
 

 

 

คู่มือการให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 

 

 

 

โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริ

ราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร 

ว่าด้วยการปกครองนักเรียน 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการปกครองนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
สกลนครเพ่ือให้สอดเหมาะสมกันกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการอันจะ
ไปสู่การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความเจริญงอกงามท่ังด้านร่างกาย อารมณ์และสติปัญญาเป็น
พลเมืองที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตโดยยึดแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนครจึงออกระเบียบว่าด้วยการปกครองนักเรียนไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ว่าด้วยการปกครอง
นักเรียน” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งอ่ืนใดที่ว่าด้วยการปกครองนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติฯสกลนคร โดยให้ให้ฉบับนี้แทน 

หมวด 1 
การปฏิบัติภายในโรงเรียน 

 
ข้อ 1 การมาเรียน 
 นักเรียนจะต้องมาทันเวลาเข้าแถว 08.05 น. และร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง มิฉะนั้นจะถือว่ามาสาย 
นักเรียนที่มาสายจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน 
*หมายเหตุ 
  ส าหรับนักเรียนที่มาไม่ทันเข้าแถว ให้เข้าแถวด้านหน้าประตูโรงเรียนโดยมีครูเวรประจ าวันดูแลการ
เขา้แถว เมื่อเสร็จแล้วครูเวรประจ าวันจะเป็นผู้อบรม ตักเตือนให้พัฒนาตนเองบ าเพ็ญประโยชน์ พร้อมบันทึก/
หักคะแนนความประพฤติเป็นลายลักษณ์อักษร 
ข้อ 2 การปฏิบัติตน 
 2.1 นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีมารยาทดี กล่าวคือ 
 2.1.1 นักเรียนเดินเข้าแถวเรียงหนึ่ง เมื่อเดินผ่าน เดินสวน หรือติดต่อกับครูทุกคนต้องแสดงความ
เคารพ พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม 
 2.1.2 ไม่ส่งเสียงดังหรือพูดค าหยาบคาย หรือกระท าการใดๆ ที่ก่อความเดือนร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 
 2.1.3 นักเรียนชายต้องปฏิบัติเยี่ยงสุภาพบุรุษ นักเรียนหญิงต้องปฏิบัติเยี่ยงสุภาพสตรี ไม่ว่าจะเป็น
การนั่ง การยืน การเดิน หรือการแสดงกิริยาอาการใดๆก็ตาม 
 2.2 นักเรียนจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่ทะเลาะวิวาทกัน 



 2.3 ห้ามลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพ่ือเอาทรัพย์ของบุคคลอ่ืนโดยเด็ดขาด 
 2.4 ห้ามสูบบุหรี่และดื่มของมึนเมาที่ผสมสารเสพติดทุกชนิด ตลอดจนห้ามพกพาครอบครองหรือซ่อน
เร้นห้ามจับกลุ่มมั่วสุ่ม 
 2.5 ห้ามนักเรียนหญิงและนักเรียนชายอยู่ในที่ลับตาสองต่อสอง หรือแสดงเจตนาในทางชู้สาว 
 2.6 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
 2.7 ห้ามพกพาอาวุธหรืออุปกรณ์ที่เจตนาใช้เป็นอาวุธทุกชนิด 
 2.8 ห้ามคบเพ่ือนอันธพาลหรือชักน าเข้ามาบริเวณโรงเรียน 
ข้อ 3 การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 นักเรียนที่มีความจ าเป็นจะออกนอกบริเวณโรงเรียนในระหว่างเรียน หรือระหว่างพักกลางวันให้ไป
ติดต่อที่ห้องกิจการนักเรียนเพื่อขอรับใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยนักเรียนจะต้องน าไปแสดงต่อ
ครูผู้สอน ครูเวรประจ าวัน โดยโรงเรียนจะพิจารณาอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนในกรณีท่ีมีความจ าเป็น
เท่านั้น เมื่อได้รับอนุญาตนักเรียนจะต้องกลับมาตามเวลาที่ก าหนด 
ข้อ 4 การรับประทานอาหาร 
 4.1 ห้ามนักเรียนออกไปรับประทานอาหารนอกโรงเรียน 
 4.2 ให้นักเรียนรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณท่ีอนุญาตเท่านั้น 
 4.3 เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จแล้ว จะต้องน าพาชนะต่างๆ ส่งคืนให้เรียบร้อย 
 4.4 นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดโรงอาหาร ไม่ทิ้งเศษอาหารลงบนโต๊ะหรือพ้ืนโรงอาหาร 
ข้อ 5 หลังเลิกเรียนหรือวันหยุด 
 5.1 เมื่อเลิกเรียนแล้วให้ปิดไฟฟ้า ประตู หน้าต่างห้องเรียนให้เรียบร้อยและให้นักเรียนกลับบ้านได้ใน
เวลา 16.00 น. นักเรียนจะท ากิจกรรมต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนได้ไม่เกิน 18.00 น. 
 5.2 การท ากิจกรรมในวันหยุดจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองและโรงเรียนก่อนเป็นกรณีๆไป 
ข้อ 6 การน ายานพาหนะมาโรงเรียน 
 6.1 นักเรียนที่จะน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนต้องมีใบขับขี่และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 
 6.2 นักเรียนต้องจอดรถจักรยานยนต์ที่น ามาในบริเวณโรงจอดรถของโรงเรียนเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 2 
การลงโทษนักเรียน 

 
ข้อ 1 ให้ลงโทษนักเรียนโดยตัดคะแนนความประพฤติควบคู่กับการลงโทษ 4 สถาน ต่อไปนี้ 
 1.1 การว่ากล่าวตักเตือน 
 1.2 การท าทัณฑ์บน 
 1.3 การหักคะแนนความประพฤติ 
 1.4 การท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ข้อ 2 ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน กรณีความผิดไม่ร้ายแรง 
ข้อ 3 ลงโทษท าทัณฑ์บน กรณีมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบ 
ของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนในเรื่องเดิมแล้วยังไม่เข็ดหลาบ โดยให้ท าหนังสือและเชิญบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 
ข้อ 4 ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยคะแนนความประพฤติของ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนครก าหนด และจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ 5 ลงโทษท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนกระท าความผิดที่สมควร 
ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

หมวด 3 
คะแนนความประพฤติ 

 
ข้อ 1 หลักเกณฑ์การพิจารณาคะแนนความประพฤตินักเรียน มีดังนี้ 
 1.1 นักเรียนทุกคน ทุกระดับ มีคะแนนความประพฤติเริ่มต้นคนละ 100 คะแนน 
 1.2 ในการพิจารณาเพ่ิมหรือตัดคะแนนความประพฤติ จะพิจารณาทุกครั้งที่นักเรียนได้กระท าและ
สรุปในรอบ 1 ปีการศึกษา 
ข้อ 2 เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่กระท าความผิดตามประเภทความผิด 5 ระดับคือ 
              ความผิดระดับ 1 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 5 คะแนน ในกรณีต่อไปนี้ 
 1. แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน 
 2. มาโรงเรียนสายไม่มีเหตุผลอันสมควร 3 ครั้งแรก ส่วนครั้งต่อไปๆ หักครั้งละ 5 คะแนน 
 3. ไม่รักษาความสะอาดส่วนตัวและอาคารสถานที่ ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลท าให้โรงเรียนสกปรก 
 4. หลีกเลี่ยงหรือหนีชั่วโมงเรียน 
 5. ไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนรวม 
 6. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 



 7. ไม่รักษาเวลาเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมช้ากว่าก าหนด 
 8. ใช้เครื่องประดับและเครื่องส าอางไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
 9. ไม่สวมหมวกนิรภัย หรือไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
 10. ความผิดอื่นๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน 
ความผิดระดับ 2 ตัดคะแนนความพฤติครั้งละ 10 คะแนน ในกรณีต่อไปนี้ 
 1. แต่งกายผิดระเบียบโดยเจตนา 
 2. หนีโรงเรียน 
 3. ขาดเรียนติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 4. ปีนรั้วเข้า-ออกโรงเรียน 
 5. เที่ยวกลางคืน 
 6. ก่อการทะเลาะวิวาทสถานเบาในโรงเรียน 
 7. ยุยงให้นักเรียนด้วยกันแตกความสามัคคีในหมู่คณะ 
 8. ความผิดอื่นๆ อยู่ในระดับเดียวกัน 
ความผิดระดับ 3 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 15 คะแนน หรือท าทัณฑ์บนในกรณีต่อไปนี้ 
 1. สูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือเครื่องดองของเมาในที่สาธารณะ 
 2. ประพฤติตนส่อไปในทางชู้สาว 
 3. ทะเลาะวิวาท ชกต่อยไม่รุนแรง 
 4. แสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพและไม่เคารพครูบาอาจารย์ 
 5. ให้การเท็จ ปิดบังความผิดท าให้เกิดความเสียหายต่อการปกครองและชื่อเสียงของโรงเรียน 
 6. เข้าไปในสถานที่ไม่บังควร ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
 7. ความผิดอื่นๆ อยู่ในระดับเดียวกัน 
ความผิดระดับ 4 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 30 คะแนน ในกรณีต่อไปนี้ 
 1. สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ดื่มเครื่องดองของเมาในโรงเรียน 
 2. ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนและของผู้อื่นเสียหายโดยเจตนา 
 3. การทะเลาะวิวาท ชกต่อย รุมท าร้ายร่างกายซึ่งกันและกันจนได้รับบาดเจ็บ 
 4. เล่นการพนัน 
 5. แสดงกิริยาวาจาลบลู่ดูหมิ่น ครูอาจารย์อย่างร้ายแรง 
 6. ความผิดอื่นๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน 
      ความผิดระดับ 5 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 50 คะแนน เชิญผู้ปกครองมารับทราบความผิด 
และผลการพิจารณาลงโทษของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 1. พกพาอาวุธมาโรงเรียน 
 2. กลั่นแกล้งครูอาจารย์ หรือพยายามท าร้ายครูอาจารย์ หรือวางแผนท าร้ายครูอาจารย์โดยมี 



หลักฐานแน่ชัด 
 3. สูบหรือมีกัญชา หรือสิ่งเสพติดให้โทษอย่างแรง 
 4. มพีฤติกรรมชู้สาวปรากฏชัดแจ้ง จนน าความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน 
 5. ลักทรัพย์ มูลค่า 1,000 บาทข้ึนไป 
 6. ประพฤติตนเป็นนักเลงอันธพาล ข่มขู่กรรโชกทรัพย์นักเรียน 
 7. ความผิดอื่นๆ ในระดับเดียวกัน 
 8. มีความผิดทางกฎหมาย โดยถูกต ารวจจับและฟ้องศาลทั้งคดีแพ่งและอาญา 
ข้อ 3 ครู อาจารย์ ผู้อ านวยการเป็นผู้มีอ านาจลงโทษ 
ข้อ 4 ความผิดอ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกิจการนักเรียน 
ข้อ 5 นักเรียนที่กระท าความดีเด่นชัด จะได้รับคะแนนความประพฤติเพิ่มเติมทุกครั้งตามหลักเกณฑ์ 
การเพิ่มคะแนนความประพฤติดังนี้ 
พฤติกรรมที่ได้เพิ่ม 5 คะแนน มีดังนี้ 
 1. เก็บเงินหรือสิ่งของที่มีราคาไม่เกิน 50 บาท และน าแจ้งงานกิจการนักเรียนประกาศหาเจ้าของ 
 2. เป็นผู้เสียสละอาสาช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนบ่อยครั้งและด้วยความจริงใจ 
 3. กระท าความดีอ่ืนๆ เทียบได้กับการกระท าข้างต้น ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของงานกิจการนักเรียน 
พฤติกรรมที่ได้เพิ่ม 10 คะแนน มีดังนี้ 
 1. เก็บเงินหรือสิ่งของที่มีราคา 100 บาทขึ้นไป และน าแจ้งงานกิจการนักเรียนประกาศหาเจ้าของ 
 2. เป็นผู้เสียสละอาสาช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนบ่อยครั้งและด้วยความจริงใจ 
 3. ชี้ช่องทางให้ทราบแหล่งอบายมุข เพ่ือแก้ไขปัญหาในโรงเรียนให้ดีขึ้น 
 4. ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้กระท าความผิด เกิดผลดีต่อการปกครอง 
 5. ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแข่งขันระดับทั่วไปในโรงเรียน 
 6. กระท าความดีอ่ืนๆ เทียบได้กับการกระท าข้างต้น ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของงานกิจการนักเรียน 
พฤติกรรมได้เพิ่ม 15 คะแนน มีดังนี้ 
 1. เก็บเงินหรือสิ่งของที่มีราคา 200 บาทขึ้นไป และน าแจ้งงานกิจการนักเรียนประกาศหาเจ้าของ 
 2. นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสังคมและน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 
 3. นักเรียนที่ชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการประกวดหรือการแข่งขันในระดับจังหวัดหรือสูงกว่านั้น 
 4. กระท าความดีอ่ืนที่เทียบได้กับการกระท าข้างต้น ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของงานกิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 



หมวด 4 
คณะกรรมการงานกิจการนักเรียน 

 
 ข้อ 1 ให้คณะกรรมการงานกิจการนักเรียน โดยมีหัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไปเป็นประธานหัวหน้า
งานปกครองนักเรียน คณะกรรมการกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการสภานักเรียน 
 

หมวด 5 
การแต่งกาย 

         ข้อ 1 เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 
 1.1 เครื่องแต่งกายนักเรียนชาย 
 1.1.1 เสื้อ เป็นแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าสีขาว 
 1.1.2 กางเกง เป็นกางเกงสีด า ความยาวระดับเข่า 
 1.1.3 เขม็ขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโลหะเงิน 
 1.1.4 รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลาย 
 1.1.5 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมตาตุ่ม 
        1.2 เครื่องแต่งกายนักเรียนหญิง 
 1.2.1 เสื้อ เป็นแบบเสื้อผ้าสีขาว คอกลาสี ชายปล่อย 
 1.2.2 กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่า มีจีบทั้งหน้าและหลัง ความยาวคลุมเข่า 
 1.2.3 รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีด า หุ้มส้น 
 1.2.4 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมตาตุ่ม 
           ข้อ 2 เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 
 2.1 เครื่องแต่งกายนักเรียนชาย 
 2.1.1 เสื้อ เป็นแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าสีขาว 
 2.1.2 กางเกง เป็นกางเกงสีด า ความยาวระดับเข่า 
 2.1.3 เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขดัเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโลหะสีทอง 
 2.1.4 รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลาย 
 2.1.5 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมตาตุ่ม 
 2.2 เครื่องแต่งกายนักเรียนหญิง 
 2.2.1 เสื้อ เป็นแบบเสื้อเชิ้ต ผ้าสีขาว แขนมีจีบ เก็บชายเสื้อไว้ 
 2.2.2 กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่า มีจีบทั้งหน้าและหลัง ความยาวคลุมเข่า 
 2.2.3 รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีด า หุ้มส้น 
 2.2.4 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมตาตุ่ม 



 
        ข้อ 3 เครื่องแต่งกายชุดพลศึกษา 
 ใส่ชุดพลศึกษาตามที่โรงเรียนก าหนด รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลายไม่มีหุ้มข้อเท้า ถุงเท้าสีขาว
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด ทั้งนี้ให้แต่งชุดพลศึกษามาโรงเรียนในวันที่เรียนพลศึกษาเท่านั้นหรือกรณีที่โรงเรียนแจ้ง
เป็นกรณีพิเศษ 
          ข้อ 4 เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
          ข้อ 5 เครื่องหมายโรงเรียน 
 5.1 ให้ปักอักษร ฉก.  
 5.2 ม.ต้น ปักชื่อโรงเรียนอกเสื้อด้านขวา และให้ปัก ชื่อ-สกุลที่หน้าอกซ้ายด้วยไหมสีน้ าเงิน  
 5.3 ม.ปลาย ปักชื่อด้วยด้ายน้ าเงินด้านขวา ตราสัญลักษณ์ใช้เป็นเข็มสีทอง 
       ข้อ 6 ทรงผมนักเรียน 
 6.1 ทรงผมนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ตัดผมสั้นทรงนักเรียนด้านหน้ายาว
ไมเ่กิน 3 ซ.ม. ด้านบนยาวไม่เกิน ๑.๕ เซนติเมตร ด้านหลังเกรียน ไม่กันจอน ไม่ใส่น้ ามัน ไม่เปลี่ยนสีให้ผิดไป
จากธรรมชาติ ไม่ไว้หนวดเครา 
 6.2 ทรงผมนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ตัดผมสั้นแบบรองทรงสูง 
ด้านหลังยาวไม่เกินตีนผม ด้านบนยาวไม่เกิน 3 ซ.ม. ด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 ซ.ม. ไม่กันจอน ไม่ใส่น้ ามันไม่
เปลี่ยนสีให้ผิดไปจากธรรมชาติ ไม่ไว้หนวดเครา 
 6.3 ทรงผมนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ตัดผมสั้นทรงนักเรียน 
เรียบแนวตรง ยาวระดับติ่งหูไม่เกิน ๒ เซนติเมตร ห้ามดัดซอย ห้ามไว้หน้าม้า ด้านหน้าเปิดใบหน้าโดยติดกิ๊บสี
ด า หวีให้เรียบร้อยไม่เปลี่ยนสีผมให้ผิดไปจากธรรมชาติหากนักเรียนที่ต้องการไว้ผมยาว 
 6.4 ทรงผมนักเรียนหญิงระดับชั้นศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ให้ไว้ผมยาวได้ และรวบตึงผมด้วยโบ
สีด า ห้ามดัดหรือซอยหวีให้เรียบร้อย ไม่ใช้เครื่องส าอางหรือเครื่องประดับผมไม่เปลี่ยนสีผมให้ผิดไปจาก
ธรรมชาติ 
        ข้อ 7 กระเป๋านักเรียนให้ใช้กระเป๋านักเรียนตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนดใช้เท่านั้น 
        ข้อ 8 อ่ืนๆ 
 8.1 นักเรียนทุกคนห้ามใส่เครื่องประดับใดๆ มาโรงเรียน นอกจากนาฬิกาข้อมือส าหรับดูเวลาเท่านั้น 
 

 
 
 
 
 



หมวดที ่๖ 
สภาพการเป็นนักเรียนและการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน 

สภาพการเป็นนักเรียน 
- ไมจ ากัด เพศ อายุตามเกณฑ์ 
- เป็นโสด 
- มีผู้ปกครอง 
การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน 
- เสียชีวิต 
-ไล่ออก 
- ลาออก 
- ขาดเรียนติดตอกันเปน็ระยะเวลานาน โดยไมมีเหตุผลอันควรหรือไมติดต่อกับทางโรงเรียนเลย 
- ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

หมวด 6 
ทั่วไป 

         ข้อ 1 ข้อห้ามพิเศษส าหรับการแต่งกายนักเรียน 
 1.1 ห้ามไว้เล็บยาว และทาเล็บ 
 1.2 ห้ามใส่เครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ สร้อยคอมือ ต่างมือ ก าไล กิ๊บ ยกเว้นสีด า 
 1.2 ห้ามเขียนคิ้ว ทาปาก แต่งหน้า หรือใช้เครื่องส าอาง หรือเสริมสวย 
 1.3 ห้ามพันหรือพับแขนเสื้อ ปลดกระดุมเสื้อ นอกจากจะ 
 1.4 ห้ามนักเรียนชายหญิงใส่ต่างหูอย่างเด็ดขาด 
 1.5 ห้ามนักเรียนใส่เสื้อแขนยาวที่ไม่ใช้เสื้อวอร์มโรงเรียนเข้าแถวเด็ดขาด 
 1.6 กรณีแขวนเครื่องรางให้มิดชิดพองาม 
         ข้อ 2 เครื่องแต่งกายในโอกาสอื่นๆ 
 2.1 ในวันเปิดท าการสอนตามปกติ นักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย ส าหรับ 
นักเรียนที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี ให้แต่งเครื่องแบบในวันที่มีกิจกรรมนั้นๆ 
 2.2 การมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ยกเว้นวันหยุดนักเรียนจะ 
เข้ามาในโรงเรียนต้องแต่งกายสุภาพ 
 2.3 การแต่งเครื่องแบบไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกโรงเรียน จะต้องแต่งให้เรียบร้อยตาม 
ระเบียบของโรงเรียน 
           ข้อ 3 ให้หัวหน้างานกิจการนักเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 



            ข้อ 4 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

เครื่องแต่งกาย 
๑.ชุดพิธีการนักเรียนชาย 
 ๑.๑.เสื้อเป็นเสื้อนอกคอตั้ง ๕ ตะเข็บ (เสื้อราชปะแตน) กระดุมโลหะเงินตรามหามงกุฎ ๕ เม็ด 
 ๑.๒ กางเกง กางเกงทรงนักเรียนขาสั้น ขนาดความยาวของกางเกงสูงจากกึ่งกลางลูกสะบ้าหัวเข่าไม่
เกิน ๓ – ๕ เซนติเมตร มีหูร้อยเข็มขัด ๗ หู มีประเป๋าตามแนวข้างตะเข็บข้างละ กระเป๋า มีจีบด้านหน้าข้างละ 
๒ จีบ เป็นลักษะจีบออก ไม่มีประเป๋าหลัง ผ้าสีกรมท่า เนื้อเกลี้ยง ผิวไม่มันหรือด้าน ไม่บางหรือจนเกินไป ห้าม
ใช้ผ้ายีนส์ ผ้าเวสปอยด์ หรือผ้าเนื้อหยาบ เมื่อใช้แล้วสีต้องไม่ตกหรือด่าง 
 ๑.๓ แผงคอ ขนาดกว้าง ๓ – ๕ เซนติเมตร ยาว ๘ – ๑๐ เซนติเมตร (ตามความเหมาะสมของขนาด
ตัวนักเรียน) แผงคอสีเหลืองทอง มีแถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร ทาบกลางโดยตลอด บนแถบสรทองมีเส้น
ไหมสีน้ าเงินทาบกลางโดยตลอดเช่นเดียวกัน แผงคอแต่ละอันมีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนติดไว้ตรงกลาง 
 ๑.๔ หมวก เป็นหมวกหนีบผ้าสีกรมท่ามีกระดุมตรามงกุฎเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ติด
ด้านหน้าหมวก ๒ เม็ด เหนือกระดุมทางด้านซ้ายติดหน้าหมวกซึ่งเป็นตราเครื่องหมายของโรงเรียน ๒.๕ 
เซนติเมตร ถอดหมวกเก็บไว้ที่กระเป๋าเสื้อด้านขวา หันตราเครื่องหมายของโรงเรียนอกข้างบน 
 ๑.๕ เข็มเครื่องหมายประดับอกเสื้อ เป็นเครื่องหมายของโรงเรียนขนาด ๔ เซนติเมตร ประดับที่เหนือ
กระเป๋าด้านซ้าย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้ตราเครื่องหมายสีเงิน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้ตราเครื่องหมาย
สีทอง 
 ๑.๖ ป้ายชื่อท าด้วยโลหะสีด า ตัวอักษรสีขาว ขนาดเหมาะสม 
 ๑.๗ เข็มขัดใช้เข็มขัดหนังสีด าขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทองเหลืองขนาด ๔x๕ เซนติเมตร 
ตรงกลางเป็นลายดุนตรามหามงกุฎ 
 ๑.๘ ถุงเท้า สีด าไม่มีลวดลาย ยาวคลุมน่อง พับต่ ากว่าข้อพับเข่า ๒ เซนติเมตร 
 ๑.๙ รองเท้าหนังสีด า หุ้มส้น มีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย 
๒.ชุดกึ่งพิธีการ คือ ชุดนักเรียนปกติใช้ถุงเท้ายาวสีด า รองเท้าหนังสีด า สวมหมวกหนีบ 
๓.ชุดพิธีการนักเรียนหญิง 
 ๓.๑ เสื้อสูทสีขาวติดกระดุมโลหะสีทอง ตรามหามงกุฎ ๓ เม็ด สวมทับชุดรองในเสื้อเชิ้ตแขนยาวสั้น
ผูกเนคไทสีกรมท่า 
 ๓.๒ กระโปรง ใช้ผ้าเกลี้ยงสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังพับจีบข้างละ ๓ จีบความลึก
ของจีบ ๓ – ๔ เซนติเมตร หันจีบออกด้านนอก เย็บทับบนจีบจากใต้ของเอวกระโปรงลงมา ๖ – ๑๐
เซนติเมตรเว้นระยะความกว้างตอนกลางพองาม ชายกระโปรงต้องยาวคลุมเข่าลงมาไม่เกิน ๕ – ๑๐ 
เซนติเมตร 



 ๓.๓ หมวก เป็นหมวกหนีบ ผ้าสีกรมท่ามีตรามหากงกุฎ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ติด
ด้านหน้าหมวก ๒ เม็ด เหนือกระดุมด้านซ้ายติดหน้าหมวก ซึ่งเป็นตราเครื่องหมายของโรงเรียนขนาด ๒.๕ 
เซนติเมตร ถอดหมวกเก็บไว้ที่กระเป๋าเสื้อด้านขวา หันตราเครื่องหมายของโรงเรียนออกข้างบน 
 ๓.๔ เข็มขัดเครื่องหมายประดับหน้าอกเสื้อ เป็นตราเครื่องหมายของโรงเรียนขาด ๒.๕ เซนติเมตร
ประดับที่ท่ีเหนือกระเป๋าด้านซ้าย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ตราเครื่องหมายสีเงิน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้
ตราเครื่องหมายสีทอง 
 ๓.๕ ป้ายท าด้วยโลหะสีด า ตัวอักษรขาวขนาดเหมาะสม 
 ๓.๖ เข็มขัดใช้เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเหมือนกับเข็มขัดนักเรียนชาย 
 ๓.๗ ถุงเท้า สีขาว แบบนักเรียนไม่มีลวดลาย ไม่เป็นผ้าลูกฟูก พับปลาย 
 ๓.๘ รองเท้า หนังหุ้มส้นสีด ามีสายรัดด้านบน แบบนักเรียน ไม่มีลวดลาย 
๔.ชุดกึ่งพิธีการ คือ เสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกเนคไทสีกรมท่า สวมหมวกหนีบ 
 
 



 
 


