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ระเบียบโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 

ว่าด้วย  ระเบียบข้อบังคับส าหรับนักเรียน และการปกครองนักเรียน 
 

 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคมเป็นบุคคลท่ีมีระเบียบวินัย  รู้จักรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นระเบียบอันเดียวกัน  เพื่อให้
สอดคล้องเหมาะสมกับกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการอันจะน าไปสู่การพัฒนานักเรียนให้เป็น
พลเมืองท่ีมีประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต โดยยึดแนวปฏิบัติตามประกาศคณะปฏิวัติ 
กฎกระทรวง และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 
 1.  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 132 ลงวันท่ี  22 เมษายน พ.ศ. 2515 
 2.  ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2515 ลง
วันท่ี 14 กันยายน 2515 
 3.  กฎกระทรวงฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2515) ลงวันท่ี 22 เมษายน 2515 
 4.  กฎกระทรวงฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี  132 
ลงวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2515  
 5.  ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน ฯลฯ ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2522 

6.  ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เครื่องแต่งกายนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2527 
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 
 7.  ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน พ.ศ. 2503  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 
 8.  ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเคารพของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 
2530  ลงวันท่ี 24 เมษายน  พ.ศ. 2530 
 9.   ระ เบียบของกระทรวง ศึกษาธิการ ว่ า ด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ     พ.ศ. 2530  ลงวันท่ี 14  ตุลาคม  พ.ศ. 2530 
 10. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษา ไปทัศนศึกษา  
พ.ศ. 2503  
ลงวันท่ี  5 มิถุนายน 2529 
 11. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  พ.ศ. 2528  
ลงวันท่ี 25 เมษายน  พ.ศ. 2528 
 12. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสารวัตรนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2515   ลง
วันท่ี 13 ธันวาคม   พ.ศ. 2515  
 13. ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2543  
ลงวันท่ี 11 กันยายน   พ.ศ. 2543 
 14. กฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548 
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 15. พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 16. บันทึกข้อความส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ศธ 0209/189 ลงวันท่ี 17 
มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน 
 โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคมจึงออกระเบียบว่าด้วยการปกครองนักเรียนไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบของนักเรียนโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม ว่าด้วย นะเบีย
บข้อบังคับส าหรับนักเรียน และการปกครองนักเรียน” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนหนองนาควิทยาคม ว่าด้วยการปกครอง ปีการศึกษา 2560 
 ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังอื่นใดท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 
หมวดที่  1 

การปฏิบัติภายในโรงเรียน 
 

ข้อ  1  การมาเรียน 
1.1 นักเรียนต้องมาเรียนให้ถึงโรงเรียนก่อนเวลา ( 07.50 น.) 
1.2 นักเรียนต้องมาเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ ( 08.00 น.) 

 1.3  ให้นักเรียนทุกคนรีบมาเข้าแถว  เมื่อมีสัญญาณเตือน  เมื่อทุกคนเข้าแถวเรียบร้อยเป็น
ระเบียบพร้อมท่ีจะร้องเพลงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระและรับฟังการอบรมโดยครูเวรประจ าวัน 
ข้อ 2 กิจกรรมปกติประจ าวัน 

07.40 - 07.50 น. เวรประจ าวันท าความสะอาดพื้นท่ีรับผิดชอบให้เรียบร้อย 
  07.50 - 08.00  น. นักเรียนท ากิจธุระส่วนตัวและเตรียมเข้าแถวเคารพธงชาติ
  08.00 – 08.10 น. เช็คช่ือการเข้าแถวเคารพธงชาติ  

08.10 – 08.20 น. พิธีเคารพธงชาติ โดยมีครูท่ีปรึกษาแต่ละระดับช้ัน (ยกเว้น
ครูเวรประตูประจ าวัน) ดูแลรับผิดชอบการเข้าแถวของ
นักเรียน ส ารวจรายช่ือนักเรียนร่วมพิธีหน้าเสาธง เคารพ
ธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค าปฏิญาณตน  

  08.20 – 08.30  น.  ครูเวรประจ าวันพบกับนักเรียนแจ้งข่าวสารและอบรม 
     หน้าเสาธง 

08.30 – 08.40  น.  นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบเข้าห้องโฮมรูม  พบกับ
ครูท่ีปรึกษา และด าเนินกิจกรรมโฮมรูมโดยครูท่ีปรึกษา 

  08.40 – 09.30  น. เรียนตามตารางในช่ัวโมงเรียนท่ี  1 
  09.30 – 10.20  น. เรียนตามตารางในช่ัวโมงเรียนท่ี  2 
  10.20 – 11.10  น. เรียนตามตารางในช่ัวโมงเรียนท่ี  3 
  11.10 – 12.00  น.   เรียนตามตารางในช่ัวโมงเรียนท่ี  4 
  12.00 -  13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 – 13.50  น. เรียนตามตารางในช่ัวโมงเรียนท่ี  5 
  13.50 – 14.40  น. เรียนตามตารางในช่ัวโมงเรียนท่ี  6 
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  14.40 – 15.30  น. เรียนตามตารางในช่ัวโมงเรียนท่ี  7 
15.30 - 15.45  น. เวรประจ าวันท าความสะอาดห้องเรียน เทขยะ 
                               ให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน โดยไม่ต้องเข้าแถวหน้าเสาธง 
   ก่อนเดินทางกลับ 

  15.30 - 15.45  น. การนัดหมายนักเรียนในตอนเย็นให้เป็นครั้งคราวกรณีท่ีมี 
     ความจ าเป็นในการแจ้งข้อมูล ข่าวสารหรือนัดหมาย 

18.00 น. ไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในบริเวณโรงเรียน ยกเว้นมี 
  กิจกรรมพิเศษท่ีมีครูรับผิดชอบ และได้รับอนุญาตจาก 

ผู้ปกครองเป็นลายลักษ์อักษร 
 
หมายเหตุ การเดินเข้า-ออกในโรงเรียน ให้นักเรียนเดินตามทางเท้า ไม่เดินเป็นกลุ่มหรือเป็น
แถวหน้ากระดานเต็มถนน 
  การเดินขึ้น-ลง ในอาคารเรียนให้นักเรียนท าความสะอาดพื้นรองเท้า และเดินชิดขวา
ไปตลอดทางจนถึงห้องเรียนแล้วถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนวางไว้เป็นท่ีให้เรียบร้อย 
ข้อ 3  การปฏิบัติตน 
 3.1  นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนให้ได้ช่ือว่าเป็นผู้มีมารยาทดี กล่าวคือ 
  3.1.1 การแสดงความเคารพ 
 เป็นการแสดงออกของผู้ท่ีได้รับการศึกษา  ถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนักเรียนทุกคนต้อง
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย  นักเรียนจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
   1)  ท าความเคารพครูเวรท่ีหน้าประตู   นักเรียนต้องท าความเคารพครูเวร
ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน  นักเรียนชายโค้งค านับหรือยกมือไหว้   นักเรียนหญิงไหว้  ส าหรับนักเรียนท่ี
ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือจักรยาน  ต้องหยุดรถแล้วลงมาท าความเคารพ  แล้วน ารถไปจอดในท่ีจอด
รถอย่างเป็นระเบียบ 
   2)  ท าความเคารพในห้องเรียน 
    2.1)  เมื่อครูหรือผู้ท่ีควรเคารพเข้ามาในช้ันเรียน  หัวหน้าห้องหรือ
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้บอกท าความเคารพ  ใช้ค าว่า “ นักเรียน  ท าความเคารพ “  นักเรียนทุกคน
ยืนขึ้นพร้อมกล่าวค าว่า “นาค าวิทย์สวัสดีครับ/ค่ะ” พร้อมกัน  พอครูทักทายตอบและบอกให้นั่งลง  
ให้กล่าวค าว่า “ นาค าวิทย์ขอบคุณครับ/ค่ะ  “ พร้อม ๆ กัน 
    2.2)  เมื่อหมดคาบเรียนก่อนท่ีครูผู้สอนจะออกจากห้อง  หัวหน้า
ห้องหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้บอกท าความเคารพ  ใช้ค าว่า “ นักเรียน  ท าความเคารพ “  
นักเรียนทุกคนยืนขึ้นพร้อมกล่าวค าว่า “ นาค าวิทย์ขอบคุณครับ/ค่ะ  “ พร้อม ๆ กัน 
    2.3)  เมื่อมีธุระเข้าพบครู  ให้นักเรียนยืนด้านหน้าของครู ห่างครู
พอประมาณ  นักเรียนชายยืนตัวตรงโค้งค านับหรือไหว้  นักเรียนหญิงย่อตัวเล็กน้อยพร้อมกับยกมือ
ไหว้ ในกรณีท่ีครูนั่งให้นักเรียน นั่งลงในระดับท่ีเหมาะสม  เมื่อเสร็จธุระแล้วก่อนจะจากไป  ให้ท า
ความเคารพเช่นเดียวกันกับตอนเข้าพบ  ขณะท่ีพูดคุยกับครูทุกครั้ง  นักเรียนต้องอยู่ในอาการส ารวม 
    2.4)  การขออนุญาตเข้าช้ันเรียน  ให้กล่าวค าว่า “ ขออนุญาตเข้า
ห้องเรียนครับ/ค่ะ “  พอครูอนุญาตแล้วถึงจะเข้าห้องเรียนได้  โดยยกมือไหว้ก่อนเข้าห้องเรียน 
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    2.5)  การขออนุญาตออกนอกห้องเรียน  ให้ขออนุญาตครูผู้สอน
พร้อมบอกเหตุผลทุกครั้ง 
   3)   การท าความเคารพนอกห้องเรียน 
    3.1)  เมื่อเดินสวนกับครูหรือผู้ท่ีควรเคารพ  ให้หยุดยืน  ยกมือไหว้
หรือโค้งค านับ ให้พูดว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ” 
    3.2)  เมื่อเดินแซงออกหน้าครู  ให้พูดว่า  “ ขออนุญาตครับ/ค่ะ “  
แล้วเดินก้มหลังเล็กน้อยพองามผ่านไป 
    3.3)  เมื่อนักเรียนนั่งอยู่  มีครูหรือผู้ท่ีควรเคารพเดินผ่าน  ให้
ปฏิบัติตามข้อ  3.1 คือ ยกมือไหว้ พูดว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ” 
    3.4)  เมื่อครูนั่งอยู่กับท่ี  ให้ก้มหลังเล็กน้อยเมื่อเดินผ่าน 
    3.5)  ขณะขึ้นลงบันได  เมื่อสวนทางกับครูหรือผู้ท่ีควรเคารพ  ให้
ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้อ  3.1 โดยหยุดให้ครูหรือผู้ท่ีควรเคารพให้เดินผ่านไปก่อน 
    3.6)  ขณะขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ผ่านครูหรือผู้ท่ีควร
เคารพ  ให้นักเรียนก้มศีรษะค านับ และใช้ความเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
   4)  การท าความเคารพนอกโรงเรียน 
    เมื่อพบครู  ให้ท าความเคารพโดยยกมือไหว้หรือกล่าวค าว่า  “ 
สวัสดีครับ/ค่ะ” พร้อมกับท าความเคารพก็ได้  หรืออาจทักทายปราศรัยตามควรแก่โอกาส 
  3.1.2  ไม่ส่งเสียงดังหรือพูดค าหยาบคาย หรือกระท าการใดๆที่ ก่อความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 
   3.1.3  นักเรียนชายต้องปฏิบัติตนเป็นสุภาพบุรุษ นักเรียนหญิงต้องปฏิบัติตนเป็น
สุภาพสตรี ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง การยืน การเดินหรือการแสดงกิริยาอาการใดๆก็ตาม 
 3.2  นักเรียนจะต้องอยู่ร่วมกันและปฏิบัติต่อกันอย่างสันติวิธี ไม่ทะเลาะวิวาทกัน 
 3.3  ห้ามลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์ บุคคลอื่นมาเป็นของ
ตน 
 3.4  นักเรียนท่ีใช้จักรยานยนต์มาโรงเรียนต้องสวมหมวกนิรภัย ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ท่ี
ถูกต้อง และใช้ความเร็วในเขตโรงเรียน ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และจะต้องจอดรถจักรยานยนต์
ไว้ในโรงจอดรถจักรยานยนต์ของโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคมเท่านั้น 
 3.5  นักเรียนต้องพกบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือบัตรประจ าตัวประชาชนเสมอ 
 3.6  นักเรียนควรช่วยเหลือหรือรับส่ิงของจากผู้ใหญ่ ครู – อาจารย์ 
 3.7  นักเรียนควรให้ท่ีนั่งแก่คนชรา สตรีและเด็กในรถประจ าทางหรือท่ีสาธารณะ 
 3.8  การออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกกรณี จะต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มกิจการนักเรียน และจะต้องมีใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนติดตัวเพื่อให้ตรวจสอบได้ใน
ขณะท่ีอยู่นอกโรงเรียนและน าใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนส่งคืนท่ีฝ่ายกิจการนักเรียนเมื่อ
กลับมาโรงเรียน 
 3.9  ห้ามสูบบุหรี่ และด่ืมของมึนเมาท่ีผสมสารเสพติดทุกชนิด ตลอดจนห้ามครอบครองหรือ
ซุกซ่อน ฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย 
 3.10  ห้ามนักเรียนอยู่ในท่ีลับตาสองต่อสองหรือแสดงเจตนาในทางชู้สาว 
 3.11 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
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 3.12 ห้ามพกพาอาวุธ หรืออุปกรณ์ท่ีเจตนาใช้เป็นอาวุธทุกชนิด และวัตถุส่ิงของอื่นๆท่ีขัดต่อ
กฎหมายบ้านเมือง 
 3.13 ห้ามคบเพื่อนอันธพาลหรือชักน าเข้ามาในบริเวณโรงเรียน และห้ามน าบุคคลภายนอก
เข้ามาในบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต ในการขออนุญาตให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตร
ท่ีทางราชการออกให้ มาแสดงและแลกรับบัตรอนุญาตเข้าบริเวณโรงเรียน ท่ีส านักงานกิจการนักเรียน 
 3.14 ห้ามน าอาหารหรือเครื่องด่ืม น้ าหวานไปรับประทานบนอาคารเรียน ในเวลาเรียน 
ยกเว้นน้ าเปล่า 
หมายเหตุ ส าหรับข้อห้ามต่างๆ ดังกล่าว ถ้านักเรียนปฏิบัติตนฝ่าฝืน จะต้องได้รับการพิจารณา
บทลงโทษจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มกิจการนักเรียน  
ข้อ 4  การรับประทานอาหาร 
 4.1  ให้นักเรียนรับประทานอาหารในบริเวณท่ีอนุญาตเท่านั้น และต้องเข้าแถวซื้ออาหาร
อย่างเป็นระเบียบ 
 4.2  ห้ามนักเรียนซื้อน้ าหรืออาหารในช่วงเวลาท่ียังอยู่ในเวลาเรียนเด็ดขาด นอกจากมีกรณี
พิเศษท่ีโรงเรียนจะอนุญาตให้เป็นคราวๆไป และห้ามเดินรับประทานอาหาร 
 4.3  ในกรณีท่ีนักเรียนต้องมารับประทานอาหารเช้าท่ีโรงเรียนให้มาถึงโรงเรียนก่อนเวลาเข้า
แถวประกอบพิธีหน้าเสาธง พอสมควร เพื่อรับประทานอาหารนั้นให้ทัน (07.00 น. – 07.55 น.) 
 4.4  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว จะต้องน าภาชนะต่างๆ ส่งคืนท่ีจัดเตรียมไว้ให้ 

4.5  นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณรับประทานอาหารไม่ท้ิงเศษอาหารลง
บนโต๊ะหรือพื้นโรงอาหาร หรือบริเวณภายในโรงเรียน ภาชนะใส่อาหารพลาสติกทุกช้ินให้น าไปท้ิงถัง
ขยะก่อนลุกจากท่ีนั่งเสมอ หากเป็นภาชนะท่ีมีน้ า ให้เทน้ าออกให้หมดก่อนท้ีงลงถังขยะ โดยมีการขัด
แยกขยะให้ชัดเจน 
ข้อ 5 การใช้ห้องน  าห้องส้วม  
 5.1  ห้ามนักเรียนชายเข้าไปบริเวณห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิงอย่างเด็ดขาด 
 5.2  ห้ามขีดเขียนฝาผนังห้องน้ าห้องส้วม 
 5.3  เมื่อเข้าห้องส้วมแล้วต้องท าความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดทุกครั้ง ส าหรับนักเรียนหญิง
ให้ท้ิงผ้าอนามัยในท่ีท่ีเตรียมไว้ให้ ห้ามท้ิงผ้าอนามัยลงในโถส้วม 
 5.4 ห้ามกระท าการใดๆ ท่ีเป็นการท าลายห้องน้ าห้องส้วมให้ช ารุดเสียหาย หากพบว่ามีการ
ช ารุดเสียหายให้แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบ  

5.5 ห้ามกระท าการใดๆท่ีเป็นส่ิงผิดกฎหมาย และผิดระเบียบของทางโรงเรียนรวมท้ัง
ศีลธรรมอันดีของสังคม  
ข้อ 6 การใช้โทรศัพท์มือถือ  
 6.1  ห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาเรียนโดยเด็ดขาด เว้นกรณีได้รับอนุญาตจาก
ครูผู้สอน 
 6.2  ห้ามนักเรียนเสียบสายชาร์จแบตเตอร์รี่โทรศัพท์มือถือเครื่องมือส่ือสารโดยเด็ดขาด 
นักเรียนต้องน าแบตเตอร์รี่ส ารองมาเอง 
 6.3 นักเรียนต้องน าโทรศัพท์หรือเครื่องมือส่ือสารฝากไว้ในท่ีก าหนดให้ เมื่ออยู่ในเวลาเรียน  
 6.4 หากนักเรียนฝ่าฝืน จะถูกด าเนินการตามวินัยของทางโรงเรียน 
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 6.5 หากสูญหาย หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของส่วนรวม นักเรียนต้องรับผิดชอบ
ด้วยตนเอง 
ข้อ 7 หลังเลิกเรียนหรือวันหยุด 

1.1 เมื่อเลิกเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับบ้าน นักเรียนจะท ากิจกรรมต่างๆอยู่ในบริเวณโรงเรียน
ไม่เกินเวลา 18.00 น. หรือในวันหยุดจะต้องได้รับอนุญาตจากโรงเรียนก่อนเป็นกรณีๆไป 
และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษ์อักษร 

1.2 หากนักเรียนเข้ามาท ากิจกรรมในช่วงหลังเลิกเรียนหรือวันหยุด ให้ขออนุญาตจากฝ่าย
กิจการนักเรียนและ ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เส้ือมีแขน กระโปรงยาวเลยเข่าลงมา 
กางเกงยาว หรือกางเกงวอร์มเท่านั้น และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษ์
อักษร 

 

หมวดที่  2 
วินัยและโทษทางวินัย 

 

ข้อ  8  วินัยหมายถึง  “ การอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ “ 
ข้อ  9  เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน  นักเรียนจึงควรเป็นผู้มีวินัย 
ข้อ 10  การปฏิบัติตนขัดต่อวินัยของโรงเรียน  จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามสมควร 
ข้อ 11  วินัยของนักเรียนโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  มีดังนี้ 
   11.1 นักเรียนต้องสนับสนุนนโยบายของโรงเรียน  และต้องต้ังใจเล่าเรียนให้เกิดผลดีและ  
ความก้าวหน้าแก่ตนเองและโรงเรียน 
   11.2  ปฏิบัติตามค าส่ังของครูและโรงเรียนซึ่งส่ังโดยชอบและในหน้าท่ีราชการของโรงเรียน 
   11.3  ไม่แจ้งเท็จต่อครู  และการปกปิดข้อความท่ีควรบอกถือว่าเป็นการแจ้งเท็จด้วย 
   11.4  ต้องรักษาเวลาในการเล่าเรียน  ไม่หลบจากห้องเรียนหรือหนีโรงเรียน 
   11.5  มีความสุภาพเรียบร้อยและมีความสามัคคี  รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
   11.6  นักเรียนต้องช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน  และสาธารณสมบัติ 
  11.7  ต้องเคารพเช่ือฟังค าส่ังสอนของบิดามารดาและผู้ปกครอง 
   11.8  ต้องมีความเต็มใจและภูมิใจท่ีได้ช่วยเหลือท าคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน 
   11.9  นักเรียนต้องท าการบ้านให้เสร็จตามเวลาท่ีครูมอบหมายหรือก าหนด 
   11.10 นักเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  ดังต่อไปนี้ 
       1) ไม่สูบบุหรี่ 
       2) ไม่เท่ียวกลางคืนเป็นนิจ 
        3) ไม่ประพฤติตนท่ีส่อไปในทางชู้สาว 
       4) ไม่กล่าวค าหยาบ  หรือไม่สุภาพต่อผู้อื่น 
        5) ไม่เย้าแหย่ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
       6) ไม่กล่าวค าชวนทะเลาะวิวาท  ท้าทาย  ดูถูกหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น 
 
 
 



7 
 

หมวดที่  3 
คะแนนความประพฤติ 

 
ข้อ  12  หลักเกณฑ์การพิจารณาคะแนนความประพฤตินักเรียน มีดังนี้ 
 12.1  นักเรียนทุกคน ทุกระดับ มีคะแนนความประพฤติเริ่มต้นคนละ 100 คะแนน 
 12.2  ในการพิจารณาเพิ่มหรือตัดคะแนนความประพฤติ จะพิจารณาทุกครั้งท่ีนักเรียนได้
กระท าและสรุปในรอบปีการศึกษา 
ข้อ 13  เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่กระท าความผิดตามประเภทความผิด 5 
ระดับ คือ  
 13.1 ความผิดระดับ 1 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 5 คะแนน แจ้งผู้ปกครองให้ทราบ
ความผิด และกระท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ในกรณีต่อไปนี้ 
  13.1.1  แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน 
  13.1.2  มาโรงเรียนสายไม่มีเหตุผลอันสมควร 3 ครั้งแรก ส่วนครั้งต่อๆ ไปครั้งละ 5 
คะแนน 
  13.1.3  ไม่รักษาความสะอาดส่วนตัว และอาคารสถานท่ี ท้ิงขยะมูลฝอยหรือส่ิง
ปฏิกูลท าให้โรงเรียนสกปรก 
  13.1.4  หลีกเล่ียงหรือหนีช่ัวโมงเรียน 
  13.1.5  ไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนรวม 
  13.1.6  ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  13.1.7  ปีนเข้า-ออกนอกบริเวณอาคาร 
  13.1.8  ไม่รักษาเวลา เข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมช้ากว่าก าหนด 
  13.1.9  ใช้เครื่องประดับและเครื่องส าอางไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
  13.1.10 ใช้เครื่องส่ือสาร โทรศัพท์มือถือในเวลาเรียน หรือในเวลาร่วมกิจกรรม 
  13.1.11 ไม่สวมหมวกนิรภัย หรือไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือไม่พก
บัตรประจ าตัวนักเรียน 
  13.1.12 ความผิดอื่นๆท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน 
 13.2  ความผิดระดับ 2 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 10 คะแนน แจ้งให้ผู้ปกครอง
รับทราบความผิด และท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในกรณีต่อไปนี้ 
  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  เท่ียวกลางคืนเป็นนิจ 
  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 และท าทัณฑ์บนแจ้ง
ให้ผู้ปกครองรับทราบความผิด และท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในกรณีต่อไปนี้ 
  13.3.1  สูบบุหรี่ ด่ืมสุราหรือเครื่องดองของเมาในท่ีสาธารณะ 
  13.3.2  ประพฤติส่อไปในทางชู้สาว 
  13.3.3  แสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพ และไม่เคารพครูบาอาจารย์ 
  13.3.4  ให้การเท็จ ปิดบังความผิด ท าให้เกิดความเสียหายต่อการปกครองและ
ช่ือเสียงของโรงเรียน 
  13.3.5  เข้าไปในสถานท่ีไม่ควร ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
  13.3.6  ความผิดอื่นๆอยู่ในระดับเดียวกัน 

13.4  ความผิดระดับ 4 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 30 คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบ
และท าทัณฑ์บนในกรณีต่อไปนี้  
  13.4.1  ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนและของผู้อื่นให้เสียหายโดยเจตนา  
  13.4.2  เล่นการพนัน 
  13.4.3  แสดงกิริยาวาจาลบหลู่ดูหมิ่นครูอาจารย์อย่างร้ายแรง 
  13.4.4  ความผิดอื่นๆอยู่ในระดับเดียวกัน 
 
 13.5  ความผิดระดับ 5 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 50 คะแนน เชิญผู้ปกครองมา
รับทราบความผิด และผลการพิจารณาลงโทษของคณะกรรมการปกครอง ในกรณีต่อไปนี้ 
  13.5.1  พกพาอาวุธมาโรงเรียน 
  13.5.2  กล่ันแกล้งครูอาจารย์ หรือพยายามท าร้ายครูอาจารย์ หรือวางแผนท าร้าย
ครูอาจารย์โดยมีหลักฐานแน่ชัด 
  13.5.3  สูบบุหรี่ ด่ืมสุราหรือเครื่องดองของเมาในโรงเรียน สูบหรือมีกัญชา หรือส่ิง
เสพติดให้โทษอย่างแรง 
  13.5.4  ชู้สาวปรากฏชัดแจ้ง จนน าความเส่ือมเสียมาสู่โรงเรียน 
  13.5.5  ลักทรัพย์ 
  13.5.6  ประพฤติตนเป็นนักเลงอันธพาล 
  13.5.7  การทะเลาะวิวาททุกกรณี 
  13.5.8  ความผิดอื่นๆอยู่ในระดับเดียวกัน 
ข้อ 14  ผู้มีอ านาจลงโทษ 
 14.1  ครู อาจารย์ ทุกคนมีอ านาจในการลงโทษตัดคะแนนความประพฤติคนละ 5 คะแนน 
 14.2  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานกลุ่มกิจการนักเรียนแต่ละคนตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละ 
10 คะแนน 
 14.3  รองผู้อ านวยการทุกท่านตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละ 15 คะแนน 
 14.4  คณะกรรมการปกครองตัดคะแนนความประพฤติได้โดยไม่จ ากัด เพื่อให้เหมาะสมกับ
ความร้ายแรงในการประชุมวินิจฉัยช้ีขาดต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ ากว่า 2 ใน  3 ของจ านวน
กรรมการจึงจะครบองค์ประชุม การวินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการออกเสียงเพิ่มช้ีขาด 1 เสียง 



9 
 

ข้อ 15  วิธีการลงโทษ 
 15.1  ผู้มีอ านาจตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนท่ีท าผิด ถ้าพิจารณาเห็นว่าความผิดนั้น
เกินกว่าอ านาจของตนท่ีจะตัดคะแนนความประพฤติ ก็ให้เสนอเรื่องผ่านเจ้าหน้าท่ีบริหารงานกลุ่ม
กิจการนักเรียนหรือรองผู้อ านวยการตลอดจนถึงผู้มีอาจในการตัดคะแนน 
 15.2  เมื่อตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนคนใดแล้วแจ้งให้นักเรียนท่ีถูกลงโทษและครูท่ี
ปรึกษาทราบด้วย ในบางกรณีให้แจ้งนักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนท่ีถูกลงโทษ
รับทราบด้วย 
ข้อ 16  ผู้อ านวยการโรงเรียนอาจพิจารณาให้เพิ่มหรือลดโทษได้ตามควรแต่ละกรณี 
ข้อ 17  ความผิดอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการปกครอง 
ข้อ 18  นักเรียนที่ถูกตัดคะแนน จะได้รับคะแนนความประพฤติเพิ่มเติมทุกครั งตามหลักเกณฑ์การ
เพิ่มคะแนนความประพฤติ ดังนี  
 18.1  พฤติกรรมทีได้เพิ่ม 5 คะแนน มีดังนี้  
  18.1.1  เก็บส่ิงของท่ีมีราคาไม่เกิน 50 บาท และน าแจ้งกลุ่มกิจการนักเรียนประกาศ
หาเจ้าของ 
  18.1.2  เป็นผู้เสียสละให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมโรงเรียนเมื่อได้รับการร้องขอ 
  18.1.3 การบ าเพ็ญประโยชน์หรือท ากิจกรรมเพิ่มคะแนน ตามท่ีฝ่ายกิจการนักเรียน
นัดหมาย 
  18.1.4  กระท าความดีอื่นๆ เทียบได้กับการกระท าข้างต้นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ
กลุ่มกิจการนักเรียน 
 18.2  พฤติกรรมทีได้เพิ่ม 10 คะแนน มีดังนี้  
  18.2.1  เก็บส่ิงของท่ีมีราคาไม่เกิน 51-200 บาท และน าแจ้งกลุ่มกิจการนักเรียน
ประกาศหาเจ้าของ 
  18.2.2  เป็นผู้เสียสละให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมโรงเรียนบ่อยครั้งและด้วยความ
จริงใจ 
  18.2.3  นักเรียนช้ีช่องทางให้ทราบแหล่งอบายมุข เพื่อแก้ไขปัญหาในโรงเรียนให้ดี
ขึ้น 
  18.2.4  นักเรียนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้กระท าผิด เกิดผลดีต่อ
การปกครอง 
  18.2.5  นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันระดับท่ัวไปภายในโรงเรียน 
  18.2.6  กระท าความดีอื่นๆ เทียบได้กับการกระท าข้างต้นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ
กลุ่มกิจการนักเรียน 
 18.3  พฤติกรรมท่ีได้เพิ่ม 15 คะแนน มีดังนี้  
  18.3.1  เก็บส่ิงของท่ีมีราคา 201 บาทขึ้นไป  และน าแจ้งกลุ่มกิจการนักเรียน
ประกาศหาเจ้าของ 
  18.3.2  นักเรียนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อสังคมและน าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน 
  18.3.3  นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันระดับท่ัวไปภายในโรงเรียน 
  18.3.4  นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแข่งขันระดับจังหวัด
หรือสูงกว่า 
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  18.3.5  กระท าความดีอื่นๆ เทียบได้กับการกระท าข้างต้นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ
กลุ่มกิจการนักเรียน 
หมายเหตุ   

นักเรียนท่ีท าความดีและมีคะแนนความประพฤติท่ีได้คะแนนต้ังแต่  100  คะแนน  ขึ้นไป /ปี
การศึกษา  จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากทางโรงเรียนให้เป็น  “คนดีศรี น.ค.ว .” 
 นักเรียนท่ีมีคะแนนความประพฤติอยู่ในเกณฑ์สูง  จะมีผลต่อการพิจารณาให้ทุนการศึกษา
และการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 

หมวดที่  4 
การลงโทษนักเรียน 

 
ข้อ  19  ให้ลงโทษนักเรียน โดยการตัดคะแนนความประพฤติควบคู่ไปกับการลงโทษ  5  สถาน 
ดังนี  

19.1  การว่ากล่าวตักเตือน  
19.2  การท าทัณฑ์บน 
19.3  การตัดคะแนนความประพฤติ 
19.4  กิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ข้อ  20 ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนเม่ือพบการกระท าผิดและถูกตัดคะแนนความประพฤติครั งหนึ่ง 5 
คะแนน   
ข้อ  21 ลงโทษการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเมื่อถูกตัดคะแนนความประพฤติ
รวมกันต้ังแต่ 15 คะแนน  ถึง 29 คะแนน 
ข้อ  22 ลงโทษการท าทัณฑ์บนและกรอกแบบขอย้ายสถานศึกษา เมื่อถูกตัดคะแนนความประพฤติ
รวมกันต้ังแต่ 30 คะแนน  ถึง 50 คะแนน 
ข้อ  23 ลงโทษด้วยการบวชสามเณร (นักเรียนชาย) ศีลจาริณี (นักเรียนหญิง) กิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันต้ังแต่ 51 คะแนนขึ้นไป 
ข้อ 24 เม่ือนักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ รวม 30 คะแนน ให้กลุ่มกิจการนักเรียนน า
เรื่องขึ้นเสนอผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาและเชิญผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บนว่านักเรียนคนนั้นจะไม่
กระท าความผิดอีก เมื่อครบ 3 วันต้ังแต่โรงเรียนได้ท าหนังสือเชิญผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บน ผู้ปกครอง
ไม่มาตามท่ีเชิญ ให้โรงเรียนน านักเรียนมาท าทัณฑ์บน โดยมีพยานรับทราบอย่างน้อย 3 คน แล้วส่ง
ส าเนาทัณฑ์บนให้ผู้ปกครองทราบและมีหลักฐานว่าผู้ปกครองรับทราบแล้ว 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนซ้ าๆ และได้รับการตักเตือน
พร้อมผู้ปกครองได้รับทราบและท าทัณฑ์บนแล้ว แต่ยังมีพฤติกรรมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน
เช่นเดิม โรงเรียนอาจจะให้นักเรียนย้ายสถานศึกษาไปศึกษาต่อท่ีอื่น เช่น โรงเรียนใกล้บ้าน ซึ่ง
ผู้ปกครองสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด 
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หมวดที่ 5  
คณะกรรมการปกครอง 

 
ข้อ  25  ให้คณะกรรมการปกครอง โดยมีรองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียนเป็นประธานครู  ครูท่ี
ปรึกษา ครูแนะแนว นักเรียนสารวัตร และเจ้าหน้าท่ีบริหารงานกลุ่มกิจการนักเรียนเป็นคณะกรรมการ
ปกครอง และมีหัวหน้าบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียนเป็นเลขานุการคณะการปกครอง 
ข้อ  26  ให้คณะกรรมการปกครองมีหน้าที่ดังนี     
 26.1  วางมาตรการป้องกันมิให้นักเรียนท าความผิดและส่งเสริมให้มีความประพฤติดี 
 26.2  พิจารณาโทษนักเรียนท่ีมีความผิดร้ายแรง 
 26.3  เสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานปกครองนักเรียนให้เกิดผลดี 
 26.4  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านต่างๆ 
 26.5  จัดแบ่งการปกครองนักเรียนเป็นแบบคณะสี 
 26.6 จัดแบ่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบตามคณะสีเพื่อพัฒนาและท าความสะอาด 
 26.7  พิจารณาการตัด หรือเพิ่มคะแนนความประพฤติในกรณีท่ีเกินอ านาจของผู้ปฏิบัติ 
 

หมวดที่  6 
การแต่งกาย 

 
ข้อ  27  เคร่ืองแบบนักเรียนชาย  ชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เสื อ  แบบเช้ิต  คอตั้ง  ผ้าขาวเกล้ียง  ไม่บางเกินควร  ผ่าอกตลอด สาบท่ีอกเส้ือกว้าง 4 ซ.ม. 
ใช้กระดุมสีขาว กลมและแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  1  ซ.ม.  แขนส้ันเพียงข้อศอก มีกระเป๋า
ติดแนวราวนมด้านซ้าย  1 กระเป๋า  ขนาดกว้างต้ังแต่  8 – 12  ซ.ม.  สูงและลึกตั้งแต่  10 – 15 ซ.ม.  
พอเหมาะกับขนาดของเส้ือ ปักตัวอักษรย่อของโรงเรียน น.ค.ว. ขนาดกว้าง 8 – 10 ม.ม. สูง 1.5 ซ.ม. 
ท่ีอกด้านขวา ปักตัวเลขระดับช้ันด้วยตัวเลขไทยตามคณะสี และติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ
โรงเรียนท่ีอกด้ายซ้ายระดับเดียวกับช่ือปักช่ือ – นามสกุล  ขนาดความสูง 1  ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อของ
โรงเรียน  ท้ังอักษรย่อโรงเรียนและช่ือ-นามสกุลให้ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน และเป็นอักษรไทยเท่านั้น 
 กางเกง     ผ้าสีกากี  แบบกางเกงไทย  ขาส้ันเพียงเหนือเข่า  พ้นกลางลูกสะบ้าประมาณ   
5 – 8 ซ.ม.  ความกว้างของปลายขาตามส่วนขนาดของขา  ปลายขาพับชายเข้าด้านใน  5  ซ.ม.   
ตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ  1  ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง  มีหูกางเกง  7  หู  แต่ละหู
กว้างไม่เกิน  1 ซ.ม.  เวลาสวมให้ทับชายเส้ือให้เรียบร้อย ห้ามทรง Slim fit หรือรัดรูป 
 เข็มขัด      หนังสีน้ าตาล  ขนาดกว้างต้ังแต่  3 – 4  ซ.ม.  ยาวตามส่วนของขนาดตัวนักเรียน  
หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทอง  หรือจะใช้เข็มขัดลูกเสือก็ได้ 
 รองเท้า     ผ้าใบหรือหนังสีน้ าตาล  มีเชือกผูกสีน้ าตาล  ไม่มีลวดลาย 
 ถุงเท้า สีน้ าตาล  ส้ันแบบธรรมดาคลุมข้อเท้าเหนือตาตุ่มขึ้นมาอย่างน้อย 3 ซม.  ไม่มี
ลวดลายด้านข้าง 
 เล็บ ตัดให้ส้ัน  รักษาความสะอาด  ไม่ทาเล็บ 
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 ทรงผม ให้ตัดได้คือส้ันเกรียน  ด้านบนยาวไม่เกิน  4  ซ.ม.  ด้านข้างเกรียนขัดผิวรอบศีรษะ
ไม่กันลาย ไม่มีลวดลาย หรือทรงนักเรียนรองหวี  รองทรงสูง ยาวได้ไม่เกินตีนผม (รองทรง) ไม่ไว้
หนวดเครา  ไม่ใส่น้ ามันหรือเครื่องส าอางใด ๆ ไม่ย้อมสีผม  ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือ
ดูไม่เหมาะสม 
 ชุดพลศึกษา  ให้เป็นไปตามท่ีโรงเรียนก าหนด คือ เส้ือกีฬาของโรงเรียน กางเกงวอร์มสีด า 
รองเท้าผ้าใบตามระเบียบเท่านั้น  

เคร่ืองแบบลูกเสือ  ให้เป็นไปตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 ข้อ  28  เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง  ชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เสื อ  แบบคอพับในตัว  ลึกพอให้สวมศีรษะได้  สาบตลบเข้าด้านใน  ส่วนแขนสาบให้ใหญ่พอ
พับได้  ไม่เห็นตะเข็บข้างใน  มีปกขนาด  10  ซ.ม.  ไม่มีลวดลาย  ไม่บาง  ให้ผูกคอด้วยคอซองด้วย
ผ้าสีกรมท่า ปักตัวเลขระดับช้ันด้วยตัวเลขไทยตามคณะสี และติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียน
ท่ีอกด้ายซ้ายระดับเดียวกับช่ือปักช่ือ – นามสกุล  ขนาดความสูง 1  ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อของโรงเรียน  
ท้ังอักษรย่อโรงเรียนและช่ือ-นามสกุลให้ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน 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 ไม่ใส่น้ ามันหรือเครื่องส าอางใด ๆ  ไม่ดัด  ไม่รีดผม  ไม่ย้อมสีผม  นักเรียนท่ีไว้ผมยาวห้าม
ปล่อยผมต้องรวบหางม้าให้เรียบร้อยด้วยยางรัดผมสีด าหรือผูกด้วยโบว์ ริบบิ้น สีด า สีขาว สีน้ าเงิน
หรือสีกรมท่าเท่านั้น ถักเปียได้ไม่เกิน 2 เปีย  ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือดูไม่เหมาะสม 
 ถุงเท้า   สีขาว   ส้ันแบบธรรมดาคลุมข้อเท้าจะต้องเลยตาตุ่มขึ้นมาไม่น้อยกว่า 3 ซม. แล้ว
พับให้เรียบร้อย  ไม่มีลวดลายด้านข้าง 
 รองเท้า   หนังสีด า  วันท่ีมีเรียนพลศึกษาให้สวมรองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลายมาเรียน 
 เล็บ   ตัดให้ส้ัน  รักษาความสะอาด  ไม่ทาเล็บ 
          ชุดพลศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีโรงเรียนก าหนด คือ เส้ือกีฬาของโรงเรียน กางเกงวอร์มสีด า 
รองเท้าผ้าใบตามระเบียบเท่านั้น   

เคร่ืองแบบเนตรนารี  ให้เป็นไปตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
ข้อ  29   เคร่ืองแบบนักเรียนชาย   ชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เสื อ  แบบเช้ิต  คอตั้ง  ผ้าขาวเกล้ียง ไม่บางเกินควร  ผ่าอกตลอด สาบท่ีอกเส้ือกว้าง  4 ซ.ม. 
ใช้กระดุมสีขาว กลมและแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1  ซ.ม. แขนส้ันเพียงข้อศอก  มีกระเป๋า
ติดแนวราวนมด้านซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้างต้ังแต่ 8 – 12 ซ.ม. สูงและลึกต้ังแต่ 10 – 15 ซ.ม.  
พอเหมาะกับขนาดของเส้ือ ปักตัวอักษรย่อของโรงเรียน น.ค.ว. ขนาดกว้าง 8 – 10 ม.ม. สูง 1.5 ซ.ม. 
ท่ีอกด้านขวา ปักตัวเลขระดับช้ันด้วยตัวเลขไทยตามคณะสี และติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ
โรงเรียนท่ีอกด้ายซ้ายระดับเดียวกับช่ือปักช่ือ – นามสกุล  ขนาดความสูง 1  ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อของ
โรงเรียน  ท้ังอักษรย่อโรงเรียนและช่ือ-นามสกุลให้ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน และเป็นอักษรไทยเท่านั้น 
 กางเกง ผ้าสีด า  แบบกางเกงไทย  ขาส้ันเพียงเหนือเข่า  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.  เวลาสวมให้ทับชายเส้ือให้เรียบร้อย ห้ามทรง Slim fit หรือรัดรูป 
 เข็มขัด  หนังสีด า  ขนาดกว้างต้ังแต่  3 – 4  ซ.ม.  ยาวตามส่วนของขนาดตัวนักเรียน  หัว
เข็มขัดเป็นโลหะส่ีเหล่ียมสีเงิน  ชนิดหัวกลัด ( เข็มเดียว ) มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 

รองเท้า     ผ้าใบหรือหนังสีด า  มีเชือกผูกสีด า รูร้อยเชือกไม่น้อยกว่า 5 คู่ และไม่เกิน 6 คู่   
ไม่มีลวดลาย 
 ถุงเท้า      สีขาว   ส้ันแบบธรรมดาคลุมข้อเท้าจะต้องเลยตาตุ่มขึ้นมาไม่น้อยกว่า 3 ซม.  
ไม่มีลวดลายด้านข้าง 
 เล็บ   ตัดให้ส้ัน  รักษาความสะอาด  ไม่ทาเล็บ 
 ทรงผม  ให้ตัดได้คือส้ันเกรียน  ด้านบนยาวไม่เกิน  4  ซ.ม.  ด้านข้างเกรียนขัดผิวรอบศีรษะ
ไม่กันลาย ไม่มีลวดลาย หรือทรงนักเรียนรองหวี  รองทรงสูง ยาวได้ไม่เกินตีนผม (รองทรง) ไม่ไว้
หนวดเครา  ไม่ใส่น้ ามันหรือเครื่องส าอางใด ๆ ไม่ย้อมสีผม  ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือ
ดูไม่เหมาะสม 
 ชุดพลศึกษา    ให้เป็นไปตามท่ีโรงเรียนก าหนด คือ เส้ือกีฬาของโรงเรียน กางเกงวอร์มสีด า 
รองเท้าผ้าใบตามระเบียบเท่านั้น 
 เคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไปตามท่ีหน่วยก าลังส ารอง กองทัพบกก าหนด 
ข้อ 30 เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง   ชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เสื อ ตัดด้วยผ้าขาวเกล้ียง  ไม่บางเกินไป  ไม่จัดเกล็ดเน้นทรง  คอเส้ือสาบตลบเข้าข้างใน  
ปลายแขนมีจีบเล็กน้อย  กระดุมเส้ือสีขาวกลม   ปักตัวเลขระดับช้ันด้วยตัวเลขไทยตามคณะสี และ
ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียนท่ีอกด้ายซ้ายระดับเดียวกับช่ือ ปักช่ือ – นามสกุล  ขนาดความ
สูง 1  ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อของโรงเรียน  ท้ังอักษรย่อโรงเรียนและช่ือ-นามสกุลให้ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน 
และเป็นอักษรไทยเท่านั้น  
 กระโปรง  ใช้สีกรมท่า  เนื้อเกล้ียง  ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ  3  จีบ  ออก
ด้านนอกเย็บทับขอบล่างลงมาระหว่าง  6 – 12  ซ.ม.  เว้นระยะความกว้างตรงกลางพอสมควร  
กระโปรงยาวคลุมเข่าวัดจากกึ่งกลางสะบ้าลงมาไม่เกิน  15  ซ.ม. (เลยขึ้นเหนือกึ่งกลางสะบ้าไม่ได้)  
เวลาสวมให้ทับชายเส้ือให้เรียบร้อย 
 เข็มขัด เป็นหนังสีด าเรียบ  กว้าง  2 – 3 ซ.ม.  หัวเข็มขัดเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าชนิดหัวกลัด
เดียว  หุ้มด้วยหนังสีด า  มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 
 ถุงเท้า สีขาว   ส้ันแบบธรรมดาคลุมข้อเท้าจะต้องเลยตาตุ่มขึ้นมาไม่น้อยกว่า 3 ซม. แล้ว
พับให้เรียบร้อย  ไม่มีลวดลายด้านข้าง 
 รองเท้า   หนังสีด าหุ้มส้น  ปลายมน  ส้นสูงไม่เกิน  3  ซ.ม.   
 เล็บ ตัดส้ัน  รักษาความสะอาด  ไม่ทาเล็บ 
 ทรงผม  ให้ตัดได้คือ ตัดธรรมดา  ยาวเท่ากัน  ตีนผมจะต้องไม่ยาวเลยต้นคอ ไม่มีลวดลาย 
ติดกิ๊บ ไม่ใส่น้ ามันหรือเครื่องส าอางใด ๆ  ไม่ดัด  ไม่รีดผม  ไม่ย้อมสีผม  นักเรียนท่ีไว้ผมยาวห้าม
ปล่อยผมต้องรวบหางม้าให้เรียบร้อยด้วยยางรัดผมสีด าหรือผูกด้วยโบว์ ริบบิ้น สีด า สีขาว สีน้ าเงิน
หรือสีกรมท่าเท่านั้น ถักเปียได้ไม่เกิน 2 เปีย  ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือดูไม่เหมาะสม 
 ชุดพลศึกษา    ให้เป็นไปตามท่ีโรงเรียนก าหนด คือ เส้ือกีฬาของโรงเรียน กางเกงวอร์มสีด า 
รองเท้าผ้าใบตามระเบียบเท่านั้น 
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 เคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไปตามท่ีหน่วยก าลังส ารอง กองทัพบกก าหนด 
ข้อ  31  เคร่ืองประดับ 
 ห้ามใช้ เครื่องประดับกาย  หรือของมีค่า  เช่น สร้อยคอทองค า  แหวนทองค า  ก าไลทอง  
ก าไลข้อมือหรือของอื่นใดท่ีมีราคาแพง  หรือถ้าจะแขวนพระเครื่องควรใช้สร้อยแสตนเลส  ความยาว
พอสมควร  แขวนไว้ภายในอกเส้ือ  ซึ่งคนอื่นมองไม่เห็น ตุ้มหู นักเรียนหญิงใส่ได้ดังนี้ ทอง เงิน นาค 
ทองเหลือง สีของโลหะ 4 ชนิด เท่านั้น วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร ตุ้มหู
พลอยใสเท่านั้น ขนาดเม็ดพลอยเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ไม่เกิน 0.3 เซนติเมตร 
ข้อ  32  โทรศัพท์มือถือ   
 นักเรียนท่ีน าโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนจะต้องไม่ใช้ในขณะเวลาเรียนหรือร่วมกิจกรรมและ
ต้องใช้ในเวลาว่างท่ีจ าเป็นเท่านั้น  ถ้าโรงเรียนจับได้ว่า  นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือไม่ถูกเวลาและไม่
เกิดประโยชน์  ทางโรงเรียนจะยึดไว้แล้วให้ผู้ปกครองมาติดต่อขอรับคืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ทางโรงเรียนจะยึดไว้แล้วให้นักเรียนมาติดต่อขอรับคืน ในตอนเลิกเรียน ก่อนเดินทางกลับบ้าน กรณีท่ี
นักเรียนไม่มาติดต่อรับคืนภายในวันนั้น ทางโรงเรียนไม่คุ้มครองการเสียหายใดๆ 
 

ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง การปักหมายเลขระดับชั นตามคณะสี 

ชั น 
คณะสี 

สีม่วง สีชมพู สีฟ้า สีแสด 
ม.1 ๑ ๑ ๑ ๑ 
ม.2 ๒ ๒ ๒ ๒ 
ม.3 ๓ ๓ ๓ ๓ 
ม.4 ๔ ๔ ๔ ๔ 
ม.5 ๕ ๕ ๕ ๕ 
ม.6 ๖ ๖ ๖ ๖ 
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           ชุดนักเรียนหญิงม.ต้น                                 ชุดนักเรียนหญิงม.ปลาย 

 
 
 
 

                                 ชุดลูกเสือ-เนตรนาร ี

     
 
 
 
 
 
 
 
 

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  ให้ใช้ใบลาตามท่ีโรงเรียนก าหนด  และมี
ลายมือช่ือผู้ปกครองตามกฎหมายอนุญาตทุกครั้ง  และยื่นใบลาต่อครูท่ีปรึกษาก่อนวันท่ีได้ลา (กรณี
ลากิจ) หรือภายในหนึ่งวันท่ีกลับมาเรียนตามปกติ (กรณีลาป่วยฉุกเฉิน และต้องแจ้งให้ครูท่ีปรึกษา
ทราบทุกครั้ง) 
ข้อ  34  ถ้านักเรียนหยุดเรียนต้ังแต่ 2 วัน ขึ้นไป  ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบอย่างช้าใน
วันท่ีสองของการหยุดเรียน หากป่วยให้แนบใบรับรองแพทย์ประกอบใบลาด้วย 
ข้อ  35  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน นักเรียนท่ีมีธุระต้องออกไปนอกบริเวณโรงเรียน  
ให้รับใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน เสนอต่อครูท่ีปรึกษา และครูฝ่ายกิจการนักเรียนก่อนทุกครั้ง 
ข้อ  36 การมาโรงเรียนสาย  
นักเรียนท่ีมาโรงเรียนไม่ทันเวลา  07.50  น.  เนื่องจากมีธุระจ าเป็น  ให้ครูเวรลงบันทึกการมา
โรงเรียนสายไว้ทุกครั้งและลงเหตุผลท่ีจ าเป็นเพื่อตรวจสอบ  นักเรียนท่ีมาสายเกิน  3  ครั้ง  ให้ครูท่ี
ปรึกษาแจ้งผู้ปกครองทราบและนักเรียนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ  5  คะแนน 
 ในกรณีการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นหมู่คณะ  ให้ครูผู้ควบคุมนักเรียนไปเพื่อ
กิจการนั้น  เป็นผู้เสนอขออนุญาตฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้อ านวยการพร้อมท้ังแจ้งให้ครูประจ าวิชา
ทราบทุกครั้งไป 

 
 

หมวดที่  8 
ผู้ปกครอง 

 
ข้อ  37   ผู้ปกครอง  หมายถึง บิดา มารดา ญาติ หรือบุคคลท่ีบิดามารดายินยอมให้เป็นผู้ปกครอง 
โดยเป็นบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแล้ว  และรับนักเรียนไว้ในปกครอง  สามารถดูแลให้ค าปรึกษาหรือ
ช่วยเหลือนักเรียนได้  นักเรียนทุกคนจะต้องมีผู้ปกครองท่ีโรงเรียนสามารถติดต่อได้สะดวกตลอด
ระยะเวลาท่ีเรียนอยู่  จนกระท่ังจบหลักสูตร 
ข้อ  38  หากนักเรียนมีการเปล่ียนแปลงผู้ปกครอง  หรือขาดผู้ปกครอง  จะต้องจัดหาผู้ปกครองแล้ว
แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายใน  7  วัน 
ข้อ  39  หากพบว่านักเรียนคนใดไม่มีผู้ปกครอง  หรือติดต่อผู้ปกครองไม่ได้และไม่ด าเนินการจัดหา
ผู้ปกครองใหม่  โรงเรียนจะพิจารณาไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อไป 

 
 
 
 
 



18 
 

หมวดที่  9 
ท่ัวไป 

 
ข้อ 40  ข้อห้ามพิเศษส าหรับการแต่งกายนักเรียน 
 40.1 ห้ามนักเรียนไว้หนวดเครา ดัดผมนอกเหนือจากท่ีโรงเรียนก าหนด หรือเปล่ียนสีผมให้
ผิดไปจากธรรมชาติ 
 40.2  ห้ามเขียนค้ิว (ห้ามหนาเกิน 1 ซม.) ทาปาก (อนุญาตเฉพาะลิปมัน) แต่งหน้า เสริมสวย 
หรือใช้เครื่องส าอาง เข้มเกินกว่าสภาพนักเรียน 
 40.3  ห้ามพันหรือพับแขนเส้ือ ปลดกระดุมเส้ือ ติดกระดุมคอเส้ือเม็ดสุดท้าย นอกจากได้รับ
อนุญาต 
 40.4  ไม่ใส่เส้ือแขนยาวทับเครื่องแบบนักเรียน (ชุดนักเรียน ชุดพละ ลูกเสือ เนตรนารี) 
ในช่วงเวลาเรียน หรือร่วมกิจกรรม เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือหากอุณหภูมิต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส 
สามารถใส่ได้เพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย 
 40.5  ห้ามนักเรียนชายเจาะหู ระเบิดหู และใส่ต่างหูโดยเด็ดขาด นักเรียนหญิงให้ใส่ต่างหู
แบบเรียบขนาดเล็กไม่เกิน 1 คู่ (หมวดท่ี 6 ข้อ 31) 
ข้อ 41 เคร่ืองแต่งกายในโอกาสอื่นๆ 
 41.1 ในวันเปิดท าการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนใส่เครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพละใน
วันท่ีนักเรียนมีเรียนวิชาพละ ให้เรียบร้อย การแต่งเครื่องแบบตามวันท่ีมีกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ให้ถูกต้องเรียบร้อย หรือการแต่งกายตาม
นโยบายของโรงเรียน 
 41.2  การมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนนักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ของโรงเรียน
เท่านั้น 
 41.3  การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบชุมนุม ให้ครูท่ีปรึกษาชุมนุมท าเรื่องขออนุญาตใช้ชุด
เครื่องแบบชุมนุม และ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการ 
ข้อ 42  ให้หัวหน้าสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
     ประกาศ   ณ   วันท่ี  16  พฤษภาคม   พ.ศ.  2561 
 
         
                                                                   
   
      (  นายวสันต์ ลาจันทึก ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
 
 


