เดือน  ปเกิดของเด็กตองเขียนตาม
ทะเบียนบาน  หากทะเบียนบานผิดจึงดําเนินการแกภายหลัง 
  1.3  เมื่อบิดาไดเลื่อนยศ  หรือเปล่ียนชื่อ  เปล่ียนนามสกุล  เปนหนาท่ีของผูปกครองที่จะตองทํา
หนังสือถึงโรงเรียน  พรอมทั้งสงใบสําคัญการเลื่อนยศหรือหลักฐานในการไดรับการอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือ
เปล่ียนนามสกุล 
  1.4  เมื่อผูปกครองยายตําบลที่อยูโปรดแจงใหทางโรงเรียนทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อความสะดวกในการ
ติดตอ 
 
 2.  การรวมมือกับทางโรงเรียน 
  2.1  ถามีขอของใจหรือปญหาใด ๆ  โปรดไปโรงเรียนดวยตนเองเพ่ือไตถามหรือปรึกษาหารือกับครูที่
ปรึกษา  หรือกลุมกิจการนักเรียนหรือผูอํานวยการ  เพื่อรวมมอืกันแกไขปญหานั้น ๆ  ใหลุลวง 
  2.2  โปรดใหความรวมมือกบัทางโรงเรียน  โดยไปประชุมทุกคร้ังที่มีการประชมุ  หรือการนัดพบครูที่
ปรึกษาและครูผูสอนวิชาตาง ๆ 
 
 3.  การศึกษาของนกัเรียนในปกครอง 
  3.1  ควรสอบถามถึงการเรียนของนักเรียนและควบคุมใหนักเรยีนเอาใจใสในการเลาเรียนสม่ําเสมอ  
แทนที่จะไปเรงเมื่อใกลเวลาสอบปลายภาค 
  3.2  ควรใหโอกาสแกนักเรียนไดมีเวลาดูหนังสือใหเพียงพอ  แตไมควรใหอยูดึกมากเกินไป 
  3.3  ควรดูแลในเร่ืองเคร่ืองเขียนแบบเรียนของนักเรียน  อยาใหบกพรอง  เพราะจะเปนอุปสรรค
สําคัญในการที่นักเรียนจะศึกษาเลาเรียน 

24 



 
  3.4  ควรหามไมใหนักเรียนอานหนังสืออานเลนที่ชวนใหเพลิดเพลินในกามารมณ  หรือขัดตอศีลธรรม
อันดี  หรือหลงเชื่อในทางที่ผิด  ตองหามนักเรียนดูภาพยนตรที่ยั่วยุกามารมณ  และตองหามนักเรียนไปเที่ยว
สถานที่ซึ่งไมเหมาะสมแกสภาพนักเรียน  เชน งานประกวดรถคลาสสิก คอฟฟชอป  ไนตคลับ  สถานอาบอบนวด  
โรงโบวลิ่ง  หรือสถานที่อื่น ๆ  ที่ไมเหมาะสม 
  3.5  ควรใหโอกาสแกนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ตามโอกาสที่โรงเรียนจัดหรือผูปกครองจะนําไปเอง
ตามเห็นสมควร  แตไมควรปลอยใหนักเรียนไปตามลําพังกับเพ่ือน  เพราะจะชักชวนไปในทางเสียหายและจะเกิด
อันตรายไดงาย 
 
 4.  ความประพฤติของนักเรียนในปกครอง 
  4.1  ควรระมัดระวังในเร่ืองการเงิน  โปรดควบคุมอยาใหเงินนักเรียนไปโรงเรียนมากเกินความจําเปน  
เพ่ือมิใหใชจายฟุมเฟอยแตไมถึงกับแรนแคนจนเดือดรอน   
  4.2  ควรกวดขันนักเรียนใหมาโรงเรียนทันเวลาเขาแถวเคารพธงชาติทุกวัน 
  4.3  ควรกวดขันเร่ืองเวลากลับบานของนักเรียนใหตรงเวลา 
  4.4  ควรเอาใจใสในเร่ืองการคบเพ่ือน  โดยใหเลือกคบแตเพ่ือนท่ีมีความประพฤติดีจะไดชักจงูไป
ในทางท่ีดี 
  4.5  ควรหามนักเรียนสูบบุหร่ี  ดื่มเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอลล  ยาเสพติดใหโทษ  และเลนการพนัน
โดยเด็ดขาด 
  4.6  ควรกวดขันเร่ืองการเที่ยวเตรของนักเรียนและการใชส่ือสมัยใหม   นักเรียนควรจะไปดูมหรสพ
กับผูปกครอง ไมปลอยใหนักเรียนใชโทรศัพทมือถือเพียงลําพังตอนกลางคืน เพ่ือใหนักเรียนไดมีเวลาเตรียมตัว
เรียนในวันรุงข้ึนไดเต็มที่  ไมหลงกับเลนสื่อไอ.ที.จนไมหลับไมนอน 
  4.7  คอยสอดสองและปองกันอยาใหนักเรียนกระทําการอันเก่ียวของไปในทางชูสาว  ตองพยายาม
ชี้แจงอบรมใหนักเรียนเขาใจตลอดถึงการจัดงานสังสรรคหรือรวมงานสังสรรคใด ๆที่โรงเรียนมิไดจัดข้ึน 
  4.8  คอยแนะนํา  ตักเตือน  และอบรมสั่งสอนใหนักเรียนดํารงตนอยูในศีลธรรมกนัดี  มีกิริยามารยาท
เรียบรอย  มีสัมมาคารวะ  รูจักประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติและเวนในส่ิงที่ควรเวน 
  4.9  อบรมใหเปนผูมีนิสยัรักความเรียบรอยและความสะอาด  โดยการชวยงานท่ีบานตามแกกําลังและ
เวลา 
  4.10 ไมควรใหนักเรียนทํางานที่ไมเหมาะสมกับวยั  เชน  เสิรฟอาหาร  ชวยตอนรับแขกในหองอาหาร  
ทํางานในบาร  หรือไนตคลับ  เปนตน  ไมควรใชนักเรียนไปซื้อสุราหรือเบียร  และไมควรใหนักเรียนออกจากบาน
ยามวิกาล 
  4.11  อบรมมิใหเด็กในปกครองขับรถเร็วเกินควรหรือลีลาที่หวาดเสียว  และตองปฏิบัติตามกฎจราจร
อยางเครงครัด 
 
 5.  การอนามัย 
  5.1  ชวยดูแลรักษาความสะอาดรางกาย  เสื้อผา  เคร่ืองแบบนักเรียนและเคร่ืองใชทุกอยางของ
นักเรียนตลอดจนสถานท่ีอยูอาศยัโปรดอยาสงเสริมใหนักเรียนดัดผม  ซอยผม  และใชเคร่ืองสําอาง  หรือแตงกาย
ผิดระเบียบของโรงเรียน 
  5.2  ควรใหนักเรียนรับประทานอาหารท่ีเปนประโยชนกับรางกายเพื่อความเจริญเติมโตและแข็งแรง  
และใหไดรับประทานอาหารตรงตามเวลาเสมอ 
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  5.3  ควรจัดใหนักเรียนไดออกกําลังกายบาง  ชวยเหลือการงานในบานหรือออกกําลังกายโดยการเลน
กีฬาตามสมควร 
  5.4  ดูแลใหนักเรียนไดพักผอนและหลับนอนตามเวลา  อยาอดนอนจนเกินไปและตื่นใหเชาตาม
สมควร 
  5.5  คอยสังเกตและเอาใจใสตอสุขภาพของนักเรียนใหปกติอยูเสมอหากผิดปกติตองนําไปปรึกษา
แพทยทันที 
 
 6.  การแตงกายของนักเรียน 
  6.1  ผูปกครองตองชวยดูแลนักเรียนใหแตงกายสะอาดเรียบรอยถูกตองตามระเบียบของโรงเรียนและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  6.2  ไมควรใหนักเรียนในปกครองใชเคร่ืองแตงกายที่มีราคาแพงเกินสมควรและฟุงเฟอผิดภาวะของ
นักเรียน  เพราะทางโรงเรียนชวยทานในการกวดขันใหนักเรียนประหยัด  ควรสงเสริมใหนักเรียนใชของที่ผลิตใน
ประเทศดวย 
  6.3  โปรดหามใชเคร่ืองประดับตาง ๆ  ทั้งมีคาและไมมีคา  เชน  สรอยทอง  ตางหู  แหวน  กําไล  
เหล็กดัดฟนแฟชั่นเปนตน  เพราะผิดระเบียบและไมเรียบรอย  การผูกนาฬิกาก็ควรใชสายนาฬิกาแบบสุภาพ 
  6.4 ถานักเรียนจะหอยพระเคร่ือง  ขอใหใชเข็มซอนปลายกลัดไวกับเสื้อตัวในใหมิดชิด  หามใชสรอย
หอยพระเคร่ืองใหโผลออกมานอกเสื้อเพื่อความปลอดภัยและความเรียบรอยของนักเรียน 
  6.5  การตัดผมของนักเรียน  ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบของโรงเรียน 
  6.6  โปรดหามนักเรียนในปกครองมิใหใชเคร่ืองสําอางใด ๆ  ที่ไมจําเปนและไมสมควรกับภาวะ
นักเรียน 
  6.7  หามนักเรียนในปกครองใชแวนตารูปแปลก ๆ  ท่ีมีกรอบสีขาวหรือสีตาง ๆ  กรอบแวนสายตามท่ี
นักเรียนจําเปนตองใชควรเปนสีดํา  สีน้ําตาล  ที่มีกรอบกะทัดรัดและสุภาพเรยีบรอย 
  6.8  หามนักเรียนใชคอนแทคเลนซแฟชั่น 
 
 7.  การหยดุเรียนของนักเรียนและการออกจากโรงเรียน 
  7.1  เมื่อนักเรียนในปกครองของทานมีเหตุที่ตองหยุดเรียนไมวากรณีใด ๆ  ทานตองลงชื่อรับรองใน
ใบลาของนักเรียนทุกคร้ัง 
  7.2  ถานักเรียนหยุดเรียนเกิน  3  วัน  ทานจะตองแจงใหทางโรงเรียนทราบดวยตนเอง 
  7.3  ถานักเรียนหยุดเรียนเน่ืองจากปวยเกิน  5  วัน  ควรมีใบรับรองแพทยไปแสดงตอทางโรงเรียน
ดวย 
  7.4  ในแตละภาคเรียน  หากนักเรียนจะขอพักการเรียนใหนักเรียนยื่นคํารองขอพักการเรียนตอ
หัวหนาสถานศึกษาภายใน  7  วันทําการ  นับแตวันเปดภาคเรียน 
  7.5  เมื่อเปดภาคเรียนแลวหากนักเรียนไมมาเรียนโดยไมแจงเหตุผลใหทางโรงเรียนทราบ  โรงเรียน
จะแจงหนังสือถึงผูปกครอง 2  คร้ัง  หากผูปกครองไมมาติดตอทางโรงเรียนจะจําหนายออก  เพราะเหตุขาด
โรงเรียนเปนเวลานาน 
  7.6  นักเรียนจะตองมีเวลาเรียน  80%  ของรายวิชาที่เรียนในแตละภาคเรียน  จึงจะมีสิทธิสอบใน
รายวิชานั้น 
  7.7  เมื่อผูปกครองไดรับแจงหนงัสือจากโรงเรียนแจงใหทราบเกี่ยวกบัการขาดเรียนของนักเรียน
ตลอดจนเร่ืองอ่ืน ๆ  ผูปกครองจะตองรีบติดตอกับทางโรงเรียนโดยทันที 
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  7.8  ในกรณีที่ผูปกครองจะใหนักเรียนในปกครองออกจากโรงเรียน  ผูปกครองจะตองมาลาออกจาก
โรงเรียนดวยตนเอง  ทางโรงเรียนหวังเปนอยางย่ิงวาทานผูปกครองนักเรียนจะอานและทําความเขาใจทั้งระเบียบ
ปฏิบัติของนักเรียนและหนาท่ีของผูปกครอง  เพื่อจะไดรวมมือกับทางโรงเรียนอบรมและปกครองนักเรียน  หาก
ทานเกิดขอสงสัยใด ๆ  ขอโปรดติดตอกับทางโรงเรียนไดทุกโอกาส  เพื่อการรวมมือแกไขนักเรียนของเราใหทัน
การโรงเรียนขอขอบพระคุณเปนอยางย่ิงที่ทานใหความรวมมือกับทางโรงเรียนอยางใกลชิด 
 
  นโยบายของโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคมวาดวยแนวปฏิบัติในการนํารถจักรยานยนตมาโรงเรียน  
พ.ศ. 2563 
 ขอ  1  เพื่อความปลอดภัยนกัเรียนท่ีนํารถจักรยานยนตมาตองสวมหมวกนิรภัยทุกคร้ังขณะขบัข่ี  มิฉะนั้น
ทางโรงเรียนจะดําเนินการตามมาตรการที่สภานักเรียนกําหนดหรือไมอนุญาตใหนํารถเขาโรงเรียน 
 ขอ 2  นักเรียนจะตองนํารถจักรยานยนตมาขึ้นทะเบียนไวกับโรงเรียนและรถที่นํามาตองมีอุปกรณและ
อุปกรณสวนควบครบถวนถูกตอง เชนกระจกมองขาง ไฟเล้ียว ไฟเบรก ทอไมปรับแตงใหเกิดเสียงดัง มีปาย
ทะเบียนเสียภาษีและ พ.ร.บ. ถูกตอง 
 ขอ 3  นกัเรียนโรงเรียนหานโพธิ์พทิยาคมท่ีจะนํารถจักรยานยนตมาโรงเรียนจะตองมีใบอนุญาตขับ
รถจักรยานยนตท่ีออกโดยกรมการขนสงทางบกและไมหมดอายุ 
 ขอ 4  ในการนํารถจักรยานยนตมาโรงเรียน  นักเรียนจะตองนํารถจักรยานยนตไปจอดในท่ีจอดรถของ
โรงเรียนที่จัดไวให  และตองจอดรถอยางเปนระเบียบเรียบรอยทุกคร้ัง 
 

นโยบายของโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคมวาดวยแนวแกปญหาการสูบบุหร่ีในโรงเรียน  พ.ศ. 2563 

 ขอ. 1 นักเรียนที่นําบุหร่ีหรืออุปกรณการสูบบุหร่ี จะตองถูกตัดคะแนนความประพฤติและทําทัณฑบน 
และผูปกครองตองทําสัญญาไมใหนักเรียนเก่ียวของกับสูบบุหร่ีอีก 
 ขอ 2 ถานักเรียนทําผิดสัญญา ผูปกครองตองถูกปรับคร้ังละ 100 บาท 
 ขอ 3 ใหโรงเรียนนําเงินคาปรับนั้นไปทํากิจกรรมในการพฒันานักเรียนดานตางๆตามความเหมาะสม 
 
นโยบายของโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคมวาดวยแนวปฏิบัติในการนําโทรศัพทมือถือมาโรงเรียน  พ.ศ. 2563 
 

 ขอ. 1 นักเรียนที่นําโทรศัพทมือถือมาโรงเรียนตองพกพาติดตัวอยูเสมอ โรงเรียนจะไมรับผิดชอบหากเกิด
การสูญหาย 
 ขอ 2 นักเรียนใชโทรศพัทไดเฉพาะท่ีเวลาโรงเรียนกําหนดคือ  
   2.1 ตอนเชาตั้งแตมาโรงเรียนจนกระทั้งไดยินเสียงสันญาณเรียกเขาแถวหนาเสาธง 
   2.2 ตอนพักเท่ียงและตอนเขาแถวปลอยกลับบาน 
   2.3 หรือชวงเวลาที่ครูผูสอนอนญุาตใหนักเรียนนํามาใชประกอบการเรียนการสอน 
 ขอ 3 นอกเวลาท่ีกําหนดใหนักเรียนปดเคร่ืองโทรศัพทมือถือ หามใชวิธีปดเสียงหรือต้ังระบบส่ันสะเทือน 
 ขอ 4 ผูใดฝามือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอตกลงนี้ จะถูกลงโทษ   
   คร้ังแรก โรงเรียนยึดโทรศัพทไวแลวใหนักเรียนแจงใหผูปกครองมารับวันรุงขึ้นหรือวันแรกท่ีเปด
เรียนและพรอมถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
   คร้ังที่สอง โรงเรียนยึดโทรศัพทไวแลวใหนักเรียนแจงใหผูปกครองมารับวันรุงขึ้นหรือวันแรกท่ี
เปดเรียนและพรอมถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
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   คร้ังที่สาม โรงเรียนยึดโทรศัพทไวแลวใหนักเรียนแจงใหผูปกครองมารับวันรุงขึ้นหรือวันแรกที่
เปดเรียนและหามนักเรียนนําโทรศัพทมาใชในโรงเรียนตลอดหน่ึงภาคเรียน หากนักเรียนฝาฝนอีกใหยึดโทรศัพทไว
โรงเรียนหนึ่งภาคเรียน หรือใหลบขอมูลทั้งหมดในโทรศัพทแลวใหผูปกครองมารับ พรอมใหลงโทษขั้นสูงสุดตอไป 
 

 
      .............................................. 
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