
 
 

 
ระเบียบโรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) 

ว่าด้วยความประพฤตินักเรียน  
พ.ศ. 2563 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2554 และ
อ านาจตามความในข้อแห่งกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548  และ
อ านาจตามระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 บัญญัติให้กระท า
ได้โดยอาศัยอ านาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย เพ่ือให้การควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ 
และมีคุณธรรมจริยธรรมยิ่งขึ้น โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) จึงได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน โดยให้ใช้ระเบียบฉบับนี้ เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติต่อไป ดังนี้ 
 

หมวดที ่1 
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา)” ว่าด้วยความประพฤติของ
นักเรียน พ.ศ. 2563 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับหลังจาก 15 วัน นับจากวันประกาศใช้ระเบียบ 
ข้อ 3 ให้นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติหรือถูกลงโทษ ก่อนที่ระเบียบฯ นี้ จะประกาศใช้ ให้มีคะแนน
ความประพฤติ 100 คะแนน และการลงโทษใด ๆ หรือตัดคะแนนความประพฤติใด ๆ ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับให้เป็นอันยกเลิก 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) 
“ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) 
“คร”ู หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาเหล่าบก 

(สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) 
“หัวหน้าฝ่ายปกครองนักเรียน” หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งของโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายปกครองนักเรียน 
“ครูฝ่ายปกครองนักเรียน” หมายถึง ครูที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
“ครปูระจ าชั้น” หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจ าชั้น 
“ครูประจ าวิชา” หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์

วิทยา) 
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนโรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) 
“ผู้ปกครอง” หมายถึง ผู้ที่ได้ลงชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนในเอกสารมอบตัวนักเรียนที่ให้ไว้กับ

โรงเรียน 
“การประพฤติผิด” หมายถึง การกระท าใด ๆ ก็ตามที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของทางโรงเรียน 
“การลงโทษ” หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของทางโรงเรียน 



“คะแนนความประพฤติ” หมายถึง คะแนนที่ ใช้ควบคุมความประพฤตินักเรียนของโรงเรียน                 
วัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) ซึ่งในแต่ละปีการศึกษานักเรียนจะมีคะแนนความประพฤติของตนเอง 
100 คะแนน 

“การควบคุมความประพฤตินักเรียน” หมายถึง การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของ
นักเรียนควบคู่กันไป 

“การเพ่ิมคะแนนความประพฤติ” หมายถึง การเพ่ิมคะแนนความประพฤติให้กับนักเรียน ในกรณีที่มี
หลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือสังคม สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ผู้อ่ืนเป็นที่ประจักษ์ 
ข้อ 5 การลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด 

เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา            
พ.ศ. 2548 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก(สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา)  จึงก าหนดโทษไว้ 5 สถาน ดังนี้ 

1. ตัดคะแนนความประพฤติ ว่ากล่าวตักเตือน และแจ้งผู้ปกครองรับทราบความผิด 
2. ท าทัณฑ์บน เรียกนักเรียนและผู้ปกครองเข้าพบผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. พักการเรียน 
4. ย้ายสถานศึกษาเพ่ือปรับสภาพแวดล้อมใหม่ 

ข้อ 6 การว่ากล่าวตักเตือน  ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระความผิด ขั้นเบา ในครั้งแรก และให้เป็นอ านาจของครูที่
พบเห็นการกระท าความผิด เป็นผู้พิจารณาลงโทษ โดยการว่ากล่าวตักเตือน แจ้งผู้ปกครองรับทราบความผิด 
และแจ้งครูฝ่ายปกครองเพ่ือบันทึกตัดคะแนนความประพฤติ 
ข้อ 7 การท าทัณฑ์บน และเข้าพบผู้อ านวยการโรงเรียน โดยบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติและบันทึกข้อมูล
คะแนนความประพฤติ ใช้ในกรณีที่นักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนระเบียบโรงเรียน หรือกรณี
ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือเคยได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วยังไม่เข็ดหลาบ 
หรือถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ 20 คะแนน ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าฝ่ายปกครองนักเรียนเป็นผู้
พิจารณาลงโทษ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักเรียน แล้วเสนอผู้อ านวยการเป็นผู้
พิจารณาอนุญาต 
ข้อ 8 การตัดคะแนนความประพฤติ ให้ครูทุกคนที่พบการกระท าความผิด บันทึกข้อมูลการกระท าความผิดลง
ในใบบันทึกการหักคะแนนพฤติกรรม เสนอต่อฝ่ายปกครองนักเรียนเพ่ือพิจารณาและเสนอต่อผู้อ านวยการ 
เป็นผู้อนุญาตตัดคะแนน และบันทึกข้อมูล 
 การตัดคะแนนความประพฤติ ให้พิจารณาระดับความผิดตามความเหมาะสมแต่ละกรณีความผิดเป็น
รายๆ ไป โดยในแต่ละปีการศึกษานักเรียนมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน การตัดคะแนนความประพฤติแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ คือ 
 1. ขั้นเบา  ตัดคะแนน  3 -  5   คะแนน 
 2. ขั้นปานกลาง  ตัดคะแนน       10   คะแนน 
 3. ขั้นร้ายแรง  ตัดคะแนน        15 - 25   คะแนน 
 4. ขั้นร้ายแรงมาก ตัดคะแนน 30 – 35  คะแนน 

การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่กระท าความผิด ครั้งละ 10 คะแนน ขึ้นไป ให้หัวหน้าฝ่าย
ปกครองนักเรียนพิจารณา และเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุญาต 



การลงโทษนักเรียน ผู้ลงโทษจะลงโทษได้ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้นั้นกระท าผิดและสมควรถูก
ลงโทษ และการตัดคะแนนความประพฤติทุกครั้ง นักเรียนที่กระท าความผิดต้องลงชื่อรับผิดในแบบบันทึกตัด
คะแนนความประพฤติ 
          การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. แจ้งให้นักเรียนผู้นั้น และผู้ปกครองทราบ โดยนักเรียนจะต้องลงชื่อรับทราบความผิดในใบบันทึก
หักคะแนนพฤติกรรม 

2. ให้หัวหน้าฝ่ายปกครองนักเรียนรวบรวมข้อมูลคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดของนักเรียน เพ่ือ
แสดงเป็นหลักฐานตรวจสอบในกรณีท่ีมีการร้องขอ 
ข้อ 9 การพักการเรียน เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ 30 คะแนน ให้หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน อนุญาตการพักการเรียนนักเรียน มีก าหนด 2 สัปดาห์ 
ข้อ 10 การเพิ่มคะแนนความประพฤติ ในการเพ่ิมคะแนนความประพฤติให้กับนักเรียน ต้องมีหลักฐานแสดง
ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือสังคม สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เป็นแบบอย่างกับผู้อ่ืนเป็นที่
ประจักษ์ ตามเกณฑ์การเพ่ิมคะแนนความประพฤติ ที่แนบท้าย    ระเบียบฯ นี้ โดยสามารถน าไปลบล้าง
คะแนนพฤติกรรมที่ถูกตัดได้ ทั้งนี้ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าฝ่ายปกครองนักเรียน เป็นผู้พิจารณา โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักเรียน แล้วเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุญาต 

ผลของการถูกตัดคะแนนความประพฤติ การแจ้งผู้ปกครอง และการเพ่ิมคะแนนความประพฤติ ให้ใช้
ตามความท่ีแนบท้ายระเบียบฯ นี้ 
ข้อ 11 การให้ย้ายสถานศึกษา ให้ด าเนินการเมื่อนักเรียนกระท าความผิดตามเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

11.1 เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ 40 คะแนน ให้นักเรียนย้ายสถานศึกษา โดย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ด าเนินการตามความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักเรียน แล้วเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุญาต 

11.2  การกระท าผิดซ้ าๆหรือกระท าผิดขั้นร้ายแรงตัดคะแนนความประพฤติ เชิญผู้ปกครองมาพบ
เพ่ือบันทึกรับทราบความผิดรับรองการท าทัณฑ์บน หากไม่ดีขึ้นให้ย้ายสถานศึกษาใหม่เพ่ือปรับสภาพแวดล้อม
ใหม ่

11.3  กระท าความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย  ชู้สาวผิดศีลธรรมอันดีงาม อันเป็นที่เสื่อม
เสียชื่อเสียงของโรงเรียน ให้เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อน าไปบ าบัดหรือปรับพฤติกรรมโดยให้ย้ายสถานศึกษาใหม่ 
เพ่ือปรับสภาพแวดล้อมใหม่ทั้งนี้ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะกรรมการฝ่ายปกครอง
นักเรียน 
ข้อ 12 แนวปฏิบัติทั่วไป 
 12.1  นักเรียนทุกคนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดแต่งกายอ่ืนที่โรงเรียนก าหนดและไว้ทรง
ผมตามระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียนโรงเรียนวัดนาเหล่าบก พ.ศ.2563 และเครื่องแต่งกายนักเรียน
โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) 
 12.2  มาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.40 น. เพื่อท ากิจกรรมจิตอาสาความสะอาดบริเวณเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  และเตรียมตัวท ากิจกรรมหน้าเสาธงโดยพร้อมเพรียงกัน 
 12.3  ช่วยกันดูแลทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียนอันเป็นของส่วนรวม 
 12.4  เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของครูอาจารย์ทุกท่าน 
 12.5  รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ 
 12.6  ช่วยกันเพ่ิมพูนชื่อเสียงของโรงเรียน ด้วยการแสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านต่างๆที่ดีงาม 



 12.7  ประพฤติตนให้สมกับเป็นนักเรียนที่ดี เช่น ไม่พูดจาหยาบคาย มีความสุภาพอ่อนโยน และอ่อน
น้อมถ่อมตนต่อคนทั่วไป 
  12.8  ไม่น าเพ่ือนหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียน หากจ าเป็นต้องขอ
อนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนทุกครั้ง และเพ่ือนหรือผู้ที่น าเข้ามานั้นต้องแต่งกายสุภาพ และเป็นผู้ที่มี
มารยาทเรียบร้อยด้วย 
 12.9  ไม่ท าการใดๆ อันน าความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 
 12.10 นักเรียนมาโรงเรียนหลังเวลา 08.00 น. ถือว่านักเรียนมาโรงเรียนสาย 
ข้อ 13 ข้อปฏิบัติในขณะที่มีชั่วโมงเรียน 
 13.1  ตั้งใจเรียนและมีสัมมาคารวะ ไม่ลุกจากที่นั่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน 
 13.2  ไม่ท ากิจกรรมอ่ืนใดนอกเหนือจากวิชาที่ก าลังเรียน และไม่น าวิชาอ่ืนมาดูหรือท าโดยไม่ขอ
อนุญาตครูผู้สอน 
 13.3  ระหว่างการเรียนถ้านักเรียนมีปัญหาต้องการถาม หรือแสดงความเห็นให้ยกมือ และขออนุญาต
ก่อน 
   13.4  ถ้ามีความจ าเป็นต้องออกจากห้องเรียน ให้ขออนุญาตครูผู้สอนก่อน 
 13.5   ในกรณีที่ครูผู้สอนไม่อยู่ในห้องเรียน ให้นักเรียนท างานด้วยความสงบเรียบร้อย 
 13.6  การเปลี่ยนห้องเรียนระหว่างการเรียนให้กระท าโดยเร็วและเงียบที่สุด 
ข้อ 14 การลา  การขาดเรียนและการติดตาม 
         นักเรียนหยุดเรียนต้องส่งใบลาถึงครูประจ าชั้นและประจ าวิชาโดยเร็วที่สุด หรือโทรศัพท์แจ้งให้ทราบ
ในกรณีไม่ทราบล่วงหน้า และใบลาของนักเรียนต้องมีลายเซ็นรับรองจากผู้ปกครองทุกครั้ง โดยใช้ใบลาที่
ถูกต้องตามแบบฟอร์ม และให้ครูประจ าชั้นลงชื่อรับรอง  การลากิจ นักเรียนต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
วัน  ส่วนการลาป่วย ผู้ปกครองลาด้วยวาจาต่อครูประจ าชั้น หรือฝากใบลาชั่วคราวมากับผู้ที่ไว้วางใจได้ มาให้
ครูประจ าชั้นก่อน ส่วนใบลาที่ถูกต้องให้น ามาส่งหลังจากนักเรียนหายป่วย  ส่วนนักเรียนที่ไม่มีใบลาที่ถูกต้อง 
ทางโรงเรียนจะถือว่าขาดเรียนและ/หรือถือว่าหนีเรียนโดยเจตนา หากนักเรียนขาดเรียน โดยไม่แจ้งสาเหตุให้
โรงเรียนทราบติดต่อกัน 3 วัน โรงเรียนจะส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครอง เป็นครั้งที่ 1 หากนักเรียนยังไม่ไปโรงเรียน 
หรือโรงเรียนยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ปกครอง ภายใน 3 วัน จะส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครองเป็นครั้งที่ 2 และ
หากภายใน 7 วันนักเรียนยังไม่ได้ไปโรงเรียน และยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ปกครองอีก โรงเรียนจะพิจารณา
ลงโทษนักเรียน ตามระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียนโรงเรียนวัดนาเหล่าบก(สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) พ.ศ.
2563 
 
ข้อ 15 การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 15.1  นักเรียนที่เข้าในบริเวณโรงเรียน จะออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตมิได้ 
 15.2  ผู้มีอ านาจในการให้อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน มีดังนี้ 
  15.2.1   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  15.2.2   ครูหัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  15.2.3   ครูเวรประจ าวัน 
 15.3  นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ก็ต่อเมื่อมีความจ าเป็น และต้องมาลงชื่อในใบขออนุญาต
ออกนอกบริเวณโรงเรียนและได้รับอนุญาต 
 



ข้อ 16 การท าความเคารพ 
การท าความเคารพนอกห้องเรียน 

 -  นักเรียนต้องท าความเคารพครูทุกคน เมื่อได้พบในบริเวณโรงเรียนทั้งครูฝึกสอน และครูจาก
โรงเรียนอ่ืนที่มาราชการ หรือร่วมกิจกรรมในโรงเรียน 
 -  เมื่อเดินผ่านครู ให้ท าความเคารพด้วยการยืนตรงและไหว้ 
 -  ถ้าจะเดินแซงออกหน้าครูให้กล่าว “ขอโทษ”(ครับ , ค่ะ) แล้วเดินก้มหลังเล็กน้อยพองามผ่านไป 
 -  เมื่อเดินสวนครูขณะขึ้นลงบันได ให้นักเรียนหลบข้างใดข้างหนึ่งตามความเหมาะสมและยืนตรง 
 -  ขณะที่ครูยืนอยู่ นักเรียนจะเดินผ่านไป ให้ก้มหลังเล็กน้อยพองามและเว้นระยะห่างพอสมควร 
 -  เมื่อเข้าพบครู ให้ยืนห่างพอสมควรและยืนด้วยอาการส ารวม 

ข้อ 17 การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 
 17.1  ให้รับประทานอาหาร – เครื่องดื่ม ตามเวลาที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น 
 17.2  ไม่น าอาหาร – เครื่องดื่ม ไปรับประทานหรือดื่มบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียน 
 17.3  ในช่วงเวลาพักให้นักเรียนรีบรับประทานอาหาร หรือท าธุระอ่ืนใดให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
 17.4 ให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันในโรงอาหาร หรือบริเวณท่ีโรงเรียนจัดให้ ไม่อนุญาตให้
นักเรียนไปซื้อหรือรับประทานอาหารที่อ่ืน 

ข้อ 18 ความปลอดภัย 
 18.1  เพ่ือความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน โรงเรียนไม่อนุญาตให้น าของเล่นที่อาจเกิดอันตราย หรือ
ก่อความร าคาญแก่ผู้อ่ืนมาโรงเรียน เช่น ปืน ดาบ ประทัด วัตถุแหลม มีคม ฯลฯ มาโรงเรียน 
 18.2  ไม่อนุญาตให้น าของเล่นที่เป็นการพนันทุกชนิดมาโรงเรียน 
 18.3  ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือน าของมีค่าราคาแพงมาโรงเรียน  ของใช้ในการเรียนที่มีราคาแพง 
เครื่องประดับ ฯลฯ และไม่น าเงินมาใช้จ่ายมากเกินความจ าเป็น 
 18.4  ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือน าเครื่องดนตรีทุกชนิด อุปกรณ์การเล่น เครื่องเสียง หรือวิทยุ มาโรงเรียน 
ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนหรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
 18.5  กรณีท่ีจ าเป็นต้องน ารถจักรยานยนต์ หรือจักรยาน เข้ามาในโรงเรียน ต้องขับขี่ด้วยความ
ระมัดระวัง จอดในที่ที่โรงเรียนจัดให้ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 19 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของห้องเรียน อาคารเรียน และบริเวณโรงเรียน 
    19.1  เมื่อเข้าไปใช้ห้องเรียน ให้นักเรียนนั่งเป็นระเบียบ รักษาโต๊ะ เก้าอ้ี และห้องเรียนให้สะอาด
ตลอดเวลาที่เข้าไปใช้ 
 19.2  ไม่ขูดขีดเขียนโต๊ะ เก้าอ้ี ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง ของห้องเรียน และอาคารเรียน ให้สกปรกและ
ไม่ท าลายให้ช ารุดเสียหาย 
 19.3  ท าความสะอาดห้องเรียน ระเบียง บันได ทุกวันโดยผลัดเปลี่ยนกันตามวันเวลาที่ครูก าหนด 
 19.4  ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะ  เก้าอ้ี  ออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 19.5  ท าความสะอาดสนาม และบริเวณรอบๆอาคารเรียน โดยผลัดเปลี่ยนกันตามเวรประจ าวัน ที่ครู
ก าหนด 
 19.6  ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย และรับโทษจากทางโรงเรียนในกรณีที่ท าลายทรัพย์สินของ
โรงเรียน 



ข้อ 20 ข้อปฏิบัติอ่ืน ๆ 
20.1  ห้ามนักเรียนน าโทรศัพท์มาใช้ในบริเวณโรงเรียนในวันเวลาราชการ หรือในวันที่โรงเรียนเปิด

สอนตามปกติ อย่างเด็ดขาด   หากนักเรียนฝ่าฝืนกฎระเบียบจะต้องรับโทษ คือ ยึดโทรศัพท์ ท าทัณฑ์บน ตัด
คะแนนความประพฤติ 20 คะแนน เรียกผู้ปกครองพบผู้อ านวยการโรงเรียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
       20.2   ห้ามสวมใส่เครื่องประดับต่างๆ มาโรงเรียน เช่น ก าไลข้อมือ  แหวน  สร้อยคอ  ตุ้มหู หรือ
เครื่องประดับอ่ืนๆ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



หมวดที่ 2 

ประเภทการกระท าความผิดและการพัฒนาวินัยนักเรียน 
โดยแบ่งประเภทการท าความผิด และได้ก าหนดการตัดคะแนนความประพฤติไว้ตามลักษณะของการ

กระท าความผิดไว้ดังนี้ 
 

พฤติกรรมที่ผิดวินัย 
จ านวนคะแนน

ที่ถูกหัก 

 

หมายเหตุ 

ความผิดขั้นเบา 
1. มาสายไม่ทันท ากิจกรรมเวรเขตรับผิดชอบ/ไม่เข้าแถวเคารพธง
ชาติตอนเช้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร 
2. ไม่เข้าออกทางประตูโรงเรียน 
3. เข้าห้องเรียนช้าเป็นประจ า โดยไม่มีเหตุผลสมควร 
4. ไม่สนใจเรียนขณะที่มีการเรียนการสอน 
5. ไม่สนใจร่วมท ากิจกรรมกลุ่มในการเรียน 
6. ไม่มีหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียน 
7. หลบหนี หรือไม่เข้าร่วมชั่วโมงอบรมหรือชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม 
8. ขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่มีใบลา 
9.  เสื้อ กระโปรง กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ผิดระเบียบ 
10.  แต่งกายผิดระเบียบ เช่น ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง 
 11.  ไม่แต่งเครื่องแบบลูกเสือ ตามวันเวลา ที่ก าหนด หรือแต่ง
เครื่องแบบไม่ถูกระเบียบ 
12.  การแต่งกายด้วยชุดพละ ไม่ถูกต้องตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
13.  ไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนมาติดต่อราชการ(กรณียังมีสภาพเป็น
นักเรียนอยู่) 
14.  ใส่เครื่องประดับนอกเหนือจากที่โรงเรียนก าหนด 
15.  ใส่รองเท้าไม่เรียบร้อย หรือเหยียบส้นรองเท้า 
16.  นักเรียนชายไว้ทรงผมผิดระเบียบ และไว้หนวดเครา 
17. นักเรียนหญิงใช้โบว์หรืออุปกรณ์ติดผมที่ผิดระเบียบ 
18. ไม่ทิ้งขยะในถังขยะ 
19. พูดค าหยาบ 
20. ไม่ท าความสะอาดหรือไม่รักษาความสะอาดห้องเรียนและบริเวณ
รอบๆ 
21. ไม่รักษาความสะอาดเมื่อใช้ห้องน้ าห้องส้วม 
22. ไม่รักษาความสะอาดเมื่อใช้โรงอาหาร 
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ความผิดขั้นเบา จะมีการบันทึกว่า
กล่าวตักเตือน และแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบ   
 



 

พฤติกรรมที่ผิดวินัย 
จ านวนคะแนน

ที่ถูกหัก 

 

หมายเหตุ 

23. ไม่ท าความสะอาดเขตบริเวณท่ีรับผิดชอบ 
24. น าภาชนะ อาหารและเครื่องดื่มออกนอกบริเวณโรงอาหาร หรือ
สถานที่ที่จัดไว้ให้ 
25. ไม่จอดยานพาหนะในสถานที่ที่โรงเรียนก าหนด 
26. ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรในโรงเรียน 
27. ไม่สวมหมวกกันน็อค 
28. น ารถจักรยานยนต์มาขับขี่ในบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการ 
29.ใช้กิริยาหยาบคายไม่สุภาพ โดยการพูด เขียน หรือแสดงท่าทางไม่
สุภาพ  
30. แสดงท่าทางไม่สุภาพหรือก้าวร้าวต่อผู้อ่ืน โดยมิได้ท าให้เกิด
ความเสียหาย 
31. น าอาหารไปรับประทานบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียนหรือใน
เวลาเรียน 
32. ไม่รักษามารยาทในการเข้าร่วมประชุม 
33. เล่นหรือส่งเสียงดังอึกทึกก่อความร าคาญแก่ส่วนรวม 
34. เล่นในบริเวณพ้ืนที่ห้ามเล่น 
35. น าของเล่นที่อาจเกิดอันตราย หรือก่อความร าคาญแก่ผู้อ่ืนมา
โรงเรียน เช่น ปืน ดาบ ประทัด วัตถุแหลม มีคม ฯลฯ 
36. ไม่เก็บอุปกรณ์กีฬา , อุปกรณ์ท าความสะอาด 
37. น ารถจักรยานยนต์ที่เสียงดังเกินกฎหมายก าหนดมาขับขี่ใน
โรงเรียนหรือนอกโรงเรียน 
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5 
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ความผิดขั้นปานกลาง 
1. หลบหลีกหนีเรียน(ไม่เข้าห้องเรียน  ไม่เข้าโรงเรียน ) 
2. เที่ยวเตร็ดเตร่ตามศูนย์การค้าหรือสถานที่ๆ ไม่เหมาะสม ในเวลา
เรียน 
3. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่โรงเรียนก าหนด โดยไม่เหตุผลสมควร 
4. ขัดค าสั่งหรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของครู - อาจารย์ 
5. ไม่แสดงความเคารพหรือไม่มีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์ 
6. ยุยงหรือท้าทายท าให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือสร้างความ
แตกแยกสามัคคี 
7. ประพฤติตัวไม่เหมาะสมภายนอกโรงเรียนท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง 
8. ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
9. กระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความสกปรกตามผนังตึก อาคาร หรือ
สถานที่ต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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พฤติกรรมที่ผิดวินัย 
จ านวนคะแนน

ที่ถูกหัก 

 

หมายเหตุ 

10. ทะเลาะวิวาทเล็กๆน้อยๆ ไม่บาดเจ็บหรือได้รับอันตราย 
11. กัดสีผม ย้อม โกรกสีผม ซอยผมหรือดัดผม 
12. สักตามส่วนต่างๆของร่างกาย ขีดเขียนลวดลายบนร่างกาย ใช้
เครื่องส าอางแต่งหน้ามาโรงเรียน 
13. ไม่น าเอกสารทางโรงเรียนให้ผู้ปกครอง 
14. กล่าวเท็จต่อครู – อาจารย์ 
15. แต่งกายไม่เหมาะสมเข้าโรงเรียนในวันหยุด 
16. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพหรือก้าวร้าวต่อครู – อาจารย์ 

ความผิดขั้นร้ายแรง 
1. ขัดขวางหรือมิให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากครู ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
2. กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 
14  มาตรา 15 หรือมาตรา 16 
3. กลั่นแกล้ง รังแก ข่มขู่ บุคคลอ่ืนให้เกิดความเสียหาย 
4. ท าลายทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของโรงเรียนให้เกิดความเสียหาย 
5. สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง 
6. ประพฤติตนเป็นอันธพาล 
7. น าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นมาโรงเรียน 
8. ท าอนาจาร หรือการกระท าที่ไม่สมควรทางเพศอย่างไม่เหมาะสม 
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
9. ใช้เครื่องมือสื่อสารถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวผู้อ่ืนแล้วน าไป
เผยแพร่จนท าให้ได้รับความเสียหาย 
10. แอบอ้างชื่อเสียงของโรงเรียนหรือบุคลากร หรือประพฤติผิดซึ่ง
อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียนหรือบุคคลอ่ืน 
11. เข้าไปในสถานที่ๆ กฎหมายห้ามให้เด็กและเยาวชนเข้า เช่น 
ไนต์คลับ บาร์ ดิสโกเทค คาราโอเกะ เป็นต้น 
12. ปลอมแปลงลายมือ หรือเอกสาร หรือปลอมแปลงตนเพ่ือ
ประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
13. จงใจปลอมแปลงบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ปกครองมาติดต่อราชการกับทาง
โรงเรียน 
14. ทุจริตในการสอบ 
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พฤติกรรมที่ผิดวินัย 
จ านวนคะแนน

ที่ถูกหัก 

 

หมายเหตุ 

15. เล่นการพนันทุกชนิด โดยมีอุปกรณ์การเล่น 
16. ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์หรือสมรู้ร่วมคิดในการลักทรัพย์ มีเจตนา
ท าให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย 
17. ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ ชักชวนให้ผู้อ่ืนร่วมดื่ม    มีสวนร่วม
ในการดื่มหรือมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง 
18. แสดงพฤติกรรมชู้สาว หรือกระท าในท านองชู้สาว หรือกระท า
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในวัยเรียน 
19. พกหรือน าอาวุธหรืออุปกรณ์ใดท่ีเจตนาจะใช้เป็นอาวุธหรือซ่อน
เร้นไว้เพื่อประทุษร้ายผู้อื่น 
20. ทะเลาะวิวาท/มีส่วนร่วมในการใช้ก าลังท าร้ายกันทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียน 
21. มีสื่อลามกอนาจารทุกชนิดอยู่ในครอบครอง 
22. มั่วสุมเพ่ือกระท าการที่ไม่เหมาะสมเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็น
นักเรียนที่ดี 
23. ดูหมิ่นครูอาจารย์หรือผู้มีพระคุณ 
24. กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 12 
25. บีบบังคับ ข่มขู่ ผู้อื่นเพ่ือประสงค์ร้ายหรือประสงค์ต่อทรัพย์หรือ
เจตนาอื่นใดที่ไม่ได้รับการยินยอม 
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ความผิดขั้นร้ายแรงมาก 
1. กระท าความผิดใดๆ ถูกแจ้งความหรือถูกจับกุม และได้กระท า
ความผิดจริง 
2. รวมกลุ่มลักขโมยทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
3. ล่อลวง หน่วงเหนี่ยว ลักพา 
4. ก่อการทะเลาะวิวาทหรือชักน าบุคคลภายนอกมาร่วมก่อการ
ทะเลาะวิวาท 
5. เสพยาเสพติด หรือมีสารเสพติดทุกชนิดอยู่ในครอบครอง หรือเป็น
ผู้จัดหาหรือจ าหน่ายสิ่งเสพติดทุกชนิด 
6. ท าร้ายร่างกายบุคลากร ครูอาจารย์ในโรงเรียน 
7. ยุยง ชักชวน ท าการประท้วงครู หรือโรงเรียน 
8. ค้าประเวณีหรือเป็นคนชักน าให้มีการค้าประเวณี 
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เกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ 
แนบท้ายระเบียบโรงเรียนวัดนาเหล่าบก(สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) ว่าด้วยความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2563 
 การพิจารณาให้คะแนนความประพฤติ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ช่วยเหลือสังคม สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เป็นแบบอย่างกับผู้อ่ืนเป็นที่ประจักษ์ จึงก าหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ 
 
ล าดับ

ที ่
ลักษณะพฤติกรรม เพิ่ม

คะแนน 
1 เก็บสิ่งของ หรือเงิน ส่งคืนเจ้าของ 5 
2 เป็นตัวแทนท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับทางโรงเรียน 5 
3 เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมรายการต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน

และเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆภายนอกโรงเรียน 
10 

4 ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 – 3 ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 10 
5 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้าชั้นเรียนของแต่ละปีการศึกษา 10 
6 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกลุ่มเขตรับผิดชอบ หรือ

กลุ่มสี 
10 

7 ให้ข้อมูลการกระท าความผิดต่าง ๆ  10 
8 อุทิศตน เสียสละช่วยงานของโรงเรียน งานของครู จนเป็นที่ยอมรับ 10 
9 ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 – 3 ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน 15 
10 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชั้นเรียนของแต่ละปีการศึกษา 15 
11 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายต่างๆ 15 
12 ไดร้ับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานคณะกรรมการนักเรียน 20 
13 ได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมชน 20 
14 รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการนักเรียน 25 
15 สร้างชื่อเสียงที่ดีด้านต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน เป็นที่ยอมรับ และศรัทธาจากสังคม 25 
16 อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการฝ่ายปกครองนักเรียนพิจารณา 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



หมวดที ่3 
การแต่งกายของนักเรียน โรงเรียนวัดนาเหล่าบก(สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) 

 1.  การแต่งกาย  นักเรียนจะต้องแต่งกายตามเครื่องแบบที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 1.1  เครื่องแบบปกติส าหรับนักเรียนชาย 
 ระดับก่อนประถมศึกษา  มีลักษณะดังนี้ 

1.   กางเกงขาสั้นสีน้ าเงินกรมท่า   ซิปหน้า  เจาะรูกระดุมด้านหน้า  ด้านซ้าย 1 รู ด้านขวา 
1 ร ู    ด้านหลังซ้าย 1 รู ขวา 1 ร ู

2.   เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น ผ่าอกตลอด มีกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย ติดกระดุมสี
ขาว  ด้านหน้าขวา  1  เม็ด  ซ้าย  1  เม็ด  ด้านหลัง  ซ้าย  1  เม็ด  ขวา  1 เม็ด  (ติดให้ตรงรูกระดุม
ของกางเกง) 

   3.   รองเท้า  หนังสีด า  แบบหุ้มส้นปลายเท้า  มีสายรัดหลังเท้า 
   4.   ถุงเท้าสั้นสีขาว หุ้มข้อเท้า 
             5.   ทรงผม (ตามระเบียบของโรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) ว่าด้วยการไว้

ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563) 
  ระดับประถมศึกษา  มีลักษณะดังนี้ 

    1. กางเกงขาสั้นสีกากี ซิปหน้า หูรอบ 6 หู ยาวเลยหัวเข่าข้ึนมาไม่เกิน 3 นิ้ว กระเป๋า
ด้านข้างสองข้าง ด้านละ 1 กระเป๋า 

                 2. เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต คอตั้ง แขนสั้น ผ่าอกตลอด มีกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย เหนือ
กระเป๋าปักชื่อ – สกุล ด้านขวาปักชื่อย่อของโรงเรียน “น.ล.บ.” ขนาดประมาณ 2 ซม. ใต้อักษรย่อชื่อ
โรงเรียนปักเลขประจ าตัวนักเรียน ด้วยด้ายหรือไหม สีน้ าเงินกรมท่า ด้านซ้ายปัก ชื่อ – สกุล นักเรียน 
ขนาดประมาณ 1 ซม. และปักจุดวงกลมเหนือชื่อ จ านวนจุดตามชั้นเรียน น าชายเสื้อสอดเข้าในกางเกง
โดยให้เห็นเข็มขัดได้รอบตัว 

3.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวโลหะสี่เหลี่ยมธรรมดา ไม่มีลวดลายหรือเข็มขัดลูกเสือ 
4.   รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล ชนิดผูกเชือก ไม่มีลวดลาย 
5.   ถุงเท้าสั้นหุ้มข้อเท้า สีน้ าตาลไม่มีลวดลาย ไม่มีขอบสีอ่ืน พับขอบหรือไม่พับขอบก็ได้ 
6.   ทรงผม (ตามระเบียบของโรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) ว่าด้วยการใช้

ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563) 
7.   ไม่สวมเครื่องประดับใด ๆ ยกเว้น นาฬิกา   

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีลักษณะดังนี้ 
    1.   กางเกงขาสั้นสีกากี ซิปหน้า หูรอบ 6 หู ยาวเลยหัวเข่าขึ้นมาไม่เกิน 3 นิ้ว กระเป๋า

ด้านข้างสองข้าง ด้านละ 1 กระเป๋า 

2.   เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต คอตั้ง แขนสั้น ผ่าอกตลอด มีกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย เหนือ
กระเป๋าปักชื่อ – สกุล ด้านขวาปักชื่อย่อของโรงเรียน “ม.น.ล.บ.”ขนาดประมาณ 2 ซม. ใต้อักษรย่อ
ชื่อโรงเรียนปักเลขประจ าตัวนักเรียน ด้วยด้ายหรือไหม สีน้ าเงินกรมท่า ด้านซ้ายปัก ชื่อ – สกุล 
นักเรียน ขนาดประมาณ 1 ซม.และปักจุดวงกลมเหนือชื่อ จ านวนจุดตามชั้นเรียน น าชายเสื้อสอดเข้า
ในกางเกงโดยให้เห็นเข็มขัดได้รอบตัว 

3.   เข็มขดัหนังสีน้ าตาล หัวโลหะสี่เหลี่ยมธรรมดา ไม่มีลวดลาย 



4.   รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล ชนิดผูกเชือก ไม่มีลวดลาย 
5.   ถุงเท้าสั้นหุ้มข้อเท้า สีน้ าตาลไม่มีลวดลาย ไม่มีขอบสีอ่ืน พับขอบหรือไม่พับขอบก็ได้ 
6.   ทรงผม (ตามระเบียบของโรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) ว่าด้วยการใช้

ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563) 
8.   ไม่ไว้หนวด เครา 

  

1.2  เครื่องแบบปกติส าหรับนักเรียนหญิง 
 ระดับก่อนประถมศึกษา   มีลักษณะดังนี้ 

                       1.   กระโปรง สีน้ าเงินกลีบรอบตัว  เจาะรูกระดุมด้านหน้าซ้าย – ขวา  ด้าน
ละ  1  ร ู ด้านหลังซ้าย – ขวา ด้านละ  1  ร ู

                     2.  เสื้อสีขาวปกคอบัวแขนสั้น ผ่าอกตลอด อกเสื้อด้านซ้ายมีกระเป๋า ติดกระดุมสี
ขาว  ด้านหน้าขวา  1  เม็ด  ซ้าย  1  เม็ด  ด้านหลัง  ซ้าย  1  เม็ด  ขวา  1 เม็ด  (ติดให้ตรงรู
กระดุมของกระโปรง) 

                     3.   รองเทา้หนังสีด า มีสายรัดหลังเท้า 
                     4.   ถุงเท้าสีขาว ความยาวหุ้มข้อเท้า ไม่มีลวดลาย 

           5.   ทรงผม (ตามระเบียบของโรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) ว่าด้วยการไว้
ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563) 

           ระดับประถมศึกษา   มีลักษณะดังนี้ 
                    1.  กระโปรง สีกรมท่า ด้านหน้าและด้านหลังจีบด้านละ 6 กลีบ ไม่ต้องตีเกล็ดยาว ความยาว

คลุมเข่าลงมา  เมื่อสวมให้ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว ยาวไม่เกินครึ่งน่องและต้องไม่อยู่เหนือเข่า 
                     2.  เสื้อ  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4  เสื้อสีขาว คอบัว  แขนสั้น ผ่าอกตลอด ปักอักษรย่อ

ของสถานศึกษาท่ีอกเบื้องขวา บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 -  6 
เสื้อสีขาว ปกกลาสี แขนสั้น ผูกโบว์สีกรมท่า ปักอักษรย่อของสถานศึกษา “น.ล.บ.” ขนาดประมาณ 
2 ซม.  ที่อกเบื้องขวา ใต้อักษรย่อปักเลขประจ าตัวนักเรียน ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน ด้านซ้ายปัก 
ชื่อ – สกุล นักเรียน ขนาดประมาณ 1 ซม. และปักจุดวงกลมเหนือชื่อ จ านวนจุดตามชั้นเรียน 

                     3.   รองเท้าหนังสีด า 
                     4.   ถุงเท้าสีขาว ความยาวหุ้มข้อเท้า ไม่มีลวดลาย พับขอบ ไม่มีขอบสีอื่นหรือลวดลาย 
                     5.  ทรงผม (ตามระเบียบของโรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) ว่าด้วยการใช้

ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563) 
                      6.  ไม่สวมเครื่องประดับ ยกเว้นนาฬิกา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีลักษณะดังนี้ 
1.  กระโปรง สีกรมท่า ด้านหน้าและด้านหลังจีบด้านละ 6 กลีบ ไม่ต้องตีเกล็ดยาว ความยาว

คลุมเข่าลงมา เมื่อสวมให้ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว ยาวไม่เกินครึ่งน่องและต้องไม่อยู่เหนือเข่า 
2.  เสื้อสีขาว ปกกลาสี แขนสั้น สวมโบว์สีด า  ปักอักษรย่อของสถานศึกษา “ม.น.ล.บ.” 

ขนาดประมาณ 2 ซม. ที่อกเบื้องขวา ใต้อักษรย่อปักเลขประจ าตัวนักเรียน ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน 
ด้านซ้ายปักชื่อ – สกุล ของนักเรียน ขนาดประมาณ 1 ซม.และปักจุดวงกลมเหนือชื่อ จ านวนจุดตาม
ชั้นเรียน 

                          3.  รองเท้าหนังสีด า 



                          4.   ถุงเท้า สีขาวไม่มีลวดลาย ความยาวหุ้มข้อเท้า พับขอบ ไม่มีขอบสีอ่ืนหรือลวดลาย 
                         5.  ทรงผม  (ตามระเบียบของโรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) ว่าด้วยการใช้

ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563) 
                          6.  ไม่สวมเครื่องประดับ ยกเว้นนาฬิกา 
               

   1.3  ชุดพละชาย – หญิง 
ใส่ตามแบบที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น  ส าหรับรองเท้าพละ นักเรียนชาย เป็นรองเท้าผ้าใบสี

น้ าตาล มีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย นักเรียนหญิง รองเท้าผ้าใบ สีขาว มีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย 
  
               1.4  ชุดลูกเสือ – เนตรนารี  
   ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  ชุดลูกเสือส ารอง ตามแบบที่ก าหนด 
   ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ชุดลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ตามแบบที่ก าหนด 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      ชุดลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ตามแบบที่ก าหนด 
           ชุดลูกเสือ – เนตรนารี กองร้อยพิเศษ ตามแบบที่ก าหนด 
                1.5  ชุดผ้าไทย 
   ใส่ตามแบบที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น   
  
                               1.6 การแต่งกายประจ าวัน 

               วันจันทร์   แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
                วันอังคาร  แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 

วันพุธ      แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
วันพฤหัสบดี  ชุดลูกเสือ – เนตรนารี 

             วันศุกร์     ชุดผ้าไทยตามแบบของโรงเรียน 
หมายเหตุ    1. การแต่งกายประจ าวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโอกาส โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

                       2. ในวันที่มีการสอบกลางภาคหรือสอบปลายภาคให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น 
       3. การแต่งกายด้วยชุดพละศึกษา แต่งตามตารางเรียน 

          
  
  

   
 

 

 
 

 



หมวดที ่4 
บทเฉพาะกาล 

 1.  แนวการปฏิบัติและข้ันตอนการด าเนินงานของครู 
      1.1  ครูทุกคนมีอ านาจและหน้าที่ในการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิด 
               1.2  ในกรณีที่ครูพบนักเรียนกระท าความผิดให้ด าเนินการว่ากล่าวตักเตือน และแจ้งต่อหัวหน้า
ฝ่ายปกครอง หรือครูฝ่ายปกครอง  เพ่ือบันทึกและพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตามระดับความผิดที่
กระท า 
               1.3  ให้ครูประจ าชั้นเป็นผู้ด าเนินการเบื้องต้นที่ฝ่ายปกครองนักเรียน โดยลงบันทึกการกระท า
ความผิดของนักเรียนไว้เป็นหลักฐานในแฟ้มความประพฤตินักเรียน (ที่ฝ่ายปกครอง) และแจ้งให้ผู้ปกครอง
นักเรียนทราบทุกครั้ง 

       1.4  นักเรียนที่กระท าความผิด การท าทัณฑ์บนหรือการพักการเรียนให้หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นักเรียนได้ร่วมด าเนินการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งการต่อไป 
      1.5  การเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา นักเรียนที่กระท าความผิดถึงขั้นเปลี่ยนสถานศึกษา ให้
ด าเนินการพิจารณาความผิดในรูปคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักเรียนแล้วน าเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
  
 2.  การแก้ไขระเบียบนี้เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการฝ่ายปกครองนักเรียน ผู้แทนครู คณะกรรมการ
นักเรียน ผู้แทนนักเรียน เพ่ือเสนออนุมัติแก้ไขต่อผู้อ านวยการโรงเรียน และให้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนทุกครั้ง 
 
    ประกาศ ณ วันที่  13  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  
  

                    ว่าที่ ร.ต.  
            ( วีรชน  บัวพันธ์ ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา)   


