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ระเบียบโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
ว่าด้วยกฎข้อบังคับ และการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนปากพลีวิทยาคารเป็นผู้มี
ความรู้ดี มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัยดี มีจรรยามารยาทเรียบร้อย เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครู
เป็นสมาชิกทีด่ ีของสังคมเป็นพลเมืองดีของชาติ ทางโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จึงได้กาหนดระเบียบนี้ขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางที่จะให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบและปฏิบัติตามได้ถูกต้องในแนวทางเดียวกันดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร” ว่าด้วยกฎข้อบังคับและการแก้ไข
พฤติกรรมของนักเรียน พ.ศ. 2565
ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบของโรงเรียนที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงระเบียบข้อบังคับ หรือ
ข้อปฏิบัติอื่นที่กรม กอง กระทรวงศึกษาธิการ เจ้าสังกัด ประกาศคณะปฏิวัติ ให้ปฏิบัติ
ข้อ 3 นักเรียนของโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 ให้ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคารทุกคนถือปฏิบัติ ในการใช้ระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด
และเป็นไปในทางเดียวกัน
ข้อ 5 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบนี้ ต้องเป็นมติของ คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสถานศึกษา
ข้อ 6 ระเบียบนี้แบ่งเป็น 6 หมวดดังนี้
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หมวดที่ 1 ความประพฤติของนักเรียน
เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้
1. นักเรียนต้องมีมารยาทอ่อนน้อม เคารพ และเชื่อฟังคาสั่งสอนของครู ไม่คิดร้าย แสดงกิริยาวาจา
อันไม่เหมาะสมทั้งต่อหน้าและลับหลัง
2. นักเรียนจะต้องรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน ช่วยเหลืองานและกิจกรรมของโรงเรียนตามโอกาส
ตามความสามารถ และตามความถนัด
3. นักเรียนต้องยึดหลักคุณธรรมดังต่อไปนี้
3.1 มีความซื่อสัตย์
3.2 มีความกตัญญูกตเวที
3.3 มีความสามัคคี
3.4 มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
4. มีน้าใจเป็นนักกีฬา
5. นักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีในสังคม
6. นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาโรงเรียน หรือมาติดต่อกับทางโรงเรียน หรือมาร่วม
กิจกรรมอื่นๆ ที่ทางโรงเรียนนัดหมาย เว้นแต่หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจะสั่งเป็น
อย่างอื่น
7. นักเรียนจะต้องเป็นผู้ประหยัด ไม่ใช้จ่ายเงินหรือสิ่งของฟุ่มเฟือย เกินความจาเป็น
8. นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ และมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น. และกลับตามเวลา
ที่กาหนด เว้นเสียแต่มีเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครูเวรประจาวัน
9. นักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์การเรียนมาให้พร้อมตามตารางเรียน ในวันที่มีการเรียนการสอนตามปกติ และ
จะต้องนาอุปกรณ์การเรียนกลับบ้านทุกวัน ห้ามทิ้ง หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ที่โรงเรียน หรือในโต๊ะเรียน
10. การนาบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียน จะต้องขออนุญาตทางโรงเรียนก่อนทุกครั้ง
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หมวดที่ 2 การมาเรียน/การลาและการขออนุญาต
ออกนอกบริเวณโรงเรียน
1. การมาโรงเรียน
1.1 นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาในการเข้าแถวเคารพธงชาติ และต้องแต่งกายเรียบร้อยถูกต้อง
ตามระเบียบของโรงเรียน ตั้งแต่ออกจากบ้านถึงโรงเรียนจนกระทั่งกลับถึงบ้าน เมื่อเข้าโรงเรียนจะต้องเดินแถว
เข้ามาและต้องไหว้พระ(หอพระ) ถ้ามาโดยรถจักรยานหรือจักรยานยนต์ให้ขับขี่ช้าๆ แล้วนารถไปจอดในที่
กาหนดให้ หรือปฏิบัติตามที่โรงเรียนกาหนดเพิ่มเติม
1.2 การมาสาย นักเรียนที่มาไม่ทันเคารพธงชาติในแถว จะต้องรีบเร่งมาเข้าแถว ไม่หลบ หรือเลี่ยง
ถ่วงเวลา ขณะเดินเข้ามาในโรงเรียนกาลังมีการเคารพธงชาติอยู่ นักเรียนต้องหยุดเคารพธงชาติ สวดมนต์พร้อม
กับนักเรียนที่อยู่ในแถว แล้วรีบมาเข้าแถวต่างหากไม่เดินไปในแถวจะทาให้ไม่เป็นระเบียบ หากมาหลังจากหมด
เวลาพบครูที่ปรึกษาแล้ว (เวลาเริ่มเรียนวิชาแรก) จะต้องไปทาบัตรมาสาย ที่ห้องกิจการนักเรียนบันทึกชื่อในสมุด
มาสายให้เรียบร้อย และนาบัตรมาสายให้ครูประจาวิชาลงนามรับทราบในบัตรก่อนเข้าห้องเรียน แล้วนาไปให้
ครูที่ปรึกษารับทราบ และนาบัตรมาคืนห้องกิจการนักเรียนภายในเวลา 12.00 น. ของวันนั้น

2. การลากิจหรือการลาป่วย นักเรียนจะต้องถือปฏิบัติดังนี้
2.1 การลากิจหรือการลาป่วย ทุกครั้งนักเรียนจะต้องเขียนใบลาตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนได้กาหนดไว้
ทุกครั้งที่ไม่มาโรงเรียน (มีแบบฟอร์มที่ฝ่ายกิจการนักเรียน) แล้วยื่นต่อครูที่ปรึกษาล่วงหน้า หรือในวันที่มาโรงเรียน
2.2 ในใบลานั้นเมื่อนักเรียนกรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว จะต้องให้ผู้ปกครองลงนามรับรอง และลายมือชื่อ
ผู้ปกครองนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ผู้ปกครองได้แสดงไว้กับทางโรงเรียนแล้ว ถ้าใบลาไม่มีลายมือชื่อของ
ผู้ปกครองหรือเป็นลายมือปลอม ทางโรงเรียนจะไม่รับพิจารณาใบลานั้น และจะถือว่านักเรียนขาดเรียน และถ้า
ทางโรงเรียนพิสูจน์ได้ว่าลายมือชื่อรับรองของผู้ปกครอง เป็นลายมือปลอม ใบลานั้นไม่ถือว่าเป็นเอกสารอ้างอิงได้

3. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
เมื่อนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว จะออกไปนอกบริเวณโรงเรียนได้ก็ต่อเมื่อเลิกเรียนตามเวลา
ที่กาหนด แต่ถ้านักเรียนมีความจาเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนเลิกเรียน จะต้องขออนุญาตทาง
โรงเรียนและต้องได้รับอนุญาตเสียก่อน (ติดต่อที่กิจการนักเรียน) จึงจะออกไปได้ ทั้งนี้โดยการถือปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ดังนี้
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3.1 กรณีรู้ล่วงหน้า ให้นักเรียนนาหลักฐานการขออนุญาตจากผู้ปกครอง มาแสดงต่อครูเวร ฝ่ายกิจการ
นักเรียน หรือถ้าไม่มีหนังสือดังกล่าว ในกรณีที่นักเรียนมีความจาเป็นหรือภารกิจเร่งด่วน เมื่ออยู่ในโรงเรียนแล้ว
ให้นักเรียนแจ้งครูเวรประจาวัน หรือผู้ที่หัวหน้าสถานศึกษาได้มอบหมายในการพิจารณาอนุญาต และทาบัตรขอ
ออกนอกบริเวณโรงเรียนต่อไป
3.2 เมื่อนักเรียนได้รับอนุญาตแล้วโรงเรียนจะมีหนังสือให้นักเรียนไว้เป็นสาคัญ(บัตรเหลือง) นักเรียน
จะต้องมีหนังสือติดตัวตลอดเวลาขณะที่อยู่นอกบริเวณโรงเรียน และต้องให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจ เช่น
สารวัตรนักเรียน หากไม่แสดงจะถือว่าส่อเจตนาหลบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน
3.3 เมื่อหมดช่วงเวลาที่ขออนุญาตไว้ และนักเรียนกลับเข้ามาในบริเวณโรงเรียนแล้ว จะต้องนาหนังสือ
ที่ขออนุญาตพร้อมบัตรคืนที่ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักเรียนจะต้องลงลายมือชื่อคืน ในสมุดบันทึกให้เรียบร้อย
จึงจะหมดขั้นตอนการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยสมบูรณ์
3.4 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนทุกครั้ง นักเรียนจะต้องแจ้งให้ครูต่อไปนี้
ทราบเสียก่อน ถ้าไประหว่างเวลาเรียน ต้องให้ครูประจาวิชาทุกวิชาที่ไม่ได้เรียนขณะออกนอกโรงเรียนและครู
ที่ปรึกษาทราบ ถ้าไปช่วงไม่ใช่เวลาเรียน ให้แจ้งครูที่ปรึกษารับทราบในใบขอออกนอกบริเวณโรงเรียน แล้วให้
ครูเวรหรือครูหัวหน้ากิจการนักเรียน หรือให้ครูท่านอื่นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาลงนาม
3.5 ถ้านักเรียนขออนุญาต ออกนอกบริเวณโรงเรียนระหว่างคาบเรียน และกลับเข้ามาในวันนั้น
นักเรียนจะต้องคืนหลักฐานในวันนั้น โดยปฏิบัติเหมือนข้อ 3.3
3.6 ถ้านักเรียนขออนุญาต ออกนอกบริเวณโรงเรียน แล้วไม่กลับเข้าโรงเรียนอีกในวันนั้น แต่กลับเข้า
เรียนในวันถัดไปก็ให้นามาคืนในวันที่นักเรียนมาเรียน
3.7 ทุกครั้งที่นักเรียนคืนหลักฐาน จะต้องลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกทุกครั้ง หากนักเรียนไม่ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสาคัญและปรากฏว่าหลักฐานหายไป นักเรียนจะต้องรับผิดชอบและถือว่ามีความผิด
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หมวดที่ 3 การทาความเคารพ

1. การทาความเคารพในห้องเรียน
1.1 เมื่อครูประจาวิชา ครูที่ปรึกษา หรือครูท่านอื่น เข้าห้องเรียนหัวหน้านักเรียนเป็นผู้บอกว่า“นักเรียน
เคารพ” ให้นักเรียนทุกคนในห้องยืนขึ้น พร้อมกับยกมือไหว้แล้วกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ,ค่ะ” โดยนักเรียนชาย
– หญิง กล่าวพร้อมกัน
1.2 เมื่อครูท่านนั้นออกจากห้อง ให้หัวหน้านักเรียนบอกว่า “นักเรียนตรง” ให้นักเรียนทุกคนยืนพร้อมกับ
ยกมือไหว้แล้วกล่าวคาว่า “ขอบคุณครับ,ค่ะ” โดยนักเรียนชาย – หญิง กล่าวพร้อมกัน
1.3 ในกรณีที่มีผู้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน หรือผู้ที่ควรเคารพอื่นๆ เข้าไปในห้องเรียน ให้ครูที่ควบคุม หรือ
กาลังสอนนักเรียนในห้องนั้นเป็นผู้ที่บอกทาความเคารพ และนักเรียนกล่าวคาเหมือนข้อ 1.1 และ 1.2

2. การทาความเคารพนอกห้องเรียน หรือภายในบริเวณโรงเรียน
2.1 เมื่อเวลานักเรียนพบครู หรือเดินสวนทางกับครู ให้นักเรียนทาความเคารพโดยการยืนตรงแล้วยกมือ
ไหว้พร้อมกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ,ค่ะ” แต่ในกรณีที่มือไม่ว่าง เช่น กาลังถือสิ่งของหนักไม่สามารถวางได้ เพราะ
ไม่เป็นการสะดวกหรือของนั้นอาจเกิดการเสียหายได้ ก็อนุโลมโดยการ ค้อมศีรษะ หรือยืนตรงพร้อมกล่าวคาว่า
“สวัสดีครับ,ค่ะ”
2.2 เมื่อต้องการจะเดินแซงออกหน้าครูให้นักเรียนผู้นั้นกล่าวคาว่า “ขออนุญาตครับ,ค่ะ” พร้อมกับ
ค้อมศีรษะเล็กน้อยตามมารยาทไทย
2.3 เมือ่ ต้องการเดินผ่านครูที่อยู่กับที่ให้นักเรียนเดินค้อมศีรษะเล็กน้อย พร้อมกล่าวคาว่า
“ขอโทษครับ,ค่ะ” แล้วจึงค่อยผ่านไป
2.4 เมื่อนักเรียนต้องเดินผ่านครูที่นั่งอยู่กับที่นั่งหรือม้านั่ง ก็ให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อ 2.3 แต่ลักษณะ
การค้อมศีรษะต้องให้มากกว่าเดิม
2.5 เมื่อนักเรียนจะเข้าพบครู ไม่ว่าจะเข้าพบเอง เช่น นาของไปส่ง หรือ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่ว่า
สถานที่ใดที่ครูผู้นั้นนั่งอยู่ ให้นักเรียนผู้นั้นนั่งคุกเข่าห่างจากครูพองาม แต่ถ้าครูผู้นั้นยืนอยู่หรืออยู่ในสถานที่
นักเรียนไม่สามารถนั่งได้ ก็ให้นักเรียนยืนตรงในท่าทีส่ ุภาพเรียบร้อย ห่างพองาม ไม่ยืนงอเข่า หย่อนขา
มือไขว้หลัง หรือยืนเอียงไหล่
2.6 ในกรณีที่นักเรียนเดินเป็นระเบียบแถว เช่น เวลาเปลี่ยนคาบเรียนหรือตอนกลับบ้าน เมื่อผ่านครู
ไม่ต้องหยุดทาความเคารพ เพียงแต่ค้อมศีรษะเล็กน้อย
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3. การทาความเคารพนอกบริเวณโรงเรียนและขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
3.1 เมื่อพบครู นอกบริเวณโรงเรียน สถานที่ใดก็ตาม ให้นักเรียนยกมือไหว้พร้อมกับกล่าวคาว่า “สวัสดี
ครับ,ค่ะ” ด้วยความสุภาพอ่อนน้อมตามมารยาทไทย
3.2 เมื่อสวนทางกับครู ในขณะที่นักเรียนขับขี่ยานพาหนะและครูผู้นั้นก็ขับขี่ยานพาหนะหรือรถยนต์
ก็เพียงให้นักเรียนก้มศีรษะเล็กน้อย แล้วกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ,ค่ะ” ไม่ต้องหยุดยานพาหนะ หรือลงจาก
ยานพาหนะ แต่ต้องระวังความปลอดภัยไว้เป็นสาคัญ
3.3 เมือ่ นักเรียนมาโรงเรียน และพบครูที่ทาหน้าที่เวรประตูทางเข้าโรงเรียนในตอนเช้า ให้นักเรียนถือ
ปฏิบัติดังนี้
3.3.1 ถ้านักเรียนเดินเข้าโรงเรียน ให้หยุดวางกระเป๋าหรือสิ่งของที่ถือมา แล้วทาความเคารพ
โดยยกมือไหว้ กล่าวคาว่า “สวัสดีครับ,ค่ะ” แล้วจึงหยิบของเดินเข้าโรงเรียน
3.3.2 จากข้อ 3.3.1 ถ้าสิ่งของที่นักเรียนถือมาหนักหรือลาบากในการวาง หรือถ้าวางอาจเกิด
การเสียหาย หรือเวลานั้นฝนตกพื้นไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องวางสิ่งของ เพียงแต่นักเรียนค้อมศีรษะเล็กน้อย
กล่าวคาว่า “สวัสดีครับ,ค่ะ”
3.3.3 ถ้านักเรียนขับขี่ยานพาหนะ เช่น จักรยาน หรือจักรยานยนต์ ให้ชะลอความเร็ว เมื่อผ่าน
ครู ให้ค้อมศีรษะ แล้วกล่าวคาว่า ”สวัสดีครับ,ค่ะ” ส่วนผูซ้ ้อนท้ายต้องทาตามด้วย และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ดัดแปลงรถทาให้เสียงดังเป็นที่ราคาญแก่ผู้อื่น เป็นต้น
3.3.4 นักเรียนที่มารถยนต์โดยสารประจา จะต้องนั่งรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ห้วยโหนหรือ
หยอกล้อกัน พบครูเวรนักเรียนที่นั่งอยู่ในรถ ให้อยู่ในท่าที่สุภาพเรียบร้อย
3.3.5 จากข้อ 3.3.4 ถ้าเกิดกรณีฝนกาลังตกอยู่ ก็อนุญาตให้เข้าโรงเรียนพร้อมรถในลักษณะ
เดิมที่โดยสารมา แต่ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย
3.3.6 เมื่อรถโดยสารเข้าไปหยุดเพื่อให้นักเรียนลง ณ จุดที่โรงเรียนกาหนดให้นักเรียนลงจากรถ
แล้วเดินเป็นแถวเรียงหนึ่งทาความเคารพครูเวรตรงจุดที่กาหนดและเดินแถวจนถึงหอพระ ให้หยุดยืนตรงไหว้พระ
ก่อนแยกย้ายกันไป
3.3.7 นักเรียนที่ขับขี่ยานพาหนะมาโรงเรียน ต้องจอดรถตรงจุดที่โรงเรียนกาหนด ทาความ
เคารพครูเวร นารถไปจอดที่โรงจอดรถ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร หรือข้อกาหนดของโรงเรียน จะถูก
ลงโทษ หรืออาจถูกห้ามนายานพาหนะมาโรงเรียนอีกตลอดไป
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หมวดที่ 4 ระเบียบการแต่งกาย
1. นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.1 ทรงผม ม.ต้น ให้ตัดทรงนักเรียนหรือทรงหวีรอง ผมด้านบนสั้นจากด้านหลังมาด้านหน้าตาม
ความเหมาะสมและปลายผมด้านหน้ายาวไม่เกินคิ้ว (5 เซนติเมตร) “ตามภาพแบบที่ 2 หน้า 26”
ทรงผม ม.ปลาย ให้ตัดรองทรงสูง ผมด้านบนสั้นจากด้านหลังมาด้านหน้าตามความเหมาะสม และ
ปลายผมด้านหน้ายาวไม่เกินคิ้ว (7 เซนติเมตร) “ตามภาพแบบที่ 2 หน้า 26”
ห้ามนักเรียนทุกระดับ ไว้ผมทรงอื่น เช่น ตัดผมทรงสกรีนเฮด โกนผม (ยกเว้นบวช) ตัดเป็นลาย
หรือตัดตามทรงแฟชั่นโดยเด็ดขาด ไม่ใส่น้ามัน หวีเสย หวีแสกกลาง ห้ามดัด ห้ามย้อม ห้ามไว้หนวดเครา
1.2 เสื้อ เป็นสีขาวเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย จุด ดอก ในเนื้อผ้า เนื้อผ้าต้องไม่บาง หรือมันเกินควร
ห้ามใช้ผ้าไหม หรือผ้าแพร มีลักษณะและเครื่องหมายประกอบดังนี้
1.2.1 แบบเสื้อ เป็นเสื้อเชิ้ต คอตั้ง ผ่าอกตลอด มีสาบที่อกเสื้อตลบออกด้านนอก
ประมาณ 4 เซนติเมตร
1.2.2 กระดุมเสื้อ สีขาวกลม เส้นผ่ากลางประมาณ 1 เซนติเมตร มีรังดุม ห้ามใช้ซิป
หรือขอเกาะ
1.2.3 แขนเสื้อยาวเหนือข้อศอกเล็กน้อย และสูงจากปลายศอก เมื่องอหรือเหยียดตรง
ไม่เกิน 5 เซนติเมตร ปลายแขนกว้างพองาม และมีขอบที่ปลายแขนพับเข้า ด้านในประมาณ 2 เซนติเมตร
1.2.4 ด้านหลังต้องไม่มีสาบหรือตะเข็บ หรือลวดลายใดๆ ไม่เย็บด้วยตะเข็บคู่
1.2.5 ที่อกเสื้อด้านซ้ายมีกระเป๋า 1 ใบ มีขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ
1.2.6 ขนาดของตัวเสื้อกว้าง ยาวพอเหมาะกับลาตัว ไม่เล็ก ใหญ่ สั้น หรือยาวเกินไป
สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ไม่ดึงเสื้อออกมามากจนมองไม่เห็นเข็มขัด
1.2.7 ที่ตัวเสื้ออกด้านขวา ปักอักษรย่อของโรงเรียน “ป.พ.ว.” ด้วยไหมสีน้าเงิน ขนาดตาม
ที่โรงเรียนกาหนด ห้ามใช้วิธีอื่นใดทั้งสิ้น
1.2.8 ที่เหนือกระเป๋าด้านซ้ายปักชื่อ และนามสกุลของนักเรียน ตามขนาดทีโ่ รงเรียนกาหนด
ด้วยไหมสีน้าเงิน เหนือชื่อด้านบนปักเครื่องหมายระดับชั้น เป็นจุดทึบ ตามขนาดที่กาหนดด้วย
ไหมสีน้าเงิน โดย ม.1 ปัก 1 วง ม.2 ปัก 2 วง ม.3 ปัก 3 วง ม.4 ปัก 1 วง ม.5 ปัก 2 วง ม.6 ปัก 3 วง
ขนาดวงเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร
1.3 กางเกง มีลักษณะ ดังนี้
ม.ต้น ผ้าโทเรหรือผ้าเสริทเท่านั้น ห้ามใช้เนื้อผ้าหนาหรือบางเกินไป เช่น พวกผ้ายีนส์
ผ้าเวสปอย ผ้าหางกระรอก เป็นต้น ใช้สีกากีไม่เข้มหรือจาง ออกไปทางขาวโดยเด็ดขาด
ม.ปลาย เป็นผ้าสีดาไม่บางหรือหนาเกินไป ให้ใช้เนื้อผ้าที่กาหนดให้ คือ ผ้าโทเร หรือ
ผ้าเสริทเท่านั้น ห้ามใช้เนื้อผ้าพวกยีนส์ ผ้าเวสปอย หรือเนื้อผ้าอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสม ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
ซึ่งกางเกงมีลักษณะดังนี้
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1.3.1 เป็นกางเกงขาสั้น ปลายยาวเหนือเข่าเมื่อยืนตรง ห่างจากกึ่งกลางสะบ้าเข่า
ขึ้นไปประมาณ 3-5 เซนติเมตร แต่ไม่ยาวจนคลุมเข่า ปลายขากว้าง ห่างจากขา
เมื่อสวมใส่พอเหมาะ ไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป
1.3.2 ปลายขาพับเข้าด้านใน 5 เซนติเมตร มีจีบด้านหน้าหันออกข้างละ 2 จีบ
1.3.3 มีกระเป๋าด้านข้างแบบธรรมดา ไม่มีกระเป๋าหลัง หรือกระเป๋าเจาะด้านหน้า
1.3.4 ที่ขอบกางเกงมีขอบประมาณ 4 เซนติเมตร และมีหูร้อยเข็มขัด 7 หู ขนาด 1 เซนติเมตร
กว้างกว่าขอบเอวกางเกงเล็กน้อย
1.3.5 กางเกงไม่ตัดเย็บแบบตะเข็บคู่ ไม่มีตรา ยี่ห้อติดภายนอก
1.3.6 ชุดพลศึกษา เสื้อสีแดงเลือดหมู ปักชื่อ – นามสกุล และระดับชั้น ด้วยไหมสีขาว โดย
ใช้แบบของโรงเรียน (ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย) เท่านั้น กางเกงวอร์มขายาวสีดาตามแบบของโรงเรียน ปลายขา
คลุมตาตุ่ม ห้ามตัดขาให้สั้นหรือทาให้กว้างหรือแคบเกินไป
1.4 เข็มขัด
1.4.1 เป็นเข็มขัดหนังสีน้าตาล ผิวเรียบไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ 4 ซ.ม. มีรูรับสลัก
เข็มขัด 1 รู ไม่มีสิ่งประดับอื่นๆ เช่น โลหะ สติ๊กเกอร์ และอื่นๆ
1.4.2 หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทองเหลืองสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขอบเหลี่ยมมน 4 ด้าน แบบหัวกลัด
มีปลอกสอดปลายสาย ไม่ปล่อยปลายสายห้อยลงมา
1.5 รองเท้า
ม.ต้น เป็นรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น มีเชือกผูกสีน้าตาลล้วนทั้งหมด หัวมน พื้นเรียบไม่มีส้น ไม่ใช้แบบ
พื้นหนา ไม่มียางหรือหนังคาดเป็นลวดลาย
ม.ปลาย เป็นรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น สีดาแบบมีสายผูกสีดา ขอบพื้นรองเท้าสีดา
พื้นเรียบไม่มีส้น หรือเป็นหนังสีดาล้วน ส้นสูงไม่เกิน 2 เซนติเมตร มีสายสีดาผูกและไม่มีลวดลาย
ชุดพลศึกษา ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ใช้รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาวล้วน แบบมีสายผูก ขอบพื้น
รองเท้าสีขาว พื้นเรียบห้ามใช้ส้นสูง หรือชนิดหุ้มข้อ ไม่มีหนังหรือพลาสติกคาดที่รองเท้า
1.6 ถุงเท้า
ม.ต้น ใช้ถุงเท้าสีน้าตาลกับเครื่องแบบนักเรียน ส่วนสีขาวใช้กับชุดพลศึกษา ไม่มลี วดลาย
ห้ามใช้ถุงเท้าลูกฟูกชนิดหนา หรือไนล่อนบาง ห้ามใช้สีเข้มหรืออ่อนเกินไป ถุงเท้าต้องยาวจากตาตุ่มขึ้นมา
ประมาณ 5-10 เซนติเมตร ไม่พับขอบ หากยางยืดชารุดอนุญาตให้พับขนาด 5 เซนติเมตร เหนือตาตุ่ม ห้ามพัน
ม้วนเป็นกลมๆ โดยเด็ดขาด
ม.ปลาย ใช้ถุงเท้าสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย ไม่หนาหรือบางเกินไป ใช้กับชุดนักเรียน และ
ชุดพลศึกษา ถุงเท้าต้องยาวจากตาตุ่มขึ้นมาประมาณ 5-10 เซนติเมตร ไม่พับขอบ หากยางยืดชารุดอนุญาตให้
พับขนาด 5 เซนติเมตร เหนือตาตุ่ม ห้ามพันม้วนเป็นกลมๆ โดยเด็ดขาด
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2. นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาต้น
2.1 ทรงผม ให้ไว้แบบนักเรียนตัดสั้นแนวตรง ยาวคลุมติ่งหูลงมา 2 เซนติเมตร หวีแสกข้างใดข้าง
หนึ่ง ไม่มีผมปิดหน้าผากที่เรียกว่า “ผมม้า” ไม่ซอย ไม่ดัด ไม่ย้อมด้วยน้ายาสีต่างๆ ต้องติดกิ๊บเก็บผม ด้วยกิ๊บ
เล็กสีดาห้ามใช้ขนาดใหญ่ ห้ามใช้หวีปักไว้ที่ผม หรือสิ่งอื่นใดประดับที่ผม ห้ามไว้ทรงผมตามแฟชั่น หากไว้ผม
ยาวปลายผมต้องยาวเสมอกัน ห้ามตัดหรือซอยเป็นบางส่วนต้องรวบพร้อมผูกโบสีน้าเงิน ดา และขาวขนาดกว้าง
2.5 – 3.5 เซนติเมตร ความยาวของผมไม่เกิน 40 ซม. “ตามภาพแบบที่ 2 หน้า 26”
2.2 เสื้อ ใช้ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยง ไม่มีดอก จุด หรือลวดลายใดๆ ในเนื้อผ้า ไม่หนาหรือบาง
เกินควร ลักษณะเสื้อเป็นดังนี้
2.2.1 เป็นเสื้อแบบคอพับในตัว คอลึกและกว้างพอเหมาะ ส่วนบนของสาบใหญ่
พอพับและแบะคอแล้วต้องไม่เห็นตะเข็บด้านใน
2.2.2 ปกเสื้อเป็นปกแบบกลาสี ลึกพอประมาณ มีปกขนาด 20 เซนติเมตร ใช้ผ้า 2 ชั้น
เย็บแบบเข้าถ้า
2.2.3 แขนเสื้อสูงจากข้อศอก เมื่อยืนตรงหรืองอแขน ไม่เกิน 5 เซนติเมตร ปลายแขน
จีบข้างละ 2 จีบ ปลายจีบประกอบด้วยผ้า 2 ชั้น กว้างประมาณ 3 เซนติเมตรพับเป็นขอบ ปลายแขนผ่า
ติดกระดุม หรือขอหลบเข้าด้านใน
2.2.4 ความยาวของตัวเสื้อ วัดจากข้อมือขึ้นมาเมื่อยืนตรง ประมาณ 10-15 เซนติเมตร
ชายขอบเสื้อด้านล่างมีขอบพับเป็นริมกว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร
2.2.5 ขนาดของตัวเสื้อพอเหมาะไม่กว้าง หรือแคบเกินไป
2.2.6 คอเสื้อผูกด้วยผ้าสีเดียวกับกระโปรง ชายสามเหลี่ยมยาวตามขนาดเมื่อผูกแล้ว
เงื่อนห่างจากคอพองาม เป็นเงื่อนกลาสีปลายเป็นโบยื่นออกมาทั้ง 2 ข้าง
2.2.7 เสื้อชั้นในจะต้องมีเสื้อซับในสีขาวสวมทับอีกชั้น ไม่มีลวดลาย ห้ามสวมเสื้อ
ชั้นในตัวเดียว
2.2.8 เครื่องหมายประกอบ เช่น ชื่อ สกุล เครื่องหมายระดับชั้น และอักษรย่อ “ป.พ.ว.”
ให้ใช้ลักษณะเดียวกับนักเรียนชาย ม.ต้น
2.3 กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อละเอียด ไม่มีจุด ดอกหรือลวดลายในเนื้อผ้า ด้านหน้า
และด้านหลังพับเป็นจีบด้านละ 3 จีบ หันจีบออกด้านนอก จีบกระโปรงแต่ละจีบเมื่อทบกันต้องไม่ต่ากว่า 1 นิ้วฟุต
มีขอบกระโปรงกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ลักษณะกระโปรงดังนี้
2.3.1 ขอบกระโปรงด้านล่างพับกว้างประมาณ 1 นิ้วฟุต
2.3.2 ปลายกระโปรงเมื่อสวมใส่กว้างพองาม ไม่กว้างมาก หรือแคบรัดรูป
2.3.3 ชายกระโปรงเมื่อยืนต้องยาวคลุมเข่า 5 เซนติเมตร และยาวไม่เกิน 1 ใน 3
ระหว่างเข่ากับกับตาตุ่ม
2.4 รองเท้า
2.4.1 เป็นรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ปลายมน ไม่มีลวดลาย ต้องมีสายรัดหลังเท้า
ห้ามใช้ส้นสูง หรือพื้นหนาเกิน 2 เซนติเมตร
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2.4.2 รองเท้าผ้าใบสีขาว (วิชาพลศึกษา) เป็นแบบหุ้มส้น มีสายผูก ขอบพื้น รองเท้า
ต้องเป็นสีขาว ห้ามใช้ชนิดมีสีหรือลวดลายด้วยหนัง หรือพลาสติกคาดแต่ง
2.5 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสั้นสีขาว ไม่หนาหรือบางเกินไป ไม่มีดอก จุด หรือลวดลาย เมื่อสวมแล้ว
พับปลายให้เรียบร้อยเหนือตาตุ่ม ประมาณ 3-5 เซนติเมตร ห้ามม้วน หรือพันเป็นกลมๆ

3. นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.1 ทรงผม ทรงพวงมาลัย ด้านหลังยาวไม่เกินท้ายทอย ไม่คลุมปกคอเสื้อ หากไว้ผมยาวปลายผม
ต้องยาวเสมอกัน ห้าม ตัดหรือซอยเป็นบางส่วน ต้องรวบไม่ให้ผมปล่อยห้อยตามใบหน้า ผูกด้วยโบสีน้าเงิน, ดา
และขาว ขนาดกว้าง 2.5 -3.5 เซนติเมตร ความยาวเมื่อผูกผมแล้วปลายโบ เหลือ 5-10 ซม. ให้ผูกรวบผม
บริเวณแนวเดียวกับใบหู ความยาวไม่เกิน 40 เซนติเมตร “ตามภาพแบบที่ 2 หน้า 26”
3.2 เสื้อ ใช้ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยง ไม่มีจุด ดอก หรือลวดลายบนเนื้อผ้า เนื้อผ้าต้องไม่หนาหรือบาง
เกินควร มีลักษณะ ดังนี้
3.2.1 เป็นเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ่าอกตลอด ทาเป็นสาบตลบเข้าด้านใน กว้างประมาณ
3 เซนติเมตร ห้ามเย็บตะเข็บคู่
3.2.2 กระดุมเสื้อสีขาวกลม ขนาดกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร
3.2.3 แขนเสื้อยาวเหนือข้อศอกพองาม เมื่อยืนตรงหรืองอแขน ต้นและปลายแขน
จีบเล็กน้อย ที่ปลายแขนประกอบด้วยผ้า 2 ชั้นพับเป็นขอบ กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ผ่าปลายแขนมีกระดุม
หรือขอเกี่ยวภายใน
3.2.4 ขนาดของเสื้อต้องไม่หลวมหรือคับเกินไป สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง ไม่ดึงเสื้อ
ออกมามากจนมองไม่เห็นเข็มขัด
3.2.5 ต้องใส่เสื้อซับในสีขาว เพื่อปิดทับเสื้อชั้นใน ต้องไม่มีจุดดอกหรือลวดลาย
3.2.6 เครื่องหมายประกอบ เช่น ชื่อ สกุล เครื่องหมายระดับชั้น มีลักษณะเดียวกัน
กับนักเรียนชายมัธยมปลาย
3.3 กระโปรง มีลักษณะและใช้ผ้าชนิดเดียวกันกับนักเรียนหญิงมัธยมตอนต้น แต่ต้องสีดา
เมื่อเวลาสวมใส่ให้อยู่เสมอขอบเอว เมื่อคาดเข็มขัดทับ เข็มขัดจะทับขอบกระโปรงด้านบนพอดี เข้าลักษณะ
รั้งขอบกระโปรงขึ้นที่ทรวงอกหรือปล่อยเข็มขัดหลวมห้อยลง ไม่มีหูเข็มขัด และชายกระโปรงด้านล่างต้องกว้าง
พอเหมาะ ห้ามใช้รูปทรงแบบรัดรูปโดยเด็ดขาด ยาวคลุมเข่า ประมาณ 5 เซนติเมตรเมื่อยืนตรง แต่ไม่เกิน 1
ใน 3 จากเข่าถึงตาตุ่ม และเย็บทับจีบที่ใต้ขอบเอวกระโปรงลงมาต้องไม่เกิน 3 นิ้วฟุต
3.4 ถุงเท้า ใช้แบบและลักษณะเดียวกับนักเรียนหญิงมัธยมตอนต้น
3.5 รองเท้า ใช้แบบและลักษณะเดียวกับนักเรียนหญิงมัธยมตอนต้น
3.6 เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดาหัวสี่เหลี่ยม ขอบมน มีเข็มและรูร้อยเข็มเพียงอันเดียว
3.7 เครื่องประดับ ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด
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4. กระเป๋าหนังสือ
นักเรียนทุกคนจะต้องมีกระเป๋านักเรียน สาหรับใส่หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนมาโรงเรียน มีลักษณะ
สีดาเป็นกระเป๋าหนัง หรือนักเรียนที่ต้องขับขี่ยานพาหนะมาโรงเรียน อนุญาตให้ใช้กระเป๋าชนิดเป้ แต่ทั้งสอง
แบบต้องเป็นลักษณะที่โรงเรียนกาหนด (รูปประกอบตามแบบ) หรือที่ทางโรงเรียนพิจารณาอนุญาตเท่านั้น
ห้ามขีดเขียน หรือใช้สิ่งอื่นมาประดับกระเป๋าหนังสือ ลักษณะกระเป๋าดังนี้
แบบที่ 1
เป็นหนังสีดา มีหูหิ้วด้านบน มีฝาปิดประกบ หรือมีซิปรูด ตามแบบกระเป๋านักเรียน ไม่มีลวดลายแต้ม
ตามแบบกระเป๋านักเรียนทั่วไป
แบบที่ 2
เป็นกระเป๋าลักษณะคล้ายเป้ มีหูหิ้ว สายรัดหลังหรือสะพาย สีดา หรือกรมท่า ไม่มีลวดลายประดับ
ความสวยงามต่างๆ ห้ามใช้เป้ของทหาร ให้ใช้ตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
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หมวดที่ 5 พฤติกรรมและการแก้ไขพฤติกรรม / การลงโทษนักเรียน
ข้อ 1 เมื่อนักเรียนกระทาความผิดจะได้รับโทษดังนี้
1.1 ว่ากล่าวตักเตือน
1.2 ตัดคะแนนความประพฤติ
1.3 ทาทัณฑ์บน
1.4 ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1.5 ส่งต่อไปแก้ไขพฤติกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 2 คณะกรรมการคลินิกเสมารักษ์ดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก้ไขความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
มีอานาจออกข้อบังคับต่าง ๆ เพิ่มเติม และกาหนดวิธีการอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การดาเนินงาน
กับระเบียบการปกครองของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 3 เกณฑ์การพิจารณาลงโทษนักเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือ
นักศึกษา พ.ศ. 2548
ครั้งที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือน/บันทึก
ครัง้ ที่ 2 ว่ากล่าวตักเตือน/บันทึก/ตัดคะแนนความประพฤติ/ทากิจกรรม
ครั้งที่ 3 บันทึก/ตัดคะแนนความประพฤติ/ทากิจกรรม/เชิญผู้ปกครองพบ/ทาทัณฑ์บน
ครั้งที่ 4 บันทึก/ตัดคะแนนความประพฤติ/ทากิจกรรม/เชิญผู้ปกครองพบ/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 4 วิธีการลงโทษ
4.1 ให้ครูที่ปรึกษาหรือครูประจาวิชา ว่ากล่าวตักเตือนพิจารณาลงโทษนักเรียน บันทึกข้อมูล
4.2 ครูที่ปรึกษาหรือครูประจาวิชาพิจารณาลงโทษนักเรียน ตัดคะแนน แล้วบันทึกข้อมูลส่งต่อมาที่
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนดาเนินการ
4.3 คณะกรรมการคลินิกเสมารักษ์ดาเนินการตัดคะแนน แก้ไขพฤติกรรม ทาทัณฑ์บน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และนาข้อมูลนาเสนอผู้อานวยการโรงเรียนพิจารณา
ข้อ 5 ผู้มีอานาจลงโทษนักเรียน
5.1 ครูผู้สอนทุกท่าน
5.2 ครูที่ปรึกษา
5.3 หัวหน้าระดับชั้น
5.4 คณะกรรมการคลินิกเสมารักษ์
5.5 รองผู้อานวยการโรงเรียน
5.6 ผู้อานวยการโรงเรียน
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ข้อ 6 พฤติกรรมด้านลบและเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน
ข้อ พฤติกรรมความผิดสถานเบา
1 ไม่สนใจเรียนขณะที่มีการเรียนการสอน/ไม่ส่งการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
2 หนีเรียน/ขาดเรียนบ่อย/มาสายบ่อยครั้ง
3 เที่ยวเตร็ดเตร่ตามศูนย์การค้าหรือสถานที่ไม่เหมาะสมในเวลาเรียน
4 ใส่เสื้อ กางเกงหรือกระโปรงผิดระเบียบ
5 ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ผิดระเบียบ
6 ทรงผมผิดระเบียบหรือกลัดสีผม
7 ใช้เป้หรือกระเป๋าผิดระเบียบ
8 แต่งกายเครื่องแบบ นศท./ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ไม่ถูกต้อง
9 ไม่ปักเครื่องหมายตามที่โรงเรียนกาหนด
10 นาอาหาร เครื่องดื่ม ขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน/ห้องเรียน
พฤติกรรมความผิดปานกลาง
11 เจาะหู หรือสักตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แต่งหน้า/ทาปาก/เขียนคิ้ว ฯลฯ
12 กลั่นแกล้งรังแก ข่มขู่ผู้อื่น
13 ทะเลาะวิวาทเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่บาดเจ็บ
14 ขัดคาสั่ง ประพฤติตนไม่เหมาะสม ก้าวร้าวต่อครู
15 ขับขี่รถจักรยานยนต์ผิดระเบียบของโรงเรียน เช่น ไม่สวมหมวกกันน๊อต ปรับแต่งรถ
จอดรถภายนอกโรงเรียนและอื่น ๆ
16 ขีดเขียนทาความสกปรกผนังอาคารเรียน/ห้องเรียน/โต๊ะ/เก้าอี้/หรือสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน
17 มั่วสุมสูบบุหรี่ภายในโรงเรียน
18 หลบหนีการกระทาความผิดทั้งที่ทาผิดกฎระเบียบชัดเจน (จับได้แล้วหลบหนี)
พฤติกรรมความผิดร้ายแรง
19 ลักขโมยสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
20 ทาลายทรัพย์สินของผู้อื่น/ของโรงเรียนเสียหาย (ชดใช้ค่าเสียหาย)
21 ทะเลาะวิวทาทาร้ายร่างกายรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บ
22 เล่นการพนันทุกชนิด โดนมีอุปกรณ์การเล่นและมีหลักฐานชัดเจน
23 ใช้โทรศัพท์ในขณะที่ครูสอนและถูกบันทึกพฤติกรรมเกิน 3 ครั้ง
24 มีอาวุธทุกชนิดอยู่ในครอบครอง/ใช้อาวุธทาร้ายผู้อื่น
25 มีพฤติกรรมเชิงชู้สาว (ขาดความเป็นโสด)
26 มียาเสพติดประเภทที่ 1 ไว้ในครอบครอง เสพ จาหน่ายแจกจ่ายสิ่งเสพติด

ตัด
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
30 คะแนน
30 คะแนน
30 คะแนน
30 คะแนน
30 คะแนน
40 คะแนน
40 คะแนน
40 คะแนน
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หมายเหตุ
1. เมื่อถูกตัด 20 คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบ/ทากิจกรรม
2. เมื่อถูกตัด 40 คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบ/ทาทัณฑ์บน
3. เมื่อถูกตัด 60 คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบ/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4. เมื่อถูกตัด 80 คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบ/พิจารณาให้ย้ายสถานศึกษา
พฤติกรรมด้านบวก
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการประกอบความดี
เก็บเงินหรือสิ่งของได้และนาส่งคืนครู
ประกอบความดีอื่น ๆ ที่ครูเห็นสมควรเพิ่มคะแนนให้ตามความเหมาะสม
เข้าร่วมกิจกรรม หรือร่วมแข่งขันต่าง ๆ ในนามของโรงเรียน
ได้รับรางวัล 1-2-3 ในการร่วมกิจกรรม หรือแข่งขัน (ข้อ 3)
เป็นกรรมการนักเรียน หัวหน้าห้อง หรือผู้นาด้านอื่น ๆ
เป็นคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันต่าง ๆ ในนามของโรงเรียน ในระดับเขต/ระดับภาค
เข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันต่าง ๆ ในนามของโรงเรียน ในระดับประเทศ

เพิ่ม
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
30 คะแนน
40 คะแนน
50 คะแนน

หมายเหตุ
1. สะสมคะแนนได้ 60 คะแนน มีหนังสือแจ้งชมเชยให้ผู้ปกครอง
2. สะสมคะแนนได้ 70 คะแนน มีหนังสือแจ้งผู้ปกครองและประกาศชมเชยนักเรียนหน้าแถว
3. สะสมคะแนนได้ 80 คะแนน มอบใบประกาศเกียรติคุณ หรือมอบโล่รางวัล
ข้อ 7 ความผิดที่ไม่ได้กาหนดไว้ชัดแจ้งในระเบียบการปกครอง ให้คณะกรรมการคลินิกเสมารักษ์
แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ใช้ดุลพินิจพิจารณาลงโทษตามความหนักเบาของการกระทาผิด
แล้วเสนอต่อรองผู้อานวยการของโรงเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อเสนอผู้อานวยการโรงเรียนพิจารณา
ต่อไป
ข้อ 8 นักเรียนที่กระทาความผิดและให้ความร่วมมือด้วยดีต่อคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะในการสืบสวนหาสาเหตุของการกระทาความผิด ตลอดจนหาตัวบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วม
ในการกระทาความผิด คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
อาจพิจารณาลดโทษ หรือกาหนดวิธีการอื่นใดก็ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 9 ให้รองผู้อานวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ดาเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
และรวบรวมการลงโทษต่าง ๆ เสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนเป็นรายเดือน
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หมวดที่ 6 การปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของผู้ปกครองต่อโรงเรียน
1. การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
เมื่อทางโรงเรียนมีความต้องการจะแจ้งเรื่องราวต่างๆ ให้กับผู้ปกครองทราบ เช่น อนุญาตให้นักเรียน
มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ขออนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนในวันหยุด หรือแจ้งเกี่ยวกับ
ความประพฤตินักเรียน ทางโรงเรียนจะฝากหนังสือมากับตัวนักเรียนเอง ถ้านักเรียนไม่มาโรงเรียน ก็จะฝาก
เพื่อนนักเรียนใกล้บ้าน ตามที่แจ้งไว้กับทางโรงเรียน ถ้าเป็นเรื่องสาคัญที่ผู้ปกครองต้องทราบ จะโทรศัพท์ติดต่อ
โดยตรง เมื่อผู้ปกครองได้รับหนังสือหรือการติดต่อทางโทรศัพท์แล้ว จะต้องตอบรับในหนังสือแล้วส่งกลับมายัง
โรงเรียนทันที ด้วยวิธีใดก็ได้ที่ทางโรงเรียนจะต้องได้รับ เพื่อจะได้ไม่เสียประโยชน์ต่อนักเรียนในความปกครอง
ของท่าน
ห้ามนักเรียนแอบอ้างหนังสือจากทางโรงเรียน เพื่อมาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เหมาะ ไม่ควร
จนเกิดความเสียหายแก่ตนเอง ผู้อื่น ตลอดจนทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน หากผู้ปกครองสงสัย
ให้สอบถามมายังโรงเรียนทันที ( โทร. 0-3739 –9283 )

2. การปฏิบัตกิ ารใช้พาหนะมาโรงเรียน
นักเรียนจะต้องระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เกี่ยวกับยานพาหนะขณะมาโรงเรียน
1. นักเรียนที่มารถโดยสาร จะต้องไม่ยืนห้อยโหน หรือขึ้นบนหลังคารถ เพราะจะทาให้เกิดอุบัติเหตุ
ได้ง่าย และการขึ้นลงรถจะต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบ (สมควรให้ผู้ที่อ่อนแอกว่าขึ้นลงก่อน) ไม่ส่งเสียงดัง
ไม่ทงิ้ ขยะ ไม่ทาลายทรัพย์สิน หรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
2. นักเรียนที่นายานพาหนะมา จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการเจรจา และกฎระเบียบของโรงเรียน
ต้องสวมหมวกนิรภัย ห้ามแปลงสภาพ อาจทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่น ไม่มีกระจกส่องหลัง สัญญาณไฟ
ต่างๆ เสียงดังรบกวนผู้อื่น ขับขี่โดยไม่ระมัดระวัง นั่งได้ไม่เกิน 2 คน หรืออื่นๆ เมื่อพิจารณาแล้วเป็นเหตุ
ทาให้เกิดอันตรายต่อตนเอง ทรัพย์สิน และผู้อื่น จะถูกตักเตือนแล้วแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อตักเตือน
ถ้ายังไม่ดีขึ้น จะพิจารณาไม่ให้นารถเข้ามาบริเวณโรงเรียนอีกต่อไป
3. โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียน นารถยนต์มาโรงเรียน เพราะคุณสมบัติของตัวนักเรียนขณะนี้ยังไม่
สามารถใช้รถยนต์ได้ตามกฎหมาย และอาจเกิดความไม่ปลอดภัย

3. การรับส่งนักเรียน
ผู้ปกครองหรือเจ้าของรถรับ–ส่งนักเรียนประจา จะต้องรับ-ส่งนักเรียนในบริเวณที่ทางโรงเรียนกาหนดให้
เพื่อความเป็นระเบียบของโรงเรียน ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช้ผู้ปกครอง หรือเพื่อนนักเรียนเข้ามารอ
รับ – รอส่ง กันในบริเวณโรงเรียน
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4. การปฏิบัติในการขอพบนักเรียน
ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ผู้ที่มาขอพบนักเรียนได้คือ ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ที่ลงนามไว้กับทางโรงเรียน
ในวันมอบตัวนักเรียน ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้ในความปกครอง หรืออุปการะให้การเลี้ยงดู หรือ
บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ การเข้ามาพบนักเรียนจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่เสพ หรืออยู่ในอาการมึนเมา หรือ
อาการที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ในสถานที่ราชการ (ส่วนบุคคลอื่น เช่น ญาติ พี่น้อง ให้อยู่ในดุลพินิจของครูเวร หรือ
ฝ่ายปกครอง) โดยไปแจ้งการขอพบนักเรียนที่ประชาสัมพันธ์ / ห้องปกครองเสียก่อน ทางโรงเรียนจะดาเนินการ
ติดต่อกับนักเรียนให้มาพบในสถานที่กาหนดไว้ ไม่ควรพบนักเรียนเกิน 15 นาทีในเวลาเรียน และจะพบ
นักเรียนได้ในช่วงเวลาเปลี่ยนคาบเรียน (ยกเว้นเรื่องสาคัญด่วนเท่านั้น) ห้ามนักเรียนนัดหรือพบกับบุคคลภายนอก
(นักเรียนที่อื่น,วัยรุ่น) ให้เข้ามาในโรงเรียน ถ้านักเรียนฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดต้องได้รับโทษ

5. บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง
จะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา เช่น
1. จะต้องอุปการะ เลี้ยงดู ดูแล อบรม แนะนานักเรียนในความปกครองของท่านตลอดเวลา
2. ต้องมาติดต่อ ติดตาม ถามข่าวนักเรียนในความปกครองของท่านอยู่เสมอ
3. ต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการแก้ไขปัญหานักเรียนในความปกครองของท่านทันทีเมื่อ
ทราบปัญหา
4. ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียน
5. จะต้องมามอบตัวนักเรียนด้วยตัวเอง
6. จะต้องมาประชุม หรือมาพบกับทางโรงเรียนตามนัดหมายทุกครั้ง หากท่านไม่สามารถมาพบกับทาง
โรงเรียนได้ อาจทาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม เป็นผู้มีวุฒิภาวะ เป็นผู้ใหญ่พอที่จะ
ทาหน้าที่ หรือตัดสินใจแทนท่านได้ มาเป็นผู้ปกครองแทนได้ในบางครั้ง
ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ลงชื่อ
( นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง )
ผู้อานวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
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ภาคผนวก

18

ประกาศโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
........................................................
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาอบรมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย และส่งเสริมให้ประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มีคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
ปากพลีวิทยาคาร โรงเรียนจึงเห็นสมควรประกาศระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. นักเรียนจะต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของตนเอง สูญหายหรือเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเก็บรักษาและใช้งานของโรงเรียนอย่าเคร่งครัด ดังนี้
1.1 ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเวลาเรียนหรือร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกาหนด ในกรณีที่
มีความจาเป็น ต้องใช้งาน นักเรียนจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากครูที่ปรึกษา ครูประจาวิชาเท่านั้น
1.2 ไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้กระแสไฟฟ้าของโรงเรียน เพื่อเติมแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
2. นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ทางโรงเรียนจะดาเนินการลงโทษตามระเบียบโรงเรียนปากพลี
วิทยาคาร ว่าด้วยการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2565 เป็นขั้นตอน ดังนี้
ข้อที่ 1 การทาผิดครั้งที่ 1 ครูที่ปรึกษา ครูประจาวิชา หรือครูที่พบเห็น บันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร ให้คาแนะนา โดยเก็บโทรศัพท์ไว้ และคืนให้ตอนเย็นหลังเลิกเรียนของวันนั้น
ข้อที่ 2 กระทาความผิดครั้งที่ 2 ครูที่ปรึกษา ครูประจาวิชา หรือครูที่พบเห็น นานักเรียนพร้อม
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งที่ครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อดาเนินการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ตัดคะแนนความ
ประพฤติ 10 คะแนน และเก็บโทรศัพท์ไว้เป็นเวลา 3 วัน พร้อมแจ้งผู้ปกครองมาติดต่อขอรับโทรศัพท์เคลื่อนที่คืน
ข้อที่ 3 การทาความผิดครั้งที่ 3 ครูที่ปรึกษา ครูประจาวิชา หรือครูที่พบเห็นนานักเรียนพร้อม
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งครูกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อดาเนินการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ตัดคะแนน
ความประพฤติ 20 คะแนน และเข้าร่วมกิจกรรมปรับพฤติกรรมที่โรงเรียนจัด โดยมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองมา
รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร สาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่จะถูกเก็บรักษาไว้ที่สานักงานกิจการนักเรียน เป็นเวลา
1 สัปดาห์ ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ติดต่อขอรับคืน
3. ให้รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2565

(นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง)
ผู้อานวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
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เครื่องแต่งกายของนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนต้น
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เครื่องแต่งกายของนักเรียนชาย มัธยมศึกษาตอนต้น

21
เครื่องแต่งกายของนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย

22
เครื่องแต่งกายของนักเรียนชาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตารางบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
ชื่อ……………………………………….นามสกุล……………………………………..เลขที่…………ชั้น………….
ว/ด/ป

บันทึกพฤติกรรม

คะแนนด้านลบ/
บวก
ตัด
เพิ่ม

ผู้ดาเนินการ

หมายเหตุ
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แบบทรงผมนักเรียน
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565
(จากผลการตอบแบบสารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน)

