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ระเบียบโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทาง
ราชการ และประเพณีอันดีงามที่โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงได้ถือปฏิบัติมา โรงเรียนจึงขอกำหนดระเบียบโรงเรียนมัธยม
วัดด่านสำโรงว่าด้วยเรื่องเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนไว้ดังนี้ 
๑.การแต่งกายของนักเรียน  
ก. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
การแต่งกายของนักเรียนชาย 

๑. เสื้อนักเรียน เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ห้ามใช้ผ้าด้ายดิบผ่าตลอดสาบที่อกกว้าง ๓ ซม. ใช้กระดุมสีขาว
กลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ซม. แขนเสื้อสั้นเหนือศอก ๒-๔ ซม. ส่วนกว้างของแขนเสื้อเม่ือดึงตึงวัดได้ ๔-๖ ซม.
และลึก  
๑๐-๑๕ ซม. ตัวเสื้อมีขนาดเหมาะสมกับลำตัวไม่รัดหรือไม่หลวมจนเกินไปและต้องสวมทับไว้ในกางเกงทุกครั้งที่สวม
เครื่องแบบนักเรียน  

๑.๑ ทีอ่กด้านขวาปักอักษรย่อ ด.ส. ตามแบบมาตรฐานของโรงเรียน (ต้องปั๊มแบบไปจากโรงเรียน
เท่านั้น รับได้ท่ีห้องกิจการนักเรียน) ใต้อักษรย่อปักเลขประจำตัวขนาด ๑ ซม. เป็นเลขไทย 

๑.๒ ที่อกด้านซ้ายปักชื่อ-สกุลของนักเรียนขนาด ๑ ซม. โดยเว้นช่องไฟให้สวยงามอ่านง่ายโดยปักด้วย
ด้ายหรือไหมสีน้ำเงินแก่  

๑.๓ ติดดาวตามระดับชั้นและคณะสี ที่ปกเสื้อด้านซ้ายมือ 
๒. กางเกง ใช้ผ้าโทเร สีดำตัดทรงนักเรียนด้านหน้ามีจีบด้านละ ๒ จีบพับออกนอกจีบลึก ตามขนาดของกางเกง 

หูกางเกงมี ๗ หูกว้าง ๑ ซม. ยาวพอเข็มขัดสอดได้ ขาสั้นเหนือเข่า วัดจากกลางลูกสะบ้าขึ้นมาไม่เกิน ๕ ซม. เมื่อยืนตรง 
ส่วนความกว้างของกางเกงวัดห่างจากขา ๘-๑๒ ซม. ตามส่วนของขาปลายขาพับเข้าข้างในกว้าง ๕ ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า
ใช้ซิบขนาดพอเหมาะ มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บด้านข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋าไม่มีกระเป๋าอ่ืนๆ  เวลาสวมให้สวมแนวระดับ
เอวทับชายเสื้อไว้ข้างในกางเกงให้เรียบร้อย 

๓. เข็มขัด เป็นหนังสีดำมีขนาดกว้างตั้งแต่ ๓.๕ ซม. ตามขนาดของตัวนักเรียนไม่เขียนหรือทำเครื่องหมายใดๆ
ตลอดสายหัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบหัวกลัดมุมมน  

มีปลอกหนังสีเดียวกัน ๑ ปลอกขนาดกว้าง ๑.๕ ซม. สำหรับสอดปลายเข็มขัดคาดทับกางเกงและให้ปลายยาว
เกินหูกางเกงที่ ๑ ห้ามตัดหรือดัดแปลงหัวเข็มขัด   

๔. รองเท้า  เป็นรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดำชนิดผูกเชือก  
  ๕. ถุงเท้า  สีขาวลอนเล็ก  ยาวครึ่งน่อง ไม่พับหรือม้วนปลาย 
 
 



๓ 

 

การแต่งกายของนักเรียนหญิง 
๑. เสื้อนักเรียน ใช้ผ้าสีขาว ไม่มีลวดลาย แบบคอพับในตัวลึกให้พอสวมศีรษะได้สะดวก สาบตลบเข้าข้างใน 

ส่วนบน ของสาบให้ใหญ่พอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บข้างใน  ปกขนาด  ๑๐ ซม. ไหล่เสื้อไม่ตก ปลายแขนจีบเล็กน้อย 
ความยาวของแขนเสื้อไม่เกินข้อศอก ความยาวของตัวเสื้อพอดีข้อมือเมื่อยืนตรง ไม่คับหรือหลวมเกินไป ริมขอบล่างขวา
ด้านหน้าติดกระเป๋า ตามขนาดของเสื้อ ไม่ใช้ผ้าดิบหรือผ้าลินิน ต้องสวมเสื้อทับในสีขาวเกลี้ยง  
(เสื้อชั้นในสีขาวหรือสีเนื้อเท่านั้น) 

๑.๑ ที่อกด้านขวาปักอักษรย่อ ด.ส. ตามแบบมาตรฐานของโรงเรียน (ต้องปั๊มแบบไปจากโรงเรียน
เท่านั้น รับได้ท่ีห้องกิจการนักเรียน) ใต้อักษรย่อปักเลขประจำตัวขนาด ๑ ซม. เป็นเลขไทย 

๑.๒ ที่อกด้านซ้ายปักชื่อ-สกุลของนักเรียนขนาด ๑ ซม. โดยเว้นช่องไฟให้สวยงามอ่านง่ายโดยปักด้วย
ด้ายหรือไหมสีน้ำเงินแก่  

 ๑.๓ ติดดาวระดับชั้นและคณะสี ด้านซ้ายบนชื่อ – สกุล นักเรียน 
๒. คอซอง ทำด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับกระโปรง สามเหลี่ยมของคอซองกว้าง ๘ – ๑๐ ซม. ผูกแบบหูกระต่าย

ในระดับติดกระดุมเม็ดบน 
 ๓. กระโปรง สีกรมท่า เป็นผ้าโทเร ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและหลังพับเป็นจีบข้างละ ๓ จีบ  แต่ละจีบลึก ๓ ซม. 
หันจีบออกด้านนอก เย็บทับจีบจากขอบล่างของเอวลงมา ๗-๑๐ ซม. ปลายกระโปรงบานไม่สอบเข้ามีกระเป๋าตามแนว
ตะเข็บด้านขวาได้เพียงแห่งเดียว ความยาววัดใต้เข่าลงมา  ๕  ซม. 

๔. ถุงเท้า สีขาว ไม่มีลวดลาย เวลาสวมพับขอบเหนือตาตุ่ม  ๒  ทบ ความกว้าง ๕ – ๖ ซม.  
๕. รองเท้า หนังสีดำ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้น หัวมน มีสายนัดตายตัว ส้นพื้นรองเท้าหนา ไม่เกิน  ๑  ซม. 
๖. โบวผ์ูกผม โบว์สีขาว มีตราสัญลักษณ์ และชื่อของโรงเรียน ขนาดความกว้าง ๑ นิ้ว 

 
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การแต่งกายของนักเรียนชาย 
 ๑. เสื้อนักเรียน เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ห้ามใช้ผ้าด้ายดิบผ่าตลอดสาบที่อกกว้าง ๓ ซม. ใช้กระดุมสีขาว
กลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ซม. แขนเสื้อสั้นเหนือศอก ๒-๔ ซม. ส่วนกว้างของแขนเสื้อเม่ือดึงตึงวัดได้ ๔-๖ ซม.
และลึก  
๑๐-๑๕ ซม. ตัวเสื้อมีขนาดเหมาะสมกับลำตัวไม่รัดหรือไม่หลวมจนเกินไปและต้องสวมทับไว้ในกางเกงทุกครั้งที่สวม
เครื่องแบบนักเรียน  

๑.๑ ที่อกด้านขวาปักอักษรย่อ ด.ส. ตามแบบมาตรฐานของโรงเรียน (ต้องปั๊มแบบไปจากโรงเรียน
เท่านั้น รับได้ท่ีห้องกิจการนักเรียน) ใต้อักษรย่อปักเลขประจำตัวขนาด ๑ ซม. เป็นเลขไทย 

๑.๒ ที่อกด้านซ้ายปักชื่อ-สกุลของนักเรียนขนาด ๑ ซม. โดยเว้นช่องไฟให้สวยงามอ่านง่ายโดยปักด้วย
ด้ายหรือไหมสีน้ำเงินแก่  

๑.๓ ติดเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน หน้าอกด้านขวาเหนืออักษรย่อ “ด.ส.” 
๒. กางเกง ใช้ผ้าโทเรสีดำตัดทรงนักเรียนด้านหน้ามีจีบด้านละ ๒ จีบพับออกนอกจีบลึก ตามขนาดของกางเกง 

หูกางเกงมี ๗ หูกว้าง ๑ ซม. ยาวพอเข็มขัดสอดได้ ขาสั้นเหนือเข่า วัดจากกลางลูกสะบ้าขึ้นมาไม่เกิน ๕ ซม. เมื่อยืนตรง 



๔ 

 

ส่วนความกว้างของกางเกงวัดห่างจากขา ๘-๑๒ ซม. ตามส่วนของขาปลายขาพับเข้าข้างในกว้าง ๕ ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า
ใช้ซิบขนาดพอเหมาะ มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บด้านข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋าไม่มีกระเป๋าอ่ืนๆ  เวลาสวมให้สวมแนวระดับ
เอวทับชายเสื้อไว้ข้างในกางเกงให้เรียบร้อย 

๓. เข็มขัด เป็นหนังสีดำมีขนาดกว้างตั้งแต่ ๓.๕ ซม. ตามขนาดของตัวนักเรียนไม่เขียนหรือทำเครื่องหมายใดๆ
ตลอดสายหัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบหัวกลัดมุมมน มีปลอกหนังสีเดียวกัน ๑ ปลอกขนาดกว้าง ๑.๕ 
ซม. สำหรับสอดปลายเข็มขัดคาดทับกางเกงและให้ปลายยาวเกินหูกางเกงที่ ๑ ห้ามตัดหรือดัดแปลงหัวเข็มขัด   

๔. รองเท้า  เป็นรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดำชนิดผูกเชือก  
 ๕. ถุงเท้า  สีขาวลอนเล็ก  ยาวครึ่งน่อง ไม่พับหรือม้วนปลาย 
การแต่งกายของนักเรียนหญิง 

๑. เสื้อนักเรียน ใช้ผ้าเช่นเดียวกับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบปกเชิ้ต ผ่าหน้าตลอด ทำเป็นสาบตลบเข้าข้างในกว้าง  
๓  ซม. มีกระดุมกลมแบบสีขาว ไหล่เสื้อไม่ตก  ปลายแขนจีบเล็กน้อย 

๑.๑ หน้าอกด้านขวาปักอักษรย่อ ด.ส. ตามแบบมาตรฐานของโรงเรียน (ต้องปั๊มแบบไปจากโรงเรียน
เท่านั้น รับได้ท่ีห้องกิจการนักเรียน) ใต้อักษรย่อปักเลขประจำตัวขนาด ๑ ซม. เป็นเลขไทย 

๑.๒ หน้าอกด้านซ้ายปักชื่อ-สกุลของนักเรียนขนาด ๑ ซม. โดยเว้นช่องไฟให้สวยงามอ่านง่ายโดยปัก
ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงินแก่ ตัวเสื้อมีขนาดเหมาะสมกับลำตัวไม่รัดหรือไม่หลวมจนเกินไปและเวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้
ในกระโปรงให้เรียบร้อย 

๑.๓ ติดเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน หน้าอกด้านขวาเหนืออักษรย่อ “ด.ส.” 
๒. กระโปรง สีกรมท่า  เนื้อเกลี้ยงเรียบไม่มีลวดลาย มีจีบด้านหน้าและด้านหลัง  ข้างละ ๖ จีบ ด้านขวา ๓ จีบ 

ด้านซ้าย ๓ จีบ หันจีบออกด้านนอก เย็บแนวทับจีบจากขอบล่างลงมาประมาณ ๘ – ๑๒ ซม. เว้นระยะกว้างตรงกลาง
พองาม ไม่รัดรูปหรือหลวมเกินไป ชายกระโปรงพับกว้าง ๓ – ๕ ซม. กระโปรงยาวคลุมเข่า ลงไปประมาณ ๕ – ๗ ซม. 
ขณะยืนตรงขอบกระโปรงด้านบนอยู่ระดับเอวพอดี 

๓. เข็มขัด เป็นหนังสีดำกว้าง  ๓.๕ ซม. ตามส่วนขนาดของตัวนักเรียน ไม่เขียนหรือปั๊มใด ๆ ตลอดสายหัวรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบหัวกลัดใช้หนังสีดำหุ้มมีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัดกว้าง ๑.๕ ซม.  สำหรับสอดปลายเข็มขัด เวลา
คาดให้พอดีกับเอวไม่ห้อย (ห้ามใช้ปลอกเข็มขัดท่ีเป็นลายแฟชั่นต่างๆ ถ้าหากผ่าฝืนจะถูกยึดเก็บและลงพฤติกรรม) 

๔. ถุงเท้า สีขาว ไม่มีลวดลาย เวลาสวมพับขอบเหนือตาตุ่ม  ๒  ทบ ความกว้าง ๕ – ๖ ซม.  
๕. รองเท้า หนังสีดำ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้น หัวมน มีสายรัดตายตัว ส้นพื้นรองเท้าหนา ไม่เกิน  ๑  ซม. 
๖. โบวผ์ูกผม โบว์สีกรมท่า มีตราสัญลักษณ์ และชื่อของโรงเรียน ขนาดความกว้าง ๑ นิ้ว 

๒. เครื่องแบบพลศึกษา  
๒.๑ เสื้อ  สีเหลือง คอโปโลสีเขียว สวมศีรษะ หน้าอกด้านขวาปักชื่อ - สกุล และบริเวณปกเสื้อด้านซ้ายให้ติด

ดาวระดับชั้นและคณะสีเอาเสื้อด้านซ้ายติดกระเป๋า มีตราสัญลักษณ์โรงเรียน ความยาวตัวเสื้อระดับข้อมือเมื่อยืนตรง 
ปลายแขนเสื้อไม่ยาวเกินข้อศอก 

๒.๒ กางเกงวอร์ม ใช้สีกรมท่าขายาวปล่อย  แถบข้างกางเกงสีเขียว ขอบเอวเป็นยางยืด ที่โรงเรียนกำหนดให้
เท่านั้น 

๒.๓ ชุดพลศึกษา ให้ใส่มาเฉพาะวันที่มีเรียนพลศึกษาเท่านั้น 
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๒.๔ รองเท้ากีฬา 
 - นักเรียนชาย เป็นรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดำชนิดผูกเชือก 
 - นักเรียนหญิง รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ชนิดผูกเชือก ไม่มีลวดลายหรือแถบสีอ่ืน 

๓. เครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี  
 เหล่าเสนา เหล่าสมุทร เหล่าอากาศ  และยุวกาชาด ให้แต่งเครื่องแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ
ลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด ตามที่กำหนด 
 
๔. กระเป๋านักเรียน 
 ใช้กระเป๋าตามแบบที่โรงเรียนกำหนดให้ ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ กรณีมีการใช้กระเป๋าเคียง อนุญาตให้ใช้
เฉพาะแบบที่โรงเรียนกำหนดและใช้คู่กับกระเป๋าสะพายเท่านั้น 
๕. ทรงผม 
 ๕.๑ ทรงผมนักเรียนชาย  
  - นักเรียนชาย จะไว้ผมสั้น หรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว (รองทรง) ด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลย
ตีนผม ด้านหน้าและกลางศรีษะต้องยาวไม่เกิน ๗ เซนติเมตร ไม่กันขอบด้านหน้า  ไม่ตัดแต่งทรงผมสกินเฮด  รูปทรงสัญ
ลักษญ์ หรือเป็นลวดลาย ไม่ดัดผม ไม่ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ไม่ไว้หนวด หรือเครา ไม่แสกกลาง และใช้เครื่องจัดแต่ง
ทรงผม 
 ๕.๒ ทรงผมนักเรียนหญิง 
  - นักเรียนหญิง จะไว้ผมสั้น หรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ปลายผมต้องเสมอกัน ห้ามซอยผม ดัดผม 
หรือย้อมสีผมผิดไปจากเดิม ผมด้านหน้าไม่ตัดผมหน้าม้า ให้ติดกิ๊บสีดำ ไม่มัดจุก ไม่ติดหรือเสริมเติมแต่ง เครื่องประดับ
ใด ๆ ทั้งสิ้น อนุญาตเฉพาะ 
โบว์ของทางโรงเรียน เท่านั้น 
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ระเบียบโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 
ว่าด้วยเรื่องกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. การมาโรงเรียน 
 เมื่อนักเรียนมาโรงเรียน ผ่านครูเวรที่ประตูของโรงเรียน ให้ทำความเคารพครูเวรประจำวัน นักเรียนจะต้อง
เดินทางมาถึงโรงเรียนอย่างช้าไม่เกิน ๐๗.๔๐ น. และเริ่มกิจกรรมหน้าเสาธง เวลา ๐๗.๔๕ น. หากนักเรียนมาหลังเวลา 
๐๘.๐๐ น. ถือว่าสาย ให้นักเรียนเข้าแถวตามจุดที่กำหนด ห้ามเข้าไปรวมในแถวของห้องตนเอง เพราะนักเรียนคนอ่ืนๆ
จัดแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว  ถ้านักเรียนมาสายหลังจาก ๐๙.๐๐ น. ให้ถือว่าขาดเรียน หากมีเหตุ หรือ ธุระจำเป็น 
จะต้องมีหลักฐาน จดหมายจากผู้ปกครอง 
๒. การออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนเลิกเรียน หรือเม่ือมีเหตุ ธุระจำเป็น 
 ๒.๑ หากป่วยและต้องเดินทางกลับบ้าน ต้องมีครูพยาบาลรับรอง และมีผู้ปกครองมารับเท่านั้น 
 ๒.๒ หากมีเหตุจำเป็นกรณีอ่ืนๆ จากทางบ้าน จะต้องมีหนังสือหรือหลักฐานจากผู้ปกครองจริง รับรอง หรือครู
ที่ปรึกษารับรอง 
 การออกนอกบริเวณโรงเรียนทั้ง ๒ กรณี ต้องแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบหรือครูประจำวิชานั้น ๆ และต้องได้รับ
หนังสืออนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียน จากคณะกรรมการงานกิจการนักเรียนเท่านั้น  
๓. การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในโรงเรียน 
 ๓.๑ ต้องตั้งใจ เอาใจใส่ต่อการเรียนทุกวิชา และต้องเคารพเชื่อฟังครูที่สอนสั่งโดยเคร่งครัด 
 ๓.๒ ต้องรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลาในการทำงานตามท่ีครูมอบหมายด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๓ เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนหรือวิชาความรู้ หรือปัญหาอื่นๆ ควรเข้าพบขอคำปรึกษาจากครูที่ปรึกษา 
หรือครูผู้สอนตลอดเวลา ตามความเหมาะสม 
 ๓.๔ ต้องระลึกเสมอว่า นักเรียนทุกคนเป็น “ลูก ด.ส.” จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สมเกียรติ เพื่อสร้างเสริม
เกียรติคุณ ชื่อเสียงของโรงเรียนด้วยความรัก หวงแหน และความภาคภูมิใจต่อโรงเรียน 
 ๓.๕ หากนักเรียนประพฤติผิดระเบียบ หรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน ต้องได้รับโทษตามแต่กรณี 
 ๓.๖ ต้องไม่ส่งเสียงดัง ใช้วาจาไม่สุภาพทั้งในและนอกห้องเรียน 
 ๓.๗ การใช้บันไดข้ึนลง อาคารเรียน ให้นักเรียนเดินขึ้นลงโดยชิดทางขวามือ 
 ๓.๘ ถ้านักเรียนคนใดเก็บของได้ภายในโรงเรียน ให้แจ้งและมอบของให้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือประกาศหา
เจ้าของและลงทะเบียนผู้เก็บของได้ เพื่อทำประวัติรางวัลเชิดชูเกียรติต่อไป 
 ๓.๙ ถ้านักเรียนทำของหายให้ไปแจ้ง ครูที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์ และ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ตามลำดับ 
เพ่ือติดตามของหาย 
 ๓.๑๐ หากมีการเจ็บป่วยในขณะเรียน ต้องขออนุญาตครูผู้สอนก่อน แล้วจึงไปท่ีห้องพยาบาล 
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๔. การมาโรงเรียนเพื่อร่วมกิจกรรม หรือติดต่อกับโรงเรียนในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดเรียนพิเศษ 
 ๔.๑ หากโรงเรียนประสงค์ให้เด็กนักเรียนมาร่วมกิจกรรมในวันหยุด ทางโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งขออนุญาต
ผู้ปกครอง โดยมีครูรับผิดชอบ 
 ๔.๒ นักเรียนที่มาติดต่อกับโรงเรียน หรือมาร่วมกิจกรรมในวันหยุด ไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน 
 ๔.๓ ห้ามนักเรียนใช้ยานพาหนะเข้ามาส่งเสียงดังรบกวน ให้จอดยานพาหนะในบริเวณที่โรงเรียนจัดให้ 
๕. การลา / การขาดโรงเรียนของนักเรียน 
            ทั้งการลากิจ  และการลาป่วยจะต้องเขียนใบลาตามแบบที่ครูได้สอนมา โดยมีผู้ปกครองจริงเซ็นรับรองทุกครั้ง 
และให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 ๕.๑ การลากิจ ต้องส่งใบลาล่วงหน้าต่อครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชา 
 ๕.๒ การลาป่วย ให้ส่งใบลาย้อนหลังได้เมื่อมาเรียนตามปกติ ถ้าป่วยเกิน ๓ วันต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบ
ใบลา 
            ๕.๓ การขาดเรียน ถ้าเกิน ๓ วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ ครูที่ปรึกษามีหนังสือแจ้งผู้ปกครอง ถ้าขาดเรียนเกิน ๑๕ 
วันโดยไม่ทราบสาเหตุ อาจถูกแขวนลอยเพราะขาดเรียนนาน 
 
๖. การรับประทานอาหารที่โรงเรียน 
            ๖.๑ ให้นักเรียนทุกคน รับประทานอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย 
            ๖.๒ ห้ามนักเรียนนำอาหารเครื่องดื่ม ออกนอกบริเวณโรงอาหาร หรือบริเวณท่ีโรงเรียนจัดให้โดยเด็ดขาด 
            ๖.๓ รับประทานอาหารตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด และห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ขึ้นบนอาคารเรียน 
            ๖.๔ นักเรียนทุกคนพึงมีความสำรวม มีมารยาทในการรับประทานอาหาร รวมทั้งไม่เล่น ไม่ส่งเสียงดัง หรือ
กระทำตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน รวมทั้งต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหาร และโต๊ะเก้าอ้ี
รับประทานอาหารด้วย 
            ๖.๕ นักเรียนต้องท้ิงเศษอาหาร ลงภาชนะใส่เศษอาหารที่เตรียมไว้และนำภาชนะไปวางไว้ตามท่ีโรงเรียนจัดไว้
ให้ 
            ๖.๖ นักเรียนต้องเข้าแถวและมีมารยาทในการซื้ออาหารอย่างมีระบบ 
๗. การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินสาธารณูปโภคของโรงเรียนและการรักษาความสะอาด 
            ๗.๑ ต้องมีมารยาทในการใช้หรือรับบริการจากสาธารณูปโภคอันเป็นสมบัติของทางราชการ 
            ๗.๒ นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษา ทำนุบำรุงสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของโรงเรียน 
            ๗.๓ นักเรียนทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาด คือ ทิ้งขยะเศษกระดาษในที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้และเก็บ
กวาดเมื่อเห็นเศษขยะทุกครั้งทุกที่ 
            ๗.๔ นักเรียนทุกคนจะต้องช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟคือใช้เท่าที่จำเป็นและปิดทันที่เมื่อเลิกใช้ 
            ๗.๕ นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันดูแล รักษา สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สดชื่น สวยงาม สะอาด 
ร่มรื่น อยู่เสมอ 
            ๗.๖ นักเรียนต้องไม่ขีดเขียนฝาผนังห้อง อาคารเรียน  อาคารสิ่งก่อสร้างทุกแห่งในโรงเรียน หากนักเรียนคนใด
ฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามลักษณะความผิด หรือต้องชดใช้สิ่งเสียหายนั้น ๆ หากมีการทำให้เสียหาย 
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๗.๗ นักเรียนทุกคน เมื่อพบเห็นสิ่งชำรุดเสียหายเรื่องใด ที่ใดในโรงเรียน ต้องแจ้งให้ครูท่านหนึ่งท่านใดทราบ
ทันที 
๘. นักเรียนพึงรักษามารยาททางสังคม และไม่พึงกระทำในสิ่งต่อไปนี้ ให้เป็นที่เสื่อมเสียท้ังชื่อเสียงของโรงเรียน 
ตนเอง และครอบครัว          
             ๘.๑ เมื่อมีความจำเป็นต้องแต่งเครื่องแบนนักเรียน ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการที่โรงเรียนกำหนด  
             ๘.๒ กรณีท่ีไม่ได้แต่งเครื่องแบบนักเรียน ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย  
             ๘.๓ ไม่สร้างความรำคาญหรือความเดือดร้อยให้แก่ผู้พบเห็น หรือผู้สัญจรไปมา  
             ๘.๔ ไม่ใช้วาจา กิรมิารยาท ความประพฤติใดๆ อันที่จะทำให้เสื่อมเสียเกียรติ ชื่อเสียงของโรงเรียน ครอบครัว 
และตนเอง 
             ๘.๕ เป็นผู้ไป/กลับ โรงเรียนตรงต่อเวลา 
             ๘.๖ ไม่เที่ยวเตร่ เร่ร่อนมั่วสุม ประพฤติมิชอบ ไม่สมควรแก่วัยและภาพนักเรียนในที่สาธารณสถานหรือชุมชน 
             ๘.๗ นักเรียนต้องมีความเอ้ือเฟ้ือ มีน้ำใจ เสียสละในการใช้ยานพาหนะโดยสารแก่ผู้ที่อ่อนกว่า ไม่สมประกอบ 
หรือผู้ที่ควรยกย่องให้ความเคารพ 
 
๙. นักเรียนต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน ตามกฎระเบียบของทางราชการและ
ระเบียบของโรงเรียน โดยสรุป คือ 
             ๙.๑ ไม่สูบุหรี่ ดื่มสรุาของมึนเมา หรือยาเสพติดใดๆ 
             ๙.๒ ไม่เล่นการพนัน 
             ๙.๓ ไม่เข้าไปในสถานที่จำหน่ายสุรา สถานที่เล่นการพนัน โรงจำนำ สถานโสเภณีและไม่ซื้อหรือจำหน่ายหรือ
พกพาสิ่งเสพติดใดๆ 
             ๙.๔ ไม่พฤติตนในทางชู้สาว 
             ๙.๕ ไม่แสดงกิริยา วาจา ท่าทาง อาการไม่สุภาพแก่ครู ครูและคนทั่วไป 
             ๙.๖ ไม่เที่ยวเตร่ยามค่ำคืนและยามวิกาล 
             ๙.๗ ไม่พก หรือนำพาอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมาย 
             ๙.๘ ไม่คบ หรือม่ัวสุม หรือประพฤติตนเป็นอันธพาลเกเร 
             ๙.๙ ต้องมีความสำนึกในหน้าที่ ซื่อตรงต่อตัวเอง ต่อเวลา รักเกียรติศักดิ์ศรี ชื่อเสียงทั้งของตนเอง ครอบครัว 
สถานศึกษา และรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านอันเป็นการแสดงถึงการมีความกตัญญูรู้คุณ 
             ๙.๑๐ ต้องตั้งใจเรียนให้สมเจตนารมณ์และความตั้งใจของพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณที่ส่งเรียน 
 
๑๐. การนำสิ่งของมีค่าและโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน 
 โรงเรียนห้ามนักเรียนนำโทรศัพท์มือถือมาใช้ในช่วงเวลาที่เรียนหนังสือ (เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจาก
ครูผู้สอน) ถ้าหากครูท่านใดพบเห็นว่านักเรียนใช้ในเวลาดังกล่าวจะถูกริบโทรศัพท์มือถือ ไว้กับครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา 



๙ 

 

หรือที่ห้องกิจการนักเรียน และมีเกณฑ์ดำเนินการปฏิบัติดังนี้ 
 ครั้งที่ ๑  ทำการตักเตือน/ให้ผู้ปกครองมาพบครผูู้ที่ดำเนินการ 
 ครั้งที่ ๒  ให้ผู้ปกครองมารับคืนได้ในวันสิ้นภาคเรียนนั้น 
 ครั้งที่ ๓ ให้ผู้ปกครองมารับคืนได้หลังจากท่ีนักเรียนจบการศึกษาในช่วงระดับชั้นของนักเรียน 
 กรณีท่ีนักเรียนนำสิ่งของที่ผ่าฝืนระเบียบ โรงเรียนจะดำเนินการดังนี้ 

๑. ถ้าเป็นของมีค่าจะยึดของที่ผิดระเบียบ เก็บรักษาไว้ที่ห้องกิจการนักเรียน และให้ผู้ปกครองมาพบครู
ผู้ดำเนินการ และรับคืนภายใน ๗ วัน หากพ้นกำหนดโรงเรียนจะดำเนินการตามเห็นสมควร  
 ๒. เครื่องแต่งกายท่ีผิดระเบียบทุกอย่าง เช่น เสื้อ กางเกง กระโปรง รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ที่นักเรียนนำมาแล้ว
ถูกยึด ทางโรงเรียนจะไม่คืนให้กับนักเรียน แต่จะนำไปบริจาคเม่ือสิ้นภาคเรียนนั้นๆ 
   
๓. กรณีโทรศัพท์มือถือสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
๑๑. การใช้ระบบสารสนเทศ อาทิ โซเชียลเน็ทเวิร์ค อย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม 
 หากส่งผลให้โรงเรียน และผู้อื่น เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ 
นักเรียนจะต้องถูกลงโทษตามกรณีไป 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

ประเภทความผิดและการลงโทษการแต่งกาย 

ประเภท
ความผิด 

ลักษณะของการกระทำผิด การลงโทษ หมายเหตุ 

๑.การแต่งกาย ๑.ทรงผมผิดระเบียบแก้ไขได้โดยง่าย บันทึก/ตักเตือน  

๒.เสื้อไม่ปักชื่อ สกุลหรือปกัผิด ตัด ๕  คะแนน  

๓.ใส่เส้ือผู้อื่นมาโรงเรียน /ใส่เส้ือพละผิดวัน ตัด ๕  คะแนน  

๔.ไม่ใส่เข็มขัด หรือเข็มขัดผิดระเบียบ ตัด ๕  คะแนน  

๕.ไม่ติดดาว ไม่ประดับเข็ม( ม. ปลาย ) ตัด ๕  คะแนน  

๖. ใส่รองเท้า ถุงเท้า ไม่ถูกระเบียบ ตัด ๕  คะแนน  

๗.มีหรือใช้เครื่องประดับมีค่าหรือไม่

เหมาะสมมาโรงเรียน 

ตัด ๕  คะแนน  

๘.ทรงผมผิดระเบียบ แก้ไขยาก เช่น ซอย กัดหรือ

เคลือบสีผม โกนผม 

ตัด ๑๐ คะแนน บันทึก แจ้ง

ผู้ปกครอง 

๙.กางเกง กระโปรง ยาวหรือสั้นกว่าเกณฑ์ 

หรือผิดระเบียบ 

ตัด ๑๐ คะแนน  

 
 

ประเภทความผิดและการลงโทษการเรียน 
ประเภท
ความผิด 

ลักษณะของการกระทำผิด การลงโทษ หมายเหต ุ

๒.การเรียน ๑.มาเรียนสาย ไม่ร่วมกิจกรรม หน้าเสาธงโดยไม่
มีเหตุอันจำเป็น 

ตัด ๕ คะแนน  

๒.หนีแถว หนีประชุม หรือหนกีารร่วมกจิกรรม
ที่ทางโรงเรียนจัด 

ตัด ๕ คะแนน  

๓.ขาดเรียนโดยไม่แจ้งเหตุเกิน ๓ วัน แจ้งผู้ปกครอง  
๔.ไม่เข้าคาบโฮมรูมโดยไม่แจ้ง ตัด ๕ คะแนน  
๕.เข้าเรียนช้าเกินกว่าเหตุเป็นประจำ โดยไม่
แจ้ง 

ตัด ๕ คะแนน บันทึก  
เชิญผู้ปกครอง 

๖.ไม่ตั้งใจ ไม่สนใจเรียน ก่อความรำคาญ ตัด ๕ คะแนน  
๘.ไม่มีอุปกรณ์การเรียน ตัด ๕ คะแนน  
๙.หนีโรงเรียนหรือออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้
รับอนุญาต 

ตัด ๑๐ คะแนน บันทึก 
เชิญผู้ปกครอง 

๑๐.ไม่เข้าเรียนตามตารางเรียน ตัด ๑๐ คะแนน  
๑๑.ใช้เครื่องมือสื่อสาร ในเวลาที่ครูผู้สอนห้าม ตัด ๑๐ คะแนน  
๑๒.ฝ่าฝืนแนวปฏิบัติของทางโรงเรียน ตัด ๑๐ คะแนน  
๑๓.ทุจริตในการสอบ ตัด ๓๐ คะแนน ให้คะแนน ๐  

ในการสอบนั้นๆ 

 



๑๑ 

 

ประเภทความผิดและการลงโทษเกี่ยวกับความประพฤติ 

ประเภท
ความผิด 

ลักษณะของการกระทำผิด การลงโทษ หมายเหต ุ

๓.เกี่ยวกับ
ความ
ประพฤต ิ

๑.แสดงวาจา ล้อเลียน ส่อเสยีด ด่าทอ และใช้คำ
หยาบ 

ตัด ๕ คะแนน  

๒.ไม่สำรวมกิริยา มารยาทในโรงเรียน ตัด ๕ คะแนน  
๓.ไม่สำรวมกิริยา มารยาท ขณะอยู่ในเครื่องแบบ ตัด ๕ คะแนน  
๔.ใช้วาจาก้าวร้าวต่อบุคคลอื่น ตัด ๑๐ คะแนน  
๕.แสดงอาการ ข่มขู่ อาฆาต เพื่อให้เกิดความกลัว 
หรือประสงค์ร้าย 

ตัด ๒๐ คะแนน บันทึก  
เชิญผู้ปกครอง 

๖.อยู่ร่วมเหตุการณ์ทะเลาะววิาท หรือยงุยงสง
เสริม (เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเข้าไปเพื่อระงับเหตุ) 

ตัด ๒๐ คะแนน เชิญผู้ปกครอง 

๗.มีพฤติกรรมข่มขู่ เรียกรอ้งทรัพย์สิน ตัด ๓๐ คะแนน เชิญผู้ปกครอง 
๘.พกพาอาวธุหรือสิ่งซ่ึงอาจใช้เป็นอาวุธ ตัด ๓๐ คะแนน เชิญผู้ปกครอง 
๙.ประพฤติตนเป็นนักเลง อันธพาล ตัด ๓๐ คะแนน เชิญผู้ปกครอง 
๑๐.เป็นผู้นำการทะเลาะวิวาทและส่งเสริมให้เกิด
การทะเลาะวิวาท 

ตัด ๓๐ คะแนน เชิญผู้ปกครอง 

๑๑.ทำร้ายจิตใจผูอ้ื่นให้ได้รับความอับอาย หรือ
เส่ือมเสียชื่อเสียง 

ตัด ๓๐ คะแนน เชิญผู้ปกครอง 

๑๒.ทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงขั้นมีบาดแผล ตัด ๓๐ คะแนน  
๑๓.ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงขั้นสาหัส อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายกิจการนักเรียน 
๑๔.กล่าวอา้งชื่อบุคคลอื่น เพื่อหลีกเล่ียงการ
กระทำความผิด 

ตัด ๓๐ คะแนน 

 

ประเภทความผิดและการลงโทษพฤติกรรมทางเพศ 

ประเภท
ความผิด 

ลักษณะของการกระทำผิด การลงโทษ หมายเหต ุ

๔.พฤติกรรม
ทางเพศ (ชู้
สาว) 

๑.นำหนังสือ รูปภาพ สือ่ลามกอนาจารมา
โรงเรียน 

ตัด ๒๐ คะแนน  

๒.อยู่ในที่ลับตาสองต่อสองในลักษณะชูส้าว ตัด ๒๐ คะแนน  
๓.แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว เช่นโอบกอด จับ
มือถือแขน ฯลฯ 

ตัด ๓๐ คะแนน เชิญผู้ปกครอง 

๔.กระทำการอนาจาร ตัด ๕๐ คะแนน  เชิญผู้ปกครอง 
๕.มีพฤติกรรมทางเพศถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในดุลพินิจของฝ่ายกจิการนกัเรียน 

 

ประเภทความผิดอบายมุขและสิง่เสพติด 

ประเภท
ความผิด 

ลักษณะของการกระทำผิด การลงโทษ หมายเหต ุ

๕.อบายมขุและ
สิ่งเสพติด 

๑.เข้าไปในแหล่งอบายมุขหรือสถานที่ไม่
เหมาะสมกับสภาพนกัเรียน 

ตัด ๓๐ คะแนน เชิญผู้ปกครอง 

๒.มีอุปกรณ์การพนัน ตัด ๓๐ คะแนน เชิญผู้ปกครอง 
๓.มีบุหรี่หรือสิ่งเสพติดในครอบครอง ตัด ๓๐ คะแนน เชิญผู้ปกครอง 
๔.สูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติดอื่น ๆ ในโรงเรียน ตัด ๕๐ คะแนน เชิญผู้ปกครอง 



๑๒ 

 

 

 

การแต่งกายชุดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

การแต่งกายชุดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 

การแต่งกายชุดพลศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


