
1 
 

 
ระเบียบโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 

ว่าด้วย  ระเบียบข้อบังคับส าหรับนักเรียน และการปกครองนักเรียน 
 

 เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคมเป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย  รู้จักรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นระเบียบอันเดียวกัน  เพ่ือให้
สอดคล้องเหมาะสมกับกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการอันจะน าไปสู่การพัฒนานักเรียนให้ เป็น
พลเมืองที่ มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในอนาคต โดยยึดแนวปฏิบัติตามประกาศคณะปฏิ 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 .   ร ะเบี ยบของกระทรวง ศึกษาธิกา ร ว่ า ด้ วยการชักธ งชาติ ในสถานศึกษาของ
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 ก าหนดความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548  
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 15. พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 16. บันทึกข้อความส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0209/189 ลงวันที่ 17 
มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ความเข้าใจเก่ียวกับทรงผมนักเรียน 
 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 าสั่งอ่ืนใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดแย้ง กับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 
หมวดท่ี  1 

การปฏิบัติภายในโรงเรียน 
 

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

 1.3  ให้นักเรียนทุกคนรีบมาเข้าแถว  เม่ือมีสัญญาณเตือน  เม่ือทุกคนเข้าแถวเรียบร้อยเป็น
ระเบียบพร้อมที่จะร้องเพลงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระและรับฟังการอบรมโดยครูเวรประจ าวัน 
ข้อ 2 กิจกรรมปกติประจ าวัน 

07.40 - 07.50 น. เวรประจ าวันท าความสะอาดพ้ืนที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย 
  07.50 - 08.00  น. นักเรียนท ากิจธุระส่วนตัวและเตรียมเข้าแถวเคารพธงชาติ
  08.00 – 08.10 น. เช็คชื่อการเข้าแถวเคารพธงชาติ  

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

  08.20 – 08.30  น.  ครูเวรประจ าวันพบกับนักเรียนแจ้งข่าวสารและอบรม 
     หน้าเสาธง 

08.30 – 08.40  น.  นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบเข้าห้องโฮมรูม  พบกับ
ครูที่ปรึกษา และด าเนินกิจกรรมโฮมรูมโดยครูที่ปรึกษา 

  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. เรียนตามตารางในชั่วโมงเรียนที่  7 
15.30 - 15.45  น. เวรประจ าวันท าความสะอาดห้องเรียน เทขยะ 
                               ให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน โดยไม่ต้องเข้าแถวหน้าเสาธง 
   ก่อนเดินทางกลับ 

  15.30 - 15.45  น. การนัดหมายนักเรียนในตอนเย็นให้เป็นครั้งคราวกรณีที่มี 
     ความจ าเป็นในการแจ้งข้อมูล ข่าวสารหรือนัดหมาย 

18.00 น. ไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในบริเวณโรงเรียน ยกเว้นมี 
  กิจกรรมพิเศษที่มีครูรับผิดชอบ และได้รับอนุญาตจาก 

ผู้ปกครองเป็นลายลักษ์อักษร 
 
หมายเหตุ การเดินเข้า-ออกในโรงเรียน ให้นักเรียนเดินตามทางเท้า หรือเดินชิดฝั่งขวาของถนน 
ไม่เดินเป็นกลุ่มหรือเป็นแถวหน้ากระดานเต็มถนน 
  การเดินขึ้น-ลง ในอาคารเรียนให้นักเรียนท าความสะอาดพ้ืนรองเท้า ถอดรองเท้า
ก่อนขึ้นบันได ให้ถือรองเท้า และเดินชิดขวาไปตลอดทางจนถึงห้องเรียน ก่อนเข้าห้องเรียนวาง
รองเท้าไว้เป็นที่ให้เรียบร้อย 
ข้อ 3  การปฏิบัติตน 
 3.1  นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีมารยาทดี กล่าวคือ 
  3.1.1 การแสดงความเคารพ 
 เป็นการแสดงออกของผู้ที่ได้รับการศึกษา  ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนทุกคนต้อง
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย  นักเรียนจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
   1)  ท าความเคารพครูเวรที่หน้าประตู   นักเรียนต้องท าความเคารพครู เวร
ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน  นักเรียนชายโค้งค านับหรือยกมือไหว้   นักเรียนหญิงไหว้  ส าหรับนักเรียนที่
ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือจักรยาน  ต้องหยุดรถแล้วลงมาท าความเคารพ  แล้วน ารถไปจอดในที่จอด
รถอย่างเป็นระเบียบ 
   2)  ท าความเคารพในห้องเรียน 
    2.1)  เม่ือครูหรือผู้ที่ควรเคารพเข้ามาในชั้นเรียน  หัวหน้าห้องหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บอกท าความเคารพ  ใช้ค าว่า “ นักเรียน  ท าความเคารพ “  นักเรียนทุกคน
ยืนขึ้นพร้อมกล่าวค าว่า “นาค าวิทย์สวัสดีครับ/ค่ะ” พร้อมกัน  พอครูทักทายตอบและบอกให้นั่ง ลง  
ให้กล่าวค าว่า “ นาค าวิทย์ขอบคุณครับ/ค่ะ  “ พร้อม ๆ กัน 
    2.2)  เม่ือหมดคาบเรียนก่อนที่ครูผู้สอนจะออกจากห้อง  หัวหน้า
ห้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บอกท าความเคารพ  ใช้ค าว่า “ นักเรียน  ท าความเคารพ “  
นักเรียนทุกคนยืนขึ้นพร้อมกล่าวค าว่า “ นาค าวิทย์ขอบคุณครับ/ค่ะ  “ พร้อม ๆ กัน 
    2.3)  เม่ือมีธุระเข้าพบครู  ให้นักเรียนยืนด้านหน้าของครู ห่างครู
พอประมาณ  นักเรียนชายยืนตัวตรงโค้งค านับหรือไหว้  นักเรียนหญิงย่อตัวเล็กน้อยพร้อมกับยก มือ
ไหว้ ในกรณีที่ครูนั่งให้นักเรียน นั่งลงในระดับที่เหมาะสม  เม่ือเสร็จธุระแล้วก่อนจะจากไป  ให้ท า
ความเคารพเช่นเดียวกันกับตอนเข้าพบ  ขณะที่พูดคุยกับครูทุกครั้ง  นักเรียนต้องอยู่ในอาการส ารวม 
    2.4)  การขออนุญาตเข้าชั้นเรียน  ให้กล่าวค าว่า “ ขออนุญาตเข้า
ห้องเรียนครับ/ค่ะ “  พอครูอนุญาตแล้วถึงจะเข้าห้องเรียนได้  โดยยกมือไหว้ก่อนเข้าห้องเรียน 
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    2.5)  การขออนุญาตออกนอกห้องเรียน  ให้ขออนุญาตครูผู้ส อน
พร้อมบอกเหตุผลทุกครั้ง 
   3)   การท าความเคารพนอกห้องเรียน 
    3.1)  เม่ือเดินสวนกับครูหรือผู้ที่ควรเคารพ  ให้หยุดยืน  ยกมือไหว้
หรือโค้งค านับ ให้พูดว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ” 
    3.2)  เม่ือเดินแซงออกหน้าครู  ให้พูดว่า  “ ขออนุญาตครับ/ค่ะ “  
แล้วเดินก้มหลังเล็กน้อยพองามผ่านไป 
    3.3)  เม่ือนักเรียนนั่งอยู่   มีครูหรือผู้ที่ควรเคารพเดินผ่าน  ให้
ปฏิบัติตามข้อ  3.1 คือ ยกมือไหว้ พูดว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ” 
    3.4)  เม่ือครูนั่งอยู่กับที่  ให้ก้มหลังเล็กน้อยเม่ือเดินผ่าน 
    3.5)  ขณะขึ้นลงบันได  เม่ือสวนทางกับครูหรือผู้ที่ควรเคารพ  ให้
ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้อ  3.1 โดยหยุดให้ครูหรือผู้ที่ควรเคารพให้เดินผ่านไปก่อน 
    3.6)  ขณะขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ผ่านครูหรือผู้ ที่ควร
เคารพ  ให้นักเรียนก้มศีรษะค านับ และใช้ความเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
   4)  การท าความเคารพนอกโรงเรียน 
    เม่ือพบครู  ให้ท าความเคารพโดยยกมือไหว้หรือกล่าวค าว่า  “ 
สวัสดีครับ/ค่ะ” พร้อมกับท าความเคารพก็ได้  หรืออาจทักทายปราศรัยตามควรแก่โอกาส 
  3.1.2  ไม่ส่งเสียงดังหรือพูดค าหยาบคาย หรือกระท าการใดๆท่ีก่อ ความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
   3.1.3  นักเรียนชายต้องปฏิบัติตนเป็นสุภาพบุรุษ นักเรียนหญิงต้องปฏิบัติตนเป็น
สุภาพสตรี ไม่ว่าจะเป็นการน่ัง การยืน การเดินหรือการแสดงกิริยาอาการใดๆก็ตาม 
 3.2  นักเรียนจะต้องอยู่ร่วมกันและปฏิบัติต่อกันอย่างสันติวิธี ไม่ทะเลาะวิวาทกัน 
 3.3  ห้ามลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ บังคับขืนใจเพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอ่ืนมาเป็นของตน 
 3.4  นักเรียนที่ใช้จักรยานยนต์มาโรงเรียนต้องสวมหมวกนิรภัย ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่
ถูกต้อง และใช้ความเร็วในเขตโรงเรียน ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะต้องจอดรถจักรยานยนต์
ไว้ในโรงจอดรถจักรยานยนต์ของโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคมเท่านั้น 
 3.5  นักเรียนต้องพกบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือบัตรประจ าตัวประชาชนเสมอ 
 3.6  นักเรียนควรช่วยเหลือหรือรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ ครู – อาจารย์ 
 3.7  นักเรียนควรให้ที่นั่งแก่คนชรา สตรีและเด็กในรถประจ าทางหรือที่สาธารณะ 
 3.8  การออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกกรณี จะต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
กลุ่มกิจการนักเรียน และจะต้องมีใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนติดตัวเพ่ือให้ตรวจสอบไ ด้ใน
ขณะที่อยู่นอกโรงเรียนและน าใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนส่งคืนที่ฝ่ายกิจการนักเรียน เ ม่ือ
กลับมาโรงเรียน 
 3.9  ห้ามสูบบุหรี่ และด่ืมของมึนเมาที่ผสมสารเสพติดทุกชนิด ตลอดจนห้ามครอบครองหรือ
ซุกซ่อน ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท ตามกฎหมาย  
 3.10  ห้ามนักเรียนอยู่ในที่ลับตาสองต่อสองหรือแสดงเจตนาในทางชู้สาว 
 3.11 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
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 3.12 ห้ามพกพาอาวุธ หรืออุปกรณ์ที่เจตนาใช้เป็นอาวุธทุกชนิด และวัตถุสิ่งของอ่ืนๆที่ขัดต่อ
กฎหมายบ้านเมือง 
 3.13 ห้ามคบเพ่ือนอันธพาลหรือชักน าเข้ามาในบริเวณโรงเรียน และห้ามน าบุคคลภายนอก
เข้ามาในบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต ในการขออนุญาตให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตร
ที่ทางราชการออกให้ มาแสดงและแลกรับบัตรอนุญาตเข้าบริเวณโรงเรียน ที่ส านักงานกิจการนักเรียน  
 3.14 ห้ามน าอาหารหรือเครื่องด่ืม น้ าหวานไปรับประทานบนอาคารเรียน ในเวลาเรียน 
ยกเว้นน้ าเปล่า และช่วยกันท าความสะอาด ดูแลรักษาห้องเรียนให้ถูกสุขลักษณะไม่มีขยะมูลฝอย  
หมายเหตุ ส าหรับข้อห้ามต่างๆ ดังกล่าว ถ้านักเรียนปฏิบัติตนฝ่าฝืน จะต้องได้รับการพิจารณา
บทลงโทษจากคณะครู และหรือกรรมการบริหารงานกลุ่มกิจการนักเรียน  
ข้อ 4  การรับประทานอาหาร 
 4.1  ให้นักเรียนรับประทานอาหารในบริเวณที่อนุญาตเท่านั้น และต้องเข้าแถวซ้ืออา หาร
อย่างเป็นระเบียบ 
 4.2  ห้ามนักเรียนซ้ือน้ าหรืออาหารในช่วงเวลาที่ยังอยู่ในเวลาเรียนเด็ดขาด นอกจากมีกรณี
พิเศษที่โรงเรียนจะอนุญาตให้เป็นคราวๆไป และห้ามเดินรับประทานอาหาร 
 4.3  ในกรณีที่นักเรียนต้องมารับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียนให้มาถึงโรงเรียนก่อนเวลาเข้า
แถวประกอบพิธีหน้าเสาธง พอสมควร เพ่ือรับประทานอาหารนั้นให้ทัน (07.00 น. – 07.55 น.) 
 4.4  เม่ือรับประทานอาหารเสร็จแล้ว จะต้องน าภาชนะต่างๆ ส่งคืนที่จัดเตรียมไว้ให้ 

4.5  นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณรับประทานอาหารไม่ทิ้งเศษอาหารลง
บนโต๊ะหรือพ้ืนโรงอาหาร หรือบริเวณภายในโรงเรียน ภาชนะใส่อาหารพลาสติกทุกชิ้นให้น าไปทิ้ งถัง
ขยะก่อนลุกจากที่นั่งเสมอ หากเป็นภาชนะที่มีน้ า ให้เทน้ าออกให้หมดก่อนที้งลงถังขยะ โดยมีการขัด
แยกขยะให้ชัดเจน 
ข้อ 5 การใช้ห้องน  าห้องส้วม  
 5.1  ห้ามนักเรียนชายเข้าไปบริเวณห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิงอย่างเด็ดขาด 
 5.2  ห้ามขีดเขียนฝาผนังห้องน้ าห้องส้วม 
 5.3  เม่ือเข้าห้องส้วมแล้วต้องท าความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดทุกครั้ง ส าหรับนักเรียนหญิง
ให้ทิ้งผ้าอนามัยในที่ท่ีเตรียมไว้ให้ ห้ามทิ้งผ้าอนามัยลงในโถส้วม 
 5.4 ห้ามกระท าการใดๆ ที่เป็นการท าลายห้องน้ าห้องส้วมให้ช ารุดเสียหาย หากพบว่ามีการ
ช ารุดเสียหายให้แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบ  

5.5 ห้ามกระท าการใดๆที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย และผิดระเบียบของทางโรงเรียนรวมทั้ง
ศีลธรรมอันดีของสังคม  
ข้อ 6 การใช้โทรศัพท์มือถือ  
 6.1  ห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาเรียนโดยเด็ดขาด เว้นกรณีได้รับอนุญาตจาก
ครูผู้สอน 
 6.2  ห้ามนักเรียนเสียบสายชาร์จแบตเตอร์รี่โทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารโดยเด็ดขาด 
นักเรียนต้องน าแบตเตอร์รี่ส ารองมาเอง 
 6.3 นักเรียนต้องน าโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารฝากไว้ในที่ก าหนดให้ เม่ืออยู่ในเวลาเรียน  
 6.4 หากนักเรียนฝ่าฝืน จะถูกด าเนินการตามวินัยของทางโรงเรียน 
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 6.5 หากสูญหาย หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของส่วนรวม นักเรียนต้องรับผิ ดชอบ
ด้วยตนเอง 
ข้อ 7 หลังเลิกเรียนหรือวันหยุด 

1.1 เม่ือเลิกเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับบ้าน นักเรียนจะท ากิจกรรมต่างๆอยู่ในบริเวณโรงเรียน
ไม่เกินเวลา 18.00 น. หรือในวันหยุดจะต้องได้รับอนุญาตจากโรงเรียนก่อนเป็นกรณีๆไป 
และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษ์อักษร 

1.2 หากนักเรียนเข้ามาท ากิจกรรมในช่วงหลังเลิกเรียนหรือวันหยุด ให้ขออนุญาตจากฝ่าย
กิจการนักเรียนและ ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อมีแขน กระโปรงยาวเลยเข่า ลงมา 
กางเกงยาว หรือกางเกงวอร์มเท่านั้น และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษ์
อักษร 

 

หมวดท่ี  2 
วินัยและโทษทางวินัย 

 

ข้อ  8  วินัยหมายถึง  “ การอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ “ 
ข้อ  9  เพ่ือเป็นการรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน  นักเรียนจึงควรเป็นผู้มีวินัย 
ข้อ 10  การปฏิบัติตนขัดต่อวินัยของโรงเรียน  จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามสมควร 
ข้อ 11  วินัยของนักเรียนโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  มีดังนี้ 
   11.1 นักเรียนต้องสนับสนุนนโยบายของโรงเรียน  และต้องต้ังใจเล่าเรียนให้เกิดผลดีและ  
ความก้าวหน้าแก่ตนเองและโรงเรียน 
   11.2  ปฏิบัติตามค าสั่งของครูและโรงเรียนซ่ึงสั่งโดยชอบและในหน้าที่ราชการของโรงเรียน 
   11.3  ไม่แจ้งเท็จต่อครู  และการปกปิดข้อความที่ควรบอกถือว่าเป็นการแจ้งเท็จด้วย 
   11.4  ต้องรักษาเวลาในการเล่าเรียน  ไม่หลบจากห้องเรียนหรือหนีโรงเรียน 
   11.5  มีความสุภาพเรียบร้อยและมีความสามัคคี  รู้จักช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
   11.6  นักเรียนต้องช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน  และสาธารณสมบัติ 
  11.7  ต้องเคารพเชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดามารดาและผู้ปกครอง 
   11.8  ต้องมีความเต็มใจและภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือท าคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน 
   11.9  นักเรียนต้องท าการบ้านให้เสร็จตามเวลาที่ครูมอบหมายหรือก าหนด 
   11.10 นักเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  ดังต่อไปนี้ 
       1) ไม่สูบบุหรี่ 
       2) ไม่เที่ยวกลางคืนเป็นนิจ 
        3) ไม่ประพฤติตนที่ส่อไปในทางชู้สาว 
       4) ไม่กล่าวค าหยาบ  หรือไม่สุภาพต่อผู้อ่ืน 
        5) ไม่เย้าแหย่ผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
       6) ไม่กล่าวค าชวนทะเลาะวิวาท  ท้าทาย  ดูถูกหรือหม่ินประมาทผู้อ่ืน 
 
 
 



7 
 

หมวดท่ี  3 
คะแนนความประพฤติ 

 
ข้อ  12  หลักเกณฑ์การพิจารณาคะแนนความประพฤตินักเรียน มีดังนี้ 
 12.1  นักเรียนทุกคน ทุกระดับ มีคะแนนความประพฤติเริ่มต้นคนละ 100 คะแนน  
 12.2  ในการพิจารณาเพ่ิมหรือตัดคะแนนความประพฤติ จะพิจารณาทุกครั้งที่นักเรี ยน ได้
กระท าและสรุปในรอบปีการศึกษา 
ข้อ 13  เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนท่ีกระท าความผิดตามประเภทความผิด 5 
ระดับ คือ  
 13.1 ความผิดระดับ 1 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 5 คะแนน แจ้งผู้ปกครองให้ทราบ
ความผิด และกระท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ในกรณีต่อไปนี้ 
  13.1.1  แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน 
  13.1.2  มาโรงเรียนสายไม่มีเหตุผลอันสมควร 3 ครั้งแรก ส่วนครั้งต่อๆ ไปครั้งละ 5 
คะแนน 
  13.1.3  ไม่รักษาความสะอาดส่วนตัว และอาคารสถานที่ ทิ้งขยะมูลฝอยหรื อสิ่ง
ปฏิกูลท าให้โรงเรียนสกปรก 
  13.1.4  หลีกเลี่ยงหรือหนีชั่วโมงเรียน 
  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 ใช้เครื่องสื่อสาร โทรศัพท์มือถือในเวลาเรียน หรือในเวลาร่วมกิจกรรม 
  13.1.11 ไม่สวมหมวกนิรภัย หรือไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือไม่พก
บัตรประจ าตัวนักเรียน 
  13.1.12 ความผิดอ่ืนๆที่อยู่ในระดับเดียวกัน 
 13.2  ความผิดระดับ 2 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 10 คะแนน แจ้งให้ผู้ปกครอง
รับทราบความผิด และท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวมในกรณีต่อไปนี้ 
  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  ความผิดอ่ืนๆอยู่ในระดับเดียวกัน 
 13.3  ความผิดระดับ 3 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 15 คะแนน และท าทัณฑ์บนแจ้ ง
ให้ผู้ปกครองรับทราบความผิด และท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวมในกรณีต่อไปนี้ 
  13.3.1  สูบบุหรี่ ด่ืมสุราหรือเครื่องดองของเมาในที่สาธารณะ 
  13.3.2  ประพฤติส่อไปในทางชู้สาว 
  13.3.3  แสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพ และไม่เคารพครูบาอาจารย์ 
  13.3.4  ให้การเท็จ ปิดบังความผิด ท าให้เกิดความเสียหายต่อการปกครองและ
ชื่อเสียงของโรงเรียน 
  13.3.5  เข้าไปในสถานที่ไม่ควร ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
  13.3.6  ความผิดอ่ืนๆอยู่ในระดับเดียวกัน 

13.4  ความผิดระดับ 4 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 30 คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบ
และท าทัณฑ์บนในกรณีต่อไปนี้  
  13.4.1  ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนและของผู้อ่ืนให้เสียหายโดยเจตนา  
  13.4.2  เล่นการพนัน 
  13.4.3  แสดงกิริยาวาจาลบหลู่ดูหม่ินครูอาจารย์อย่างร้ายแรง 
  13.4.4  ความผิดอ่ืนๆอยู่ในระดับเดียวกัน 
 
 13.5  ความผิดระดับ 5 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 50 คะแนน เชิญผู้ปกครองมา
รับทราบความผิด และผลการพิจารณาลงโทษของคณะกรรมการปกครอง ในกรณีต่อไปนี้ 
  13.5.1  พกพาอาวุธมาโรงเรียน 
  13.5.2  กลั่นแกล้งครูอาจารย์ หรือพยายามท าร้ายครูอาจารย์ หรือวางแผนท าร้าย
ครูอาจารย์โดยมีหลักฐานแน่ชัด 
  13.5.3  สูบบุหรี่ ด่ืมสุราหรือเครื่องดองของเมาในโรงเรียน สูบหรือมีกัญชา หรือสิ่ง
เสพติดให้โทษอย่างแรง 
  13.5.4  ชู้สาวปรากฏชัดแจ้ง จนน าความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน 
  13.5.5  ลักทรัพย์ 
  13.5.6  ประพฤติตนเป็นนักเลงอันธพาล 
  13.5.7  การทะเลาะวิวาททุกกรณี 
  13.5.8  ความผิดอ่ืนๆอยู่ในระดับเดียวกัน 
ข้อ 14  ผู้มีอ านาจลงโทษ 
 14.1  ครู อาจารย์ ทุกคนมีอ านาจในการลงโทษตัดคะแนนความประพฤติคนละ 5 คะแนน  
 14.2  เจ้าหน้าที่บริหารงานกลุ่มกิจการนักเรียนแต่ละคนตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละ 
10 คะแนน 
 14.3  รองผู้อ านวยการทุกท่านตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละ 15 คะแนน 
 14.4  คณะกรรมการปกครองตัดคะแนนความประพฤติได้โดยไม่จ ากัด เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ความร้ายแรงในการประชุมวินิจฉัยชี้ขาดต้องมีผู้ เข้าร่วมประชุมไม่ต่ ากว่า 2 ใน  3 ของจ านวน
กรรมการจึงจะครบองค์ประชุม การวินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ปร ะธาน
กรรมการออกเสียงเพ่ิมชี้ขาด 1 เสียง 
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ข้อ 15  วิธีการลงโทษ 
 15.1  ผู้มีอ านาจตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่ท าผิด ถ้าพิจารณาเห็นว่าความผิ ดนั้น
เกินกว่าอ านาจของตนที่จะตัดคะแนนความประพฤติ ก็ให้เสนอเรื่องผ่านเจ้าหน้าที่บริหารงานกลุ่ ม
กิจการนักเรียนหรือรองผู้อ านวยการตลอดจนถึงผู้มีอาจในการตัดคะแนน 
 15.2  เม่ือตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนคนใดแล้วแจ้งให้นักเรียนที่ถูกลงโทษและครูที่
ปรึกษาทราบด้วย ในบางกรณีให้แจ้งนักเรียนคนอ่ืนๆ ในโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ถูกลงโทษ
รับทราบด้วย 
ข้อ 16  ผู้อ านวยการโรงเรียนอาจพิจารณาให้เพ่ิมหรือลดโทษได้ตามควรแต่ละกรณี 
ข้อ 17  ความผิดอ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการปกครอง  
ข้อ 18  นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนน จะได้รับคะแนนความประพฤติเพ่ิมเติมทุกครั งตามหลักเกณฑ์การ
เพ่ิมคะแนนความประพฤติ ดังนี  
 18.1  พฤติกรรมทีได้เพ่ิม 5 คะแนน มีดังนี้  
  18.1.1  เก็บสิ่งของที่มีราคาไม่เกิน 50 บาท และน าแจ้งกลุ่มกิจการนักเรียนประกาศ
หาเจ้าของ 
  18.1.2  เป็นผู้เสียสละให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมโรงเรียนเม่ือได้รับการร้องขอ 
  18.1.3 การบ าเพ็ญประโยชน์หรือท ากิจกรรมเพ่ิมคะแนน ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียน
นัดหมาย 
  18.1.4  กระท าความดีอ่ืนๆ เทียบได้กับการกระท าข้างต้นซ่ึงอยู่ในดุลยพินิ จของ
กลุ่มกิจการนักเรียน 
 18.2  พฤติกรรมทีได้เพ่ิม 10 คะแนน มีดังนี้  
  18.2.1  เก็บสิ่งของที่มีราคาไม่เกิน 51-200 บาท และน าแจ้งกลุ่มกิจการนัก เรียน
ประกาศหาเจ้าของ 
  18.2.2  เป็นผู้เสียสละให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมโรงเรียนบ่อยครั้งและด้วยความ
จริงใจ 
  18.2.3  นักเรียนชี้ช่องทางให้ทราบแหล่งอบายมุข เพ่ือแก้ไขปัญหาในโรงเรียนให้ดี
ขึ้น 
  18.2.4  นักเรียนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเพ่ือแก้ปัญหาผู้กระท าผิด เกิดผลดีต่อ
การปกครอง 
  18.2.5  นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันระดับทั่วไปภายในโรงเรียน 
  18.2.6  กระท าความดีอ่ืนๆ เทียบได้กับการกระท าข้างต้นซ่ึงอยู่ในดุลยพินิ จของ
กลุ่มกิจการนักเรียน 
 18.3  พฤติกรรมที่ได้เพ่ิม 15 คะแนน มีดังนี้  
  18.3.1  เก็บสิ่งของที่ มีราคา 201 บาทขึ้นไป  และน าแจ้งกลุ่มกิจการนักเรียน
ประกาศหาเจ้าของ 
  18.3.2  นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสังคมและน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 
  18.3.3  นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันระดับทั่วไปภายในโรงเรียน 
  18.3.4  นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแข่งขันระดับจั งหวัด
หรือสูงกว่า 
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  18.3.5  กระท าความดีอ่ืนๆ เทียบได้กับการกระท าข้างต้นซ่ึงอยู่ในดุลยพินิ จของ
กลุ่มกิจการนักเรียน 
หมายเหตุ   

นักเรียนที่ท าความดีและมีคะแนนความประพฤติที่ได้คะแนนต้ังแต่  100  คะแนน  ขึ้นไป /ปี
การศึกษา  จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากทางโรงเรียนให้เป็น  “คนดีศรี น.ค.ว .” 
 นักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติอยู่ในเกณฑ์สูง  จะมีผลต่อการพิจารณาให้ทุนการ ศึกษา
และการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 

หมวดท่ี  4 
การลงโทษนักเรียน 

 
ข้อ  19  ให้ลงโทษนักเรียน โดยการตัดคะแนนความประพฤติควบคู่ไปกับการลงโทษ  5  สถาน 
ดังนี  

19.1  การว่ากล่าวตักเตือน  
19.2  การท าทัณฑ์บน 
19.3  การตัดคะแนนความประพฤติ 
19.4  กิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ข้อ  20 ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนเมื่อพบการกระท าผิดและถูกตัดคะแนนความประพฤติครั งหน่ึง 5 
คะแนน   
ข้อ  21 ลงโทษการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เม่ือถูกตัดคะแนนความประพฤติ
รวมกันต้ังแต่ 15 คะแนน  ถึง 29 คะแนน 
ข้อ  22 ลงโทษการท าทัณฑ์บนและกรอกแบบขอย้ายสถานศึกษา เม่ือถูกตัดคะแนนความประพฤติ
รวมกันต้ังแต่ 30 คะแนน  ถึง 50 คะแนน 
ข้อ  23 ลงโทษด้วยการบวชสามเณร (นักเรียนชาย) ศีลจาริณี (นักเรียนหญิง) หรือ กิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม เม่ือถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันต้ังแต่ 51 คะแนนขึ้นไป 
ข้อ 24 เมื่อนักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ รวม 30 คะแนน ให้กลุ่มกิจการนักเรียนน า
เรื่องขึ้นเสนอผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาและเชิญผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บนว่านักเรียนคนนั้นจะไม่
กระท าความผิดอีก เม่ือครบ 3 วันต้ังแต่โรงเรียนได้ท าหนังสือเชิญผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บน ผู้ปกครอง
ไม่มาตามที่เชิญ ให้โรงเรียนน านักเรียนมาท าทัณฑ์บน โดยมีพยานรับทราบอย่างน้อย 3 คน แล้วส่ง
ส าเนาทัณฑ์บนให้ผู้ปกครองทราบและมีหลักฐานว่าผู้ปกครองรับทราบแล้ว 
หมายเหตุ  ในกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนซ้ าๆ และได้รับการตัก เตือน
พร้อมผู้ปกครองได้รับทราบและท าทัณฑ์บนแล้ว แต่ยังมีพฤติกรรมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน
เช่นเดิม โรงเรียนอาจจะให้นักเรียนย้ายสถานศึกษาไปศึกษาต่อที่ อ่ืน เช่น โรงเรียนใกล้บ้าน ซ่ึง
ผู้ปกครองสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด 
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หมวดท่ี 5  
คณะกรรมการปกครอง 

 
ข้อ  25  ให้คณะกรรมการปกครอง โดยมีรองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียนเป็นประธานครู  ครูที่
ปรึกษา ครูแนะแนว นักเรียนสารวัตร และเจ้าหน้าที่บริหารงานกลุ่มกิจการนักเรียนเป็นคณะกรรมการ
ปกครอง และมีหัวหน้าบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียนเป็นเลขานุการคณะการปกครอง 
ข้อ  26  ให้คณะกรรมการปกครองมีหน้าท่ีดังนี     
 26.1  วางมาตรการป้องกันมิให้นักเรียนท าความผิดและส่งเสริมให้มีความประพฤติดี 
 26.2  พิจารณาโทษนักเรียนที่มีความผิดร้ายแรง 
 26.3  เสนอความคิดเห็นเพ่ือพัฒนางานปกครองนักเรียนให้เกิดผลดี 
 26.4  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านต่างๆ 
 26.5  จัดแบ่งการปกครองนักเรียนเป็นแบบคณะสี 
 26.6 จัดแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบตามคณะสีเพ่ือพัฒนาและท าความสะอาด 
 26.7  พิจารณาการตัด หรือเพ่ิมคะแนนความประพฤติในกรณีที่เกินอ านาจของผู้ปฏิบัติ 
 

หมวดท่ี  6 
การแต่งกาย 

 
ข้อ  27  เครื่องแบบนักเรียนชาย  ชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เสื อ  แบบเชิ้ต  คอต้ัง  ผ้าขาวเกลี้ยง  ไม่บางเกินควร  ผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง 4 ซ.ม. 
ใช้กระดุมสีขาว กลมและแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  1  ซ.ม.  แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋า
ติดแนวราวนมด้านซ้าย  1 กระเป๋า  ขนาดกว้างต้ังแต่  8 – 12  ซ.ม.  สูงและลึกต้ังแต่  10 – 15 ซ.ม.  
พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ปักตัวอักษรย่อของโรงเรียน น.ค.ว. ขนาดกว้าง 8 – 10 ม.ม. สูง 1.5 ซ.ม. 
ที่อกด้านขวา ปักตัวเลขระดับชั้นด้วยตัวเลขไทยตามคณะสี และติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ
โรงเรียนที่อกด้ายซ้ายระดับเดียวกับชื่อปักชื่อ – นามสกุล  ขนาดความสูง 1  ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อของ
โรงเรียน  ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ-นามสกุลให้ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน 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      หนังสีน้ าตาล  ขนาดกว้างต้ังแต่  3 – 4  ซ.ม.  ยาวตามส่วนของขนาดตัวนักเรียน  
หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทอง  หรือจะใช้เข็มขัดลูกเสือก็ได้ 
 รองเท้า     ผ้าใบหรือหนังสีน้ าตาล  มีเชือกผูกสีน้ าตาล  ไม่มีลวดลาย 
 ถุงเท้า สีน้ าตาล  สั้นแบบธรรมดาคลุมข้อเท้าเหนือตาตุ่มขึ้นมาอย่างน้อย 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  ไม่ใส่น้ ามันหรือเครื่องส าอางใด ๆ ไม่ย้อมสีผม  ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือ
ดูไม่เหมาะสม 
 ชุดพลศึกษา  ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนก าหนด คือ เสื้อกีฬาของโรงเรียน กางเกงวอร์มสีด า 
ตามแบบที่พละศึกษาก าหนด รองเท้าผ้าใบตามระเบียบเท่านั้น  

เครื่องแบบลูกเสือ  ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนก าหนด 
 ข้อ  28  เครื่องแบบนักเรียนหญิง  ชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เสื อ  แบบคอพับในตัว  ลึกพอให้สวมศีรษะได้  สาบตลบเข้าด้านใน  ส่วนแขนสาบให้ใหญ่พอ
พับได้  ไม่เห็นตะเข็บข้างใน  มีปกขนาด  10  ซ.ม.  ไม่มีลวดลาย  ไม่บาง  ให้ผูกคอด้วยคอซอง ด้วย
ผ้าสีกรมท่า ปักตัวเลขระดับชั้นด้วยตัวเลขไทยตามคณะสี และติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียน
ที่อกด้ายซ้ายระดับเดียวกับชื่อปักชื่อ – นามสกุล  ขนาดความสูง 1  ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อของโรงเรียน  
ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ-นามสกุลให้ปักด้วยไหมสีน้ า เงิน และเป็นอักษรไทยเท่านั้น  
 กระโปรง  ใช้กระโปรงแบบธรรมดา  สีกรมท่า  ไม่มีลวดลาย  ไม่บาง  ด้านหน้าและด้านหลัง
พับเป็นจีบออกด้านนอก  เย็บจีบขอบล่างลงมาระหว่าง  6 – 12 ซ.ม.  ระยะกว้างตรงกลางพับพองาม  
กระโปรงยาวเพียงใต้เข่า  วัดจากก่ึงกลางสะบ้าลงมาไม่เกิน  10  ซ.ม.   
 ทรงผม  ให้ตัดได้คือ ตัดธรรมดา  ยาวเท่ากัน  ตีนผมจะต้องไม่ยาวเลยต้นคอ ไม่มีลวดลาย 
ติดก๊ิบ ไม่ใส่น้ ามันหรือเครื่องส าอางใด ๆ  ไม่ดัด  ไม่รีดผม  ไม่ย้อมสีผม  นักเรียนที่ไว้ผมยา วห้า ม
ปล่อยผมต้องรวบหางม้าให้เรียบร้อยด้วยยางรัดผมสีด าหรือผูกด้วยโบว์ ริบบิ้น สีด า สีขาว สีน้ าเงิน
หรือสีกรมท่าเท่านั้น ถักเปียได้ไม่เกิน 2 เปีย  ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือดูไม่เหมาะสม 
 ถุงเท้า   สีขาว   สั้นแบบธรรมดาคลุมข้อเท้าจะต้องเลยตาตุ่มขึ้นมาไม่น้อยกว่า 3 ซม. แล้ว
พับให้เรียบร้อย  ไม่มีลวดลายด้านข้าง 
 รองเท้า   หนังสีด า  วันที่มีเรียนพลศึกษาให้สวมรองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลายมาเรียน 
 เล็บ   ตัดให้สั้น  รักษาความสะอาด  ไม่ทาเล็บ 
          ชุดพลศึกษา ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนก าหนด คือ เสื้อกีฬาของโรงเรียน กางเกงวอร์มสี ด า 
ตามแบบที่พละศึกษาก าหนด รองเท้าผ้าใบตามระเบียบเท่านั้น   

เครื่องแบบเนตรนารี  ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนก าหนด 
ข้อ  29   เครื่องแบบนักเรียนชาย   ชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เสื อ  แบบเชิ้ต  คอต้ัง  ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร  ผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง  4 ซ.ม. 
ใช้กระดุมสีขาว กลมและแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1  ซ.ม. แขนสั้นเพียงข้อศอก  มีกระเป๋า
ติดแนวราวนมด้านซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้างต้ังแต่ 8 – 12 ซ.ม. สูงและลึกต้ังแต่ 10 – 15 ซ.ม.  
พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ปักตัวอักษรย่อของโรงเรียน น.ค.ว. ขนาดกว้าง 8 – 10 ม.ม. สูง 1.5 ซ.ม. 
ที่อกด้านขวา ปักตัวเลขระดับชั้นด้วยตัวเลขไทยตามคณะสี และติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ
โรงเรียนที่อกด้ายซ้ายระดับเดียวกับชื่อปักชื่อ – นามสกุล  ขนาดความสูง 1  ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อของ
โรงเรียน  ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ-นามสกุลให้ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน และเป็นอักษรไทยเท่านั้น 
 กางเกง ผ้าสีด า  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  หนังสีด า  ขนาดกว้างต้ังแต่  3 – 4  ซ.ม.  ยาวตามส่วนของขนาดตัวนักเรียน  หัว
เข็มขัดเป็นโลหะสี่เหลี่ยมสีเงิน  ชนิดหัวกลัด ( เข็มเดียว ) มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 

รองเท้า     ผ้าใบหรือหนังสีด า  มีเชือกผูกสีด า 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  ไม่ใส่น้ ามันหรือเครื่องส าอางใด ๆ ไม่ย้อมสีผม  ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือ
ดูไม่เหมาะสม 
 ชุดพลศึกษา    ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนก าหนด คือ เสื้อกีฬาของโรงเรียน กางเกงวอร์มสีด า 
ตามแบบที่พละศึกษาก าหนด รองเท้าผ้าใบตามระเบียบเท่านั้น 
 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไปตามที่หน่วยก าลังส ารอง กองทัพบกก าหนด 
ข้อ 30 เครื่องแบบนักเรียนหญิง   ชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เสื อ ตัดด้วยผ้าขาวเกลี้ยง  ไม่บางเกินไป  ไม่จัดเกล็ดเน้นทรง  คอเสื้อสาบตลบเข้าข้างใน  
ปลายแขนมีจีบเล็กน้อย  กระดุมเสื้อสีขาวกลม   ปักตัวเลขระดับชั้นด้วยตัวเลขไทยตามคณะสี และ
ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่อกด้ายซ้ายระดับเดียวกับชื่อ ปักชื่อ – นามสกุล  ขนาดความ
สูง 1  ซ.ม. ไว้ใต้อักษรย่อของโรงเรียน  ทั้งอักษรย่อโรงเรียนและชื่อ-นามสกุลให้ปักด้วยไหมสีน้ า เงิน 
และเป็นอักษรไทยเท่านั้น  
 กระโปรง  ใช้สีกรมท่า  เนื้อเกลี้ยง  ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ  3  จีบ  ออก
ด้านนอกเย็บทับขอบล่างลงมาระหว่าง  6 – 12  ซ.ม.  เว้นระยะความกว้างตรงกลางพอสมควร  
กระโปรงยาวคลุมเข่าวัดจากก่ึงกลางสะบ้าลงมาไม่เกิน  15  ซ.ม. (เลยขึ้นเหนือก่ึงกลางสะบ้าไ ม่ไ ด้)  
เวลาสวมให้ทับชายเสื้อให้เรียบร้อย 
 เข็มขัด เป็นหนังสีด าเรียบ  กว้าง  2 – 3 ซ.ม.  หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด
เดียว  หุ้มด้วยหนังสีด า  มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 
 ถุงเท้า สีขาว   สั้นแบบธรรมดาคลุมข้อเท้าจะต้องเลยตาตุ่มขึ้นมาไม่น้อยกว่า 3 ซม. แล้ว
พับให้เรียบร้อย  ไม่มีลวดลายด้านข้าง 
 รองเท้า   หนังสีด าหุ้มส้น  ปลายมน  ส้นสูงไม่เกิน  3  ซ.ม.   
 เล็บ ตัดสั้น  รักษาความสะอาด  ไม่ทาเล็บ 
 ทรงผม  ให้ตัดได้คือ ตัดธรรมดา  ยาวเท่ากัน  ตีนผมจะต้องไม่ยาวเลยต้นคอ ไม่มีลวดลาย 
ติดก๊ิบ ไม่ใส่น้ ามันหรือเครื่องส าอางใด ๆ  ไม่ดัด  ไม่รีดผม  ไม่ย้อมสีผม  นักเรียนที่ไว้ผมยา วห้า ม
ปล่อยผมต้องรวบหางม้าให้เรียบร้อยด้วยยางรัดผมสีด าหรือผูกด้วยโบว์ ริบบิ้น สีด า สีขาว สีน้ าเงิน
หรือสีกรมท่าเท่านั้น ถักเปียได้ไม่เกิน 2 เปีย  ไม่ปล่อยให้ศีรษะหรือเส้นผมสกปรกหรือดูไม่เหมาะสม 
 ชุดพลศึกษา    ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนก าหนด คือ เสื้อกีฬาของโรงเรียน กางเกงวอร์มสีด า 
ตามแบบที่พละศึกษาก าหนด รองเท้าผ้าใบตามระเบียบเท่านั้น 



14 
 

 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไปตามที่หน่วยก าลังส ารอง กองทัพบกก าหนด 
ข้อ  31  เครื่องประดับ 
 ห้ามใช้ เครื่องประดับกาย  หรือของมีค่า  เช่น สร้อยคอทองค า  แหวนทองค า  ก าไลทอง  
ก าไลข้อมือหรือของอ่ืนใดที่มีราคาแพง  หรือถ้าจะแขวนพระเครื่องควรใช้สร้อยแสตนเลส  ความยาว
พอสมควร  แขวนไว้ภายในอกเสื้อ  ซ่ึงคนอ่ืนมองไม่เห็น ตุ้มหู นักเรียนหญิงใส่ได้ดังนี้ ทอง เงิน นาค 
ทองเหลือง สีของโลหะ 4 ชนิด เท่านั้น วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร ตุ้มหู
พลอยใสเท่านั้น ขนาดเม็ดพลอยเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ไม่เกิน 0.3 เซนติเมตร 
ข้อ  32  โทรศัพท์มือถือ   
 นักเรียนที่น าโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนจะต้องไม่ใช้ในขณะเวลาเรียนหรือร่วมกิจกรรมและ
ต้องใช้ในเวลาว่างที่จ า เป็นเท่านั้น  ถ้าโรงเรียนจับได้ว่า  นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือไม่ถูกเวลาและไ ม่
เกิดประโยชน์  ทางโรงเรียนจะยึดไว้แล้วให้ผู้ปกครองมาติดต่อขอรับคืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ทางโรงเรียนจะยึดไว้แล้วให้นักเรียนมาติดต่อขอรับคืน ในตอนเลิกเรียน ก่อนเดินทางกลับบ้าน กรณีที่
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-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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หมวดท่ี  7 
การลา 

 
ข้อ  33  การลาหยุดของนักเรียน  เช่น  ลาป่วย  ลากิจ  ให้ใช้ใบลาตามที่โรงเรียนก าหนด  และมี
ลายมือชื่อผู้ปกครองตามกฎหมายอนุญาตทุกครั้ง  และยื่นใบลาต่อครูที่ปรึกษาก่อนวันที่ได้ลา (กรณี
ลากิจ) หรือภายในหนึ่งวันที่กลับมาเรียนตามปกติ (กรณีลาป่วยฉุกเฉิน และต้องแจ้งให้ครูที่ปรึ กษา
ทราบทุกครั้ง) 
ข้อ  34  ถ้านักเรียนหยุดเรียนต้ังแต่ 2 วัน ขึ้นไป  ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบอย่างช้าใน
วันที่สองของการหยุดเรียน หากป่วยให้แนบใบรับรองแพทย์ประกอบใบลาด้วย 
ข้อ  35  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน นักเรียนที่มีธุระต้องออกไปนอกบริเวณโรง เรียน  
ให้รับใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน เสนอต่อครูที่ปรึกษา และครูฝ่ายกิจการนักเรียนก่อนทุกครั้ง 
ข้อ  36 การมาโรงเรียนสาย  
นักเรียนที่มาโรงเรียนไม่ทันเวลา  07.50  น.  เนื่องจากมีธุระจ าเป็น  ให้ครูเวรลงบันทึกการมา
โรงเรียนสายไว้ทุกครั้งและลงเหตุผลที่จ าเป็นเพ่ือตรวจสอบ  นักเรียนที่มาสายเกิน  3  ครั้ง  ให้ครูที่
ปรึกษาแจ้งผู้ปกครองทราบและนักเรียนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ  5  คะแนน 
 ในกรณีการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นหมู่คณะ  ให้ครูผู้ควบคุมนักเรียนไปเ พ่ือ
กิจการนั้น  เป็นผู้เสนอขออนุญาตฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้อ านวยการพร้อมทั้งแจ้งให้ครูประจ าวิชา
ทราบทุกครั้งไป 

 
 

หมวดท่ี  8 
ผู้ปกครอง 

 
ข้อ  37   ผู้ปกครอง  หมายถึง บิดา มารดา ญาติ หรือบุคคลที่บิดามารดายินยอมให้เป็นผู้ปกครอง 
โดยเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว  และรับนักเรียนไว้ในปกครอง  สามารถดูแลให้ค าปรึกษา หรือ
ช่วยเหลือนักเรียนได้  นักเรียนทุกคนจะต้องมีผู้ปกครองที่โรงเรียนสามารถติดต่อได้สะดวกตลอด
ระยะเวลาที่เรียนอยู่  จนกระทั่งจบหลักสูตร 
ข้อ  38  หากนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครอง  หรือขาดผู้ปกครอง  จะต้องจัดหาผู้ปกครองแล้ว
แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายใน  7  วัน 
ข้อ  39  หากพบว่านักเรียนคนใดไม่มีผู้ปกครอง  หรือติดต่อผู้ปกครองไม่ได้และไม่ด าเนินการจั ดหา
ผู้ปกครองใหม่  โรงเรียนจะพิจารณาไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อไป 
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หมวดท่ี  9 
ท่ัวไป 

 
ข้อ 40  ข้อห้ามพิเศษส าหรับการแต่งกายนักเรียน 
 40.1 ห้ามนักเรียนไว้หนวดเครา ดัดผมนอกเหนือจากที่โรงเรียนก าหนด หรือเปลี่ยนสีผมให้
ผิดไปจากธรรมชาติ 
 40.2  ห้ามเขียนค้ิว (ห้ามหนาเกิน 1 ซม.) ทาปาก (อนุญาตเฉพาะลิปมัน) แต่งหน้า เสริมสวย 
หรือใช้เครื่องส าอาง เข้มเกินกว่าสภาพนักเรียน 
 40.3  ห้ามพันหรือพับแขนเสื้อ ปลดกระดุมเสื้อ ติดกระดุมคอเสื้อเม็ดสุดท้าย นอกจากได้รับ
อนุญาต 
 40.4  ไม่ใส่เสื้อแขนยาวทับเครื่องแบบนักเรียน (ชุดนักเรียน ชุดพละ ลูกเสือ เนตรนารี) 
ในช่วงเวลาเรียน หรือร่วมกิจกรรม เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือหากอุณหภูมิต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส 
สามารถใส่ได้เพ่ือสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย 
 40.5  ห้ามนักเรียนชายเจาะหู ระเบิดหู และใส่ต่างหูโดยเด็ดขาด นักเรียนหญิงให้ใส่ต่า งหู
แบบเรียบขนาดเล็กไม่เกิน 1 คู่ (หมวดที่ 6 ข้อ 31) 
ข้อ 41 เครื่องแต่งกายในโอกาสอ่ืนๆ 
 41.1 ในวันเปิดท าการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนใส่เครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพละใน
วันที่นักเรียนมีเรียนวิชาพละ ให้เรียบร้อย การแต่งเครื่องแบบตามวันที่มีกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ให้ถูกต้องเรียบร้อย หรือการแต่งกายตาม
นโยบายของโรงเรียน 
 41.2  การมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนนักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ของโรงเรียน
เท่านั้น 
 41.3  การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบชุมนุม ให้ครูที่ปรึกษาชุมนุ มท าเรื่องขออนุญาตใช้ ชุด
เครื่องแบบชุมนุม และ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการ 
ข้อ 42  ให้หัวหน้าสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
     ประกาศ   ณ   วันที่  16  พฤษภาคม   พ.ศ.  2561 
 
         
                                                                   
   
      (  นายวสันต์ ลาจันทึก ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
 
 


