
 
ระเบียบโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ ์

ว่าด้วย ก าหนดความประพฤติของนักเรียน การตัดคะแนน และการเพ่ิมคะแนนความประพฤติ  
พ.ศ.2560 

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 ของกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ. 2548  และข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548   
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  จึงก าหนดระเบียบว่าด้วย ก าหนดความประพฤติของนักเรียน  การตัดคะแนน
และการเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียนไว้ ดังนี้  

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ว่าด้วยก าหนดความประพฤติของ
นักเรียน  การตัดคะแนนและการเพ่ิมคะแนนความประพฤติ พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้  
  “โรงเรียน”  หมายความว่า  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
  “นักเรียน”  หมายความว่า  นักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ 
  “ผู้อ านวยการโรงเรียน”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
  “รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า  รองผู้อ านวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
  “ครู”  หมายความว่า  ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
  “ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บิดา  มารดา  บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว  และรับนักเรียนไว้
ในความปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูหรือบุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย 

“เวลาเรียน”  หมายความว่า  เวลาเข้าแถวก่อนเข้าห้องเรียนจนถึงเลิกเรียน  ตั้งแต่เวลา           
๐๗.50-๑๖.๐๐  น.  ตามวันที่โรงเรียนเปิดเรียน 
   “กระท าความผิด”  หมายความว่า  การที่นักเรียนประพฤติฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนย่านตาขาว
รัฐชนูปถัมภ์ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน การตัดคะแนนและการเพิ่มคะแนนความประพฤติ  พ.ศ.๒๕60 
   “การลงโทษ”  หมายความว่า  การลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด  โดยมีความมุ่งหมาย
เพ่ือการอบรมสั่งสอน   

ข้อ ๕  ให้รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 



หมวด 1 
การปฏิบัติตนทั่วไป 

ข้อ 6  นักเรียนต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ 
6.1 หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
6.2 เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน 
6.3 พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิดหรือวัตถุซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพแต่สามารถใช้ประทุษร้าย

แก่ร่างกายอย่างอาวุธได้ 
6.4 ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน หรือเสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  สิ่งมึนเมา บุหรี่

หรือยาเสพติด 
6.5 ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่หรือบังคับขืนใจเพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน     
6.6 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน เตรียมการหรือการกระท าการใดๆอันน่าจะ

ก่อให้เกดิความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี 
6.7 แสดงพฤติกรรมในทางชู้สาว ซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ 
6.8 เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
6.9 ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพ่ือเที่ยวเตร่ หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความ

เดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
๖.๑๐  นักเรียนพึงปฏิบัติเป็นผู้มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยและดีงาม  ไม่ปฏิบัติตนอันเป็นเหตุ

ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง  ผู้ปกครอง  และโรงเรียน 

หมวด 2  
การปฏิบัติตนในโรงเรียน 

ข้อ 7  เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน  นักเรียนพึงอยู่ในความสงบ  ไม่ส่งเสียงดังอันอาจจะรบกวนผู้อ่ืนและ
เมื่อมีเวลาว่างนักเรียนต้องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 

ข้อ 8  เมื่อนักเรียนเดินเข้าชั้นเรียน  เปลี่ยนชั่วโมงเรียนหรือเลิกเรียนให้เดินเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ 
ข้อ 9  การชี้แจง  ประกาศ  อบรมหน้าเสาธง  หรือในโอกาสที่โรงเรียนจัดให้มีการอบรม  ประกาศ  

หรือติดประกาศให้ถือเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่ต้องรับทราบและน าไปปฏิบัติ 
ข้อ 10 การเล่นที่นอกเหนือจากกิจกรรมของโรงเรียนต้องเป็นลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายหรือขัดต่อ

ศีลธรรมอนัดีงาม 
ข้อ 11  การใช้ห้องพิเศษต่างๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบของการใช้ห้องพิเศษนั้นๆ   
ข้อ 12  การออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนในวันเปิดเรียน  ช่วงเวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

ต้องได้รับอนุญาตจากโรงเรียนเท่านั้น 
ข้อ 13  นักเรียนมีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 



ข้อ 14  นักเรียนพึงแสดงออกถึงความเคารพต่อครูทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ไม่แสดงกิริยาหรือ
พฤติกรรมที่ขาดความมีสัมมาคารวะ กระด้างกระเดื่อง ก้าวร้าวต่อครูและบุคลากรของโรงเรียน 

ข้อ 15  ห้ามนักเรียนน าเครื่องมือสื่อสารมาใช้ในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น โทรศัพท์มือถือ 
วิทยุสื่อสาร เป็นต้น 

ข้อ 16  ห้ามนักเรียนปลอมแปลงลายมือชื่อหรือเอกสารของครูหรือเอกสารของทางราชการ  ซึ่งหาก
มีกระท าการดังกล่าวจะถือเป็นความผิดร้ายแรง 

ข้อ 17  นักเรียนต้องน ากระเป๋านักเรียนพร้อมทั้งหนังสือและอุปกรณ์การเรียนมาโรงเรียนและใช้
กระเป๋านักเรียนตามแบบที่โรงเรียนก าหนด  

หมวด ๓ 
การแต่งกาย 

ข้อ 18  เครื่องแบบนักเรียนชาย 
  18.๑  เสื้อ  ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีลวดลายภายในเนื้อผ้า ไม่รัดรูป ไม่บางเกินไป  มีสาบหน้าอก
กว้างประมาณ 3-5 ซ.ม. ใช้กระดุมขาวกลมแบน  เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซ.ม.  ปลายปกไม่มีกระดุมหรือรังดุม  
แขนพับเดนิตะเข็บเดียวไม่ผ่า แขนสั้นสูงจากข้อศอก 2 นิ้ว  มีกระเป๋าทางด้านอกซ้ายหนึ่งกระเป๋า ขนาดกว้าง 
8-12 ซ.ม. ลึกขนาด 10-15 ซ.ม.  ไม่มีจีบหลัง  ไหล่ไม่ตก ใส่กระดุมทุกเม็ด ยกเว้นที่คอเสื้อ  ที่หน้าอก
ด้านขวาปักอักษรย่อ ย.ป. แบบอักษรตัวกลมสูงประมาณ  1- 1.5 ซ.ม. และปักเลขประจ าตัวใต้อักษร ย.ป.
ด้วยเลขไทยตัวกลม  และปักเครื่องหมายรูป จุด (ม.ต้น) รูป ดาว (ม.ปลาย)   แสดงระดับชั้ นใต้เลขประจ าตัว 
ด้านซ้ายเหนือกระเป๋าเสื้อให้ปักชื่อและชื่อสกุลโดยใช้อักษรไทยตัวกลมสูงประมาณ 1 ซ.ม. ทั้งหมดปักด้วยไหม
สีน้ าเงิน  ไม่มีการประทับตรา ลวดลาย และอ่ืนๆนอกจากที่ก าหนด 
  18.๒  กางเกง  นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้กางเกงสีกากีล้วน ไม่หลวม  ไม่คับ
จนเกินไป (ห้ามใช้ผ้าเนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์) 
  18.๓  กางเกง  นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้กางเกงขาสั้นสีกรมท่ามีจีบหน้า 
ข้างละ 2 จีบ มีหูใส่เข็มขัด 5 หูขนาดความกว้างของหูประมาณ 1 ซ.ม.  ปลายขายาวเหนือสะบ้าหัวเข่า 5-7 ซ.ม. 
ปลายขาพับเข้าด้านใน 2-3 ซ.ม.  ไม่มีกระเป๋าหลัง มีกระเป๋าตรงตะเข็บข้างละหนึ่งกระเป๋าไม่เย็บตะเข็บคู่  
เมื่อสวมใส่ขอบบนของกางเกงอยู่ในแนวสะดือ หรือต่ ากว่าไม่เกินหนึ่งนิ้ว  ปลายขาที่ตะเข็บจะต้องเย็บติดกัน
ตลอด (ไม่ผ่าข้าง) 

18.๔  เข็มขัด  นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้างประมาณ 
3-4 ซ.ม. ไม่มีลวดลายขีดเขียนหรือประทับสิ่งใดๆให้เป็นลวดลาย  

18.๕  เข็มขัด นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด ากว้างประมาณ  
3-4 ซ.ม. ไม่มีลวดลายขีดเขียนหรือประทับสิ่งใดๆให้เป็นลวดลาย 
  18.๖  หัวเข็มขัด นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้ใช้หัวเข็มขัดลูกเสือ  



18.๗  หัวเข็มขัด นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้หัวเข็มขัดโลหะสี่เหลี่ยม ผืนผ้า
มีที่กลัดอันเดียว มีปลอกหนังชนิดเดียวกับเข็มขัด  ไม่ตัดปลายเข็มขัด และปลายยาวพอสอดใส่หูกางเกงที่ 1-2 ได ้
คาดพอตึง มองเห็นหัวเข็มขัดได้ชัดเจน   
  18.8 รองเท้า นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาลล้วน ชนิดมีเชือก
ผูกร้อยประมาณ 4 รู  ใช้เชือกสีเดียวกับรองเท้า 

18.9  รองเท้า นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้รองเท้าผ้าใบสีด า ขอบพื้นรองเท้า 
เป็นสีด าและไม่มีลวดลายใดๆ  เวลาสวมใส่ต้องร้อยรูรองเท้าทุกรูและจัดผูกให้เรียบร้อย 

18.10  ถุงเท้า นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้ถุงเท้าสั้นสีน้ าตาลแบบธรรมดา ไม่มี
ลวดลาย เมื่อสวมใส่ไม่พับ ขอบด้านบนของถุงเท้าอยู่เหนือระดับตาตุ่ม ประมาณ 2-3 นิ้ว  ถุงเท้าเครื่องแบบ
ลูกเสือให้ใช้สีกากี  ไม่มีลวดลาย  พับปลายประมาณ 2-3 นิ้ว  เมื่อสวมใส่ต้องห่างจากกลางสะบ้าหัวเข่าลงมา
ประมาณฝ่ามือ  

  18.11  ถุงเท้า นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้ถุงเท้าสั้นสีขาว  ไม่มีลวดลาย   
เมื่อสวมใส่ไม่พับ ขอบด้านบนของถุงเท้าอยู่เหนือระดับตาตุ่ม ประมาณ 2-3 นิ้ว   
  ข้อ 19  ทรงผมนักเรียนชาย 

19.๑  นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ตัดผมสั้นเกรียนชิดผิวหนังทั้งด้านข้างด้านหน้า 
ยาวไม่เกิน 4 ซ.ม. เหมาะกับสภาพการเป็นนักเรียน 

19.๒  นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไว้ผมรองทรงสูงข้างหน้ายาวไม่เกิน 6 ซ.ม. และ   
ไม่กันไรผมไม่ไว้หนวดเครา ไม่ใช้น้ ามันหรือน้ ายาแต่งผม  
  ข้อ 20  เครื่องแบบนักเรียนหญิง 

  20.๑  เสื้อ  นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลายแบบปก
กะลาสี แขนสั้นจีบปลายแขนเล็กน้อย  ด้านล่างขวามือมีกระเป๋า 1 ใบ  ตัวเสื้อมีขนาดพอเหมาะตัว ไม่รัดเอว  
ตัวเสื้อยาวปิดสะโพก  ที่หน้าอกด้านขวาปักอักษรย่อ ย.ป. แบบอักษรตัวกลมสูงประมาณ  1-1.5 ซ.ม.  และ
ปักเลขประจ าตัว  ใต้อักษรย่อ ย.ป. ด้วยเลขไทยตัวกลมและปักเครื่องหมายรูป จุ ด (ม.ต้น) รูปดาว (ม.ปลาย) 
แสดงระดับชั้นใต้เลขประจ าตัว  ด้านซ้ายระดับเดียวกับเลขประจ าตัวให้ปักชื่อและชื่อสกุลด้วยอักษรไทย     
ตัวกลม สูงประมาณ 1 ซ.ม.ทั้งหมดปักด้วยไหมสีน้ าเงิน   

  20.๒  เสื้อ  นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลายแบบคอเชิ้ต
ผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อท าเป็นสาบตลบเข้าข้างใน กว้าง 3 ซ.ม.  มีกระดุมกลมแบบสีขาว 5 เม็ดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1 ซ.ม.  แขนเสื้อยาวเพียงเหนือศอกประมาณ 2 นิ้ว ปลายแขนมี 6  จีบ ที่หน้าอกด้านขวาปักอักษรย่อ ย.ป.
แบบอักษรตัวกลมสูงประมาณ  1-1.5 ซ.ม.และปักเลขประจ าตัว  ใต้อักษรย่อ ย.ป.ด้วยเลขไทยตัวกลม และ
ปักเครื่องหมายรูปจุด (ม.ต้น) รูปดาว (ม.ปลาย) แสดงระดับชั้นใต้เลขประจ าตัว  ด้านซ้ายระดับเดียวกับเลข
ประจ าตัว ให้ปักชื่อและชื่อสกุลด้วยอักษรไทยตัวกลมสูงประมาณ 1 ซ.ม.   ทั้งหมดปักด้วยไหมสีน้ าเงิน       
การสวมใส่ให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง 

 



  20.๓  กระโปรง  ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลี้ยง  ไม่มีลวดลายแบบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังพับ
เป็นจีบข้างละ 3 จีบ หักจีบออกด้านนอก เย็บทับจีบขอบล่างลงมา ระหว่าง 6-12 ซ.ม. เว้นระยะความกว้างตรงกลาง
พองาม  ความยาวกระโปรงต้องยาวคลุมเข่าเมื่อยืนตรง กระโปรงยาวไม่เกินครึ่งน่อง ปลายกระโปรงบาน ไม่สอย 

  20.๔  เข็มขัด นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ใช้  ยกเว้นการแต่งกายชุดยุวกาชาด 
เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ จะต้องใช้เข็มขัดตามท่ีระเบียบการแต่งกายนั้นๆ ก าหนด  

  20.๕  เข็มขัด นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้หนังสีด ากว้างประมาณ 2-3 ซ.ม.  
หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบชนิดหัวกลัด มีปลอกหนัง สีเดียวกับเข็มกลัด  ขนาดกว้าง 1.5 ซ.ม.  ส าหรับ
สอดปลายเข็มขัด เข็มขัดใช้คาดทับขอบกระโปรง 

  20.๖  รองเท้า  เป็นรองเท้าหนังสีด าแบบหุ้มส้นและหุ้มปลายเท้า หัวมน ไม่มีลวดลาย       
มีสายรัดหลังเท้า พ้ืน ส้น ไม่สูงเกินไป 

  20.๗  ถุงเท้า  ใช้สีขาวแบบธรรมดาไม่มีลวดลาย  ไม่ใช้ถุงเท้าบางแบบไนล่อน  เมื่อสวมใส่ 
ขอบด้านบนสุดของถุงเท้าต้องอยู่เหนือระดับตาตุ่มประมาณ 2-๓ นิ้ว 
  ข้อ 21  ทรงผมนักเรียนหญิง 

  2๑.๑  นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตัดผมทรงบ๊อบแบบธรรมดา ไม่ตัด ไม่ซอย ไม่ยืด  
ขนาดความยาวผมไม่เกินติ่งหู    

  2๑.๒  นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัดผมทรงบ๊อบแบบธรรมดา ไม่ตัด ไม่ซอย   
ไม่ยืด  ขนาดความยาวผมวัดจากระดับติ่งหูลงมา ไม่เกิน 3 เซนติเมตร   

ข้อ 22  การแต่งกายชุดพลศึกษานักเรียนชาย 
  22.1 กางเกง ใช้กางเกงวอร์มสีกรมท่า  ทรงสุภาพ  ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 

  22.2  เสื้อ ใช้เสื้อสีชมพูตามแบบที่โรงเรียนก าหนด ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมีตราสัญลักษณ์
ของโรงเรียน  ด้านขวาระดับเดียวกับขอบบนกระเป๋าเสื้อให้ปักชื่อและชื่อสกุลด้วยภาษาไทยด้วยอักษรตัวกลม
สูงประมาณ 1 ซ.ม. และปักเครื่องหมายรูปจุด (มัธยมศึกษาตอนต้น) รูปดาว (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) แสดง
ระดับชั้นเหนือชื่อและชื่อสกุลทั้งหมดให้ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน  และต้องใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
ในขณะสวมใส่ 

  22.3  รองเท้าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล  และชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายใช้รองเท้าผ้าใบสีด า 

  22.4  ถุงเท้าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้ถุงเท้าสีน้ าตาล  และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      
ใช้ถุงเท้าสีขาว เมื่อสวมใส่ ขอบด้านบนสุดของถุงเท้าต้องอยู่เหนือระดับตาตุ่มประมาณ 2-๓ นิ้ว 
  ข้อ 23 การแต่งกายชุดพลศึกษานักเรียนหญิง 

  23.1  กางเกง  ใช้กางเกงวอร์มสีกรมท่า  ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด ขาไม่บาน ทรงสุภาพ 
  23.2  เสื้อ ใช้เสื้อสีสมพูตามแบบที่โรงเรียนก าหนด  ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมีตราสัญลักษณ์

ของโรงเรียน  ด้านขวาระดับเดียวกับขอบบนกระเป๋าเสื้อให้ปักชื่อและชื่อสกุลด้วยภาษาไทยอักษรตัวกลมสูง
ประมาณ 1 ซ.ม.  และปักเครื่องหมาย รูปจุด (มัธยมศึกษาตอนต้น) รูปดาว (มัธยมศึกษาตอนปลาย) แสดง
ระดับชั้นเหนือชื่อและชื่อสกุลด้วยไหมสีน้ าเงิน   



  23.3  รองเท้าใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีแถบสีใดๆ 
  23.4  ถุงเท้าใช้ถุงเท้าสีขาว  เมื่อสวมใส่ ขอบด้านบนสุดของถุงเท้าต้องอยู่เหนือระดับตาตุ่ม

ประมาณ 2-๓ นิ้ว 
  ข้อ ๒๔ ข้อปฏิบัติในการแต่งกาย 

  ๒๔.๑  การใช้กิ๊บ จะต้องใช้กิ๊บสีด าขนาดเล็ก  ไม่มีลวดลาย จะตกแต่งอย่างอ่ืนไม่ได้ 
๒๔.๒  ไม่แต่งหน้าทาปาก 

  ๒๔.๓  การใช้สร้อยคอ  ให้ใช้สร้อยคอสเตนเลสเพียงอย่างเดียวและต้องยาวถึงกระดุมเม็ดที่ 3   
สร้อยคอชนิดเป็นสายร่ม ด้าย ทอง หรืออ่ืนๆ จะใช้ผูกท่ีคอไม่ได้ 

  ๒๔.๔  เมื่อแต่งเครื่องแบบนักเรียน  จะต้องไม่ปลดกระดุมเม็ดที่ 2 ไม่พับแขนเสื้อและไม่ปล่อย
ชายเสื้อออกนอกกางเกงหรือกระโปรง  ทั้งในบริเวณโรงเรียนและนอกบริเวณโรงเรียน 

  ๒๔.๕  จะไว้เล็บ ตกแต่งเล็บไม่ได้ 
  ๒๔.๖  ไม่สวมแหวนชนิดใดๆ 

    ๒๔.๗  สายนาฬิกา ให้ใช้สีด า สีน้ าตาล สีขาว หรือสเตนเลส (สีเงิน)  และไม่ตกแต่งเพ่ิมเติม   
๒๔.๘  ไม่ใช้เชือกหรือสายยางรัดข้อมือ (ริสแบนด์) ยกเว้นด้ายที่พระผูกให้ สามารถผูกได้

เพียง 1  เส้นเท่านั้น 
  ๒๔.๙  การปักเครื่องหมายของโรงเรียนจะต้องใช้แบบที่โรงเรียนก าหนด  นักเรียนจะ

ประดิษฐ์ตกแต่งเป็นอย่างอ่ืนไม่ได ้
  ๒๔.๑๐  กระเป๋าหนังสือ ให้ใช้กระเป๋าเป้ที่ก าหนดและมีตราประทับของโรงเรียน  

       

การแต่งกายชุดพลศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 



 

        

การแต่งกายชุดนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

      

การแต่งกายชุดนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 



หมวด  ๔ 
การมาโรงเรียน 

  ข้อ ๒๕  นักเรียนต้องมาโรงเรียนในวันที่เปิดท าการสอนทุกวัน  และเข้าเรียนทุกชั่วโมง  ทุกวิชา  
ตามท่ีลงทะเบียนไว้  ไม่หลบหนีการเรียน  หรือไม่เข้าเรียนช้ากว่าที่โรงเรียนก าหนด 
  ข้อ ๒๖  นักเรียนที่ไม่มาเรียนซึ่งอาจป่วยหรือมีกิจธุระจ าเป็น  ต้องส่งใบลาต่อครูที่ปรึกษาโดยมี
ลายเซ็นผู้ปกครองรับรอง หรือให้ผู้ปกครองโทรศัพท์แจ้งครูที่ปรึกษาทุกครั้ง 
  ข้อ ๒๗ นักเรียนที่ไม่มาเรียนเนืองๆและไม่มีสิทธิ์สอบรายวิชานั้นๆ  ต้องขออนุญาตสอบตามระเบียบ 
การวัดผลและมีหลักฐานมาแสดงต่อโรงเรียน  เช่น  ใบรับรองแพทย์  หรือหลักฐานอื่นๆ 
  ข้อ ๒๘ นักเรียนที่มาโรงเรียนในวันหยุดราชการเพ่ือประกอบกิจกรรมต่างๆ ต้องแต่งเครื่องแบบ 
นักเรียน  หรือชุดพละ หรือชุดที่ครูผู้รับผิดชอบก าหนดซ่ึงได้รับอนุญาตจากโรงเรียนแล้ว 
  ข้อ ๒๙ การมาโรงเรียนของนักเรียนตาม ข้อ  ๒๘  ต้องมีหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองจากโรงเรียน
และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้ว แสดงต่อโรงเรียน  และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วให้รีบกลับบ้านโดยทันที  
จะถือโอกาสเป็นเหตุอ้างเพ่ือไปเที่ยวเตร่ที่อ่ืนไม่ได้   
 

หมวด ๕ 
การตรงต่อเวลา 

  ข้อ ๓๐  การเข้าแถวตอนเช้า 
  ๓๐.๑  นักเรียนทุกคนจะต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา 07.45 น. และเข้าแถวในเวลา 08.00 น. 

โดยเมื่อได้ยินเสียงเพลงมาร์ชโรงเรียนหรือสัญญาณให้ทุกคนรีบลงมาเข้าแถวตามระดับชั้นและห้องเรียนต่างๆ
ให้เรียบร้อย  รอ้งเพลงชาติ สวดมนต์ รับการอบรมหรือการแจ้งข่าวสารจากครูเวรประจ าสัปดาห์ด้วยความตั้งใจ 

   ๓๐.๒  นักเรียนจะหลบเลี่ยงหรือเจตนาไม่เข้าแถวไม่ได้ ถ้านักเรียนป่วยจะต้องแจ้งให้ให้ครู   
ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าระดับชั้นทราบก่อนเข้าแถวและต้องนั่งตามจุดที่โรงเรียนก าหนด 

  ๓๐.๓  เมื่อท ากิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จให้นักเรียนเดินเป็นแถวเข้าห้องเรียนด้วยความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 

  ๓๐.๔  เมื่ออยู่ในห้องเรยีนนักเรียนต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่นหรือห้องเรียนใกล้เคียง     
ข้อ ๓1  การมาสาย 

๓๑.1  นักเรียนที่มาโรงเรียนหลังจากธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้ว ถือว่า “มาสาย” 
๓๑.๒  นักเรียนที่มาสายจะต้องลงชื่อที่ป้อมยาม  รอการด าเนินการ ตามค าสั่งของครูเวร

ประจ าสัปดาห์หรือผู้รับผิดชอบ 
            
 
 
 



หมวด ๖ 
การท าความเคารพ 

  ข้อ ๓๒  นักเรียนต้องท าความเคารพครูทุกคนในโรงเรียน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
  ข้อ ๓๓  เมื่อครูเข้าสอนในแต่ละคาบเรียน  ให้หัวหน้าชั้นบอก “นักเรียน ท าความเคารพ” นักเรียน
ทั้งหมดยืนตรงพร้อมกัน พร้อมกับกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีค่ะ” พร้อมกับยกมือไหว้  เมื่อครูบอก
ให้นั่งจึงนั่งลง แล้วกล่าวค าว่า  “ขอบคุณครับ”  หรือ “ขอบคุณค่ะ”  
  ข้อ ๓๔  เมื่อครูถามนักเรียนคนใดคนหนึ่งในขณะที่นั่งเรียนหรือนั่งท างานให้ยืนพูดกับครูในท่าตรง 
เมื่อครูเรียกไปพบให้ท าความเคารพทั้งไปทั้งกลับ 
  ข้อ ๓๕  เมื่อหมดคาบเรียน  ครูก าลังจะออกจากห้องเรียน  ให้หัวหน้าชั้นบอก “นักเรียน ท าความ
เคารพ” นักเรียนทั้งหมดยืนตรงพร้อมกัน  พร้อมกับกล่าวค าว่า “ขอบคุณครับ” หรือ “ขอบคุณค่ะ” พร้อมกับ
ยกมือไหว้เมื่อครูออกจากห้องจึงนั่งลง 
  ข้อ ๓๖  การท าความเคารพเมื่อนักเรียนขี่จักรยานยนต์สวนทางกับครู ให้ก้มศรีษะลง 

ข้อ ๓๗  การท าความเคารพเมื่ออยู่ในชุดเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
ให้เป็นไปตามระเบียบนั้นๆ ก าหนด   

 

หมวด ๗ 
การรักษาความสะอาด 

  ข้อ ๓๘  ให้มีเวรท าความสะอาดห้องเรียนประจ าวันและรักษาความสะอาดตลอดทั้งวัน 
  ข้อ ๓๙  หากเวรท าความสะอาดห้องเรียนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้ครูเวรประจ าชั้นลงโทษตามสมควร 
  ข้อ ๔๐  ไม่กระท าการใดๆ ให้เกิดความช ารุดเสียหายกับทรัพย์สินในห้องเรียน หากเกิดการช ารุด
เสียหายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน  
  ข้อ ๔๑  ให้หัวหน้าห้องเรียน  หัวหน้าเวรประจ าวัน ควบคุมดูแลเวรท าความสะอาดประจ าวัน ให้
ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย  หากเวรท าความสะอาดประจ าวันไม่ปฏิบัตหิน้าที่จะต้องรายงานให้ครูประจ าชั้นทราบ 
  ข้อ ๔๒  ให้นักเรียนท ากิจกรรม 5 ส หรือกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
หมวด ๘ 

การรับประทานอาหาร 

  ข้อ ๔๓  นักเรียนจะรับประทานอาหารตามเวลาทีโ่รงเรียนได้ก าหนดเท่านั้น คือ ช่วงเวลาก่อนเข้าแถว
ตอนเช้าและช่วงพักกลางวัน ส าหรับเวลาอ่ืนจะซื้ออาหารหรือใช้บริการไม่ได้  ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นพิเศษซึ่งต้อง
ได้รับอนุญาตจากโรงเรียนหรือครูที่ได้รับมอบหมายแล้วเท่านั้น 
 



  ข้อ ๔๔  เมื่อหมดเวลาช่วงพักกลางวันนักเรียนจะต้องออกจากโรงอาหารทันท ี
  ข้อ ๔๕  การซื้ออาหารหรือสินค้าจากแม่ค้าหรือผู้จ าหน่ายอาหารหรือผู้ให้บริการ จะต้องเข้าคิว
ตามล าดับก่อน หลัง  
  ข้อ ๔๖  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องน าภาชนะที่ใส่อาหารไปเก็บตามที่แม่ค้าหรือ 
ผู้จ าหน่ายอาหารก าหนด  ไม่วางเกะกะตามพ้ืนโดยเด็ดขาด  และเก็บกวาดเศษอาหาร เศษภาชนะที่ใส่อาหาร
มารับประทานในถังใส่หรือภาชนะที่โรงเรียนจัดวางไว้ 
  ข้อ ๔๗  ห้ามนักเรียนรับประทานอาหารในห้องเรียนหรืออาคารเรียน 

  

หมวด ๙ 
การจราจรในโรงเรียน 

  ข้อ ๔๘  ให้น ารถจักรยาน  รถจักรยานยนต์ ไปจอดไว้ยังสถานทีที่โรงเรียนก าหนด ณ โรงจอด 
รถจักรยานยนต์นักเรียนเท่านั้น 

ข้อ ๔๙  ห้ามน ารถออกจากที่จอดรถในเวลาเรียน  ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น.หรือน าออกได้   
เมื่อตอนเลิกเรียนหรือได้รับอนุญาต เท่านั้น 
  ข้อ ๕๐  รถทุกคันต้องมีกุญแจยึดล้อรถเพ่ือป้องกันการสูญหาย  ทั้งนี้โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบหากเกิด
กรณสีูญหายซึ่งละเลยการปฏิบัติตามข้อ ๔๘  และ ข้อ ๔๙ 
  ข้อ ๕๑  นักเรียนต้องสวมหมวกนิรภัย และปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด 
  ข้อ ๕๒  ห้ามขับรถเร็วเกินก าหนด หรือส่งเสียงดังท าความร าคาญให้แก่ผู้อื่น 
  ข้อ ๕๓  นักเรียนที่มารถโดยสารหรือรถรับ-ส่ง จะต้องให้รถจอดรับ-ส่ง ได้เฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนเท่านั้น 
  ข้อ ๕๔  ห้ามนักเรียนเข้าไปในบริเวณโรงจอดรถ หรือบริเวณที่จอดรถในเวลาพักหรือเวลาว่างโดยเด็ดขาด  
  ข้อ ๕๕  นักเรียนที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนในตอนเช้า ต้องลงรถที่ประตูหน้าโรงเรียนและ
เดินเข้ามาโรงเรียนเท่านั้น 
  ข้อ ๕๖  ห้ามนักเรียนน ารถจักรยานยนต์ดัดแปลงที่ผิดกฎหมาย เข้ามาในโรงเรียน 
  ข้อ ๕๗  ห้ามนักเรียนน ารถยนต์ต้องเข้ามาในโรงเรียน 

 

หมวด 1๐ 
การลงโทษ 

  ข้อ ๕๘  โทษส าหรับนักเรียนที่กระท าความผิด มีดังนี้ 
๕๘.๑  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  ๕๘.1.1  ว่ากล่าวตักเตือน 
           ๕๘.1.2  ท าฑัณฑ์บน 
  ๕๘.1.3  ตัดคะแนนความประพฤติ 
  ๕๘.1.4  ท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 



  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียน 
 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ภายนอกโรงเรียน 
 พัฒนาตนเองที่บ้านโดยมีผู้ปกครองดูแล 
 กิจกรรมเข้าค่ายเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

๕๘.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๕๘.2.1  ว่ากล่าวตักเตือน 
            ๕๘.๒.2  ท าฑัณฑ์บน 
  ๕๘.2.3  ตัดคะแนนความประพฤติ 
  ๕๘.2.4  ท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียน 
 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ภายนอกโรงเรียน 
 พัฒนาตนเองที่บ้านโดยมีผู้ปกครองดูแล 
 กิจกรรมเข้าค่ายเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

  ข้อ ๕๙  การลงโทษนักเรียนให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียน ให้รู้ส านึกในความผิดและประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป 

การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
การท าทัณฑ์บน ใช้ในกรณีนักเรียน ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน หรือกรณีท าให้

เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของโรงเรียน หรือฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนบ่อยครั้งหรือได้รับโทษว่ากล่าว
ตักเตือนแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่เข็ดหลาบ   การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดา หรือ
ผู้ปกครองนักเรียนมาบันทึกรับทราบความผิดที่รับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

  ตัดคะแนนความประพฤติ ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระท าความผิดตามลักษณะของความผิด      
ที่ก าหนดในระเบียบนี้และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

  ท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระท าความผิดเพ่ือเจตนาที่จะแก้ไข
พฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์  ให้รู้ส านึกในความผิดหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น 

  การให้นักเรียนพัฒนาตนเองที่บ้านโดยมีผู้ปกครองดูแล ใช้ในกรณีนักเรียนประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือ กรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของโรงเรียนอย่างร้ายแรง หรือ   
ฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนบ่อยครั้ง ซ้ าซาก หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือน ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือ 
ท าทัณฑ์บนแล้วแตย่ังไม่เข็ดหลาบยังกระท าความผิดร้ายแรงอีก 

   

หมวด 1๑ 
การตัดคะแนนความประพฤติ 

  ข้อ ๖๐  การตัดคะแนนความประพฤติ 
   ก าหนดให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ  ๑๐๐  คะแนน  เมื่อต้นปีการศึกษา  
หากนักเรียนกระท าความผิดจะได้รับโทษตัดคะแนนความประพฤติ  ตามลักษณะความผิดที่กระท า  หรือ    



ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  หากนักเรียนประพฤตตินดี  นักเรียนจะได้รับคะแนนความประพฤติเพ่ิมขึ้น มากหรือน้อย
ตามรายการพฤติกรรมที่โรงเรียนก าหนด 
  ข้อ ๖๑  การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามประเภทความผิด ดังนี้ 

หมวด การกระท าความผิด 
การตัด
คะแนน 

ระดับการลงโทษ/
แนวปฏิบัติ 

หมวด 1 
การปฏิบัติ
ตนทั่วไป 

 

หนีเรียน  หนีออกนอกโรงเรียน  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
๑. ไม่ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด 
๒. ท ากิจกรรมอย่างอ่ืนในห้องเรียนขณะที่มีการ เรียนการสอน 
๓. ไม่เข้าห้องประชุม 
๔. ไม่เข้าแถว 
๕. ก่อกวนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอาจารย์ผู้สอน 
ในชั่วโมงเรียน 
๖. หนีเรียน/ไม่เข้าห้องเรียน 
๗. หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน 

 
5 
5 

10 
10 
10 

 
15 
๒0 

 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 

 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 

การพนัน 
1. มุงดูหรืออยู่ร่วมในเหตุการณ์ท่ีมีการเล่นการพนัน 

2. เล่นการพนันโดยไม่เอาทรัพย์ 
3. น ามาหรือมีอุปกรณ์การพนันในครอบครอง เช่น ไพ่ 

4. เล่นการพนันโดยเอาทรัพย์ 

 
10 

15 

20 

30 

 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
เชิญผู้ปกครอง 

การพกพาอาวุธ 
๑. น าวัตถุหรือวัสดุที่เป็นอันตรายเข้ามาในโรงเรียน 
๒. พกอาวุธมีด/สนับมือ  
 
๓. พกพาอาวุธหรือสิ่งของที่ใช้เป็นอาวุธ เช่น ปืน ระเบิด 

 
30 
๔0 

 
80 

 
เชิญผู้ปกครอง 
แจ้งเจ้าหน้าที่ 
ต ารวจและ 
ท าทัณฑ์บน 

อบายมุขและสิ่งเสพติด 
๑. มีบุหรี่อยู่ในครอบครอง  
2. เข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  เช่น  ร้านเกม  
ร้านคาราโอเกะ  สถานบันเทิง 
3. สูบบุหรี่ในโรงเรียน/สูบบุหรี่นอกโรงเรียน 
4. ดื่มสุราหรือของมึนเมา 
5. เสพยาเสพติด เช่น กัญชา เฮโรอีน ยาบ้า 
6. มียาเสพติดหรือสารเสพติดอยู่ในครอบครอง 
7. มียาเสพติดหรือสิ่งเสพติดไว้จ าหน่าย จ่าย แจก 

 
๓0 
30 

 
50 
60 
80 
80 
80 

 
เชิญผู้ปกครอง 
เชิญผู้ปกครอง 

 
เชิญผู้ปกครอง 
เชิญผู้ปกครอง 
ท าทัณฑ์บน 
ท าทัณฑ์บน 
ท าทัณฑ์บน 

  



หมวด การกระท าความผิด 
การตัด
คะแนน 

ระดับการลงโทษ/
แนวปฏิบัติ 

หมวด 1 
การปฏิบัติ
ตนทั่วไป 

 

ความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ 
1. ยืมทรัพย์สินหรือสิ่งของของโรงเรียนแล้วไมส่่งคืน 

2. ฉ้อโกง 

3. ลักทรัพย์ (ตามราคาทรัพย์) 
4. วิ่งราวทรัพย์ (ตามราคาทรัพย์) 
5. กรรโชกทรัพย์ (ตามราคาทรัพย์) 

 
20 
20 

50-80 
60-80 
60-80 

 

เชิญผู้ปกครอง 

และชดใช้
ค่าเสียหาย 

เสนอกรรมการ
พิจารณา 

การทะเลาะวิวาท 
1. ทะเลาะวิวาทโดยไม่มีอาวุธ 

2. ทะเลาะวิวาทเป็นกลุ่มโดยไม่มีอาวุธ รุมท าร้ายร่างกาย ผู้อื่น 

3. ชักชวนบุคคลภายนอกมาข่มขู่นักเรียนไม่ท าร้ายร่างกาย 

4. ชักชวนบุคคลภายนอกมาข่มขู่นักเรียนท าร้ายร่างกาย 

๕. ทะเลาะวิวาทใช้อาวุธท าร้ายร่างกาย 

๖. ทะเลาะวิวาทเป็นกลุ่มและใช้อาวุธ 

๗.. ท าร้ายร่างกายได้รับอันตรายสาหัส 

8. ชักชวนบุคคลภายนอกมาข่มขู่นักเรียนท าร้ายร่างกาย จนได้รับ
อันตรายสาหัส 

 
50 

50 

50 

60 

80 

80 

80 

80 

 
 
 

เชิญผู้ปกครอง 

ท าทัณฑ์บน/
เงื่อนไข/สัญญา/ 
เสนอกรรมการ

พิจารณา 
 

ความผิดที่เกี่ยวกับเพศ 
1. อยู่ในทีล่ับตาสองต่อสอง 
2. แสดงออกซึ่งกิริยาอาการความพอใจทางเพศ เช่น จับมือถือ
แขน โอบคอ หอมแก้ม จูบ นอนหนุนตัก 
3. กระท าอนาจาร 
4. พยายามล่วงละเมิดทางเพศ 
5. ชายหญิงได้เสียเป็นสามี ภรรยา โดยพฤตินัย 

 
30 
50 

 
60 
80 
80 

 
เชิญผู้ปกครอง 
เชิญผู้ปกครอง 

 
ท าทัณฑ์บน/ 
ท าเงื่อนไข/ 

สัญญา 
เสนอกรรมการ

พิจารณา 

ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน 
1. ไม่เข้าออกโรงเรียนในทางเข้าออก 
๒. มี หรือ น าหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารในโรงเรียน 
๓. โพสต์ภาพที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
๔. โพสต์ข้อความที่ท าให้ผู้อ่ืน / โรงเรียนเสื่อมเสีย 
๕. ถูกเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุม 
๖. กระท าการใดๆ ที่ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน เช่น กรณี
ชู้สาว 

 
๒0 
๒๐ 

30-50 
30-50 
60-80 
60-80 

 
เชิญผู้ปกครอง 
ท าทัณฑ์บน 
ท าทัณฑ์บน 
ท าทัณฑ์บน 
ท าทัณฑ์บน 
ท าทัณฑ์บน 

 

  



หมวด การกระท าความผิด 
การตัด
คะแนน 

ระดับการลงโทษ/
แนวปฏิบัติ 

หมวด 1 
การปฏิบัติ
ตนทั่วไป 

 

การมีส่วนรวมในการกระท าความผิด 
1. มีส่วนร่วมในการกระท าความผิด 
2. บังคับ  ขู่เข็ญ จ้างวาน  สนับสนุน  หรือยุยงส่งเสริม  หรือด้วย
วิธีการใด ๆ ให้ผู้อ่ืน กระท าความผิดตามหมวดต่างๆ 

 
30 
50 

 
เชิญผู้ปกครอง 
เชิญผู้ปกครอง 

 

หมวด ๒ 
การปฏิบัติ

ตนใน
โรงเรียน 

 

ท าลายทรัพย์สิน 
1. ขีดเขียนผนัง โต๊ะ เก้าอ้ีหรือสิ่งของอ่ืนใดของโรงเรียน 
2. ท าลายทรัพย์สินของผู้อื่น 
3. ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน 

 
20 
50 
80 

 
ว่ากล่าวตักเตือน 
เชิญผู้ปกครอง 

และชดใช้
ค่าเสียหาย 

ก้าวร้าว ดูหม่ิน เหยียดหยาม หม่ินประมาท ข่มขู่ 
1. กลั่นแกล้งหรือล้อเลียนผู้อ่ืน 
2. กล่าวค าหยาบคายหรือพูดจาส่อเสียด ดูหมิ่นเหยียดหยาม 
3. หมิ่นประมาท 
4. บังคับข่มขู่ผู้อ่ืน 
5. ก้าวร้าวบุคคลอื่น 
6. ก้าวร้าว ครู – อาจารย์ 

 
10 
10 
10 
20 
20 
50 

 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
เชิญผู้ปกครอง 
เชิญผู้ปกครอง 

 เครื่องมือสื่อสาร 
๑. น าวิทยุ เกม อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อ่ืน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนมาโรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต 
๒. น าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนมา โรงเรียน 
เช่น โทรศัพท์มือถือ 

 
๑๐ 

 
๒๐ 

 

 
ริบไว้ 

ให้ผู้ปกครอง 
มารับ 

 ปลอมแปลงเอกสาร 
1. ปลอมแปลงเอกสารการเรียน 
2. ปลอมลายมือชื่อครู 
3. อ้างอิง แก้ไขหรือปลอมแปลงเอกสารทางราชการ 
4. น าเอกสารของโรงเรียนไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง 

 
10 
20 
20 
20 

 
ว่ากล่าวตักเตือน 
เชิญผู้ปกครอง 
เชิญผู้ปกครอง 
เชิญผู้ปกครอง 

  



หมวด การกระท าความผิด 
การตัด
คะแนน 

ระดับการลงโทษ/
แนวปฏิบัติ 

หมวด 3 
การแต่ง

กาย 

เครื่องแบบและการแต่งกาย 
1. ผิดระเบียบเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียน 
     ๑.๑  ถุงเท้ารองเท้าไม่ถูกต้อง 
     1.๒  ไม่สวมถุงเท้า  สวมรองเท้าแตะ   
     1.๓  ไม่สวมเครื่องแบบของตัวเอง 
     1.๔  สวมชุดพละในวันที่ไม่มีคาบเรียน 
     1.๕  กางเกงพละผิดระเบียบ (แต่งทรง) 
     1.๖  กระโปรงสั้น      
2. แต่งกายไม่เรียบร้อย 
      2.1  ใส่รองเท้าเหยียบส้น 
      2.2  ไม่ปักเครื่องหมายระดับชั้น ชื่อ –สกุล 
      2.3  ดึงชายเสื้อปิดเข็มขัด 
      2.4  ใส่เสื้อพับแขน 
      2.5  สวมเสื้อโดยไม่กลัดกระดุมเม็ดที่ 2 จากคอ 
      2.6  นักเรียนหญิงไม่สวมเสื้อซับใน 
      2.7  ปล่อยชายเสื้อ 

๓. เล็บยาว 
๔. ไว้หนวดเครา 
๕. ใช้เครื่องประดับ เช่น ต่างหู แหวน ก าไล ยกเว้น นาฬิกาสายสี
ด า สีน้ าตาล สีขาว  หรือสเตนเลส (สีเงิน)   
๖. ทาเล็บมือหรือเล็บเท้า 
๗. แต่งหน้า ตกแต่งดวงตา ใส ่Big eye เขียนคิ้ว  กันคิ้ว  ทาลปิสติก 
๘. สักตามร่างกาย 

 
 

5 
5 

10 
10 
20 
20 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
5 
5 
๕ 
 

10 
20 
๓0 

 
 

ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน/
เชิญผู้ปกครอง 

 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 

 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
เชิญผู้ปกครอง 

หมวด 3 
การแต่ง

กาย 

ทรงผม 
1. ผมยาว เกินเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ตัดผมผิดระเบียบ แก้ไขได้ 
๓. ตกแต่งทรงผม ท าสีผมผิดระเบียบที่โรงเรียนก าหนด 
๔. ตัดผมผิดระเบียบ แก้ไขไม่ได้ 

 
10 
20 
๒๐ 
50 

 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 

เชิญผู้ปกครอง 

หมวด 4 

การมา
โรงเรียน 

1 เข้าห้องเรียนสายเกิน 15 นาที 
๒. หยุดเรียนโดยไม่ส่งใบลา หรือไม่แจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบ 
๓. เชิญผู้ปกครองแล้วไม่มาตามก าหนด 

5 
5 

๑๐ 

ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน/
เชิญผู้ปกครอง 

  



หมวด การกระท าความผิด 
การตัด
คะแนน 

ระดับการลงโทษ/
แนวปฏิบัติ 

หมวด 5 
การตรงต่อ

เวลา 

การมาโรงเรียนสาย 
๑. หลังกิจกรรมหน้าเสาธง ถึงเวลา ๐๘.๓๐ น.  
๒.  หลังเวลา  ๐๘.๓๑ – ๐๙.๐๐ น. 

 
5 

๑๐ 

 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 

หมวด 7 
การรักษา

ความ
สะอาด 

๑. ไม่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
๒. ทิ้งขยะไม่ถูกท่ี 

๑๐ 
๑๐ 

ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 

 

หมวด 8 
การ

รับประทาน
อาหาร 

๑. ไม่เก็บภาชนะหลังจากจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว 
๒. กระท าการใดๆ ให้เกิดความสกปรกภายในโรงเรียน 
๓. น าอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดไปรับประทานและดื่มในสถานที่
ที่โรงเรียนห้าม 

๑๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 

ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 

หมวด 9 
การจราจร
ในโรงเรียน 

๑. ขับข่ีรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย 
๒. จอดรถจักรยานยนต์ไว้นอกบริเวณโรงเรียน 
๓. น ารถยนต์เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน 

๑๐ 
20 
30 

ว่ากล่าวตักเตือน 

ว่ากล่าวตักเตือน 

ว่ากล่าวตักเตือน 

 เบ็ดเตล็ด 
๑. ไม่มีอุปกรณ์การเรียน 
๒. ไม่น ากระเป๋านักเรียนมาโรงเรียน 
๓. การกระท าการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อ่ืน 
๔. ไม่ด าเนินการหรือปฏิบัติตามค าสั่งที่โรงเรียนแจ้งหรือ
มอบหมาย 
๕. ใช้สถานที่ผิดประเภท เช่น เล่นกีฬาในห้องเรียน 
๖. ใช้ห้องน้ าครู 
๗. มี  หรือใช้สิ่งที่ท าให้เกิดเสียงดัง หรือก่อให้เกิดอันตราย  หรือ
ก่อให้เกิดความหวาดกลัว และก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ผู้อื่น 
๘. ทุจริตในการสอบ 

 
๕ 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 
๑๐ 
๑๐ 
๒๐ 

 
๖๐ 

 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 

 
ว่ากล่าวตักเตือน 
ว่ากล่าวตักเตือน 
เชิญผู้ปกครอง 

 
ท าทัณฑ์บน 

  



หมวด ๑๒ 
การเพิ่มคะแนนความประพฤติ 

  ข้อ ๖๒  การให้คะแนนเพ่ิม  กรณีนักเรียนประพฤติตนดี  ให้เป็นไปตามรายการที่ก าหนด ดังนี้ 

รายการประพฤติตนดี   การเพิ่มคะแนน 
คะแนน หมายเหตุ 

๑. เก็บสิ่งของ/ทรัพย์สินมูลค่าไม่เกิน ๒๐๐ บาทได้และน าส่งครู 
๒. เก็บสิ่งของ  ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่า  ๒๐๐  บาทได้และน าส่งครู 
๓. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิดของนักเรียนอ่ืน 
๔. อุทิศตนช่วยเหลืองานต่างๆของครูหรืองานของโรงเรียน 
๕. ได้รับคัดเลือกเป็นรองหัวหน้าห้องและคณะกรรมการห้องเรียนในแต่ละปี
การศึกษา 
๖. ได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าห้องในแต่ละปีการศึกษา 
๗. ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการบริหารคณะสี 
๘. ได้รับคัดเลือกให้เป็นรองประธานคณะสี 
๙. ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานคณะสี 
๑๐. ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการนักเรียน 
๑๑. ได้รับคัดเลือกให้เป็นรองประธานคณะกรรมการนักเรียน 
๑๒. ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการนักเรียน 
๑๓. เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภายนอก 
๑๔. เข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นและได้รับรางวัล
อันดับที่ ๑,๒  หรือ ๓ 
๑๕. เป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรมภายนอกโรงเรียนและได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ , ๒ หรือ ๓  (ระดับจังหวัด) 
๑๖. เป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรมภายนอกโรงเรียนและได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ , ๒ หรือ ๓  (ระดับภาค) 
๑๗. เป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรมภายนอกโรงเรียนและได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ , ๒ หรือ ๓  (ระดับประเทศ) 
๑๘. ได้เกียรติบัตรยกย่อง ชมเชยจากหน่วยงานภายนอก 
๑๙. สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน 
 

๕ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๑๐ 
๑๕ 
๒๐ 
๑๕ 
๒๐ 
๒๕ 
๑๐ 
๑๐ 

 
15 

 
๒๐ 

 
๒๕ 

 
๒๐ 
๒๕ 

 

   

 



ข้อ ๖๓    ผู้มีอ านาจในการตัดคะแนนหรือเพ่ิมคะแนนความประพฤตินักเรียน 
   ๖๓.๑  ครูทุกคนมีอ านาจตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนตามลักษณะความผิด  
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  แต่ต้องไม่เกินเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   ๖๓.1.1 ครูทุกคนมีอ านาจตัดคะแนนนักเรียนคนใดคนหนึ่งได้ไม่เกินครั้ง ละ       
10  คะแนน 
   ๖๓.๑.๒  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้าเวรประจ าวัน/เวรประจ าสัปดาห์  
หัวหน้าระดับชั้น  หัวหน้างาน  มีอ านาจตัดคะแนนนักเรียนคนใดคนหนึ่งได้ไม่เกินครั้งละ  2๐  คะแนน 
   ๖๓.๑.๓  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมีอ านาจตัดคะแนนนักเรียนคนใดคนหนึ่งได้ไม่
เกินครั้งละ   3๐  คะแนน 
  ข้อ ๖๔  การตัดคะแนนนักเรียนกระท าความผิดครั้งหนึ่งเกิน 30 คะแนน  และมีระดับการลงโทษ
มากกว่าการว่ากล่าวตักเตือน  ให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
  ข้อ ๖๕  คณะกรรมการตามข้อ ๖๔  ให้มีชื่อว่า “คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน”   
ประกอบด้วย  
  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็นประธานคณะกรรมการ 
  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน    เป็นรองประธานคณะกรรมการ 
  หัวหน้าระดับชั้นทุกระดับชั้น   เป็นกรรมการ 
                    หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  มีหน้าที่   
   1.  ส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาในการบังคับใช้ระเบียบโรงเรียน
ว่าด้วย ก าหนดความประพฤติของนักเรียน การตัดคะแนน และการเพิ่มคะแนนความประพฤติ พ.ศ. 2560   
   ๒.  ควบคุม ก ากับ ติดตาม  ดูแล  และอบรบสั่งสอนนักเรียนให้ประพฤติตนตาม
ระเบียบของโรงเรียน 
   ๓.  ประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรภายในและภายนอก
โรงเรียนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
   ๔.  พิจารณาการกระท าความผิดและการลงโทษนักเรียน  ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ในระเบียบ 
   ๕.  ด าเนินการอ่ืนๆ  ตามที่ระเบียบให้อ านาจไว้ 
   ๖.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ข้อ ๖๖  ครูทุกคนมีสิทธิ์เสนอเพ่ิมคะแนนความประพฤติของนักเรียน  ตามความเหมาะสมของ
พฤติกรรมตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
  ข้อ ๖๗  ผู้อ านวยการโรงเรียนมีอ านาจยับยั้งการตัดคะแนน  ลดคะแนนที่ตัด  เพ่ิมคะแนนที่ตัด   หรือ
ลดและเพ่ิมคะแนนได้ทุกกรณีตามที่เห็นสมควร 



  ข้อ ๖๘  นักเรียนคนใดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสามารถแจ้งความประสงค์ท ากิจกรรมเพ่ือปรับ
เพ่ิมคะแนนที่ถูกตัดได้ตลอดปี  ทั้งนี้การท ากิจกรรมเพ่ือปรับเพ่ิมคะแนนให้เป็นไปตามที่  คณะกรรมการ
ส่งเสริมความประพฤติก าหนด 
  ข้อ ๖๙  เมื่อสิ้นปีการศึกษา  นักเรียนทุกคนต้องมีคะแนนความประพฤติรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
จึงจะถือว่า นักเรียนมีความประพฤติดี  หากมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด  นักเรียนต้องท ากิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนกว่าจะมีคะแนนครบตามเกณฑ์  ในช่วงปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน  ตามข้อ 5๘.1.4  
และข้อ  5๘.2.4 
  ข้อ ๗๐  นักเรียนคนใดไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติและได้รับคะแนนความประพฤติดีเพ่ิมอีก  
นักเรียนมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับเกียรติบัตรจากโรงเรียน  เมื่อจบการศึกษาในแต่ละระดับชั้น 
  ข้อ ๗๑  การตัดคะแนนและการเพ่ิมคะแนนความประพฤติที่ไม่มีก าหนดในประเภทความผิดและ
รายการเพ่ิมคะแนนความประพฤติ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
พิจารณา 
 ข้อ 7๒  นักเรียนกระท าความผิดโดยอ้างว่าไม่ทราบระเบียบไม่ได้ 
  ข้อ ๗๓  กรณีความผิดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายพิจารณา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

 
 

(นายภิญโญ  พุดจีน) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


