1

ระเบียบโรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม
ว่าด้วย ระเบียบข้อบังคับสาหรับนักเรียน และการปกครองนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนหนองนาคาวิทยาคมเป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นระเบียบอันเดียวกัน เพื่อให้
สอดคล้องเหมาะสมกับกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการอันจะนาไปสู่การพัฒนานักเรียนให้เป็น
พลเมื อ งที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ประเทศชาติ ใ นอนาคต โดยยึ ด แนวปฏิ บั ติ ต ามประกาศคณะปฏิ วั ติ
กฎกระทรวง และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้
1. ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515
2. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2515 ลง
วันที่ 14 กันยายน 2515
3. กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515) ลงวันที่ 22 เมษายน 2515
4. กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132
ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515
5. ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน ฯลฯ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2522
6. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เครื่องแต่งกายนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2527
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527
7. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน พ.ศ. 2503
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527
8. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเคารพของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.
2530 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2530
9. ระเบี ย บของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการชั ก ธงชาติ ใ นสถานศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2530
10. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษา ไปทัศนศึกษา
พ.ศ. 2503
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2529
11. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน พ.ศ. 2528
ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2528
12. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสารวัตรนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2515 ลง
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
13. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2543
ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543
14. กฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548
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15. พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
16. บั น ทึ ก ข้ อ ความส านั กงานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ การ ที่ ศธ 0209/189 ลงวั น ที่ 17
มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคมจึงออกระเบียบว่าด้วยการปกครองนักเรียนไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบของนักเรียนโรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม ว่าด้วย นะเบีย
บข้อบังคับสาหรับนักเรียน และการปกครองนักเรียน”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนหนองนาควิทยาคม ว่าด้วยการปกครอง ปีการศึกษา 2560
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งอื่นใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

หมวดที่ 1
การปฏิบัติภายในโรงเรียน
ข้อ 1 การมาเรียน
1.1 นักเรียนต้องมาเรียนให้ถึงโรงเรียนก่อนเวลา ( 07.50 น.)
1.2 นักเรียนต้องมาเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ ( 08.00 น.)
1.3 ให้นักเรียนทุกคนรีบมาเข้าแถว เมื่อมีสัญญาณเตือน เมื่อทุกคนเข้าแถวเรียบร้อยเป็น
ระเบียบพร้อมที่จะร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและรับฟังการอบรมโดยครูเวรประจาวัน
ข้อ 2 กิจกรรมปกติประจาวัน
07.40 - 07.50 น.
เวรประจาวันทาความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย
07.50 - 08.00 น.
นักเรียนทากิจธุระส่วนตัวและเตรียมเข้าแถวเคารพธงชาติ
08.00 – 08.10 น.
เช็คชื่อการเข้าแถวเคารพธงชาติ
08.10 – 08.20 น.
พิธีเคารพธงชาติ โดยมีครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น (ยกเว้น
ครูเวรประตูประจาวัน) ดูแลรับผิดชอบการเข้าแถวของ
นักเรียน สารวจรายชื่อนักเรียนร่วมพิธีหน้าเสาธง เคารพ
ธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคาปฏิญาณตน
08.20 – 08.30 น.
ครูเวรประจาวันพบกับนักเรียนแจ้งข่าวสารและอบรม
หน้าเสาธง
08.30 – 08.40 น.
นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบเข้าห้องโฮมรูม พบกับ
ครูที่ปรึกษา และดาเนินกิจกรรมโฮมรูมโดยครูที่ปรึกษา
08.40 – 09.30 น.
เรียนตามตารางในชั่วโมงเรียนที่ 1
09.30 – 10.20 น.
เรียนตามตารางในชั่วโมงเรียนที่ 2
10.20 – 11.10 น.
เรียนตามตารางในชั่วโมงเรียนที่ 3
11.10 – 12.00 น.
เรียนตามตารางในชั่วโมงเรียนที่ 4
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.50 น.
เรียนตามตารางในชั่วโมงเรียนที่ 5
13.50 – 14.40 น.
เรียนตามตารางในชั่วโมงเรียนที่ 6
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14.40 – 15.30 น.
15.30 - 15.45 น.
15.30 - 15.45 น.
18.00 น.

เรียนตามตารางในชั่วโมงเรียนที่ 7
เวรประจาวันทาความสะอาดห้องเรียน เทขยะ
ให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน โดยไม่ต้องเข้าแถวหน้าเสาธง
ก่อนเดินทางกลับ
การนัดหมายนักเรียนในตอนเย็นให้เป็นครั้งคราวกรณีที่มี
ความจาเป็นในการแจ้งข้อมูล ข่าวสารหรือนัดหมาย
ไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในบริเวณโรงเรียน ยกเว้นมี
กิจกรรมพิเศษที่มีครูรับผิดชอบ และได้รับอนุญาตจาก
ผู้ปกครองเป็นลายลักษ์อักษร

หมายเหตุ
การเดินเข้า-ออกในโรงเรียน ให้นักเรียนเดินตามทางเท้า ไม่เดินเป็นกลุ่มหรือเป็น
แถวหน้ากระดานเต็มถนน
การเดินขึ้น-ลง ในอาคารเรียนให้นักเรียนทาความสะอาดพื้นรองเท้า และเดินชิดขวา
ไปตลอดทางจนถึงห้องเรียนแล้วถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนวางไว้เป็นที่ให้เรียบร้อย
ข้อ 3 การปฏิบัติตน
3.1 นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีมารยาทดี กล่าวคือ
3.1.1 การแสดงความเคารพ
เป็นการแสดงออกของผู้ที่ได้รับการศึกษา ถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนทุกคนต้อง
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย นักเรียนจะต้องปฏิบัติดังนี้
1) ทาความเคารพครูเวรที่หน้าประตู นักเรียนต้องทาความเคารพครูเวร
ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน นักเรียนชายโค้งคานับหรือยกมือไหว้ นักเรียนหญิงไหว้ สาหรับนักเรียนที่
ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือจักรยาน ต้องหยุดรถแล้วลงมาทาความเคารพ แล้วนารถไปจอดในที่จอด
รถอย่างเป็นระเบียบ
2) ทาความเคารพในห้องเรียน
2.1) เมื่อครูหรือผู้ที่ควรเคารพเข้ามาในชั้นเรียน หัวหน้าห้องหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บอกทาความเคารพ ใช้คาว่า “ นักเรียน ทาความเคารพ “ นักเรียนทุกคน
ยืนขึ้นพร้อมกล่าวคาว่า “นาคาวิทย์สวัสดีครับ/ค่ะ ” พร้อมกัน พอครูทักทายตอบและบอกให้นั่งลง
ให้กล่าวคาว่า “ นาคาวิทย์ขอบคุณครับ/ค่ะ “ พร้อม ๆ กัน
2.2) เมื่อหมดคาบเรียนก่อนที่ครูผู้สอนจะออกจากห้อง หัวหน้า
ห้องหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายเป็น ผู้บ อกท าความเคารพ ใช้คาว่า “ นักเรียน ทาความเคารพ “
นักเรียนทุกคนยืนขึ้นพร้อมกล่าวคาว่า “ นาคาวิทย์ขอบคุณครับ/ค่ะ “ พร้อม ๆ กัน
2.3) เมื่อมีธุระเข้าพบครู ให้นักเรียนยืนด้านหน้าของครู ห่างครู
พอประมาณ นักเรียนชายยืนตัวตรงโค้งคานับหรือไหว้ นักเรียนหญิงย่อตัวเล็กน้อยพร้อมกับยกมือ
ไหว้ ในกรณีที่ครูนั่งให้นักเรียน นั่งลงในระดับที่เหมาะสม เมื่อเสร็จธุระแล้วก่อนจะจากไป ให้ทา
ความเคารพเช่นเดียวกันกับตอนเข้าพบ ขณะที่พูดคุยกับครูทุกครั้ง นักเรียนต้องอยู่ในอาการสารวม
2.4) การขออนุญาตเข้าชั้นเรียน ให้กล่าวคาว่า “ ขออนุญาตเข้า
ห้องเรียนครับ/ค่ะ “ พอครูอนุญาตแล้วถึงจะเข้าห้องเรียนได้ โดยยกมือไหว้ก่อนเข้าห้องเรียน
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2.5) การขออนุญาตออกนอกห้องเรียน ให้ขออนุญาตครูผู้สอน
พร้อมบอกเหตุผลทุกครั้ง
3) การทาความเคารพนอกห้องเรียน
3.1) เมื่อเดินสวนกับครูหรือผู้ที่ควรเคารพ ให้หยุดยืน ยกมือไหว้
หรือโค้งคานับ ให้พูดว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ”
3.2) เมื่อเดินแซงออกหน้าครู ให้พูดว่า “ ขออนุญาตครับ/ค่ะ “
แล้วเดินก้มหลังเล็กน้อยพองามผ่านไป
3.3) เมื่ อ นั ก เรีย นนั่ง อยู่ มี ค รู ห รื อ ผู้ ที่ ค วรเคารพเดิ นผ่ า น ให้
ปฏิบัติตามข้อ 3.1 คือ ยกมือไหว้ พูดว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ”
3.4) เมื่อครูนั่งอยู่กับที่ ให้ก้มหลังเล็กน้อยเมื่อเดินผ่าน
3.5) ขณะขึ้นลงบันได เมื่อสวนทางกับครูหรือผู้ที่ควรเคารพ ให้
ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้อ 3.1 โดยหยุดให้ครูหรือผู้ที่ควรเคารพให้เดินผ่านไปก่อน
3.6) ขณะขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ผ่านครูหรือผู้ที่ควร
เคารพ ให้นักเรียนก้มศีรษะคานับ และใช้ความเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
4) การทาความเคารพนอกโรงเรียน
เมื่อพบครู ให้ทาความเคารพโดยยกมือไหว้หรือกล่าวคาว่า “
สวัสดีครับ/ค่ะ” พร้อมกับทาความเคารพก็ได้ หรืออาจทักทายปราศรัยตามควรแก่โอกาส
3.1.2 ไม่ ส่ ง เสี ย งดั ง หรื อ พู ด ค าหยาบคาย หรื อ กระท าการใดๆที่ ก่ อ ความ
เดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
3.1.3 นักเรียนชายต้องปฏิบัติตนเป็นสุภาพบุรุษ นักเรียนหญิงต้องปฏิบัติตนเป็น
สุภาพสตรี ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง การยืน การเดินหรือการแสดงกิริยาอาการใดๆก็ตาม
3.2 นักเรียนจะต้องอยู่ร่วมกันและปฏิบัติต่อกันอย่างสันติวิธี ไม่ทะเลาะวิวาทกัน
3.3 ห้ามลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์ บุคคลอื่นมาเป็นของ
ตน
3.4 นักเรียนที่ใช้จักรยานยนต์มาโรงเรียนต้องสวมหมวกนิรภัย ต้องมีใบอนุญ าตขั บ ขี่ ที่
ถูกต้อง และใช้ความเร็วในเขตโรงเรียน ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะต้องจอดรถจักรยานยนต์
ไว้ในโรงจอดรถจักรยานยนต์ของโรงเรียนหนองนาคาวิทยาคมเท่านั้น
3.5 นักเรียนต้องพกบัตรประจาตัวนักเรียนหรือบัตรประจาตัวประชาชนเสมอ
3.6 นักเรียนควรช่วยเหลือหรือรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ ครู – อาจารย์
3.7 นักเรียนควรให้ที่นั่งแก่คนชรา สตรีและเด็กในรถประจาทางหรือที่สาธารณะ
3.8 การออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกกรณี จะต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
กลุ่มกิจการนักเรียน และจะต้องมีใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนติดตัวเพื่อให้ตรวจสอบได้ ใน
ขณะที่อยู่นอกโรงเรียนและนาใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนส่งคืนที่ฝ่ายกิจการนักเรียนเมื่อ
กลับมาโรงเรียน
3.9 ห้ามสูบบุหรี่ และดื่มของมึนเมาที่ผสมสารเสพติดทุกชนิด ตลอดจนห้ามครอบครองหรือ
ซุกซ่อน ฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย
3.10 ห้ามนักเรียนอยู่ในที่ลับตาสองต่อสองหรือแสดงเจตนาในทางชู้สาว
3.11 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
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3.12 ห้ามพกพาอาวุธ หรืออุปกรณ์ที่เจตนาใช้เป็นอาวุธทุกชนิด และวัตถุสิ่งของอื่นๆที่ขัดต่อ
กฎหมายบ้านเมือง
3.13 ห้ามคบเพื่อนอันธพาลหรือชักนาเข้ามาในบริเวณโรงเรียน และห้ามนาบุคคลภายนอก
เข้ามาในบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต ในการขออนุญาตให้นาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตร
ที่ทางราชการออกให้ มาแสดงและแลกรับบัตรอนุญาตเข้าบริเวณโรงเรียน ที่สานักงานกิจการนักเรียน
3.14 ห้ามนาอาหารหรือเครื่องดื่ม น้าหวานไปรับประทานบนอาคารเรียน ในเวลาเรียน
ยกเว้นน้าเปล่า
หมายเหตุ สาหรับข้อห้า มต่ างๆ ดัง กล่าว ถ้านักเรียนปฏิบัติตนฝ่ าฝืน จะต้องได้รับการพิจ ารณา
บทลงโทษจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มกิจการนักเรียน
ข้อ 4 การรับประทานอาหาร
4.1 ให้นักเรียนรับประทานอาหารในบริเวณที่อนุญ าตเท่านั้น และต้องเข้าแถวซื้ออาหาร
อย่างเป็นระเบียบ
4.2 ห้ามนักเรียนซื้อน้าหรืออาหารในช่วงเวลาที่ยังอยู่ในเวลาเรียนเด็ดขาด นอกจากมีกรณี
พิเศษที่โรงเรียนจะอนุญาตให้เป็นคราวๆไป และห้ามเดินรับประทานอาหาร
4.3 ในกรณีที่นักเรียนต้องมารับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียนให้มาถึงโรงเรียนก่อนเวลาเข้า
แถวประกอบพิธีหน้าเสาธง พอสมควร เพื่อรับประทานอาหารนั้นให้ทัน (07.00 น. – 07.55 น.)
4.4 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว จะต้องนาภาชนะต่างๆ ส่งคืนที่จัดเตรียมไว้ให้
4.5 นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณรับประทานอาหารไม่ทิ้งเศษอาหารลง
บนโต๊ะหรือพื้นโรงอาหาร หรือบริเวณภายในโรงเรี ยน ภาชนะใส่อาหารพลาสติกทุกชิ้นให้นาไปทิ้งถัง
ขยะก่อนลุกจากที่นั่งเสมอ หากเป็นภาชนะที่มีน้า ให้เทน้าออกให้หมดก่อนที้งลงถังขยะ โดยมีการขัด
แยกขยะให้ชัดเจน
ข้อ 5 การใช้ห้องนาห้องส้วม
5.1 ห้ามนักเรียนชายเข้าไปบริเวณห้องน้าห้องส้วมนักเรียนหญิงอย่างเด็ดขาด
5.2 ห้ามขีดเขียนฝาผนังห้องน้าห้องส้วม
5.3 เมื่อเข้าห้องส้วมแล้วต้องทาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดทุกครั้ง สาหรับนักเรียนหญิง
ให้ทิ้งผ้าอนามัยในที่ที่เตรียมไว้ให้ ห้ามทิ้งผ้าอนามัยลงในโถส้วม
5.4 ห้ามกระทาการใดๆ ที่เป็นการทาลายห้องน้าห้องส้วมให้ชารุดเสียหาย หากพบว่ามีการ
ชารุดเสียหายให้แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบ
5.5 ห้ า มกระท าการใดๆที่ เ ป็ นสิ่ ง ผิ ด กฎหมาย และผิ ด ระเบี ย บของทางโรงเรีย นรวมทั้ง
ศีลธรรมอันดีของสังคม
ข้อ 6 การใช้โทรศัพท์มือถือ
6.1 ห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาเรียนโดยเด็ดขาด เว้นกรณีไ ด้รับอนุญ าตจาก
ครูผู้สอน
6.2 ห้ามนักเรียนเสียบสายชาร์จแบตเตอร์รี่โทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารโดยเด็ดขาด
นักเรียนต้องนาแบตเตอร์รี่สารองมาเอง
6.3 นักเรียนต้องนาโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารฝากไว้ในที่กาหนดให้ เมื่ออยู่ในเวลาเรียน
6.4 หากนักเรียนฝ่าฝืน จะถูกดาเนินการตามวินัยของทางโรงเรียน
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6.5 หากสูญหาย หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของส่วนรวม นักเรียนต้องรับผิดชอบ
ด้วยตนเอง
ข้อ 7 หลังเลิกเรียนหรือวันหยุด
1.1 เมื่อเลิกเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับบ้าน นักเรียนจะทากิจกรรมต่างๆอยู่ในบริเวณโรงเรียน
ไม่เกินเวลา 18.00 น. หรือในวันหยุดจะต้องได้รับอนุญาตจากโรงเรียนก่อนเป็นกรณีๆไป
และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษ์อักษร
1.2 หากนักเรียนเข้ามาทากิจกรรมในช่วงหลังเลิกเรียนหรือวันหยุด ให้ขออนุญาตจากฝ่าย
กิจการนักเรียนและ ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อมีแขน กระโปรงยาวเลยเข่า ลงมา
กางเกงยาว หรือกางเกงวอร์มเท่านั้น และได้รับอนุญ าตจากผู้ปกครองเป็นลายลัก ษ์
อักษร

หมวดที่ 2
วินัยและโทษทางวินัย
ข้อ 8 วินัยหมายถึง “ การอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ “
ข้อ 9 เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน นักเรียนจึงควรเป็นผู้มีวินัย
ข้อ 10 การปฏิบัติตนขัดต่อวินัยของโรงเรียน จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามสมควร
ข้อ 11 วินัยของนักเรียนโรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม มีดังนี้
11.1 นักเรียนต้องสนับสนุนนโยบายของโรงเรียน และต้องตั้งใจเล่าเรียนให้เกิดผลดีและ
ความก้าวหน้าแก่ตนเองและโรงเรียน
11.2 ปฏิบัติตามคาสั่งของครูและโรงเรียนซึ่งสั่งโดยชอบและในหน้าที่ราชการของโรงเรียน
11.3 ไม่แจ้งเท็จต่อครู และการปกปิดข้อความที่ควรบอกถือว่าเป็นการแจ้งเท็จด้วย
11.4 ต้องรักษาเวลาในการเล่าเรียน ไม่หลบจากห้องเรียนหรือหนีโรงเรียน
11.5 มีความสุภาพเรียบร้อยและมีความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
11.6 นักเรียนต้องช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และสาธารณสมบัติ
11.7 ต้องเคารพเชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดามารดาและผู้ปกครอง
11.8 ต้องมีความเต็มใจและภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือทาคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน
11.9 นักเรียนต้องทาการบ้านให้เสร็จตามเวลาที่ครูมอบหมายหรือกาหนด
11.10 นักเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ดังต่อไปนี้
1) ไม่สูบบุหรี่
2) ไม่เที่ยวกลางคืนเป็นนิจ
3) ไม่ประพฤติตนที่ส่อไปในทางชู้สาว
4) ไม่กล่าวคาหยาบ หรือไม่สุภาพต่อผู้อื่น
5) ไม่เย้าแหย่ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
6) ไม่กล่าวคาชวนทะเลาะวิวาท ท้าทาย ดูถูกหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น

7

หมวดที่ 3
คะแนนความประพฤติ
ข้อ 12 หลักเกณฑ์การพิจารณาคะแนนความประพฤตินักเรียน มีดังนี้
12.1 นักเรียนทุกคน ทุกระดับ มีคะแนนความประพฤติเริ่มต้นคนละ 100 คะแนน
12.2 ในการพิจารณาเพิ่มหรือตัดคะแนนความประพฤติ จะพิจารณาทุกครั้ง ที่นักเรียนได้
กระทาและสรุปในรอบปีการศึกษา
ข้อ 13 เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่กระทาความผิดตามประเภทความผิด 5
ระดับ คือ
13.1 ความผิดระดับ 1 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 5 คะแนน แจ้งผู้ปกครองให้ทราบ
ความผิด และกระทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ในกรณีต่อไปนี้
13.1.1 แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน
13.1.2 มาโรงเรียนสายไม่มีเหตุผลอันสมควร 3 ครั้งแรก ส่วนครั้งต่อๆ ไปครั้งละ 5
คะแนน
13.1.3 ไม่รักษาความสะอาดส่วนตัว และอาคารสถานที่ ทิ้ง ขยะมูลฝอยหรือสิ่ง
ปฏิกูลทาให้โรงเรียนสกปรก
13.1.4 หลีกเลี่ยงหรือหนีชั่วโมงเรียน
13.1.5 ไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนรวม
13.1.6 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
13.1.7 ปีนเข้า-ออกนอกบริเวณอาคาร
13.1.8 ไม่รักษาเวลา เข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมช้ากว่ากาหนด
13.1.9 ใช้เครื่องประดับและเครื่องสาอางไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
13.1.10 ใช้เครื่องสื่อสาร โทรศัพท์มือถือในเวลาเรียน หรือในเวลาร่วมกิจกรรม
13.1.11 ไม่สวมหมวกนิรภัย หรือไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือไม่พก
บัตรประจาตัวนักเรียน
13.1.12 ความผิดอื่นๆที่อยู่ในระดับเดียวกัน
13.2 ความผิดระดับ 2 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 10 คะแนน แจ้ง ให้ผู้ปกครอง
รับทราบความผิด และทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในกรณีต่อไปนี้
13.2.1 แต่งกายผิดระเบียบโดยเจตนา ( เช่นทรงผม ถุงเท้า รองเท้า เจาะหูมากกว่า
ข้างละจุด การระเบิดหู แต่งหน้า เป็นต้น )
13.2.2 หนีโรงเรียน
13.2.3 ขาดเรียนติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่มีเหตุผลสมควร
13.2.4 เขียนใบลาเท็จ
13.2.5 เที่ยวกลางคืนเป็นนิจ
13.2.6 ปีนรั้วเข้า-ออกโรงเรียน
13.2.7 ก่อการทะเลาวิวาทสถานเบาในโรงเรียน
13.2.8 ยุยงให้นักเรียนด้วยกันแตกความสามัคคีในหมู่คณะ
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13.2.9 ความผิดอื่นๆอยู่ในระดับเดียวกัน
13.3 ความผิดระดับ 3 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 15 คะแนน และทาทัณฑ์บนแจ้ ง
ให้ผู้ปกครองรับทราบความผิด และทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในกรณีต่อไปนี้
13.3.1 สูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือเครื่องดองของเมาในที่สาธารณะ
13.3.2 ประพฤติส่อไปในทางชู้สาว
13.3.3 แสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพ และไม่เคารพครูบาอาจารย์
13.3.4 ให้การเท็จ ปิดบัง ความผิด ทาให้เกิดความเสียหายต่อการปกครองและ
ชื่อเสียงของโรงเรียน
13.3.5 เข้าไปในสถานที่ไม่ควร ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
13.3.6 ความผิดอื่นๆอยู่ในระดับเดียวกัน
13.4 ความผิดระดับ 4 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 30 คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบ
และทาทัณฑ์บนในกรณีต่อไปนี้
13.4.1 ทาลายทรัพย์สินของโรงเรียนและของผู้อื่นให้เสียหายโดยเจตนา
13.4.2 เล่นการพนัน
13.4.3 แสดงกิริยาวาจาลบหลู่ดูหมิ่นครูอาจารย์อย่างร้ายแรง
13.4.4 ความผิดอื่นๆอยู่ในระดับเดียวกัน
13.5 ความผิดระดับ 5 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 50 คะแนน เชิญ ผู้ปกครองมา
รับทราบความผิด และผลการพิจารณาลงโทษของคณะกรรมการปกครอง ในกรณีต่อไปนี้
13.5.1 พกพาอาวุธมาโรงเรียน
13.5.2 กลั่นแกล้งครูอาจารย์ หรือพยายามทาร้ายครูอาจารย์ หรือวางแผนทาร้าย
ครูอาจารย์โดยมีหลักฐานแน่ชัด
13.5.3 สูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือเครื่องดองของเมาในโรงเรียน สูบหรือมีกัญชา หรือสิ่ง
เสพติดให้โทษอย่างแรง
13.5.4 ชู้สาวปรากฏชัดแจ้ง จนนาความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน
13.5.5 ลักทรัพย์
13.5.6 ประพฤติตนเป็นนักเลงอันธพาล
13.5.7 การทะเลาะวิวาททุกกรณี
13.5.8 ความผิดอื่นๆอยู่ในระดับเดียวกัน
ข้อ 14 ผู้มีอานาจลงโทษ
14.1 ครู อาจารย์ ทุกคนมีอานาจในการลงโทษตัดคะแนนความประพฤติคนละ 5 คะแนน
14.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานกลุ่มกิจการนักเรียนแต่ละคนตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละ
10 คะแนน
14.3 รองผู้อานวยการทุกท่านตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละ 15 คะแนน
14.4 คณะกรรมการปกครองตัดคะแนนความประพฤติได้โดยไม่จากัด เพื่อให้เหมาะสมกับ
ความร้ า ยแรงในการประชุม วินิจ ฉั ยชี้ ข าดต้อ งมีผู้ เ ข้ า ร่วมประชุ มไม่ ต่ ากว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการจึงจะครบองค์ประชุม การวินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการออกเสียงเพิ่มชี้ขาด 1 เสียง

9

ข้อ 15 วิธีการลงโทษ
15.1 ผู้มีอานาจตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่ทาผิด ถ้าพิจารณาเห็นว่าความผิดนั้น
เกินกว่าอานาจของตนที่จะตัดคะแนนความประพฤติ ก็ให้เสนอเรื่องผ่านเจ้าหน้าที่บริหารงานกลุ่ม
กิจการนักเรียนหรือรองผู้อานวยการตลอดจนถึงผู้มีอาจในการตัดคะแนน
15.2 เมื่อตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนคนใดแล้วแจ้งให้นักเรียนที่ถูกลงโทษและครูที่
ปรึกษาทราบด้วย ในบางกรณีให้แจ้งนักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ถูกลงโทษ
รับทราบด้วย
ข้อ 16 ผู้อานวยการโรงเรียนอาจพิจารณาให้เพิ่มหรือลดโทษได้ตามควรแต่ละกรณี
ข้อ 17 ความผิดอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการปกครอง
ข้อ 18 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนน จะได้รับคะแนนความประพฤติเพิ่มเติมทุกครังตามหลักเกณฑ์การ
เพิ่มคะแนนความประพฤติ ดังนี
18.1 พฤติกรรมทีได้เพิ่ม 5 คะแนน มีดังนี้
18.1.1 เก็บสิ่งของที่มีราคาไม่เกิน 50 บาท และนาแจ้งกลุ่มกิจการนักเรียนประกาศ
หาเจ้าของ
18.1.2 เป็นผู้เสียสละให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมโรงเรียนเมื่อได้รับการร้องขอ
18.1.3 การบาเพ็ญประโยชน์หรือทากิจกรรมเพิ่มคะแนน ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียน
นัดหมาย
18.1.4 กระทาความดีอื่นๆ เทียบได้กับการกระทาข้างต้นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ
กลุ่มกิจการนักเรียน
18.2 พฤติกรรมทีได้เพิ่ม 10 คะแนน มีดังนี้
18.2.1 เก็บสิ่งของที่มีราคาไม่เกิน 51-200 บาท และนาแจ้งกลุ่มกิจการนักเรียน
ประกาศหาเจ้าของ
18.2.2 เป็นผู้เสียสละให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมโรงเรียนบ่อยครั้งและด้วยความ
จริงใจ
18.2.3 นักเรียนชี้ช่องทางให้ทราบแหล่งอบายมุข เพื่อแก้ไขปัญหาในโรงเรียนให้ดี
ขึ้น
18.2.4 นักเรียนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้กระทาผิด เกิดผลดีต่อ
การปกครอง
18.2.5 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันระดับทั่วไปภายในโรงเรียน
18.2.6 กระทาความดีอื่นๆ เทียบได้กับการกระทาข้างต้นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ
กลุ่มกิจการนักเรียน
18.3 พฤติกรรมที่ได้เพิ่ม 15 คะแนน มีดังนี้
18.3.1 เก็บสิ่งของที่ มีร าคา 201 บาทขึ้นไป และนาแจ้ง กลุ่ม กิ จการนัก เรี ย น
ประกาศหาเจ้าของ
18.3.2 นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมและนาชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
18.3.3 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันระดับทั่วไปภายในโรงเรียน
18.3.4 นักเรียนได้รับรางวั ลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแข่งขันระดับจัง หวั ด
หรือสูงกว่า
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18.3.5 กระทาความดีอื่นๆ เทียบได้กับการกระทาข้างต้นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ
กลุ่มกิจการนักเรียน
หมายเหตุ
นักเรียนที่ทาความดีและมีคะแนนความประพฤติที่ได้คะแนนตั้งแต่ 100 คะแนน ขึ้นไป /ปี
การศึกษา จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากทางโรงเรียนให้เป็น “คนดีศรี น.ค.ว .”
นักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติอยู่ในเกณฑ์สูง จะมีผลต่อการพิจารณาให้ทุนการศึกษา
และการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

หมวดที่ 4
การลงโทษนักเรียน
ข้อ 19 ให้ลงโทษนักเรียน โดยการตัดคะแนนความประพฤติควบคู่ไปกับการลงโทษ 5 สถาน
ดังนี
19.1 การว่ากล่าวตักเตือน
19.2 การทาทัณฑ์บน
19.3 การตัดคะแนนความประพฤติ
19.4 กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 20 ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนเมื่อพบการกระทาผิดและถูกตัดคะแนนความประพฤติครังหนึ่ง 5
คะแนน
ข้อ 21 ลงโทษการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ ส่วนรวมเมื่อถูกตัดคะแนนความประพฤติ
รวมกันตั้งแต่ 15 คะแนน ถึง 29 คะแนน
ข้อ 22 ลงโทษการทาทัณฑ์บนและกรอกแบบขอย้ายสถานศึกษา เมื่อถูกตัดคะแนนความประพฤติ
รวมกันตั้งแต่ 30 คะแนน ถึง 50 คะแนน
ข้อ 23 ลงโทษด้วยการบวชสามเณร (นักเรียนชาย) ศีลจาริณี (นักเรียนหญิง) กิจกรรมเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันตั้งแต่ 51 คะแนนขึ้นไป
ข้อ 24 เมื่อนักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ รวม 30 คะแนน ให้กลุ่มกิจการนักเรียนนา
เรื่องขึ้นเสนอผู้อานวยการเพื่อพิจารณาและเชิญ ผู้ปกครองมาทาทัณฑ์บนว่านักเรียนคนนั้นจะไม่
กระทาความผิดอีก เมื่อครบ 3 วันตั้งแต่โรงเรียนได้ทาหนังสือเชิญผู้ปกครองมาทาทัณฑ์บน ผู้ปกครอง
ไม่มาตามที่เชิญ ให้โรงเรียนนานักเรียนมาทาทัณฑ์บน โดยมีพยานรับทราบอย่างน้อย 3 คน แล้วส่ง
สาเนาทัณฑ์บนให้ผู้ปกครองทราบและมีหลักฐานว่าผู้ปกครองรับทราบแล้ว
หมายเหตุ ในกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนซ้าๆ และได้รับการตักเตือน
พร้อมผู้ปกครองได้รับทราบและทาทั ณฑ์บนแล้ว แต่ยัง มีพฤติกรรมผิดระเบียบวินัยของโรงเรี ย น
เช่นเดิม โรงเรียนอาจจะให้นักเรียนย้า ยสถานศึก ษาไปศึ กษาต่อ ที่อื่น เช่น โรงเรียนใกล้บ้าน ซึ่ง
ผู้ปกครองสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด
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หมวดที่ 5
คณะกรรมการปกครอง
ข้อ 25 ให้คณะกรรมการปกครอง โดยมีรองผู้อานวยการกลุ่มกิจการนักเรียนเป็นประธานครู ครูที่
ปรึกษา ครูแนะแนว นักเรียนสารวัตร และเจ้าหน้าที่บริหารงานกลุ่มกิจการนักเรียนเป็นคณะกรรมการ
ปกครอง และมีหัวหน้าบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียนเป็นเลขานุการคณะการปกครอง
ข้อ 26 ให้คณะกรรมการปกครองมีหน้าที่ดังนี
26.1 วางมาตรการป้องกันมิให้นักเรียนทาความผิดและส่งเสริมให้มีความประพฤติดี
26.2 พิจารณาโทษนักเรียนที่มีความผิดร้ายแรง
26.3 เสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานปกครองนักเรียนให้เกิดผลดี
26.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านต่างๆ
26.5 จัดแบ่งการปกครองนักเรียนเป็นแบบคณะสี
26.6 จัดแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบตามคณะสีเพื่อพัฒนาและทาความสะอาด
26.7 พิจารณาการตัด หรือเพิ่มคะแนนความประพฤติในกรณีที่เกินอานาจของผู้ปฏิบัติ

หมวดที่ 6
การแต่งกาย
ข้อ 27 เครื่องแบบนักเรียนชาย ชันมัธยมศึกษาตอนต้น
เสือ แบบเชิ้ต คอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง 4 ซ.ม.
ใช้กระดุมสีขาว กลมและแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซ.ม. แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋า
ติดแนวราวนมด้านซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้างตั้งแต่ 8 – 12 ซ.ม. สูงและลึกตั้งแต่ 10 – 15 ซ.ม.
พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ปักตัวอักษรย่อของโรงเรียน น.ค.ว. ขนาดกว้าง 8 – 10 ม.ม. สูง 1.5 ซ.ม.
ที่ อ กด้ า นขวา ปั ก ตั ว เลขระดับ ชั้ นด้ วยตั วเลขไทยตามคณะสี และติ ด เครื่ อ งหมายสั ญ ลั กษณ์ของ
โรงเรียนที่อกด้ายซ้ายระดับเดียวกับชื่อปักชื่อ – นามสกุล ขนาดความสูง 1 ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อของ
โรงเรียน ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ-นามสกุลให้ปักด้วยไหมสีน้าเงิน และเป็นอักษรไทยเท่านั้น
กางเกง ผ้าสีกากี แบบกางเกงไทย ขาสั้นเพียงเหนือเข่า พ้นกลางลูกสะบ้าประมาณ
5 – 8 ซ.ม. ความกว้างของปลายขาตามส่วนขนาดของขา ปลายขาพับชายเข้าด้านใน 5 ซ.ม.
ตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง มีหูกางเกง 7 หู แต่ละหู
กว้างไม่เกิน 1 ซ.ม. เวลาสวมให้ทับชายเสื้อให้เรียบร้อย ห้ามทรง Slim fit หรือรัดรูป
เข็มขัด หนังสีน้าตาล ขนาดกว้างตั้งแต่ 3 – 4 ซ.ม. ยาวตามส่วนของขนาดตัวนักเรียน
หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทอง หรือจะใช้เข็มขัดลูกเสือก็ได้
รองเท้า ผ้าใบหรือหนังสีน้าตาล มีเชือกผูกสีน้าตาล ไม่มีลวดลาย
ถุงเท้า สีน้าตาล สั้นแบบธรรมดาคลุ มข้อ เท้ า เหนือ ตาตุ่ม ขึ้นมาอย่างน้อย 3 ซม. ไม่มี
ลวดลายด้านข้าง
เล็บ ตัดให้สั้น รักษาความสะอาด ไม่ทาเล็บ
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ทรงผม ให้ตัดได้คือสั้นเกรียน ด้านบนยาวไม่เกิน 4 ซ.ม. ด้านข้างเกรียนขัดผิวรอบศีรษะ
ไม่กันลาย ไม่มีลวดลาย หรือทรงนักเรียนรองหวี รองทรงสูง ยาวได้ไม่เกินตีนผม (รองทรง) ไม่ไว้
หนวดเครา ไม่ใส่น้ามันหรือเครื่องสาอางใด ๆ ไม่ย้อมสีผม ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือ
ดูไม่เหมาะสม
ชุดพลศึกษา ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกาหนด คือ เสื้อกีฬาของโรงเรียน กางเกงวอร์มสีดา
รองเท้าผ้าใบตามระเบียบเท่านั้น
เครื่องแบบลูกเสือ ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกาหนด
ข้อ 28 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ชันมัธยมศึกษาตอนต้น
เสือ แบบคอพับในตัว ลึกพอให้สวมศีรษะได้ สาบตลบเข้าด้านใน ส่วนแขนสาบให้ใหญ่พอ
พับได้ ไม่เห็นตะเข็บข้างใน มีปกขนาด 10 ซ.ม. ไม่มีลวดลาย ไม่บาง ให้ผูกคอด้วยคอซองด้วย
ผ้าสีกรมท่า ปักตัวเลขระดับชั้นด้วยตัวเลขไทยตามคณะสี และติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียน
ที่อกด้ายซ้ายระดับเดียวกับชื่อปักชื่อ – นามสกุล ขนาดความสูง 1 ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อของโรงเรียน
ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ-นามสกุลให้ปักด้วยไหมสีน้าเงิน และเป็นอักษรไทยเท่านั้น
กระโปรง ใช้กระโปรงแบบธรรมดา สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่บาง ด้านหน้าและด้านหลัง
พับเป็นจีบออกด้านนอก เย็บจีบขอบล่างลงมาระหว่าง 6 – 12 ซ.ม. ระยะกว้างตรงกลางพับพองาม
กระโปรงยาวเพียงใต้เข่า วัดจากกึ่งกลางสะบ้าลงมาไม่เกิน 10 ซ.ม.
ทรงผม ให้ตัดได้คือ ตัดธรรมดา ยาวเท่ากัน ตีนผมจะต้องไม่ยาวเลยต้นคอ ไม่มีลวดลาย
ติดกิ๊บ ไม่ใส่น้ามันหรือเครื่องสาอางใด ๆ ไม่ดัด ไม่รีดผม ไม่ย้อมสีผม นักเรียนที่ไว้ผมยาวห้ าม
ปล่อยผมต้องรวบหางม้าให้เรียบร้อยด้วยยางรัดผมสีดาหรือผูกด้วยโบว์ ริบบิ้น สีดา สีขาว สีน้าเงิน
หรือสีกรมท่าเท่านั้น ถักเปียได้ไม่เกิน 2 เปีย ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือดูไม่เหมาะสม
ถุงเท้า สีขาว สั้นแบบธรรมดาคลุมข้อเท้าจะต้องเลยตาตุ่มขึ้นมาไม่น้อยกว่า 3 ซม. แล้ว
พับให้เรียบร้อย ไม่มีลวดลายด้านข้าง
รองเท้า หนังสีดา วันที่มีเรียนพลศึกษาให้สวมรองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลายมาเรียน
เล็บ
ตัดให้สั้น รักษาความสะอาด ไม่ทาเล็บ
ชุดพลศึกษา ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกาหนด คือ เสื้อกีฬาของโรงเรียน กางเกงวอร์มสีดา
รองเท้าผ้าใบตามระเบียบเท่านั้น
เครื่องแบบเนตรนารี ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกาหนด
ข้อ 29 เครื่องแบบนักเรียนชาย ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เสือ แบบเชิ้ต คอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง 4 ซ.ม.
ใช้กระดุมสีขาว กลมและแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซ.ม. แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋า
ติดแนวราวนมด้านซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้างตั้ง แต่ 8 – 12 ซ.ม. สูง และลึกตั้ง แต่ 10 – 15 ซ.ม.
พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ปักตัวอักษรย่อของโรงเรียน น.ค.ว. ขนาดกว้าง 8 – 10 ม.ม. สูง 1.5 ซ.ม.
ที่ อ กด้ า นขวา ปั ก ตั ว เลขระดับ ชั้ นด้ วยตั วเลขไทยตามคณะสี และติ ด เครื่ อ งหมายสั ญ ลั กษณ์ของ
โรงเรียนที่อกด้ายซ้ายระดับเดียวกับชื่อปักชื่อ – นามสกุล ขนาดความสูง 1 ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อของ
โรงเรียน ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ-นามสกุลให้ปักด้วยไหมสีน้าเงิน และเป็นอักษรไทยเท่านั้น
กางเกง ผ้าสีดา แบบกางเกงไทย ขาสั้นเพียงเหนือเข่า พ้นกลางลูกสะบ้าประมาณ
5 – 8 ซ.ม. ความกว้างของปลายขาตามส่วนขนาดของขา ปลายขาพับชายเข้าด้านใน 5 ซ.ม.
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ตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ใบไม่มีกระเป๋าหลัง มีหูกางเกง 7 หู แต่ละหูกว้าง
ไม่เกิน 1 ซ.ม. เวลาสวมให้ทับชายเสื้อให้เรียบร้อย ห้ามทรง Slim fit หรือรัดรูป
เข็มขัด หนังสีดา ขนาดกว้างตั้งแต่ 3 – 4 ซ.ม. ยาวตามส่วนของขนาดตัวนักเรียน หัว
เข็มขัดเป็นโลหะสี่เหลี่ยมสีเงิน ชนิดหัวกลัด ( เข็มเดียว ) มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด
รองเท้า ผ้าใบหรือหนังสีดา มีเชือกผูกสีดา รูร้อยเชือกไม่น้อยกว่า 5 คู่ และไม่เกิน 6 คู่
ไม่มีลวดลาย
ถุงเท้า
สีขาว สั้นแบบธรรมดาคลุมข้อเท้าจะต้องเลยตาตุ่มขึ้นมาไม่น้อยกว่า 3 ซม.
ไม่มีลวดลายด้านข้าง
เล็บ
ตัดให้สั้น รักษาความสะอาด ไม่ทาเล็บ
ทรงผม ให้ตัดได้คือสั้นเกรียน ด้านบนยาวไม่เกิน 4 ซ.ม. ด้านข้างเกรียนขัดผิวรอบศีรษะ
ไม่กันลาย ไม่มีลวดลาย หรือทรงนักเรียนรองหวี รองทรงสูง ยาวได้ไม่เกินตีนผม (รองทรง) ไม่ไว้
หนวดเครา ไม่ใส่น้ามันหรือเครื่องสาอางใด ๆ ไม่ย้อมสีผม ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือ
ดูไม่เหมาะสม
ชุดพลศึกษา ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกาหนด คือ เสื้อกีฬาของโรงเรียน กางเกงวอร์มสีดา
รองเท้าผ้าใบตามระเบียบเท่านั้น
เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไปตามที่หน่วยกาลังสารอง กองทัพบกกาหนด
ข้อ 30 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เสือ ตัดด้วยผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป ไม่จัดเกล็ดเน้นทรง คอเสื้อสาบตลบเข้าข้างใน
ปลายแขนมีจีบเล็กน้อย กระดุมเสื้อสีขาวกลม ปักตัวเลขระดับชั้นด้วยตัวเลขไทยตามคณะสี และ
ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่อกด้ายซ้ายระดับเดียวกับชื่อ ปักชื่อ – นามสกุล ขนาดความ
สูง 1 ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อของโรงเรียน ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ -นามสกุลให้ปักด้วยไหมสีน้าเงิน
และเป็นอักษรไทยเท่านั้น
กระโปรง ใช้สีกรมท่า เนื้อเกลี้ยง ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ 3 จีบ ออก
ด้านนอกเย็บทับขอบล่างลงมาระหว่าง 6 – 12 ซ.ม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพอสมควร
กระโปรงยาวคลุมเข่าวัดจากกึ่งกลางสะบ้าลงมาไม่เกิน 15 ซ.ม. (เลยขึ้นเหนือกึ่งกลางสะบ้าไม่ได้)
เวลาสวมให้ทับชายเสื้อให้เรียบร้อย
เข็มขัด เป็นหนังสีดาเรียบ กว้าง 2 – 3 ซ.ม. หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด
เดียว หุ้มด้วยหนังสีดา มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด
ถุงเท้า สีขาว สั้นแบบธรรมดาคลุมข้อเท้าจะต้องเลยตาตุ่ มขึ้นมาไม่น้อยกว่า 3 ซม. แล้ว
พับให้เรียบร้อย ไม่มีลวดลายด้านข้าง
รองเท้า หนังสีดาหุ้มส้น ปลายมน ส้นสูงไม่เกิน 3 ซ.ม.
เล็บ ตัดสั้น รักษาความสะอาด ไม่ทาเล็บ
ทรงผม ให้ตัดได้คือ ตัดธรรมดา ยาวเท่ากัน ตีนผมจะต้องไม่ยาวเลยต้นคอ ไม่มีลวดลาย
ติดกิ๊บ ไม่ใส่น้ามันหรือเครื่องสาอางใด ๆ ไม่ดัด ไม่รีดผม ไม่ย้อมสีผม นักเรียนที่ไว้ผมยาวห้ าม
ปล่อยผมต้องรวบหางม้าให้เรียบร้อยด้วยยางรัดผมสีดาหรือผูกด้วยโบว์ ริบบิ้น สีดา สีขาว สีน้าเงิน
หรือสีกรมท่าเท่านั้น ถักเปียได้ไม่เกิน 2 เปีย ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือดูไม่เหมาะสม
ชุดพลศึกษา ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกาหนด คือ เสื้อกีฬาของโรงเรียน กางเกงวอร์มสีดา
รองเท้าผ้าใบตามระเบียบเท่านั้น
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เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไปตามที่หน่วยกาลังสารอง กองทัพบกกาหนด
ข้อ 31 เครื่องประดับ
ห้ามใช้ เครื่องประดับกาย หรือของมีค่า เช่น สร้อยคอทองคา แหวนทองคา กาไลทอง
กาไลข้อมือหรือของอื่นใดที่มีราคาแพง หรือถ้าจะแขวนพระเครื่องควรใช้สร้อยแสตนเลส ความยาว
พอสมควร แขวนไว้ภายในอกเสื้อ ซึ่งคนอื่นมองไม่เห็น ตุ้มหู นักเรียนหญิงใส่ได้ดังนี้ ทอง เงิน นาค
ทองเหลือง สีของโลหะ 4 ชนิด เท่านั้น วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร ตุ้มหู
พลอยใสเท่านั้น ขนาดเม็ดพลอยเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ไม่เกิน 0.3 เซนติเมตร
ข้อ 32 โทรศัพท์มือถือ
นักเรียนที่นาโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนจะต้องไม่ใช้ในขณะเวลาเรียนหรือร่วมกิ จกรรมและ
ต้องใช้ในเวลาว่างที่จาเป็นเท่านั้น ถ้าโรงเรียนจับได้ว่า นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือไม่ถูกเวลาและไม่
เกิดประโยชน์ ทางโรงเรียนจะยึดไว้แล้วให้ผู้ปกครองมาติดต่อขอรับคืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ทางโรงเรียนจะยึดไว้แล้วให้นักเรียนมาติดต่อขอรับคืน ในตอนเลิกเรียน ก่อนเดินทางกลับบ้าน กรณีที่
นักเรียนไม่มาติดต่อรับคืนภายในวันนั้น ทางโรงเรียนไม่คุ้มครองการเสียหายใดๆ
ภาพประกอบ

ชัน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

ตารางแสดง การปักหมายเลขระดับชันตามคณะสี
คณะสี
สีม่วง
สีชมพู
สีฟ้า

๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖

สีแสด

๑
๒
๓
๔
๕
๖
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ชุดนักเรียนหญิงม.ต้น

ชุดนักเรียนหญิงม.ปลาย

ชุดลูกเสือ-เนตรนารี

ชุดนักเรียนชายม.ต้น

ชุดนักเรียนชายม.ปลาย
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ชุดพละชาย-หญิง (ม.ต้น และ ม.ปลาย)

ชุดนักศึกษาวิชาทหารชาย-หญิง

ทรงผมนักเรียนชาย-หญิง-นักศึกษาวิชาทหารหญิง
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หมวดที่ 7
การลา
ข้อ 33 การลาหยุดของนักเรียน เช่น ลาป่วย ลากิจ ให้ใช้ใบลาตามที่โรงเรียนกาหนด และมี
ลายมือชื่อผู้ปกครองตามกฎหมายอนุญาตทุกครั้ง และยื่นใบลาต่อครูที่ปรึกษาก่อนวันที่ได้ลา (กรณี
ลากิจ) หรือภายในหนึ่งวันที่กลับมาเรียนตามปกติ (กรณีลาป่วยฉุกเฉิน และต้องแจ้งให้ครูที่ปรึกษา
ทราบทุกครั้ง)
ข้อ 34 ถ้านักเรียนหยุดเรียนตั้งแต่ 2 วัน ขึ้นไป ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบอย่างช้าใน
วันที่สองของการหยุดเรียน หากป่วยให้แนบใบรับรองแพทย์ประกอบใบลาด้วย
ข้อ 35 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน นักเรียนที่มีธุระต้องออกไปนอกบริเวณโรงเรียน
ให้รับใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน เสนอต่อครูที่ปรึกษา และครูฝ่ายกิจการนักเรียนก่อนทุกครั้ง
ข้อ 36 การมาโรงเรียนสาย
นักเรียนที่ มาโรงเรียนไม่ ทันเวลา 07.50 น. เนื่องจากมีธุระจาเป็น ให้ครูเวรลงบัน ทึกการมา
โรงเรียนสายไว้ทุกครั้งและลงเหตุผลที่จาเป็นเพื่อตรวจสอบ นักเรียนที่มาสายเกิน 3 ครั้ง ให้ครูที่
ปรึกษาแจ้งผู้ปกครองทราบและนักเรียนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
ในกรณีการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นหมู่คณะ ให้ครูผู้ควบคุมนักเรียนไปเพื่อ
กิจการนั้น เป็นผู้เสนอขออนุญาตฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้อานวยการพร้อมทั้งแจ้งให้ครูประจาวิชา
ทราบทุกครั้งไป

หมวดที่ 8
ผู้ปกครอง
ข้อ 37 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา ญาติ หรือบุคคลที่บิดามารดายินยอมให้เป็นผู้ปกครอง
โดยเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และรับนักเรียนไว้ในปกครอง สามารถดูแลให้คาปรึกษาหรือ
ช่วยเหลือนักเรียนได้ นักเรียนทุกคนจะต้องมีผู้ปกครองที่โรงเรียนสามารถติดต่อได้สะดวกตลอด
ระยะเวลาที่เรียนอยู่ จนกระทั่งจบหลักสูตร
ข้อ 38 หากนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครอง หรือขาดผู้ปกครอง จะต้องจัดหาผู้ปกครองแล้ว
แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายใน 7 วัน
ข้อ 39 หากพบว่านักเรียนคนใดไม่มีผู้ปกครอง หรือติดต่อผู้ปกครองไม่ได้และไม่ดาเนินการจัดหา
ผู้ปกครองใหม่ โรงเรียนจะพิจารณาไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อไป
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หมวดที่ 9
ทั่วไป
ข้อ 40 ข้อห้ามพิเศษสาหรับการแต่งกายนักเรียน
40.1 ห้ามนักเรียนไว้หนวดเครา ดัดผมนอกเหนือจากที่โรงเรียนกาหนด หรือเปลี่ยนสีผมให้
ผิดไปจากธรรมชาติ
40.2 ห้ามเขียนคิ้ว (ห้ามหนาเกิน 1 ซม.) ทาปาก (อนุญาตเฉพาะลิปมัน) แต่งหน้า เสริมสวย
หรือใช้เครื่องสาอาง เข้มเกินกว่าสภาพนักเรียน
40.3 ห้ามพันหรือพับแขนเสื้อ ปลดกระดุมเสื้อ ติดกระดุมคอเสื้อเม็ดสุดท้าย นอกจากได้รับ
อนุญาต
40.4 ไม่ใส่เสื้อแขนยาวทับเครื่องแบบนักเรียน (ชุดนักเรียน ชุดพละ ลูกเสือ เนตรนารี)
ในช่วงเวลาเรียน หรือร่วมกิจกรรม เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือหากอุณหภูมิต่ากว่า 25 องศาเซลเซียส
สามารถใส่ได้เพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย
40.5 ห้ามนักเรียนชายเจาะหู ระเบิดหู และใส่ต่างหูโดยเด็ดขาด นักเรียนหญิงให้ใส่ต่างหู
แบบเรียบขนาดเล็กไม่เกิน 1 คู่ (หมวดที่ 6 ข้อ 31)
ข้อ 41 เครื่องแต่งกายในโอกาสอื่นๆ
41.1 ในวันเปิดทาการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนใส่เครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพละใน
วันที่นักเรียนมีเรียนวิชาพละ ให้เรียบร้อย การแต่งเครื่องแบบตามวันที่มีกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรมนักศึกษาวิ ช าทหาร ให้ถูกต้องเรีย บร้อ ย หรือการแต่ง กายตาม
นโยบายของโรงเรียน
41.2 การมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนนักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ของโรงเรียน
เท่านั้น
41.3 การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบชุมนุม ให้ครูที่ปรึกษาชุมนุ มทาเรื่องขออนุญาตใช้ชุ ด
เครื่องแบบชุมนุม และ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการ
ข้อ 42 ให้หัวหน้าสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

( นายวสันต์ ลาจันทึก )
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม

