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ฝายปกครอง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
เทศบาลนครขอนแกน 

 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 

เร่ือง  ใหใชระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 
  ตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนกัเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓  
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  และ ประกาศของคณะปฏิวติั 
ฉบับท่ี ๑๓๒ ทางโรงเรียนเทศบาลวัดกลางไดจัดทําระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลางข้ึน โดยอาศัย ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎกระทรวง ดังกลาว เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวดักลาง   และสอดคลองกับสภาพการณทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปท้ัง
ในระดบัชาติ และระดับสากล รวมไปถึงการสรางความเช่ือม่ัน การยอมรับ และศรัทธาจากผูปกครอง ชุมชน 
และประเทศในลําดับตอไป 

  ท้ังนี้ ระเบียบโรงเรียนไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานเม่ือวันท่ี  
๑๔  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑   จึงประกาศใหใชระเบียบโรงเรียนต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   ๑๕    พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
 
                     (นายวิชิน  หม่ืนศรีจูม )          ( นายสุรพล   เช้ือชมกุล )                                           
      ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    
  
 

 

 
 
 
 



 
คณะทํางาน 

 
คณะที่ปรึกษา 

๑. นายสุรพล  เช้ือชมกุล   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
๒. นายวิชิน  หม่ืนศรีจูม   ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
๓. นายสันตีรณะ นามวงษา                    รองผูอํานวยการ  
๔. นางยภุาพร โฆษิตพิมานเวช  รองผูอํานวยการ 
๕. นายเฉลิมศักดิ ์ภารดิลก   รองผูอํานวยการ 

๖. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  กรรมการ 
 

คณะผูจัดทํา 
๑. นายสันตีรณะ นามวงษา  รองผูอํานวยการฝายปกครอง  ประธานกรรมการ 
๒. นายสมพงศ สีหวัง   หัวหนางานสงเสริมงานระเบียบวินัย  กรรมการ 

๓. นายวิชิตชัย ปาไทย   หัวหนางานสงเสริมและปองกันปญหายาเสพติด กรรมการ 

๔. นายวีระศักด์ิ สิมภัยลี  หัวหนางานสงเสริมสวัสดิภาพจราจร  กรรมการ 

๕. นายวีระพล เพรงมา  หัวหนางานสงเสริมกิจการผูเรียน (ลส. นน. รด.) กรรมการ 
๖. นายคณาวิจก โถตะบุตร  หัวหนางานกิจการนักเรียน    เลขานุการ  

๗. นางสาววารุณี  ใจขาน        ผูชวยเลขานุการ   
๘. นางสุพรรณี โพธิ์ศร ี       ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เปนโรงเรียนแหงการเรียนรู  สรางคนดี มีปญญา มีความสุข การจัดการศึกษา 
จะบรรลุเปาหมาย ผูเรียนตลอดจนบุคลากรตองมีวินยัในตนเอง การท่ีนักเรียนบุคลากรมีวินัยในตนเอง  จะเปน
การเอ้ือและสงผลตอการบริหาราชการซ่ึงเปนหัวใจของการจัดการศึกษา ขอบังคับและกฎเกณฑเปนพื้นฐานให
คนมีภาพและอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข 
 ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวดักลาง พุทธศักราช ๒๕๖๑ บางสวนอิงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 

- ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวดักลาง วาดวย   การแตงกายของนักเรียน 
- ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวดักลาง วาดวย   การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
- ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวดักลาง วาดวย   การมาโรงเรียนและการกลับบาน 
- ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวดักลาง วาดวย   กิริยามารยาทของนักเรียน 
- ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวดักลาง วาดวย   ความประพฤตินักเรียน 
- ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวดักลาง วาดวย   การลงโทษนักเรียน 

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เช่ือม่ันวา ระเบียบนี้ จะทําใหนกัเรียนตลอดจนบุคลากรของโรงเรียน เปนคน
ดี อยูกนัในสังคมอยางมีความสุข และเปนพลเมืองดีของชาติตอไป 

 
 

ดวยความปรารถนาดีจาก 
 
 

 ( นายวิชิน  หม่ืนศรีจูม ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง หนา 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ ๑ 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ๔ 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ๕ 
ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบับท่ี ๑๓๒ ๗ 
ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวดักลาง วาดวย   “การแตงกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑” 
ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวดักลางวาดวย   “การออกนอกบริเวณโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑” 
ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวดักลางวาดวย   “การมาโรงเรียนและการกลับบาน พ.ศ. ๒๕๖๑” 
ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวดักลางวาดวย   “กิริยามารยาทของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑” 
ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวดักลางวาดวย   “ความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑” 
ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวดักลางวาดวย   “การลงโทษนักเรียน”   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ภาคผนวก 

๑๐ 
๑๔ 
๑๖ 
๑๘ 
๒๐ 
๒๔ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๑๕  เสียใหเหมาะสม 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๕  วรรคสามแหงประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี ๑๓๒   ลงวันท่ี ๒๒ 
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๑๕ กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑.   ระเบียบนี้เรียกวา   “ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๓” 

ขอ ๒.   ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัท่ี  ๑ พฤศจิกายน   ๒๕๔๓   เปนตนไป 
ขอ ๓.   ใหยกเลิก 

๓.๑ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนกัศึกษา  พ.ศ .  ๒๕๔๓ 
๓.๒ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนกัศึกษา  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. 

๒๕๕๒ 
บรรดาระเบียบ   ขอบังคับ   หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีกาํหนดไวแลวแตในระเบียบนีห้รือซ่ึงขัดแยงกับ

ระเบียบนีใ้หใชระเบียบนีแ้ทน  
 ขอ ๔.  ในระเบียบนี ้
  “ หัวหนาสถานศึกษา”  หมายความวา  ครูใหญ อาจารยใหญ  ผูอํานวยการหรือหัวหนาของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น 
  “ การลงโทษ” หมายความวา การลงโทษนักเรียนหรือนกัศึกษาท่ีประพฤติผิดหรือฝาฝน
ระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา  หรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือฝาฝนกฎกระทรวงออกตามความใน
ประกาศของคณะปฏิวติั   ฉบับท่ี ๑๓๒  ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕  โดยมีความมุงหมายเพื่อส่ังสอนให
มีความประพฤติดี  หรือเพื่อใหเข็ดหลาบ 
  “การกระทําผิด”  หมายความวา  การใหนกัเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทําผิดทํากิจกรรมหรือ
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอตนเอง  สถานศึกษาหรือสังคม   

ขอ ๕.   โทษท่ีจะลงโทษแกนักเรียนหรือนกัศึกษาท่ีกระทําผิดมี   ๕  สถาน   ดังนี ้
 ๕.๑ วากลาวตักเตือน 
 
 



๒ 
 

 ๕.๒  ทํากิจกรรม 
 ๕.๓  ทําทัณฑบน 
 ๕.๔   พักการเรียน 

๕.๕   ใหออก 
ขอ ๖.   ใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาดังตอไปนี้พิจารณาลงโทษแกนกัเรียนหรืนักศึกษา 

  ๖.๑   ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน   สําหรับโทษวากลาวตักเตือน   ทํา
กิจกรรมและทําทัณฑบน 
  ๖.๒   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ   สําหรับโทษวากลาวตักเตือน   ทํา
กิจกรรม  ทําทัณฑบนและพักการเรียน 
  ๖.๓   ระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี   สําหรับโทษทุกสถานเฉพาะทาง   หรือมี
กฎหมายจัดการศึกษาเปนของตนเอง   การจะลงโทษอยางใด   ดวยวิธีใหเปนไปตามท่ีสถานศึกษานั้นกําหนด 

ขอ ๗.   การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาผูท่ีลงโทษจะลงโทษไดจะตองปรากฏขอเท็จจริงชัดแจงวาผู
นั้นไดกระทําผิดและสมควรถูกลงโทษ 
 การลงโทษตามขอ  ๕.๒ ขอ ๕.๓ ขอ ๕.๔ และขอ ๕.๕   กอนลงโทษใหผูเกี่ยวของเสนอความเห็น
พรอมกับเหตุผลประกอบเสนอตอหัวหนาสถานศึกษา   เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงใหลงโทษได 
 ขอ ๘.  การวากลาวตักเตือน ใชสําหรับนักเรียนหรือนกัศึกษาท่ีไดกระทําความผิดไมรายแรง  และใน
เม่ือหัวหนาสถานศึกษาหรือครู  อาจารย  ท่ีหัวหนาสถานศึกษามอบหมายเหน็วาเหมาะสมและจะไดผลดี   
   ขอ ๙.   การทํากิจกรรม   ใชสําหรับกรณีท่ีนักเรียนหรือนกัศึกษากระทําผิดระเบียบวินยัของสถานศึกษา
หรือศีลธรรมอันดี   หรือเปนตัวอยางท่ีไมดีใหนักเรียนหรือนักศึกษาอ่ืนประพฤติปฏิบัติตามท้ังนี้ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สถานศึกษากําหนด 
 ขอ ๑๐.   การทาํทัณฑบน   ใหหวัหนาสถานศึกษาพจิารณาลงโทษนักเรียน   หรือนกัศึกษาท่ีประพฤติ
ตนไมเหมาะสมกับสภาพนกัเรียนหรือนกัศึกษาตามกฎกระทรวงออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ   
ฉบับท่ี ๑๓๒   ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ในกรณีท่ีทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียงเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา  
หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาอยางรายแรง   หรือไดรับโทษอยางอ่ืนแลวแตยังไมเข็ดหลาบใหทํา
ทัณฑบนไวเปนหลักฐานและเชิญบิดามารดาหรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทําทัณฑ
บนไวดวย 
 ขอ ๑๑.   การส่ังพักการเรียน  ใหหวัหนาสถานศึกษาพิจารณาลงโทษส่ังพักการเรียนในกรณีตอไปนี ้
  ๑๑.๑   นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีประพฤติตนไมเหมาะสมแกสภาพนักเรียนหรือนกัศึกษาตาม
กฎกระทรวง   ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี ๑๓๒   ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใน
ในกรณีท่ีทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียงเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา  หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาอยาง
รายแรง   หรือเคยถูกลงโทษใหทําทัณฑบนแลวแตไมเข็ดหลาบ 
  ๑๑.๒   นักเรียนหรือนักศึกษาซ่ึงฝาฝนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่ระบุใหส่ังพกัการเรียน 



๓ 
 

การลงโทษส่ังพักการเรียน   จะส่ังพักการเรียนไดคร้ังหนึ่งไมเกนิเจด็วันหรือจนกวาความผิดนั้นจะไดรับการ
แกไขใหถูกตองแลว   ถาส่ังพักการเรียนเกนิเจ็ดวันกรณีโรงเรียนรัฐบาลท่ีต้ังอยูในสวนกลางใหขออนุมัติอธิบดี
กรมเจาสังกัด   สวนโรงเรียนท่ีต้ังอยูในสวนภูมิภาคใหขออนุมัติอธิบดีหรือผูท่ีอธิบดีมอบหมาย   กรณีโรงเรียน
เอกชนท่ีต้ังอยูในสวนกลางใหขออนุมัติเลขาธิการการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   สวนโรงเรียนเอกชนท่ี
ต้ังอยูในสวนภูมิภาคใหขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด   เม่ือส่ังพักการเรียนแลวใหแจงบิดามารดาหรือผูปกครอง
ของนักเรียนทราบเปนลายลักษณอักษร 
 ขอ ๑๒.   การใหออก   นกัเรียนหรือนกัศึกษาคนใด   ประพฤติตนไมเหมาะสมแกสภาพนกัเรียนหรือ
นักศึกษาตามกฎกระทรวง   ออกตามความในประกาศของคณะประติวัติ   ฉบับท่ี ๑๓๒   ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๑๕   หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาหรือประพฤติผิดศีลธรรม   จนเปนท่ีเห็นไดวาถาให
อยูในสถานศึกษาตอไปจะทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือจะเปนเหตุใหระเบียบวินยั   
หรือศีลธรรมอันดีของนักเรียนหรือนกัศึกษาอ่ืนพลอยเส่ือมเสีย   ใหหวัหนาสถานศึกษาเชิญบิดามารดาหรือ
ผูปกครองมารับทราบเหตุผล   แลวใหนักเรียนหรือนกัศึกษาผูนั้นออกไป   ในกรณีนี้ใหสถานศึกษาออก
หลักฐานแสดงผลการเรียนใหนักศึกษาคนนั้น 
 ขอ ๑๓.   หามลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาดวยวิธีรุนแรง   หรือแบบกล่ันแกลงหรือลงโทษดวยความ
โกรธ   หรือดวยความพยาบาท   หรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกําลังเจ็บปวย   หรือกําลังมีปญหา
กระทบกระเทือนใจอยางรุนแรง   และใหคํานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาดวย 
 การลงโทษนักเรียนหรือนกัศึกษาใหเปนไปเพื่อกลาวส่ังสอน   โดยเจตนาเพ่ือจะแกนิสัยและความ
ประพฤติไมดขีองนักเรียนหรือนักศึกษา   ใหรูสึกสํานึกในความผิดละเวนการประพฤติช่ัวและกลับประพฤติตน
ในทางท่ีดีตอไป 
 ขอ ๑๔.   การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาทุกคร้ังใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาบันทึกไวเปนหลักฐาน
ในสมุดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษานัน้   และใหแจงบิดามารดาหรือผูปกครองทราบเปนหนงัสือดวยทุก
คร้ัง 
 ขอ ๑๕.   ใหกรมหรือสวนราชการท่ีเรียนช่ืออยางอ่ืนหรือมีฐานะเปนกรมวางระเบียบวาดวยการตัด
คะแนนความประพฤตินักเรียนหรือนกัศึกษาอยูแลว   จะใชระเบียบนั้นตอไปก็ได 
 ขอ ๑๖.   ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามนี้   และใหมีอํานาจตีความและวินจิฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี ้
 
       ประกาศ   ณ   วนัท่ี  ๑๑  กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๔๓ 
   

                                                       
     ( นายสมศักดิ ์ปริศนานันทกุล ) 

                           รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



๔ 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ 

กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) 

ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓๒ 

ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ และขอ ๑๑ แหงประกาศของคณะปฏิวติั ฉบับท่ี ๑๓๒ ลงวันท่ี ๒๒ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี ้

ใหยกเลิกความในขอ (๑) ของขอ ๑ แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในประกาศ
ของคณะปฏิวติั ฉบับท่ี ๑๓๒ ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑) นกัเรียนชายตัดผมหรือไวผมยาวจนดานขางและดานหลังยาวเลยตีนผมหรือไวหนวด ไวเครา 
นักเรียนหญิงตัดผมหรือไวผมยาวเลยตนคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตใหไวยาวเกินกวา
นั้นกใ็หรวบใหเรียบรอย นกัเรียนใชเคร่ืองสําอาง หรือส่ิงปลอมเพื่อการเสริมสวย” 
 

ใหไว ณ วันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 

 

                      ( นายเกรียง กรีติกร ) 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ 

กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) 

ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓๒ 

ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ และขอ ๑๑ แหงประกาศของคณะปฏิวติั ฉบับท่ี ๑๓๒ ลงวันท่ี ๒๒ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี ้

ขอ ๑ การแตงกาย และความประพฤติดังตอไปนี้ถือวาไมเหมาะสมแกสภาพของนักเรียนตาม ความในขอ 
๔ แหงประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับท่ี ๑๓๒ 

(๑) นกัเรียนชายไวผมยาว โดยไวผมขางหนาและกลางศีรษะยาวเกิน ๕ เซนติเมตร และ ชายผมรอบ
ศีรษะไมตัดเกรียนชิดผิวหนงั หรือไวหนวดหรือเครา 

นักเรียนหญิงตัดผมหรือไวผมยาวเลยตนคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาต ใหไวยาวเกินกวา
นั้นกใ็หรวบใหเรียบรอย 

นักเรียนใชเคร่ืองสําอาง หรือส่ิงปลอมเพื่อการเสริมสวย 
(๒) เท่ียวเรรอนอยูในท่ีสาธารณะสถาน หรือทําลายสมบัติของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือสาธารณ

สมบัติ 
(๓) แสดงกิริยา วาจา หรือกระทําอยางหน่ึงอยางใดท่ีไมสุภาพ 
(๔) ม่ัวสุมและกอความเดือดรอนรําคาญอยางหนึ่งอยางใด 
(๕) เลนการพนันซ่ึงตองหามตามกฎหมายการพนัน 
(๖) เท่ียวเตรเวลากลางคืนระหวาง ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬิกา ของวันรุงข้ึน เวนไวแตไปกบั

บิดามารดาหรือผูปกครอง หรือไดรับอนุญาตจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
(๗) สูบบุหร่ี สูบกัญชา หรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอยางอ่ืน 
(๘) เขาไปในสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการหรือสถานอ่ืนใดซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกัน 

โรงรับจํานํา หรือสถานการณพนนัในระหวางเวลาท่ีมีการเลนการพนัน เวนแตจะเปนผูอาศัยอยูหรือเยี่ยมญาติ
สถานท่ีนั้น 

(๙) เขาไปในงานหรืองานรวมสังสรรค และงานนัน้มีการเตนรําหรือการแสดงซ่ึงไมสมควร แกสภาพ
ของนักเรียน เวนแตไปกับบิดามารดาหรือผูปกครอง หรืองานนั้นบิดามารดาผูปกครอง หรือสถานศึกษาของ
นักเรียนคนหนึ่งคนใดเปนผูจัด 



๖ 
 

(๑๐) เขาไปในสถานคาประเวณี เวนแตจะเปนผูอาศัยอยูในท่ีนั้นหรือเขาไปเยีย่มญาติ ซ่ึงอาศัยอยูใน
สถานท่ีนั้น 

(๑๑) คบคาสมาคมกับหญิงท่ีประพฤติตนเพื่อการคาประเวณี เวนแตจะเปนญาติใกลชิด กับหญิงนัน้ 
(๑๒) ประพฤติตนในทํานองชูสาว 
(๑๓) มีวัตถุระเบิดก็ดี หรือมีอาวุธติดตัวหรือซอนเรนไวเพื่อใชในการประทุษรายก็ด ี
(๑๔) หลบหนโีรงเรียน 

ขอ ๒ การแตงกายและความประพฤติดังตอไปนี้ถือวาไมเหมาะสมแกสภาพของนักศึกษาตาม ความในขอ 
๔ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓๒ 

(๑) นกัศึกษาชายตัดผมหรือไวผมยาวจนดานขางและดานหลังยาวเลยตีนผมหรือไวหนวด ไวเครา 
นักศึกษาหญิงนุงประโปรงส้ันจนชายกระโปรงสูงกวากึ่งกลางสะบาหัวเขาเกิน ๕ เซนติเมตร ขอบ

กระโปรงตํ่ากวาระดับสะดือ คาดเข็มขัดหลวมตํ่ากวาระดับขอบกระโปรงหรือแตงกายไมเหมาะสมกับ สภาพกุล
สตรีไทย นักศึกษาใชเคร่ืองสําอาง หรือส่ิงปลอมเพื่อการเสริมสวย 

(๒) สูบกัญชาหรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอยางอ่ืน 
(๓) กระทําการอันเปนปฏิปกษตออํานาจบริหารของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือบังคับขูเข็ญ ยุยง

สงเสริมหรือสนับสนุนใหนกัเรียนหรือนักศึกษากระทําการเชนวานัน้ และ 
(๔) ความประพฤติตามขอ ๑ (๒) (๓) (๔) (๕)(๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 
 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 

             

 ( นายบุญถ่ิน อัตถากร ) 

                 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

                             ผูใชอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ 

โดยท่ีคณะปฏิวัติพิจารณาเหน็วา นกัเรียนและนักศึกษาเปนเยาวชนท่ี กาํลังสรางสมคุณสมบัติท้ังในดาน
ความรู ความคิดและคุณธรรม พรอมท่ีจะรับ มรดกตกทอดจากผูใหญเปนพลเมืองดีมีประโยชนแกประเทศชาติ
ในอนาคต นกัเรียนและนักศึกษาควรจะไดรับการอบรมดูแลใกลชิดจากบิดามารดา ผูปกครอง และครูอาจารย 
เพื่อเปนบุตรท่ีดีของบิดามารดา เปนศิษยท่ีดีของครู อยู ในโอวาทคําส่ังสอนรวมท้ังอยูในระเบียบประเพณแีละ
กฎหมายของบานเมือง เปน การสมควรจะสงเสริมและคุมครองความประพฤติ การแตงกาย และจรรยามารยาท 
ใหรัดกุมยิ่งข้ึน เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน หัวหนาคณะ ปฏิวัติจึงมีคําส่ังดังตอไปนี ้

ขอ ๑ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมเดก็และนกัเรียน พุทธศักราช ๒๔๘๑ และบรรดาบทกฎหมาย กฎ 
และขอบังคับอ่ืน ๆ ท่ีมีกําหนดไวแลวในประกาศของคณะ ปฏิวติัฉบับนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับนี้ และให ใชประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แทน 

ขอ ๒ ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี ้

" นักเรียน " หมายความวา บุคคลซ่ึงกําลังรับการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ท้ังสายสามัญ
และสายอาชีพ อยูในโรงเรียนของรัฐบาล โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนประชาบาล หรือโรงเรียนราษฎร 

" นักศึกษา " หมายความวา บุคคลซ่ึงกําลังรับการศึกษาระดับท่ีสูงกวา ระดับมัธยมศึกษา อยูในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมิไดต้ัง ข้ึนโดยมีกฎหมายเฉพาะของสถานศึกษานั้น 

" ผูปกครอง " หมายความวา บุคคลซ่ึงรับนักเรียนหรือนักศึกษาไวใน ความปกครองหรืออุปการะเล้ียงดู 
หรือบุคคลท่ีนักเรียนหรือนักศึกษานัน้ อาศัยอยู 

" สารวัตรนักเรียนและนักศึกษา " หมายความวา ผูซ่ึงไดรับแตงต้ัง ใหปฏิบัติการตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับนี ้

" แตงกาย " หมายความรวมถึงการแตงผมหรือสวนอ่ืนของรางกายดวย 

" รัฐมนตรี " หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามประกาศของคณะ ปฏิวัติฉบับนี ้

ขอ ๓ ใหรัฐมนตรีหรือผูท่ีรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจแตงต้ังสารวัตร นักเรียนและนกัศึกษาเพ่ือปฏิบัติการ
ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ และให ถือวาเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

การปฏิบัติการของสารวัตรนักเรียนและนักศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบท่ี รัฐมนตรีกาํหนด 

ขอ ๔ นักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนอยูในระเบียบวนิัยของ โรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีตนสังกัด
อยู และตองแตงกายหรือแตงเคร่ืองแบบ ตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียนและสถานศึกษา หรือตามท่ีกฎหมาย
กําหนด นักเรียนและนักศึกษาตองไมแตงกายหรือประพฤติตนไมสมควรแกวัย หรือไม เหมาะสมแกสภาพของ
นักเรียนและนกัศึกษา ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



๘ 

 

ขอ ๕ นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดแตงกายหรือประพฤติตนฝาฝนขอ ๔ ใหเจาหนาท่ีตํารวจหรือสารวัตร
นักเรียนและนกัศึกษามีอํานาจปฏิบัติการตาม ระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด และมีอํานาจนําตัวไปมอบแกครูใหญ 
อาจารยใหญ ผูอํานวยการหรือหัวหนาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษา นัน้ เพื่อ
ดําเนินการสอบสวนและอบรมส่ังสอนหรือลงโทษตามระเบียบหรือขอบังคับ 

ในกรณีท่ีไมสามารถนําตัวไปมอบได จะแจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได 

เม่ือไดอบรมส่ังสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแลวใหโรงเรียน หรือสถานศึกษาแจงใหบิดามารดา
หรือผูปกครองวากลาวตักเตือนอีกช้ันหนึ่ง 

การลงโทษนักเรียนหรือนกัศึกษา ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกระเบียบหรือขอ บังคับเพื่อใหโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาปฏิบัติตามสมควรเพ่ือวากลาวส่ังสอน 

ขอ ๖ นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดฝาฝนขอ ๔ เปนคร้ังท่ีสอง ให โรงเรียนหรือสถานศึกษาส่ังลงโทษตาม
ระเบียบหรือขอบังคับ และแจงใหบิดา มารดาหรือผูปกครองมาใหสัญญาวาจะอบรมสั่งสอนและควบคุม
นักเรียนหรือนกั ศึกษานั้นมิใหฝาฝนเชนนัน้อีก 

ขอ ๗ ถาบิดามารดาหรือผูปกครองไมมาหรือไมใหสัญญาวาจะอบรม ส่ังสอนและควบคุมนักเรียนหรือ
นักศึกษาตามขอ ๖ หรือนักเรียนหรือนกัศึกษา ผูใดฝาฝนขอ ๔ เปนคร้ังท่ีสาม ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาสงตัว 
นักเรียนหรือนกัศึกษาพรอมท้ังรายงานการลงโทษท่ีแลวมา ไปยังสถานีตํารวจ ในทองท่ีท่ีโรงเรียนหรือ
สถานศึกษานัน้ต้ังอยู และใหขาราชการตาํรวจซ่ึง มียศต้ังแตรอยตํารวจตรีข้ึนไปมีอํานาจออกหมายเรียกบิดา
มารดาหรือผูปกครอง 

มาวากลาวตักเตือนหรือเรียกประกันทัณฑบนวาจะปกครองดูแลมิใหนักเรียน หรือนักศึกษาฝาฝนเชนนัน้
อีก โดยอาจจะกําหนดระยะเวลาไมเกนิหนึง่ป หาก ผิดทัณฑบนใหปรับไดไมเกินหารอยบาท 

ขอ ๘ นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดฝาฝนขอ ๔ เปนคร้ังท่ีส่ีให โรงเรียนหรือสถานศึกษาสงตัวไปยัง
คณะกรรมการควบคุมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง เพื่อพจิารณาสงตัวไปยังโรงเรียน
หรือ สถานศึกษาท่ีจัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะเพื่ออบรมศึกษา หรือในกรณีท่ีนกัเรียน หรือนกัศึกษานั้นมีอายุไมครบสิบ
แปดปบริบูรณ คณะกรรมการควบคุมความ ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจะสงตัวไปยังสถานแรกรับเด็ก
เพื่อใหการ สงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพท่ีเหมาะสมตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง สวัสดิภาพและการ
สงเคราะหเดก็ตอไปก็ได 

ขอ ๙ ถาการฝาฝนขอ ๔ เกิดข้ึนในบริเวณโรงเรียนหรือสถานศึกษาซ่ึง นักเรียนหรือนกัศึกษานั้นศึกษาอยู 
ใหครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ หรือหัวหนาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาดําเนนิการตามขอ ๕ ขอ ๖ ขอ 
๗ หรือ ขอ ๘ ตามลําดับแลวแตกรณ ี

 



๙ 

 

ขอ ๑๐ บิดามารดาหรือผูปกครองไมยอมทําทัณฑบนตามขอ ๗ มีความผิด ตองระวางโทษปรับไมเกนิหนึ่ง
พันบาท 

ขอ ๑๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามประกาศของคณะ ปฏิวติัฉบับนี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม ประกาศของคณะปฏิวติัฉบับนี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เม่ือไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

ขอ ๑๒ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวนั ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปน
ตนไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

 

 

( จอมพล ถ. กติติขจร ) 

 หัวหนาคณะปฏิวัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
วาดวย   “การแตงกายของนกัเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑” 

*************** 
อาศัยอํานาจตามความ กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ลงวนัท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ โรงเรียน

เทศบาลวัดกลางเห็นควรท่ีจะวางระเบียบ วาดวยการแตงกายของนกัเรียนเพื่อใหการแตกายของนักเรียนเปนไป
อยางมีระเบียบเรียบรอย   จงึวางระเบียบไวดังตอไปนี ้

ขอ ๑.   ระเบียบนี้เรียนวา   “ ระเบียบ การแตงกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ ” 
 ขอ ๒.   ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค 

(๑) เพื่อใหการแตงกายของนกัเรียนถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน 

(๒) เพื่อใหนักเรียนไดแตงกาย  เปนแนวทางเดยีวกันในแตละระดับช้ัน 

(๓) เพื่อใหนักเรียนแตงกายเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน 

ขอ ๓.   ใหใชระเบียบนีต้ั้งแตวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป 
ขอ ๔.   ในระเบียบนี ้

(๑) นักเรียน หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   ต้ังแตช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

(๒) ครู-อาจารย   หมายถึง ครู-อาจารยโรงเรียนเทศบาลวัดกลางทุกคน 

(๓) รองผูบริหาร   หมายถึง รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 

(๔) ผูบริหาร   หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 

(๕) การแตงกาย   หมายถึง การแตงกายของนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 

ขอ ๕.   การแตงกายของ นกัเรียนชาย ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ใหปฏิบัติดังนี ้
(๑) รองเทา เปนรองเทาผาใบหุมสนสีน้ําตาลลวนตลอดจนเชือกผูกรองเทาไมมีลวดลายใดๆ 

(๒) ถุงเทา   เปนถุงเทาสีน้ําตาลลวน ไมมีลวดลายใดๆ ดึงสูงคร่ึงแขง หรือพับกวาง ๑-๑.๕ นิ้ว 

(๓) กางเกง เปนกางเกงสีกากีมีจบีกระเปาหนาตรงไมมีกระเปาหลังหามใชผายีนและกางเกง

ตองมีความกวางและความยาว   ดังนี้ วัดจากกึ่งกลางหวัเขาข้ึนมาไมเกนิ ๕ เซนติเมตร 

ความกวาง วดัออกจากขาตรงปลายขากางเกงไดประมาณ ๑๐ ซนติเมตร ไมดึงหรือลด

กางเกงลงตํ่า 



๑๑ 

 

(๔) เข็มขัด เปนเข็มขัดหัวโลหะสีทองเหลือง รูปส่ีเหล่ียมผืนผาสายเข็มขัดสีน้ําตาล หรือเข็ม

ขัดลูกเสือเทานั้น 

(๕) เส้ือ เปนสีขาวคอเช้ิตแขนส้ันสีขาวเรียบมีสาบ ใชผาท่ีไมบางจนเกนิไปตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการกําหนดในเส้ือตองปกส่ิงตอไปนี้ 

๕.๑ ระดับประถม   ตัวอักษร ท.ว.ก. ซ่ึงเปนตัวอักษรยอของโรงเรียน ปกดวยสีน้ําเงินท่ี

หนาอกเบ้ืองขวาบนอักษรยอ ท.ว.ก. ปกตัวเลขตามระดับช้ัน เปนตัวเลขไทย ปกดวยดายสีน้าํเงิน ขนาดและ

ลักษณะตามมาตรฐานของโรงเรียน  

๕.๒  ระดับมัธยมท้ังมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย   ปกตัวอักษร ท.ว.ก. เปน

ตัวอักษรยอของโรงเรียนปกดวยสีน้ําเงินท่ีหนาอกดานขวาบนอักษรยอ ท.ว.ก.  ปกตัวเลขตามระดับช้ัน เปน

ตัวเลขไทย ปกดวยดายสีแดง ขนาดและลักษณะตามมาตรฐานของโรงเรียน อยูระดบั เม็ดดุม เม็ดท่ี ๒   

๕.๓   ช่ือและนามสกุล   ปกดวยดายสีน้ําเงิน   เปนภาษาไทย อานงายชัดเจน   ตัวอักษรสูง

ประมาณ ๐.๘ เซนติเมตร  ระดับมัธยมปกไวใตอักษร ท.ว.ก. ระดับประถมปกไวท่ีหนาอกเบ้ืองซาย 

๕.๔   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปกเข็มตราประจําโรงเรียน เหนือ ตัวเลขบอกระดับช้ัน 

๐.๕ เซนติเมตร 

(๖) ทรงผม ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน ตัดผมส้ันทรงนักเรียน เบอร 

๐ เทานั้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ตัดผมรองทรงสูง หรือ ผมส้ันทรงนักเรียน เบอร ๐ หามกันผม  

 ขอ ๖.   การแตงกายของ นักเรียนหญงิ   ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ใหปฏิบัติดังนี ้

(๑) รองเทา (ชุดนกัเรียน)  เปนรองเทาหนังดําแบบหุมปลายเทา   มีสายรัดหลังเทา หรือ

รองเทาพลศึกษาเปนรองเทาผาใบหุมสนสีขาวลวนตลอดจนเชือกผูกรองเทาไมมีลวดลาย 

(๒) ถุงเทาเปนถุงเทาส้ันสีขาวลวน หนา ไมมีลวดลาย พับเหนือตาตุม รอยพับยาว ๑-๑.๕  นิ้ว  

(๓) กระโปรงเปนกระโปรงมีจีบสีน้ําเงินหรือสีกรมทา มีความยาวคลุมเขาพองามพับเปนจีบ

ขางละ ๓ จีบ ท้ังดานหนาและดานหลัง 

(๔) เส้ือเปนเส้ือสีขาวเรียบไมมีลวดลาย   ผาไมบางเกินไป ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด

ระดับประถมตนเปนเส้ือคอปกบัวกลม  ระดับประถมปลายและระดับมัธยมศึกษาเปนปก

กลาสีและปกเส้ือตองปกส่ิงตอไปนี ้

๔.๑   ระดับประถมศึกษา  ปก ตัวอักษร ท.ว.ก. ดวยสีน้ําเงินท่ีหนาอกดานขวา  บน

อักษรยอ ท.ว.ก. ปกตัวเลขตามระดับช้ัน เปนตัวเลขไทย ปกดวยดายสีน้ําเงิน หนาอกดานซายปก ช่ือ-สกุล ดวยสี

น้ําเงิน ขนาด และลักษณะตามมาตรฐานของโรงเรียน 



๑๒ 

 
  ๔.๒  ระดับมัธยมศึกษา   ตัวอักษร ท.ว.ก. ดวยสีน้ําเงินท่ีหนาอกดานขวา  บนอักษรยอ 

ท.ว.ก. ปกตัวเลขตามระดับช้ัน เปนตัวเลขไทย ปกดวยดายดวยดายสีแดง ขนาดและลักษณะตามมาตรฐานของ

โรงเรียน 

 ๔.๓   ช่ือและนามสกุล   ปกดวยดายสีน้ําเงินเปนภาษาไทยอานงายชัดเจนตัวอักษรสูง
ประมาณ ๐.๘  เซนติเมตร  ระดับมัธยมปกไวใตอักษร ท.ว.ก.   

(๕) ทรงผม  ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน และ ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  ตัดผมส้ัน  ดานหนามองเห็นต่ิงหูดานหลังไมยาวจนถึงปกคอเส้ือ หรือไวผมยาว  ไม

ดัดหรือซอย ไมถักเปย เม่ือปลอย ความยาวปลายผมเสมอกันท้ังหมด รวบมัดไว ดานหลัง

ท้ังหมดดวยริบบิน สีกรมทา   เทานั้น นอกเหนือจากสถานศึกษากําหนดนี้ถือวาผิดระเบียบ  

(๖) ไมใสเคร่ืองประดับและของมีคาท่ีไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนกัเรียน   เชน สรอย

แหวน กําไลขอมือ ตางหู เปนตน 

(๗) ไมแตงหนา  เชน  เขียวค้ิว ทาปาก ทาแกม คอนแทรกซเลนสสี ยอมสีผมแฟช่ัน ฯลฯ 

ขอ ๗.   การแตงกายนกัเรียนชายระดับอนุบาล ใหปฏิบัติดังนี ้

 (๑)   รองเทาเปนรองเทาหนงั   หรือรองเทาผาใบหุมสนสีขาวลวน และไมมีลวดลายใดๆ 

 (๒)  ถุงเทา เปนถุงเทาสีขาว   ไมมีขลิบหรือลวดลายใด ๆ 

 (๓)   กางเกง เปนกางเกงสีแดงไมมีจีบ กระเปาหนาตรง ไมมีกระเปาหลัง หามใชผายนีส และ

ขากางเกงตองมีความกวางและความยาวดังนี้ ความกวาง วัดออกจากขากางเกงปลายขาไดประมาณ ๑๐ 

เซนติเมตร ความยาว วัดจากกึ่งกลางหวัเขาข้ึนมาไมเกนิ ๕ เซนติเมตร 

 (๔)   เส้ือเปนสีขาวปกคอบัว แขนส้ัน ใชผาไมบางจนเกินไป ไมมีลวดลาย และตัวเส้ือตองปก

ส่ิงตอไปนี้ 

  ๔.๑   ตัวอักษร ท.ว.ก. ซ่ึงเปนตัวอักษรยอของโรงเรียนปกดวยสีน้ําเงินท่ีหนาอกเบ้ือง

ขวา ขนาดและลักษณะตามมาตรฐานของโรงเรียน 

  ๔.๒   ช่ือและนามสกุล   ปกดวยสีน้ําเงิน เปนภาษาไทย อานงาย ชัดเจนตัวอักษรสูง

ประมาณ ๐.๘ เซนติเมตร  ไวท่ีหนาอกเบ้ืองซาย 

 (๕)   ทรงผมตามระเบียบโรงเรียนกําหนด    

 (๖)   ไมใสเคร่ืองประดับหรือของมีคา ท่ีไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนกัเรียน 

 

 



๑๓ 

ขอ ๘.   การแตงกายของนกัเรียนหญิงระดับช้ันอนุบาล ใหปฏิบัติดังนี ้

(๑) รองเทา  เปนรองเทาหนังสีดาํ  แบบหุมสน หุมปลายเทา มีสายรัดหลังเทาไมมีลวดลาย 

(๒) ถุงเทา เปนถุงเทาส้ันสีขาว ไมมีขลิบ หรือลวดลาย ใดๆ ขอบหนา หรือพับได 

(๓) กระโปรง เปนกระโปรงมีจีบรอบสีแดง มีความยาวคลุมเขาพองาม 

(๔) เส้ือ เปนเส้ือสีขาวเรียนไมมีลวดลาย ผาไมบางจนเกนิไป เปนเส้ือบัวปกคอกลม บนเส้ือ

ตองปกส่ิงตอไปนี ้

๔.๑    ตัวอักษร ท.ว.ก. ซ่ึงเปนตัวอักษรยอของโรงเรียนปกดวยสีน้ําเงินท่ีหนาอกเบ้ือง

ขวา ขนาดและลักษณะตามมาตรฐานของโรงเรียน 

  ๔.๒   ช่ือและนามสกุล   ปกดวยสีน้ําเงิน เปนภาษาไทย อานงาย ชัดเจนตัวอักษรสูง

ประมาณ ๐.๘ เซนติเมตร  ไวท่ีหนาอกดานซาย 

(๕) ทรงผมตามระเบียบโรงเรียนกําหนด    

(๖) ไมใสเคร่ืองประดับ หรือของมีคา ท่ีไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนกัเรียน 

ขอ ๙.   เคร่ืองแตงกายชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ รด. ตามแบบมาตรฐาน 

ขอ ๑๐.   เคร่ืองแตงกาย เส้ือเหลืองดอกคูนใชแทนเส้ือนกัเรียน ใหใชกบักระโปรง และกางเกงนักเรียน  

ขอ ๑๑.   เคร่ืองแตงกายพลศึกษา เส้ือชมพูของโรงเรียน ในระดบัประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน 

เส้ือกีฬามัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนกางกางกฬีา ใชกางเกงกฬีาขา

ยาวสีดําแถบสีเหลืองเทานั้น 

ขอ ๑๒.   กระเปาสะพายหลังนักเรียน ใหเปนกระเปาโรงเรียน หรือถุงผาท่ีมีตรา โรงเรียน 

ขอ ๑๓.   ใหรองผูบริหารสถานศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้โดยความเหน็ชอบของผูบริหาร 

สถานศึกษา 

ขอ ๑๔.   หากระเบียบนีมี้ปญหาไมวากรณีใดๆ ในการปฏิบัติผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการของ

โรงเรียนถือเปนอันส้ินสุด 

ขอ ๑๕.   ถามีการเปล่ียนแปลงแกไขระเบียบ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

  

ประกาศ ณ วนัท่ี   ๑๕    พฤษภาคม   พ.ศ.    ๒๕๖๑ 

 
                    ( นายวิชิน  หม่ืนศรีจูม )           ( นายสุรพล   เช้ือชมกุล )                                       

      ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    
 



 
 
 

ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
วาดวย   “การออกนอกบริเวณโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑” 

*************** 
อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   วาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา   พ.ศ. 

๒๕๔๓ ลงวนัท่ี  ๑๑  กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๔๓ จึงวางระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง พ.ศ. ๒๕๖๑   เพื่อให
นักเรียนไดประพฤติและปฏิบัติตนใหถูกตอง   ตามระเบียบของโรงเรียนเทศบาลวัดกลางวาดวย “การออกนอก
โรงเรียน”   ใหนักเรียนไดถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ขอ ๑.   ระเบียบนี้เรียกวา   “ระเบียบวาดวยการออกนอกบริเวณโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ขอ ๒.   ระเบียบนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 

(๑) เพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติตนไดถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน 

(๒) เพื่อใหนักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวนิัยตอตนเอง 

(๓) เพื่อใหนักเรียนไดรับความปลอดภัย 

ขอ ๓.   ใหใชระเบียบนีต้ั้งแตวันท่ี ๑๕  เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป 
ขอ ๔.   ในระเบียบนี ้

(๑) นักเรียน หมายถึง   นักเรียนโรงเรียนเทศบางวัดกลาง   ต้ังแตช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

(๒) ผูปกครอง   หมายถึง บิดา-มารดาและญาติท่ีนักเรียนไดพกัอาศัยอยู 
(๓) ครู-อาจารย   หมายถึง ครู-อาจารยโรงเรียนเทศบาลวัดกลางทุกคน 
(๔) ฝายปกครอง   หมายถึง ครู- อาจารยท่ีทําหนาท่ีดูแลควบคุมนักเรียนในดานฝายปกครอง

ของ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
(๕) รองผูบริหาร   หมายถึง รองผูอํานวยการฝายปกครองโรงเรียนเทศบาลวดักลาง 
(๖)  หัวหนาสถานศึกษา   หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 

 ขอ ๕.   นักเรียนจะตองประพฤติตนใหถูกตอง กับสภาพการเปนนกัเรียนโดยใหปฏิบัติตนในเร่ืองการ
ออกนอกบริเวณโรงเรียน   ดงันี้ 

(๑)  หามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนกอนไดรับอนุญาตโดยเด็ดขาด   

 

 



๑๕ 

 

(๒) นักเรียนคนใดมีความจําเปนท่ีจะตองออกนอกบริเวณโรงเรียนใหขออนุญาตฝายปกครอง

แลวกรอกแบบขออนุญาต   เม่ือไดรับอนญุาตแลวจึงจะสามารถออกนอกบริเวณโรงเรียน

ได และเม่ือไดกลับมาแลวจะตองมารายงานตัวแกฝายปกครอง 

(๓) นักเรียนคนใด   จะตองออกนอกบริเวณโรงเรียนอยูเปนประจํา   ตองใหผูปกครองไปยื่น

คํารองขออนุญาตจากฝายปกครองเปนกรณีพิเศษ 

(๔) นักเรียนคนใด   เม่ือไดรับอนุญาตใหออกนอกบริเวณโรงเรียนไปแลว หากเกิดอุบัติเหตุ

หรือไดรับอันตราย หรือเกดิความเสียหายในกรณใีดๆ เกนิกวาเหตุ ทางโรงเรียนจะไม

รับผิดชอบ และทางโรงเรียนสามารถท่ีจะลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนได 

(๕) หามครูอาจารยใหนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขาดเวนแตมีกรณีจําเปนและ

ตองไดรับอนญุาตจากรองผูบริหารหรือผูบริหารสถานศึกษาเสียกอน 

ขอ ๖.   ใหรองผูบริหารสถานศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนีโ้ดยความเห็นชอบของผูบริหาร
สถานศึกษา 

ขอ ๗.   หากระเบียบนี้มีปญหาใด ไมวากรณีใด ๆผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปน
ท่ีส้ินสุด 

ขอ ๘.   ถามีการเปล่ียนแปลงแกไขระเบียบ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
  

 
ประกาศ ณ วนัท่ี   ๑๕    พฤษภาคม   พ.ศ.    ๒๕๖๑ 

 
 
 

                   ( นายวิชิน  หม่ืนศรีจูม )       ( นายสุรพล   เช้ือชมกุล )                                          
      ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     

 
 
 
 
 



  
 

 

ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
วาดวย   “การมาโรงเรียนและการกลับบาน พ.ศ. ๒๕๖๑” 

*************** 
เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และกอใหเกิดความปลอดภัยกับนักเรียน ท่ีจะตองเดินทางไป

โรงเรียนและกลับบาน  โรงเรียนเทศบาลวดักลางจึงไดจดัทําระเบียบวาดวย “การมาโรงเรียนและการกลับบาน 

พ.ศ. ๒๕๖๑” ใหนกัเรียนถือปฏิบัติ ดังนี ้

ขอ ๑.   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการมาโรงเรียนและกลับบานของนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  

พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ขอ ๒.   ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค 

(๑) เพื่อฝกใหนักเรียน เปนผูมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

(๒) เพื่อฝกใหนักเรียน เปนผูมีระเบียบวินยั ตรงตอเวลา 

(๓) เพื่อใหนักเรียนมีความรูเกีย่วกับกฎจราจร ซ่ึงกอใหเกิดความปลอดภยัในการสัญจร 

ขอ ๓.   ใหใชระเบียบนีต้ั้งแต วันท่ี ๑๕ เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป 
ขอ ๔.   ในระเบียบน้ี 

(๑)  นกัเรียน หมายถึง   นักเรียนโรงเรียนเทศบางวัดกลาง   ต้ังแตช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

(๒)   ผูปกครอง   หมายถึง บิดา-มารดาและญาติท่ีนักเรียนไดพักอาศัยอยู 
(๓)   ครู-อาจารย   หมายถึง ครู-อาจารยโรงเรียนเทศบาลวัดกลางทุกคน 
(๔)   รองผูบริหาร  หมายถึง รองผูอํานวยการฝายปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
(๕)   ผูบริหาร   หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรยีนเทศบาลวดักลาง 

ขอ ๕.   การมาโรงเรียนและการกลับบานของนักเรียนถือการปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) แตงกายใหเรียนรอยถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายของโรงเรียนเทศบาลวดักลาง 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๒) นักเรียนท่ีไปโรงเรียนดวยทางเทา ใหเดินตามทางเทา ถาถนนไมมีทางเทาใหเดินชิดขวา

ของขอบถนน 

(๓) การขามถนนขามตรงท่ีมีทางขาม หรือมีตํารวจจราจร หรือสวัสดิถาพจราจร  

 



๑๗ 

 

(๔) ผูปกครองท่ีไปสงหรือไปรับนักเรียนใหไปสงหรือรอรับท่ีหนาประตูโรงเรียนหามนํา

ยานพาหนะเขาไปภายในบริเวณโรงเรียน   อันจะกอใหเกิดอันตรายแกนักเรียน 

(๕) เม่ือมาถึงโรงเรียน และกอนเดินทางกลับบานใหนักเรียนทําความเคารพครูเวรประจาํวัน ท่ี

หนาประตู และทําความเคารพพระพุทธรูปดวยการไหว 

(๖) นักเรียนตองมาถึงโรงเรียนภายในเวลา ๐๗.๕๐ น. นักเรียนท่ีมาสายเกนิ ๐๙.๐๐ น. โดยไม

มีเหตุผลสมควร การเขาเรียนตองไดรับอนุญาตจากครูฝายปกครองกอน 

(๗) การเดินภายในบริเวณโรงเรียนใหเดนิชิดขวา 

(๘) หามเดินลัดสนาม เดินเหยียบย่ําสนามหญา 

(๙) ขณะท่ีเดินใหถือกระเปาและอุปกรณการเรียนใหเรียบรอย ไมถือเกะกะหรือขวางทางผูอ่ืน 

(๑๐) นํากระเปา และอุปกรณการเรียนไปเก็บไวท่ีหองเรียนใหเรียบรอย ถานกัเรียนมาในขณะท่ี

เขาแถวใหนกัเรียนนํากระเปาไปเขาแถวดวย 

(๑๑) หลังจากเสร็จกิจกรรมหนาเสาธง ใหนักเรียนเดนิเขาหองดวยความเปนระเบียบเรียบรอย 

(๑๒) เม่ือสัญญาณเลิกเรียน ทุกคนตองเดินลงมา เขาแถว กับบาน และเดินชิดขอบถนนทางขวา 

(๑๓) กอนไปโรงเรียน และเม่ือกลับมาถึงบานนักเรียนตองทําความเคารพผูปกครองดวยการไหว 

(๑๔) นักเรียนท่ีทํากจิกรรมตางๆหลังเลิกเรียนตองกลับบานกอนเวลา ๑๗:๐๐น. เวนแตทาง

โรงเรียนไดรับอนุญาตเปนกรณีพิเศษ หรือมีผูรับผิดชอบดูอยางใกลชิด 

ขอ ๖.   ใหรองผูบริหารสถานศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้โดยความเห็นชอบของผูบริหาร 

ขอ ๗.   หากระเบียบนี้มีปญหาไมวากรณใีดๆในการปฏิบัติ ผลการวินจิฉัยของคณะกรรมการการ

บริหารโรงเรียน ใหถือเปนอันส้ินสุด 

ขอ ๘.   ถามีการเปล่ียนแปลงแกไขระเบียบนี้ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี   ๑๕    พฤษภาคม   พ.ศ.    ๒๕๖๑ 
 
 
 

                  ( นายวิชิน  หม่ืนศรีจูม )       ( นายสุรพล   เช้ือชมกุล )                                          
      ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     

 
 



 
 

 
 

ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
วาดวย   “กิริยามารยาทของนกัเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑” 

*************** 
  ดวยนักเรียนแตละคนมาจากสถานภาพทางครอบครัวท่ีแตกตางกันการปฏิบัติตน กิริยามารยาท 
ยอมมีความแตกตางกันออกไป โรงเรียนเหน็ความสําคัญในการใหความรูอบรม ศีลธรรม จริยธรรม กริยา
มารยาทตาง ๆ ควบคูไปกับการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตนใหถูกตองตามกาลเทศะเปนท่ี
ยอมรับของสังคม ปฏิบัติตนไปในทางเดียวกันอันจะกอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยแกสวนรวม   โรงเรียน
จึงไดออกระเบียบนี้ เพื่อใหนักเรียนถือปฏิบัติ 
  ขอ ๑.   ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบวาดวยกิริยามารยาทของนักเรียน” 
  ขอ ๒.   ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค 

(๑) เพื่อใหนักเรียนไดทราบถึงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทของนักเรียน 
(๒) เพื่อใหนักเรียนไดไดปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสมตามสถานภาพของนักเรียน 
(๓) เพื่อใหนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัไดอยางมีความสุข 
(๔) เพื่อใหนักเรียนเปนท่ียอมรับและเปนบุคคลท่ีมีคุณคาทางสังคม 

ขอ ๓.   ใหใชระเบียบนีต้ั้งแต วันท่ี ๑๕ เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป 
ขอ ๔.   ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค 

(๑) กิริยามารยาท หมายถึง ลักษณะท่ีนักเรียนไดแสดงออก ตอบุคคลและสถานท่ี
ในทางท่ีดีงาม 

(๒) บุคคล หมายถึง บุคคลท่ังไป 
(๓) นักเรียน หมายถึง   นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   ต้ังแตช้ันอนุบาลถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(๔) ครู-อาจารย   หมายถึง ครู-อาจารยโรงเรียนเทศบาลวัดกลางทุกคน 

 
ขอ ๕.   นักเรียนจะตองประพฤติปฏิบัติตน ใหเหมาะสมและถูกตองกับสภาพของนักเรียน มี

กิริยามารยาทเรียบรอย ตองถือปฏิบัติตามระเบียบ ดงันี ้
 (๑)   นกัเรียนมาถึงโรงเรียนตองทําความเคารพครูเวร  และพระพุทธรูปโดยการไหว 

(๒)   เม่ือพบเห็น  ครู-อาจารย  สวนทางหรือผานมา  ใหนักเรียนหยุดยนืตรงกอนแลว
ทําความเคารพโดยการไหว 

(๓)   เม่ือเดินผานครูในขณะท่ีครูนั่งหรือยืนอยู  นักเรียนตองกมตัวลงเล็กนอย 



๑๙ 
 

(๔)   หามแสดงกิริยาวาจาท่ีไมสุภาพ  ลวงเกิน  หรือไมเคารพ ตอครู-อาจารย 
(๕)   นกัเรียนจะตองไมถือวสิาสะ  ไรมารยาท  หยิบส่ิงของเคร่ืองใชบนโตะครู  โดย

ไมไดรับอนุญาต 
(๖)   หามแสดงกิริยามารยาทอาการลอเลียนครู 
(๗)   หามนักเรียนใชวาจาไมสุภาพ    
(๘)   ไมสงเสียงดังหรือกระทําการใดๆ ในอันจะกอใหเกดิเสียงรบกวนการเรียนการ

สอน 
(๙)   หามกระทําการใดๆ ในอันจะกอใหเกดิเสียงรบกวนการเรียนการสอน 

ขอ ๖.  ใหผูชวยผูบริหารสถานศึกษา  รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้ โดยความเหน็ชอบของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

ขอ ๗.   หากระเบียบนี้มีปญหาไมวากรณใีดๆ  ในการปฏิบัติ  ผลการวินจิฉัยของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  ใหถือเปนอันส้ินสุด 

ขอ ๘.   ถามีการเปล่ียนแปลงแกไขระเบียบนี้ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 
 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี   ๑๕    พฤษภาคม   พ.ศ.    ๒๕๖๑ 

 
 
 

                  ( นายวิชิน  หม่ืนศรีจูม )       ( นายสุรพล   เช้ือชมกุล )                                           
      ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
วาดวย   “ความประพฤตินักเรยีน พ.ศ. ๒๕๖๑” 

*************** 
 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) วันท่ี ๖ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๑๘   วาดวยความประพฤติของนกัเรียนเพื่อใหนักเรียนประพฤติใหเหมาะสมกับสภาพาการเปน
นักเรียน   ตามระเบียบโรงเรียนเทศบาลวาดวย  “ความประพฤติของนกัเรียน”  จึงวางระเบียบไวดงันี้ 

ขอ ๑.  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๑” 
ขอ ๒.  ระเบียบนี้มีวัตถุประสงคคือ 

(๑) เพื่อใหนักเรียนประพฤติตนใหเหมาะสมกบัสภาพการเปนนักเรียน 
(๒) เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตนใหถูกตองตามระเบียบวาดวยความประพฤตขิองนักเรียน 

ขอ ๓.  ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตวันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ขอ ๔.  ในระเบียบนี ้

(๑) นกัเรียน  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  ต้ังแตช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

(๒) ครู-อาจารย  หมายถึง  คณะครู-อาจารยโรงเรียนเทศบาลวดักลางทุกคน 
(๓) รองผูบริหาร  หมายถึง รองผูอํานวยการฝายปกครองโรงเรียนเทศบาลวดักลาง 
(๔) ผูบริหาร  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 

ขอ ๕.  นักเรียนตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน  ดังนี ้
(๑) หามแตงเคร่ืองแบบนักเรียนเพียงสวนใดสวนหนึ่ง  หรือแตงกายไมถูกตองตามระเบียบ  วาดวย

การแตงกายของโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
(๒) หามใชเคร่ืองสําอางหรือส่ิงปลอมเพื่อการเสริมสวย  เชน  เคร่ืองประดับ  ของมีราคา  สรอยคอ  

แหวน  กําไลมือ  ตางห ู ยอมผมแฟช่ัน 
(๓) ไมเขาไปในสถานท่ีไมสมควร  เชน  โรงภาพยนตร  ศูนยการคา  บาร ไนตคลับ  สถานอาบอบ

นวด  สนามมา  สนุกเกอร  บอนการพนัน  รานเกม เวนแตนักเรียนจะอยูในสถานท่ีนั้นกับ
ผูปกครอง 

(๔)  หามไปในสถานท่ีคาประเวณี  เวนแตจะเปนผูอาศัยอยูในสถานท่ีนั้นกบัผูปกครอง 
(๕) หามคบคาสมาคมกับผูหญิงท่ีประพฤติตนเปนการคาประเวณี  เวนแตเปนญาติกับหญิงนั้น 

 



๒๑ 
 

(๖) หามเขาไปในงานหรือรวมสังสรรคและงานนั้นมีการเตนรํา  หรือมีการแสดงท่ีไมเหมาะสมกับ
สภาพการเปนนักเรียนเวนแตไปกับผูปกครองหรือสถานศึกษาเปนผูจัด 

(๗) หามประพฤตตินในทํานองชูสาว 
(๘) หามมีวัตถุระเบิดหรือพกอาวุธ  หรืออุปกรณเจตนาใหเปนอาวุธ 
(๙)  หามหลบหนี  หรือหลีกเล่ียงการมาโรงเรียน 
(๑๐) หามแสดงกิริยาวาจา  หรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่งท่ีไมเปนสุภาพชน 
(๑๑) หามเลนเกม การพนันซ่ึงตองหามตามกฎหมาย 
(๑๒) หามทําลายสาธารณะสมบัติ  หรือทําความสกปรกแกสาธารณะสมบัติ 
(๑๓) ไมม่ัวสุมกอความรําคาญแกผูอ่ืน  หรือยุยงสงเสริมกอความไมเรียบรอยตอสังคม ดวยวิธีการ  

ใดๆก็ตาม 
(๑๔) หามสูบบุร่ี  กัญชา  เสพสุรามึนเมาหรือยาเสพติดทุกชนดิ  หรือมีไวในครอบครอง 
(๑๕) หามเท่ียวกลางคืน 
(๑๖) ไมแสดงความเคารพหรือแสดงอาการแข็งกระดางตอผูท่ีควรเคารพ 
(๑๗) หามกระทํา หามดู  หามครอบครอง  ซอนเรนรูปภาพหรือหนังสือลามก อนาจาร 
(๑๘) หามประพฤตตินเปนท่ีเสียหายตอช่ือเสียงของสถานศึกษา 
(๑๙) ไมกาวราวดื้อร้ัน  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังสอนของครู- อาจารย  หรือผูปกครอง 
(๒๐) ไมกระทําผิดกฎหมายบานเมือง 
(๒๑) ไมกอการทะเลาะวิวาท 
(๒๒) ไมประพฤติตนเปนขโมย 

ขอ ๖. ใหรองผูบริหารสถานศึกษา  รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้ โดยความเหน็ชอบของผูบริหาร 
ขอ ๗.  หากระเบียบนี้มีปญหาไมวากรณีใดๆในการปฏิบัติ  ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ถือเปนอันส้ินสุด 
ขอ ๘.  ถามีการเปล่ียนแปลงแกไขระเบียบนี้ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี   ๑๕    พฤษภาคม   พ.ศ.    ๒๕๖๑ 

 
 
 

                   ( นายวิชิน  หม่ืนศรีจูม )        ( นายสุรพล   เช้ือชมกุล )                                            
      ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     

 



 
 

 
 

ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
วาดวย   “การเขาแถวเดิน พ.ศ. ๒๕๖๑” 

*************** 
 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนผูมีระเบียบวนิยัในตนเอง  รูจักการเปนผูนาํ  ผูตามในสังคม โรงเรียนจึงได

กําหนดระเบียบ  การเขาแถว  เดินแถว  ใหนักเรียนไดถือปฏิบัติ 
 ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบการเขาแถว  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
 ขอ ๒. ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค  คือ 

(๑) เพื่อฝกใหนักเรียน  เปนผูมีระเบียบวินยัในตนเอง 
(๒) เพื่อฝกใหนักเรียนเปนผูนํา  ผูตามท่ีดี 
(๓) เพื่อฝกใหนักเรียนเขาแถว  เดินแถวอยางมีระเบียบ 

ขอ ๓. ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตวันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เปนตนไป 
ขอ ๔. ในระเบียบนี ้

(๑) นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  ต้ังแตช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

(๒) ครู-อาจารย  หมายถึง  ครู-อาจารย  โรงเรียนเทศบาลวัดกลางทุกคน 
(๓) รองผูบริหาร  หมายถึง รองผูอํานวยการฝายปกครองโรงเรียนเทศบาลวดักลาง 
(๔) ผูบริหาร  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 

ขอ ๕. การเขาแถว-เดินแถว  ใหนกัเรียนปฏิบัติดังนี ้
 (๑)  นกัเรียนจะตองเร่ิมเขาแถวเพ่ือทํากิจกรรมหนาเสาธง ใหเสร็จกอน เพลงมารช โรงเรียนจบ ๓
รอบ เร่ิม เวลา ๐๘.๐๐ น. 
 (๒)  การเขาแถวทํากิจกรรมหนาเสาธงตอนเชา  ใหยืนแถวในลักษณะแถวตอนลึกเปนช้ันๆ โดย
เร่ิมจากนกัเรียนหญิงกอนแลวตอทายดวยนกัเรียนชายของแตละช้ันโดยเรียงลําดับสูงตํ่า 
 (๓)  ระหวางแถวแตละหองเรียน  ใหหางกนัพอเหมาะกบัพ้ืนท่ีสนาม 
 (๔)  ในการเขาแถวเคารพธงชาติ  และทํากจิกรรมหนาเสาธง  ใหมีครู-อาจารยประจําช้ันควบคุม
แถว  โดยยืนกาํกับทายแถวในช้ันตน  ยกเวนครูเวรหนาประตู  หรือเวนแตไมสามารถเขาแถวหนาเสาธงได 
 (๕)  ในขณะเขาแถวครู-อาจารย  ใหการอบรมหนาเสาธงได  นักเรียนจะตองยนืตรง 
 (๖)  เม่ือครู- อาจารย  ส่ังการใหนกัเรียนแยกยายเขาหองเรียน  ใหนักเรียนเดนิโดยเขาช้ันเรียนเปน
แถว 
 (๗)  ขณะเดินแถวเขาเรียน  ไมเดินแซงหนาคนอ่ืน  ไมวิ่ง  ไมแตกแถวแยกไปที่อ่ืนกอนเขาช้ันเรียน 



 
๒๓ 

 
 (๘)  เม่ือเปล่ียนช่ัวโมงเรียน  นักเรียนท่ีไมไดเรียนในหองเรียน  จะตองเขาแถวเดนิ  อยางมีระเบียบ
ไปเรียนสถานท่ีท่ีครู - อาจารยนัดหมาย 
 (๙)  ใหนกัเรียนเขาแถวตอนเรียงหนึ่งเพื่อเขารับบริการอาหาร 

 ขอ ๖. ใหรองผูบริหารสถานศึกษา  รักษาการนี้เปนไปตามระเบียบนี้  โดยความเห็นชอบของผูบริหาร 
 ขอ ๗. หากระเบียบนี้มีปญหาไมวากรณีใดๆในการปฏิบัติผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 ขอ ๘. ถามีการเปล่ียนแปลงแกไขระเบียบนี้  ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

  
ประกาศ ณ วนัท่ี   ๑๕    พฤษภาคม   พ.ศ.    ๒๕๖๑ 

 
 
 

                  ( นายวิชิน  หม่ืนศรีจูม )      ( นายสุรพล   เช้ือชมกุล )                                            
      ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
วาดวย   “การลงโทษนักเรียน”   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

************** 
 อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   วาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๔๓ ลงวนัท่ี  ๑๑  กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๔๓ จึงวางระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   พ.ศ. ๒๕๖๑   ไวดังนี ้
 ขอ ๑.     ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  วาดวยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ขอ ๒.   ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค   ดังนี้ 

(๑) เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 
(๒) เพื่อใหเกิดความสงบสุขในโรงเรียน 
(๓) เพื่อใหนักเรียนเกิดความสํานึกในการกระทําผิด 
(๔) เพื่อใหนักเรียนมีความประพฤติปฏิบัติไดถูกตองตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

ขอ ๓.   ใหใชระเบียบนีต้ั้งแตวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑   เปนตนไป 
ขอ ๔.   ในระเบียบนี ้

(๑) นักเรียน หมายถึง นักเรียนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวดักลางต้ังแต อนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

(๒) ครู -  อาจารย   หมายถึง ครูอาจารยโรงเรียนเทศบาลวัดกลางทุกคน 
(๓) รองผูบริหาร หมายถึง  รองผูอํานวยการฝายปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
(๔) หัวหนาสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
(๕) “การลงโทษ”  หมายถึง  การลงโทษนักเรียนท่ีประพฤติผิด หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับ

ของ สถานศึกษา ท้ังนอกและในสถานศึกษา ตามหลักฐานปรากฏ โดยมีความมุงหมายเพื่อ
วากลาวตักเตือนใหนักเรียนมีความประพฤติดีและเปนแบบอยางท่ีดีในสังคม 

ขอ ๕. การลงโทษนักเรียนอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสถานศึกษาหรือครู อาจารยท่ีหวัหนา
สถานศึกษามอบหมายท่ีจะดําเนินการตามความเหมาะสมดังนี้  

            (๑)   การวากลาวตักเตือน ใชกับนักเรียนท่ีกระทําความผิดไมรายแรง โดยจะตองช้ีแจงอยางมี
เหตุผล ใหนกัเรียนเขาใจ ถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากความผิดนั้นๆ เชน ยดึถุงเทา ตุมห ูเคร่ืองประดับอ่ืนๆ ตัดผม ถา
เปนทรัพยมีคาใหผูปกครองมาติดตอรับภายหลัง โดยแจงใหนกัเรียนทราบลวงหนา และเสียคาปรับตามกฎหมาย 

             (๒)   การทํากิจกรรมสาธารณะในที่เปดเผย ในลักษณะเพื่อบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม ให
นักเรียนเกดิจติสํานึกท่ีดี ไมประพฤติช่ัว และกลับตัวเปนคนดีตอไป 

 



๒๕ 
 

            (๓)   การทําทัณฑบน   ใหหวัหนาสถานศึกษาและคณะกรรมการที่ไดแตงต้ังพิจารณา   ลงโทษ
นักเรียนประพฤติตนไมสมควรแกสภาพนกัเรียน   ในกรณีท่ีทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียงเกียรติยศของสถานศึกษา
หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาอยางรายแรง   หรือไดรับโทษอยางอ่ืนแลวแตยังไมเข็ดหลาบ เม่ือทํา
ทัณฑบน แลวใหนํานักเรียนเขาอบรม บําบัด ถานักเรียนมีพฤติกรรมเกิดข้ึนซํ้าใหพิจาณาขอตอไป 

 (๔)  การส่ังพักการเรียน   ใหหวัหนาสถานศึกษาพจิารณาลงโทษส่ังพักการเรียนในกรณี
ตอไปนี ้

  ๔.๑  นักเรียนประพฤติไมสมควรแกสภาพนักเรียนในกรณีท่ีทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียง
เกียรติยศของสถานศึกษาหรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาอยางรายแรง   หรือเคยถูกลงโทษ   ใหทํา
ทัณฑบนมาแลว   แตยังมีการกระทําอีก 

  ๔.๒  นกัเรียนท่ีฝาฝนระเบียบท่ีระบุไวใหส่ังพักการเรียน   การลงโทษส่ังพักการเรียน   
จะส่ังพักไดคร้ังหนึ่งไมเกินเจ็ดวนัหรือจนกวาความผิดนัน้จะไดรับการแกไขใหถูกตอง   ถาส่ังพักการเรียนเกิน
เจ็ดวันใหขออนุมัติผูวาราชการจังหวดั   เม่ือส่ังพักการเรียนแลว   ใหแจงบิดามารดาหรือผูปกครองนักเรียน
ทราบเปนลายลักษณอักษร 

 (๕)   การใหยายสถานศึกษา  นักเรียนประพฤตตินไมเหมาะสมแกสภาพนักเรียนหรือฝาฝน
ระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา   หรือประพฤติผิดศีลธรรมจนเปนท่ีเห็นไดวา   ถาใหอยูในสถานศึกษาตอไป
จะทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียงเกยีรติยศของสถานศึกษาหรือจะเปนเหตุใหระเบียบวินยัหรือศีลธรรมอันดีของ
นักเรียนอ่ืนพลอยเส่ือมเสียใหหวัหนาสถานศึกษาเชิญบิดา  มารดา  หรือผูปกครองมารับทราบเหตุผล  แลวให
นักเรียนผูนั้นยายสถานศึกษา   โดยทางโรงเรียนออก เอกสารให 

 (๖)   การคัดช่ือออก ในกรณท่ีีไมมาเรียนเลย ๑ ภาคเรียน หรือ นักเรียนประพฤติตามที่กลาวไว
ใน ขอ (๙) และหวัหนาสถานศึกษาไดเชิญบิดามารดา หรือผูปกครองมารับทราบเหตุผลแลวแตบิดามารดา หรือ
ผูปกครองไมมาในเวลาอันสมควรใหแจงเหตุผลใหทราบทางไปรษณียลงทะเบียนแจงรายงานขออนุญาตคัดช่ือ
นักเรียนผูนั้นออกจากสถานศึกษาตอผูวาราชการจังหวัดเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงคัดช่ือออกโดยไมออกเอกสาร
ให 

 (๗)   หามลงโทษนักเรียนดวยวิธีรุนแรง   หรือแบบกล่ันแกลง   หรือลงโทษดวยความโกรธ   
หรือดวยความพยาบาท   หรือลงโทษนักเรียนท่ีกําลังเจ็บปวย   หรือกําลังมีปญหากระทบกระเทือนใจอยาง
รายแรง   และใหคํานึงถึงอายุของนักเรียนดวยการลงโทษนักเรียนใหเปนไปเพ่ือวากลาวส่ังสอน   โดยเจตนาท่ี
จะแกไขนิสัยและความประพฤติไมดีของนักเรียน   ใหรูสึกในความผิด   ละเวนการประพฤติช่ัวและกลับ
ประพฤติตนในทางดีตอไป 

 (๘)   การลงโทษนักเรียนทุกคร้ัง  ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาทําเปนหลักฐานในสมุดหมาย
เหตุรายวันและแจงใหบิดา  มารดาหรือผูปกครองทราบเปนหนังสือดวยทุกคร้ัง 

 (๙)  ความผิดและการลงโทษ  
 



๒๖ 
 

  ๙.๑   ความผิดข้ันเบา (ตักเตือน  ทําทัณฑบน  และ/หรือ  ทํากิจกรรม ทางโรงจะให ๒ 
คร้ังเทานั้น)  

   ๙.๑.๑   มาถึงโรงเรียนเกนิเวลา ๐๘:๓๐ น. โดยไมมีเหตุอันควร 
   ๙.๑.๒   สงเสียงอึกทึกในหองเรียน 

๙.๑.๓   ไมรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและ ในหองเรียน 
๙.๑.๔   กลาววาจาหยาบคาย 
๙.๑.๕   ไมปกอักษร ท.ว.ก.  ช่ือ  สกุล  และตัวเลขบอกระดับช้ันประถมศึกษา

ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และ เข็มสัญลักษณในระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

๙.๑.๖   ไมแสดงความเคารพครู -  อาจารย 
๙.๑.๗   ไวผม ผิดระเบียบ ไมเหมาะสมกับความเปนนกัเรียน 
๙.๑.๘   ไวหนวดเครา 
๙.๑.๙   ไมติดกระดุมเส้ือใหเรียบรอย 
๙.๑.๑๐ ใชเคร่ืองประดับท่ีมีราคา   และไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน   

ยกเวนนาฬกิาขอมือท่ีใชสายนาฬิกาท่ีสุภาพ 
๙.๑.๑๑   ไมเขาแถวเปนคิวเพื่อรับบริการอาหารเคร่ืองดื่มจากแมคาท่ีโรง

อาหาร 
๙.๑.๑๒ เม่ือลงจากรถโดยสารแลวไมเดนิแถวอยางมีระเบียบเขาสูโรงเรียน 
๙.๑.๑๓ ดื่มน้ํา   และซ้ืออาหารนอกเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด 
๙.๑.๑๔ ใชเคร่ืองสําอาง  เพื่อการเสริมสวย 

๙.๒   ความผิดข้ันปานกลาง (โทษทําทัณฑบน  ส่ังพักการเรียน   และ/หรือ ทํา
กิจกรรม ทางโรงจะให ๒ คร้ังเทานั้น) 

๙.๒.๑   ขาดเรียนโดยไมแจงเหตุผลใหโรงเรียนทราบติดตอกันเกนิ   ๓ วัน 
๙.๒.๒   ออกนอกบริเวณโรงเรียน   โดยไมไดรับอนุญาต 
๙.๒.๓   เคร่ืองแตงกายผิดระเบียบ 
๙.๒.๔   ปลอมแปลงลายเซ็นในหนังสือผูปกครองท่ีมีมาถึงโรงเรียน 
๙.๒.๕   หลบหนี หรือหลีกเล่ียงการเขาเรียน 
๙.๒.๖    แสดงกิริยาวาจา   หรือกระทําอยางหนึ่งอยางใดท่ีไมเปนสุภาพชน 
๙.๒.๗   เท่ียวเตรเรรอนอยูในท่ีสาธารณะ   หรือทําลายทรัพยสมบัติของ

สาธารณะหรือทําความสกปรกแกสาธารณสถาน 
๙.๒.๘   ม่ัวสุม   และกอความเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืนดวยวิธีการใดๆก็ตาม 
๙.๒.๙   เท่ียวเตรในเวลากลางคืน 



๒๗ 
 
๙.๒.๑๐ แสดงพฤติกรรมทางชูสาว 
๙.๒.๑๑ เม่ือพบครู- อาจารยหรือเดินผานครู   อาจารยไมแสดงความเคารพ

หรือแสดงอาการแข็งกระดาง 
๙.๒.๑๒ ทะเลาะววิาท   หรือยุยงสงเสริมใหเกิดความแตกแยกและสามัคคีใน

หมูคณะ 
๙.๒.๑๓   เขาไปในสถานท่ีท่ีไมบังควร   เชน ผับ บาร  โตะบิลเลียด ซอง

โสเภณี รานเกม  รานรับแทงบอล 
๙.๒.๑๓   คบเพ่ือนอันธพาล   หรือชักนําเขามาโรงเรียน 
๙.๒.๑๔   เขาไปในงานหรือรวมสังสรรค   และงานนัน้มีการเตนรําหรือการ

แสดงท่ีไมสมควรแกสถานภาพของโรงเรียน  หรือสถานศึกษาเปนผูจดั 
   ๙.๓   ความผิดข้ันรุนแรง (ส่ังพักการเรียน  ใหออก  คัดช่ือออก) 
    ๙.๓.๑   สูบบุหร่ีหรือยาเสพติดทุกชนดิ  โดยไดรับโทษตามกฎหมายกําหนด 
    ๙.๓.๒   ดื่มเครื่องดองของมึนเมาทุกชนดิ 
    ๙.๓.๓   เลนการพนันซ่ึงตองหามตามกฎมายการพนนั 
    ๙.๓.๔   ทะเลาะววิาทสถานหนัก   ระหวางเพ่ือนโรงเรียนเดียวกนั 
    ๙.๓.๕   พกอาวุธเขามาในโรงเรียน 
    ๙.๓.๖   ลักขโมย 
    ๙.๓.๗   กอววิาทระหวางโรงเรียนตอโรงเรียน 

  ๙.๓.๘   ประพฤติช่ัวหรือกระทําความผิด  ซ่ึงนาํความเส่ือมเสียเกียรติยศมาสู 
โรงเรียน 

    ๙.๓.๙   แสดงกิริยาท่ีขาดความเคารพตอครู   อาจารย 
    ๙.๓.๑๐   กระทําความผิดตอกฎหมายบานเมือง 
 ขอ ๖.   ใหรองผูบริหาร สถานศึกษา   รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้โดยความเหน็ชอบของผูบริหาร 
 ขอ ๗.   หากระเบียบนี้มีปญหาไมวากรณใีด ๆ ในการปฏิบัติ   ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
โรงเรียนถือเปนท่ีส้ินสุด 
 ขอ ๘.   ถามีการเปล่ียนแปลงแกไขระเบียบ ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี   ๑๕    พฤษภาคม   พ.ศ.    ๒๕๖๑ 

 
 

                  ( นายวิชิน  หม่ืนศรีจูม )         ( นายสุรพล   เช้ือชมกุล )                                         
      ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 



ภาคผนวก     
เกณฑการตัดคะแนนความประพฤต ิ

หมวดท่ี ๑ การแตงกาย 
 

ขอ พฤติกรรมท่ีกระทําผิด การลงโทษตอคร้ัง 
๑ สวมเส้ือผา ถุงเทา  รองเทาผิดระเบียบ ตัด ๕ คะแนน 
๒ ใสชุดพลศึกษาในวนัท่ีไมมีการเรียนการสอน ตัด ๕ คะแนน 
๓ ไมแตงเคร่ืองแบบลูกเสือ เนตรนารี  หรือนักศึกษาวิชาการทหาร 

ในวนัท่ีมีกจิกรรมหรือโรงเรียนนดัหมาย 
ตัด ๕ คะแนน 

๔ ทรงผมผิดระเบียบ    ผมยาวหรือยอมสีใหผิดไปจากธรรมชาติ ตัด ๕ คะแนน 
๕ แตงหนาทาปาก  ใชเคร่ืองสําอาง  ไวเล็บยาว  ทาสีเล็บ หรือดัดแปลง 

การแตงกายใหผิดธรรมชาติ  ไมเหมาะสมกับสภาพความเปนนักเรียน 
ตัด ๕ คะแนน 

๖ สวมรองเทาเหยียบสน  สวมถุงเทา ส้ัน  หรือดัดแปลงถุงเทาใหส้ัน 
พับหรือมวนถุงเทาใหผิดปกติ 

ตัด ๕ คะแนน 

๗ นักเรียนชายไวหนวด   ไวเครา    ใสตางห ู ตัด ๕ คะแนน 
๘ เจตนาสวมเส้ือผาใหมีขนาดเล็กหรือใหญกวาปกต ิ ตัด ๕ คะแนน 
๙ สวมเคร่ืองแตงกายท่ีตนเองไมไดเปนเจาของ ตัด ๕ คะแนน 
๑๐ จงใจปกปดช่ือตนเองหรือกระทําใหเขาใจผิดวาเปนผูอ่ืน ตัด ๕ คะแนน 
๑๑ จงใจฝาฝนระเบียบการแตงกายอยูเสมอ ตัด ๒๐ คะแนน 

 
 

หมวดท่ี  ๒ การปฏิบัตตินในโรงเรียน 
 

ขอ พฤติกรรมท่ีกระทําผิด การลงโทษตอคร้ัง 
๑๒ มาสาย ตัด ๑๐ คะแนน 
๑๓ ไมเขารวมพิธีเคารพธงชาติโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ตัด ๑๐ คะแนน 
๑๔ ไมเขารวมกจิกรรมโฮมรูม ตัด ๕ คะแนน 
๑๕ รับประทานอาหารนอกเวลาหรือสถานท่ีท่ีโรงเรียนกําหนด ตัด ๑๐ คะแนน 
๑๖ เจตนาไมรักษาความสะอาดบริเวณท่ีตนใชงาน ตัด ๑๐ คะแนน 
๑๗ ไมเขารวมกจิกรรมอบรมจริยธรรม ตัด ๑๐ คะแนน 
๑๘ ไมเขารวมกจิกรรมพิเศษตามท่ีโรงเรียนกาํหนด โดยไมมี 

เหตุผลอันสมควร 
ตัด ๑๐ คะแนน 

 



๒๙ 
หมวดท่ี  ๓  การปฏิบัติตนในหองเรียน 

 
ขอ พฤติกรรมท่ีกระทําผิด การลงโทษตอคร้ัง 
๑๙ สงเสียงอึกทึกรบกวนการเรียนของผูอ่ืน ตัด ๕ คะแนน 
๒๐ ไมรักษาความสะอาดหองเรียน ตัด ๕ คะแนน 
๒๑ นําอาหารหรือเคร่ืองดื่มมารับประทานอาหารในหองเรียน ตัด ๕ คะแนน 
๒๒ ไมสนใจการเรียนการสอน ตัด ๕ คะแนน 
๒๓ ไมสงการบานหรืองานท่ีไดรับมอบหมายตามกําหนด ตัด ๕ คะแนน 
๒๔ ไมมีหนังสือ แบบฝกหัด หรือเอกสารการเรียน ตัด ๕ คะแนน 

 
หมวดท่ี ๔ พฤติกรรมไมพึงประสงค 

 
ขอ พฤติกรรมท่ีกระทําผิด การลงโทษตอคร้ัง 
๒๕ ใชวาจา หรือแสดงกิริยาหยาบคาย ไมสุภาพตอบุคคลอ่ืน ตัด ๓๐ คะแนน 
๒๖ ขัดคําส่ัง หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําของครู ตัด ๓๐ คะแนน 
๒๗ หนีเรียน หรือออกนอกโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต ตัด ๔๐ คะแนน 
๒๘ ขาดเรียนติดตอกันเกนิ ๓ วนัโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ตัด ๔๐ คะแนน 
๒๙ มีส่ือลามกไวในครอบครอง ตัด ๔๐ คะแนน 
๓๐ เลน เกม การพนันทุกชนดิ ตัด ๕๐ คะแนน 
๓๑ ทุจริตในการสอบ ตัด ๕๐ คะแนน 
๓๒ สูบบุหร่ี หรือมีบุหร่ีไวในครอบครอง  ตัด ๕๐ คะแนน 
๓๓ ปลอมแปลงลายมือผูอ่ืนหรือปลอมเอกสารเพื่อยื่นตอโรงเรียน ตัด ๓๐ คะแนน 
๓๔ ใหการเท็จ หรือไมใหความรวมมือในการสอบสวน ตัด ๓๐ คะแนน 
๓๕ ทะเลาะวิวาทสถานเบาโดยไมมีอาวุธ ตัด ๓๐ คะแนน 
๓๖ เท่ียวกลางคืน เขาไปในสถานบริการ หรือสถานท่ีท่ีไมบังควรอ่ืนๆ ตัด ๕๐ คะแนน 
๓๗ ทําลายทรัพยสินของบุคคลอ่ืน หรือของโรงเรียน ตัด ๕๐ คะแนน 
๓๘ กล่ันแกลง รังแก ขมขูผูอ่ืน โดยประสงคราย  หรือเพื่อผลประโยชน

แหงตน 
ตัด ๕๐ คะแนน 

๓๙ ดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ตัด ๘๐ คะแนน 
๔๐ แอบใชงานหรือหยิบฉวยทรัพยสินบุคคลอ่ืนโดยท่ีเจาของ ไมอนุญาต ตัด ๕๐ คะแนน 

 
 
 



๓๐ 
  
 

ขอ พฤติกรรมท่ีกระทําผิด การลงโทษตอคร้ัง 
๔๑ มีอาวุธทุกชนดิไวในครอบครอง ตัด ๕๐ คะแนน 
๔๒ ประพฤติตนทํานองชูสาว  หรือรบกวนทางเพศ เพื่อใหเกดิความอับ

อายเส่ือมเสียช่ือเสียง หรือมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมกับวัยเรียน 
ตัด ๖๐ คะแนน 

๔๓ เสพและเกีย่วของกับสารเสพติดทุกประเภท ตัด ๑๐๐ คะแนน สงตัว
ดําเนินคด ี

๔๔ ตระเตรียม พกพาอาวุธหรือส่ิงท่ีใชเปนอาวธุ เพื่อทะเลาะวิวาท หรือ
ทะเลาะวิวาท โดยใชอาวุธประกอบ 

ตัด ๕๐ คะแนน 

๔๕ เปนผูปลุกปนใหเกิดการวิวาทหรือแตกความสามัคคี ตัด ๓๐ คะแนน 
๔๖ ไมยอมรับผิดแมมีหลักฐานชัดเจน หลบหนีการไตสวน ตัด ๔๐ คะแนน 
๔๗ แสดงพฤติกรรมกาวราวตอครูอาจารย ท้ังตอหนาและกระทําผานส่ือ

ใดๆ 
ตัด ๔๐ คะแนน 

๔๘ ทะเลาะวิวาท หรือรวมในการวิวาทข้ันรุนแรง ทําใหคูกรณีบาดเจ็บ
หรือใชอาวุธประกอบการวิวาท 

ตัด ๑๐๐ คะแนน  สงตัว
ดําเนินคด ี

๔๙ เปนผูตองหาในคดีอาญารายแรงทุกประเภท ตัด ๑๐๐ คะแนน  สงตัว
ดําเนินคด ี

 
หมวดท่ี ๕ การแกไขคะแนนความประพฤต ิ

ในกรณีท่ีนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติหากเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนกําหนด จะไดรับการเพิ่ม
คะแนนชดเชยท่ีถูกหักดังนี ้

ขอ  กิจกรรมท่ีทํา ตอคร้ัง 
๕๐ อาสาทําความสะอาดหองเรียน เพิ่ม ๒๐  คะแนน 
๕๑ อาสาทําความสะอาดสนามและบริเวณ เพิ่ม ๒๐  คะแนน 
๕๒ อาสาทําความสะอาดหองน้ํา เพิ่ม ๓๐  คะแนน 
๕๓ อาสาสมัครบําเพ็ญประโยชนตอสังคม เพิ่ม ๑๕  คะแนน 
๕๔ อาสารวมกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน เพิ่ม ๒๐ คะแนน 
๕๕ นําเกยีรติยศและช่ือเสียงมาสูโรงเรียน เพิ่ม ๕๐ คะแนน 
๕๖ รวมมือกับโรงเรียนในการแกไขพฤติกรรมของเพื่อน เพิ่ม ๒๐ คะแนน 

 
ท้ังนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของครูท่ีปรึกษา หวัหนาระดับ และหัวหนากรรมการระดับช้ัน 

 



 

หลักเกณฑการลงโทษ 
 
 นักเรียนท่ีปะพฤติผดิระเบียบวาดวยคะแนนความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยลงโทษตามท่ีกําหนดไว 
ตามความหนกัเบาของพฤตกิรรมการทําผิด ดังนี ้

๑. วากลาวตักเตือน กรณีความผิดเล็กนอย 
๒. หักคะแนนความประพฤติข้ันตํ่า ๓๐ คะแนน ใหลงบันทึกในสมุดบันทึกฝายปกครอง

สายช้ันหรือปกครองกลาง คร้ังท่ี ๑ 
๓. หักคะแนนความประพฤติ ๓๑-๕๐ คะแนน ใหลงบันทึกในสมุดบันทึกฝายปกครอง

สายช้ันหรือปกครองกลาง พรอมผูปกครอง คร้ังท่ี ๒ 
๔. หักคะแนนความประพฤติ ๕๑-๗๐ คะแนน ใหลงบันทึกทําทัณฑบน คร้ังท่ี ๑ ในสมุด

บันทึกฝายปกครอง พบหัวหนางานระเบียบวินัยหรือเลขาฝายปกครอง พรอม
ผูปกครอง  

๕. หักคะแนนความประพฤติ ๗๑-๙๙ คะแนน ใหลงบันทึกทําภาคทัณฑ คร้ังท่ี ๒ ในสมุด
บันทึกฝายปกครองพบรองผูอํานวยการฝายปกครอง พรอมผูปกครอง  

๖. หักคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนนข้ึนไป เลขาฝายปกครองรายงานผลการ
สอบสวน และพบผูอํานวยการโรงเรียน พรอมผูปกครอง เพื่อ พิจารณาการเรียนตอ 

 
หมายเหตุ หากนักเรียนภาคทัณฑ ทางโรงเรียนจะไมออกใบรับรองความประพฤติให 
 
 แนวทางดําเนนิการสอบสวน ตามเหต ุตั้งแตขอ ๕-๖  

๑. ใหสอบสวนรวมกับครูแนะแนว 
๒. ต้ังแต ๑๐๐ คะแนน การจะหมดสภาพการเปนนักเรียน จะตองไดรับการพิจารณา

เห็นชอบจากผูบริหารสถานศึกษา 
 

ท้ังนี้ ตัง้แต วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป 
 
 
 

( นายวิชิน  หม่ืนศรีจูม) 
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 

 
 



การแตงกาย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 
 

 

 
 

การแตงกาย ช้ันประถมศึกษา ปที่ ๑-๓  
 
 
 



๓๓ 
 
 

 
 

การแตงกาย ช้ันประถมศึกษา ปที่ ๔-๖  
 
 
 
 
 



๓๔ 
 
 

 
 
 

การแตงกาย ช้ันมัธยมศึกษา ปที่ ๑-๓ 
 
 
 



 
๓๕ 

 
 

 
 

การแตงกาย ช้ันมัธยมศึกษา ปที่ ๔-๖ 

 
 
 



๓๖ 
 
 

 
 


