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กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
งานวิชาการที่ให้บริการผู้ปกครองและนักเรียน   
 
1. งานทะเบียนนักเรียน    ให้บริการเวลา  8.30 – 16.30  น.  และผู้ขอบริการรับงานในวันถัดไป  
   1.1  การแก้ไขประวัตินักเรียน  (ชื่อนักเรียน  ชื่อบิดา - มารดา  วัน  เดือน  ปี   เกิด)  
        แนวปฏิบัติคือ 
 - ผู้ปกครองย่ืนค าร้องในแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 - แนบส าเนาหลักฐานการแก้ไข   พร้อมลงนามรับรองส าเนา 
   1.2  การออกหลักฐานการศึกษา  (ส าหรับนักเรียนปัจจุบัน)  คือ 

ปพ.  1    คือ   ใบรับรองผลการเรียน 
ปพ.  6    คือ   แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล   
ปพ.  7   คือ   ใบรับรองการเป็นนักเรียน 

แนวปฏิบัติคือ 
- กรอกค าร้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (แบบตารางรวม) เขียนชั้น/ห้อง เลขประจ าตัวนักเรียน  เขียน
เครื่องหมายถูกให้ตรงช่องที่ต้องการหลักฐานการศึกษา 
 - ส่งรูปถ่าย ท่ีถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน  ขนาด  1.5  น้ิว  (3.4 เซนติเมตร) 
   1.3  การออกหลักฐานการศึกษา  (ส าหรับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อที่สถานศึกษาอื่นๆ) คือ 
 - ผู้ปกครองเขียนใบค าร้องขอลาออก   
 - ส่งรูปถ่าย  ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน  ขนาด  1.5  น้ิว  (3.4 เซนติเมตร) 
   1.4  การออกหลักฐานการศึกษา  (ส าหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรในแต่ละช่วงชั้น) คือ 
 - โรงเรียนออก  ปพ.1  = ใบรับรองผลการเรียนที่มีค าว่า  “ออกจากโรงเรียนเพราะ 
              หลักสูตรการศึกษา”   ณ วันที่เท่าใด  ต้องจบพร้อมรุ่น และทันเวลาก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 
              (ถ้าช ารุดเสียหายขอใหม่ได้  โดยย่ืนค าร้อง) 
 - โรงเรียนออกประกาศนียบัตรให้  (ออกให้ได้ครั้งเดียว) 
 - ส่งรูปถ่าย  ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน  6 เดือน  ขนาด  1.5  น้ิว  (3.4 เซนติเมตร) 
   1.5  กรณีจบการศึกษาแล้วมาขอหลักฐานการศึกษาใหม่แทนฉบับที่หาย  (ศิษย์เก่า) 
 - ผู้ปกครองหรือผู้ขอ  เขียนค าร้องขอหลักฐานใหม่ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 - ถ่ายส าเนาของผู้ขอ  แนบกับใบยื่นค าร้อง  พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 
- ส่งรูปถ่าย  ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน  6 เดือน  ขนาด  1.5  น้ิว  (3.4 เซนติเมตร) 
- ลงลายมือรับเอกสารในสมุดนัมเบอร์ ท่ีเจ้าหน้าท่ีบันทึกรายละเอียดลงสมุดไว้รองานวัดผล 
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2. งานวัดผล 
   2.1  การเรียนซ้ าชั้น    เกิดจาก  3   กรณีดังน้ี 
 - เกรดไม่ถึง  1.00 (หลังแก้ไขแล้ว  2  ครั้ง  ตามประกาศของโรงเรียน) 
 - มส. 60 %  ถ้าไม่แก้ไขตามเวลาท่ีก าหนด 
 - ได้   0  ,ร ,  มส.  เกินครึ่งหน่ึงของวิชาท่ีลงทะเบียนในปีน้ัน ๆ 
   2.2  การเรียนซ้ ารายวิชา    เกิดจาก 
-  ซ่อมและแก้ไขการติด  0 , ร    2  ครั้ง ตามประกาศของโรงเรียนแล้ว  
        ยังไม่สามารถสอบผ่าน 
   2.3  การแก้ไขผลการเรียน  “ 0”  นักเรียนจะต้องติดต่อขอสอบแก้ตัวกับครูผู้สอนตามประกาศ 
       ของทางโรงเรียนด้วยตนเอง 
 - แก้ไขผลการเรียน  0 ได้  2  ครั้ง  ตามประกาศของโรงเรียน 
 - ติดต่อผู้สอนตามเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด เพ่ือขอสอบซ่อม 
 - เว้นระยะประมาณ  1-2  วัน  กลับถามครูผู้สอนว่าสอบผ่านหรือไม่  ถ้ายังไม่ผ่าน 
                ให้อ่านหนังสือเตรียมสอบครั้งทีส่องตามเวลาท่ีก าหนด 
 - ถ้าสอบผ่านแล้วเว้นระยะเวลาประมาณ 1-2  วัน  กลับไปถามครูผู้สอนว่าส่งผล 
                 ไปที่วิชาการหรือยัง 
   2.4  การแก้ไขผลการเรียน  “ร”   (ขาดสอบปลายภาค) 
 - ร   เหตุสุดวิสัย   เช่น  ปุวยมีใบรับรองแพทย์   มีสิทธ์ิได้ผลการเรียน  0 – 4 
 - ร   ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย  เหตุผลไม่จ าเป็น   มีสิทธ์ิได้ผลการเรียน  0 – 1 
   2.5  การแก้ไขผลการเรียน  “มส”   ไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาค 
 -  มส. 80%  เรียนเพ่ิมเติม   มอบหมายงาน   มีสิทธ์ิได้ผลการเรียน  0 – 1 
-  มส. 60%  เรียนซ้ าในรายวิชาน้ัน   มีสิทธ์ิได้ผลการเรียน  0 – 4 
   2.6  การแก้ไขผลการเรียน  “มผ”   ไม่ผ่านเน่ืองจากการไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
 -  แนะแนว 
 -  ชุมนุม 
 -  ยุวกาชาด-ลูกเสือ  ม.ต้น    ม.ปลาย  เรียน รด. 
 -  จิตสาธารณประโยชน์   ม.ต้น  ปีละ  15 ชั่วโมง  ( รวม 45  ชั่วโมง ) 
                                                    ม.ปลาย ปีละ  20 ชั่วโมง  ( รวม 60 ชั่วโมง ) 
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ระเบียบ  แนวปฏิบัติของนักเรียน  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
- ระเบียบการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ. 2543 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
- กฎกระทรวงฉบับที่ 1 พ.ศ. 2515  
- กฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2518 
- ระเบียบโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ว่าด้วยการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 
พ.ศ. 2551 
-  ระเบียบโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ว่าด้วยคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2551 
- ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
- ระเบียบว่าด้วยการท าความเคารพ 
- ระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียน 
- หลักเกณฑ์การออกใบรับรองความประพฤติ 
- แนวปฏิบัติเก่ียวกับการแต่งกายและความประพฤติของนักเรียนการขาดเรียน 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนโดยสถานศึกษา 

พ.ศ. 2543 
----------------------------- 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและ
เยาวชนโดยสถานศึกษา เพ่ืออนุวัตให้เป็น ไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก
และเยาวชนโดยสถานศึกษา พ.ศ. 2543” 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชกรครู ครูและสถานศึกษาท่ีอยู่ใน
สังกัดหรืออยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อ 5 ในระเบียบน้ี ค าว่า 
 “เด็กและเยาวชน” หมายความว่า บุคคลที่มีอายุต้ังแต่สามปีจนถึงย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายถึง ผู้บริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ข้าราชการครู 
ศึกษานิเทศก์ สารวัตรนักเรียน และนักศึกษา หรือบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 
 “หัวหน้าสถานศึกษา” หมายถึง ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผูอ้ านวยการโรงเรียนหรือวิทยาลัย
อธิการบดี หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 
 “สถานศึกษา” หมายถึง โรงเรียน วิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมี
ลักษณะเดียวกัน 
 ข้อ 6 การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา ต้องค านึงถึงศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์และไม่กระท าการใด ๆ ต่อเด็กและเยาวชน โดยใช้ความรุนแรงหรือโดยขัดต่อกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอันดี 
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 การจัดกิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
เด็กและเยาวชน 
 ข้อ 7 ต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ วาจา การพูดดูหมิ่น 
หยาบคาย หลอกลวง หรือการกระท าการใดอันเป็นการทารุณหรือบีบคั้นต่อจิตใจของเด็กและเยาวชน 
 ข้อ 8 การลงโทษเด็กและเยาวชน จะต้องไม่กระท าโดยการทรมานหรือทารุณแก่ร่างกายหรือ
จิตใจ หรือด้วยวิธีการโหดร้ายหรือประจานหรือกระท าโดยไร้มนุษยธรรม หรือโดยวิธีการอันไม่เหมาะสม 
 ข้อ 9 ให้มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการก าหนดกิจกรรมต่าง 
ๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพิจารณาการลงโทษเด็กและเยาวชน 
 ข้อ 10 ต้องปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนโดยเสมอภาคด้วยความเป็นธรรม และต้องไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชน เพราะเหตุความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย สติ ปัญญา 
สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรือสงัคม ความเชื่อและการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา หรือความ
คิดเห็นทางการเมือง 
 ข้อ 11 ต้องไม่จ ากัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การเลือก
กิจกรรมทางการศึกษา การแสดงออกทางวิชาการ การมสี่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษาของเด็กและ
เยาวชน เว้นแต่เป็นการกระท าอันขัดต่อระเบียบหรือกฎหมาย หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ
ศีลธรรมอันดี 
 ข้อ 12 ห้ามแสวงหาประโยชน์จากเด็กและเยาวชน ท้ังในด้านการใช้แรงงาน ทรัพย์สินสิทธิใน
ร่างกาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิอื่น ๆ ของเด็กและเยาวชน 
 การท ากิจกรรมการเรียนการสอนหรือการศึกษาอบรมต้องค านึงถึงเพศ อายุ สุขภาพ สภาวะ
จิตใจ ความพร้อมด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ของเด็กและเยาวชน แต่ทั้งน้ีต้องไม่เป็นการขัดต่อ
กฎหมายและศีลธรรมอันดี 
 ข้อ 13 ให้สถานศึกษาใช้ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ อุปกรณ์ และเครื่องอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษา รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่ยากไร้ เด็กและเยาวชนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือเด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาส และเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาที่อยู่ในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้ ทั้งน้ี โดยการร่วมมือกับชุมชนและ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ท้ังหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
เด็กและเยาวชนเป็นล าดับแรก 
 ข้อ 14 สถานศึกษาต้องให้เสรีภาพ และส่งเสริมการศึกษาอบรมและการเรียนการสอนแก่เด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษาเท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าท่ีหรือศีลธรรมอันดี การคัดชื่อเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่าง
การรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานออก หรือให้ออกจากสถานศึกษา จะกระท ามิได้ เว้นแต่เด็กหรือเยาวชนน้ัน
กระท าผิดทางอาญาอย่างร้ายแรง ท่ีมิใช่การกระท าโดยประมาท 
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 การย้ายเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาน้ัน ๆ ออกจากสถานศึกษาจะกระท ามิได้เว้นแต่จะ
จัดหาสถานศึกษาหรือกระบวนการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมรอบรับ โดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างเด็ก
และเยาวชน ผู้ปกครอง ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ข้อ 15 ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านโภชนาการ สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานดูแลรักษา
ความปลอดภัย รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาการของเด็ก และเยาวชนอย่าง
ต่อเน่ืองเพียงพอและเหมาะสม 
 ข้อ 16 ให้บุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหน้าที่ในการเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม การปูองกัน บ าบัดและฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพย์ติด เด็ก
และเยาวชนที่พิการ ยากไร้ มีปัญหาทางกฎหมาย ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบถูกกระท าละเมิด หรือ
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาวะยากล าบากหรือประสบปัญหาอื่น ๆ 
 ในกรณีที่มีการกระท าละเมิดสิทธิเด็กหรือมีการกระท าละเมิดต่อเด็กและเยาวชน ให้บุคลากร
ทางการศึกษาท่ีรู้หรือเห็นการกระท าดังกล่าว มีหน้าท่ีแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ และ
ให้หัวหน้าสถานศึกษาด าเนินการที่จ าเป็นโดยเร็ว เช่นติดต่อผู้ปกครอง น าเด็กและเยาวชนไปตรวจ
ร่างกาย ด าเนินการสอบสวนและร้องทุกข์ให้เป็นไปโดยเท่ียงธรรม รวมทั้งการให้ความช่วยเหลืออื่นตามที่
จ าเป็น 
 ข้อ 17 ให้บุคลากรทางการศึกษา เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการ
สอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้ประพฤติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรมอันดี 
 ห้ามกระท าการใด ๆ ที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ จ าหน่ายจ่ายแจกสื่อ 
หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ทางเพศที่ไม่เหมาะสมในสถานศึกษา 
 ข้อ 18 ให้บุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหน้าท่ีที่จะต้องจัดการศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษาให้เกิดความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นวิถีชีวิตอย่ างสมดุล 
ย่ังยืน มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับศักยภาพ ทั้งน้ีให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
องค์กรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 ข้อ 19 ให้สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
สิทธิเด็กและเยาวชนฝึกฝนทักษะและพัฒนาความสามารถในการให้ค าปรึกษาและร่วมแก้ปัญหาของเด็ก
และเยาวชนเพ่ือด าเนินการพิจารณาตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนและให้การปกปูอคุ้มครองอย่างมี
เหตุผลรวมทั้งสร้างเสริมจิตส านึกให้มีทัศนคติที่ดีในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนด้วย 
 ให้สถานศึกษาจัดให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงสิทธิและเสรีภาพของตนโดยทั่วถึงกัน 
 ข้อ 20 ให้บุคลากรทางการศึกษาด าเนินการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสิทธิเด็กและ
เยาวชนด้วยความยุติธรรม โดยการประสานกับ ชุมชน หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนอื่น ๆ ให้เข้า
มามีส่วนร่วม โดยถือประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ 
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 ข้อ 21 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2543 
 
 

(นายสมศักด์ิ  ปริศนานันทกุล) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 

              โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรทรวง ศึกษาธิการ เรื่องผู้ปกครองนักเรียนให้
เหมาะสมย่ิงข้ึน ฉะน้ันอาศัยอ านาจตามความในข้อ 23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2515 จึงได้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผู้ปกครองนักเรียน ลงวันที่ 19 
มกราคม พ.ศ. 2503 และให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังรับการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีใน
สถานศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการปฏิบัติดังน้ี 
             1."ผู้ปกครอง" หมายความว่า บุคคลซึ่งรบันักเรียน นักศึกษาไว้ในความปกครองหรืออุปการะ
เลี้ยงดูหรือบุคคลที่นักเรียน นักศึกษาอาศัยอยู่ 
             2.ให้นักเรียนนักศึกษา ที่ก าลังรับการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับ ปวส.,ปกศ.สูง หรือ
เทียบเท่าลงมาในสถานศึกษาในสังกัดหรือในความควบคุมดูแลของกระทรวง ศึกษาธิการ เว้นแต่
การศึกษาผู้ใหญ่มีผู้ปกครองตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
             3.ในวันมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ให้ผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียน นักศึกษา พร้อมกับส่ง
หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ตามสถานที่ศึกษาก าหนด 
ถ้าผู้ปกครองไม่อาจมามอบตัวนักศึกษาได้ตามก าหนด ให้ผู้ปกครองตกลงกับหัวหน้าสถานศึกษาก าหนด
วันมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
            4.ผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกับสถานศึกษา เพ่ือควบคุมความประพฤติและการศึกษาต่อเล่าเรียน
โดยให้นักเรียน นักศึกษา แต่งกาย แต่งเครื่องแบบและประพฤติตนตามระเบียบข้อบังคับ หรือค าสั่งของ
สถานศึกษาและหรือของกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีกฎหมายก าหนด 
           5.ผู้ปกครองควรติดต่อกับสถานศึกษาอยู่เสมอ เพ่ือจะได้ทราบปัญหาต่าง ๆเกี่ยวกับการศึกษา
ของนักเรียน นักศึกษา และจะได้ช่วยสถานศึกษาแก้ปัญหาน้ัน ๆ 
           6.เมื่อปกครองย้ายที่อยู่ หรือความเป็นผู้ปกครองสิ้นสุดลงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ปกครองแจ้งให้
สถานศึกษาทราบ 
 
           7.ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ที่รับการศึกษาอยู่สถานศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษาตรวจสอบติดตาม
หลักฐานการเป็นผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หากเห็นว่านักเรียน นักศึกษาคนใดไม่มีผู้ปกครองหรือ
ผู้ปกครองไม่เหมาะสม ก็ให้สถานศึกษาด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศน้ี 
 
                                     ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 
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                                                      (ลง ชื่อ) ก่อ    สวัสดิพาณิชย์ 
                                                          (นาย ก่อ    สวัสดิพาณิชย์) 
                                               รัฐ มนตรีช่วยว่าการปฏิบัติราชการแทน 
                                                 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515) 
ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 

ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 และข้อ 11 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 
เมษายน พ.ศ. 2515 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 การแต่งกาย และความประพฤติดังต่อไปน้ีถือว่าไม่เหมาะสมแก่สภาพของนักเรียน ตาม
ความในข้อ 4 แห่งประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 132 

   (1) นักเรียนชายไว้ผมยาว โดยไว้ผมข้างหน้าและกลางศรีษะยาวเกิน 5 เซนติเมตร 
และชายผมรอบศรีษะไม่ตัดเกรียนชิดผิวหนัง หรือไว้หนวดหรือเครา นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาว
เลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาต ให้ไว้ยาวเกินกว่าน้ันก็ให้รวบให้เรียบร้อย นักเรียนใช้
เครื่องส าอาง หรือสิง่ปลอมเพ่ือการเสริมสวย 
   (2) เที่ยวเร่ร่อนอยู่ในที่สาธารณะสถาน หรือท าลายสมบัติของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา หรือสาธารณสมบัติ 
    (3) แสดงกิริยา วาจา หรือกระท าอย่างหน่ึงอย่างใดที่ไม่สุภาพ  

(4) มั่วสุมและก่อความเดือดร้อนร าคาญอย่างหน่ึงอย่างใด  
(5) เล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายการพนัน  

  (6) เท่ียวเตร่เวลากลางคืนระหว่าง ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งข้ึน 
เว้นไว้แต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรือได้รับอนุญาตจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา  

(7) สูบบุหรี่ สูบกัญชา หรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างอื่น  
  (8)เข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือสถานอื่นใดซึ่งมี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน โรงรับจ าน า หรือสถานการณ์พนันในระหว่างเวลาท่ีมีการเล่นการพนัน เว้นแต่จะ
เป็นผู้อาศัยอยู่หรือเย่ียมญาติสถานที่น้ัน  

  (9) เข้าไปในงานหรืองานร่วมสังสรรค์ และงานน้ันมีการเต้นร าหรือการแสดงซึ่งไม่
สมควร แก่สภาพของนักเรียน เว้นแต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรืองานน้ันบิดามารดาผู้ปกครอง 
หรือสถานศึกษาของนักเรียนคนหน่ึงคนใดเป็นผู้จัด  

  (10) เข้าไปในสถานค้าประเวณี เว้นแต่จะเป็นผู้อาศัยอยู่ในที่น้ันหรือเข้าไปเย่ียมญาติ 
ซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่น้ัน  
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  (11) คบค้าสมาคมกับหญิงที่ประพฤติตนเพ่ือการค้าประเวณี เว้นแต่จะเป็นญาติ
ใกล้ชิดกับหญิงน้ัน  

(12) ประพฤติตนในท านองชู้สาว  
  (13) มีวัตถุระเบิดก็ดี หรือมีอาวุธติดตัวหรือซ่อนเร้นไว้เพ่ือใช้ในการประทุษร้ายก็ดี 

(14) หลบหนีโรงเรียน 

ข้อ 2 การแต่งกายและความประพฤติดังต่อไปน้ีถือว่าไม่เหมาะสมแก่สภาพของนักศึกษา  ตาม
ความในข้อ ๔ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132  

  (1) นักศึกษาชายตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผมหรือไว้
หนวด ไว้เครา นักศึกษาหญิงนุ่งประโปรงสั้นจนชายกระโปรงสูงกว่ากึ่งกลางสะบ้าหัวเขาเกิน 5 
เซนติเมตร ขอบกระโปรงต่ ากว่าระดับสะดือ คาดเข็มขัดหลวมต่ ากว่าระดับขอบกระโปรงหรือแต่งกายไม่
เหมาะสมกับ สภาพกุลสตรีไทย นักศึกษาใช้เครื่องส าอาง หรือสิ่งปลอมเพ่ือการเสริมสวย  

  (2) สูบกัญชาหรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างอื่น  
  (3) กระท าการอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออ านาจบริหารของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือ

บังคับขู่เข็ญ ยุยงส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษากระท าการเช่นว่าน้ัน และ  
  (4) ความประพฤติตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5)(6) 10) (11) (12) (13) 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2515 
 

                                   บุญถ่ิน อัตถากร 

            (นายบุญถ่ิน อัตถากร) 
                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้ใช้อ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) 
ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 

ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2518 

        อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 และข้อ 11 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 
เมษายน พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปน้ี 
 
        ให้ยกเลิกความในข้อ (1) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518 ) ออกตามความใน
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

       (1) นักเรียนชายตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผม หรือไว้หนวด ไว้เครา  
       (2 ) นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาว
เกินกว่าน้ันก็ให้รวบให้เรียบร้อย  
       (3) นักเรียนใช้เครื่องส าอาง หรือสิ่งปลอมเพ่ือการเสริมสวย” 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2518 

 
           เกรียง กีรติกร 
       (นายเกรียง กีรติกร) 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
ว่าด้วยการลงโทษ และตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2551 

-------------------------------- 
 เพ่ือเป็นการก ากับ  ดูแล  ให้นักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย  และเป็นที่ยอมรับของสังคม  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
จึงออกระเบียบโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  เรื่อง  การลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน  พ.ศ. 
2551  เพ่ือใช้ในการก ากับ  ดูแลพฤติกรรมของนักเรียน  ดังน้ี 
 ข้อ  1  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ว่าด้วย  การลงโทษและ 
ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2551 
 ข้อ  2  ให้ยกเลิกระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน   
และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ  3  ระเบยีบ  กฎ  และข้อบังคับอื่นใดที่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบน้ีให้ถือใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ  4  ระเบียบน้ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2551  เป็นต้นไป 
 ข้อ  5  ระเบียบน้ีจะสิ้นสุดหรือไม่มีผลใช้บงัคับต่อเมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  
เป็นผู้สั่งยกเลิก 
 ข้อ  6  “คะแนนความประพฤติ”  หมายถึง  คะแนนที่ใช้ควบคุมความประพฤติของนักเรียน
เท่าน้ัน 
 ข้อ  7  “นักเรียน”  หมายถึง  นักเรียนปัจจุบันของโรงเรยีนปิยะมหาราชาลัย 
 ข้อ  8  นักเรียนแต่ละคนจะมีคะแนนความประพฤติ  คนละ  100  คะแนน 
 ข้อ  9  นักเรียนที่ถูกหักคะแนนความประพฤติจะต้องถูกพิจารณาโทษ  ดังน้ี 
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คะแนนที่ถูกตัด การลงโทษ ผู้มีอ านาจสั่งตัดคะแนน 
1-19 คะแนน อบรม  ตักเตือน ครู  หัวหน้าระดับ 

20-40 คะแนน ครั้งที่ 1  ท ากิจกรรม  ภาคทัณฑ์ 
ครั้งที่ 2  พักการเรียน 
ครั้งที่ 3  บันทึกเสนอผู้อ านวยการเพ่ือ
พิจารณาโทษ 

ครู  หัวหน้าระดับ 

เกิน 40 คะแนน - ไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคทุกวิชา 
- ไม่ออกใบรับรองความประพฤติ 
- ท าความดีชดเชยระยะเวลาตามที่โรงเรียน
ก าหนด 

หั ว ห น้ า ง า น กิ จ ก า ร
นักเรียน 
รองผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

41-100 คะแนน ให้ย้ายสถานศึกษา ผู้อ านวยการ 
 หมายเหตุ  : เกณฑ์คะแนนท าความดี  5  คะแนน  ต่อ  1  ชั่วโมง 
 
 ในการตัดคะแนนความประพฤติทุกกรณีจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยด่วนทุกครั้ง 
 ข้อ  10  ในกรณีพบนักเรียนกระท าความดี  ซึ่งต้องตัดคะแนนความประพฤติ  และเกินอ านาจ
ของตนเอง  ให้บันทึกเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทัว่ไป  โดยผ่านหัวหน้าระดับชั้น 
 ข้อ  11  ในกรณีที่นักเรียนท าความดี  จะได้รับการเพ่ิมคะแนนความประพฤติ  โดยการ
พิจารณาของ 
   11.1  ผู้อ านวยการ 
   11.2  รองผู้อ านวยการ 
   11.3  ครูที่ปรึกษา  หัวหน้าระดับ 
 ข้อ  12  การพิจารณาเพ่ิมคะแนนความประพฤติให้กับนักเรียน 
   12.1  ข้ันดี  เพ่ิมครั้งละ  5  คะแนน 
   12.2  ข้ันดีมาก  เพ่ิมครั้งละ  10  คะแนน 
   12.3  ข้ันดีเย่ียม  เพ่ิมครั้งละ  20  คะแนน 
 ข้อ  13  การบันทึก 
   13.1  ให้ครูประจ าชั้นหรือครูที่พบเห็นนักเรียนท าผิดระเบียบของทางโรงเรียน   
จนต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ  หรือพบเห็นนักเรียนกระท าความดี  และเพ่ิมคะแนนความประพฤติ  
บันทึกการตัดคะแนนหรือเพ่ิมคะแนนลงในระเบียนสะสมของนักเรียนทุกครั้ง 
   13.2  ให้บันทึกเสนอการตัดคะแนนหรือการเพ่ิมคะแนนความประพฤติต่อรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป  เพ่ือน าเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป 
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 ข้อ  14  ในกรณีที่นักเรียนมีความประพฤติดีจนได้รับการเพ่ิมคะแนนความประพฤติให้
ด าเนินการดังน้ี 
   14.1  ประกาศให้กับนักเรียนคนอื่น  ๆ ได้รับรู้ 
   14.2  มอบใบประกาศเกียรติยศความดี 
   14.3  มอบใบประกาศเกียรติยศความดีและเสนอชื่อเข้ารับรางวัลคนดีศรีปิยะฯ 
 ข้อ  15  การพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติในความผิดกรณีต่าง ๆ ของนักเรียนให้ดูตาม
ตารางต่อท้ายระเบียบผิดหรือการเพ่ิมคะแนนความดี  หากไม่มีในตารางให้ใช้วิธีประเมินจากธรรมเนียม
ปฏิบัติที่ดีและพึงประสงค์ของสังคมส่วนร่วม 
 ข้อ  16  ความผิดอื่น ๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในตารางน้ี  ให้ครูผูม้ีหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบน้ีใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ  และลงโทษตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม 
 ข้อ  17  ให้รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 
 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  7  พฤษภาคม  2556 

 
 

(นายคมสิน  ศรีมานะศักด์ิ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
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ระเบียบโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  
ว่าด้วยคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2551 

 

 เพ่ือให้การลงโทษนักเรียนโดยวิธีตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศกึษา พ.ศ. 2548  และกฎกระทรวง ว่าด้วย
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจึงเห็นสมควรวางระเบียบ
เก่ียวกับความประพฤติของนักเรียนใหม่ ดังต่อไปน้ี 
 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนปิยะมหาราชาลยั ว่าด้วยคะแนนความประพฤติของ
นักเรียนพ.ศ. 2551” 
 2.  ให้ใช้ระเบียบน้ีต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้น 
 3.  ในระเบียบน้ี  “นักเรียน”  หมายถึง  บุคคลที่ก าลังศกึษาเล่าเรียนอยู่ในชั้นหน่ึงชั้นใดของ
โรงเรียน  ปิยะมหาราชาลัย 
 “คร”ู  หมายถึง  ครูทุกคนที่ท าการสอนประจ าปีการศึกษาน้ัน ๆ  อยู่ในโรงเรียน 
  “ครูหัวหน้าเวรประจ าวัน”  หมายถึง  ครูที่ได้รับค าสั่งแต่งต้ังของโรงเรียนให้เป็นหัวหน้า
เวรประจ าวัน 
  “ครูหัวหน้าระดับ”  หมายถึง  ครูที่ได้รับค าสัง่แต่งต้ังตามค าสั่งของโรงเรียนให้เป็น
หัวหน้าระดับชั้น 
  “ครกูลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน”  หมายถึง ครูที่ปฏบิัติงานประจ าในห้องกิจการ
นักเรียน  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
  “รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน”   หมายถึง  ครูที่ได้รับค าสั่ง
แต่งต้ังตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  และท าหน้าท่ีงานกิจการนักเรียน 
  “คณะกรรมการกิจการนักเรียน”  หมายถึง  ครูที่ได้รับค าสั่งแต่งต้ังตามค าสั่งของ
โรงเรียนให้ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน 
  “ตัดคะแนนความประพฤติ”  หมายถึง  บทก าหนดโทษที่โรงเรียนก าหนดข้ึนเพ่ือใช้
ลงโทษควบคู่กับโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 
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 4.  หลักเกณฑ์การก าหนดคะแนนความประพฤติประจ าตัวนักเรียน  เมื่อเริ่มต้นเข้าเป็น
นักเรียนของโรงเรียน  ให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติ  100  คะแนน  เมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่า
นักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียนทุกครัง้  นักเรียนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติมากน้อยตาม
ควรแก่ประเภทความผิด  เมื่อนักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า  40  คะแนน  โรงเรียน
จะพิจารณาว่าเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย  อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบปลายภาคเรียน  และไม่รับรอง
ความประพฤติ 
 การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนในกรณีที่กระท าความผิด  จะไม่ลบล้างอ านาจการ
ลงโทษ      อื่น ๆ  ของโรงเรียนที่มีอยู่ 
 5.  ประเภทความผิดที่จะพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ  มี  3  ระดับ  คือ 
  5.1  ความผิดข้ันร้ายแรง  ได้แก่  ความผิดทั้งหลายที่น าความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน  
และส่วนรวมอย่างร้ายแรงหรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามพระราชบัญญัติอื่น
ที่มีโทษทางอาญาเว้นแต่เป็นความผิดที่กระท าโดยประมาท  รวมทั้งความผิดร้ายแรงที่มีผลกระทบ
กระเทือนต่อระเบียบวินัยอันดีของส่วนร่วม  เช่น 
   1)  ชู้สาวข้ันร้ายแรง 
   2)  ลักทรัพย์  ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์ 
   3)  ทะเลาะวิวาทถึงข้ันท าร้ายร่างกาย 
   4)  พกพาอาวุธมาโรงเรียน 
   5)  เป็นนักเลงการพนันหรือเล่นสลากกินรวบ 
   6)  เสพสุราเครื่องดองของเมาใช้สารเสพติดที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2552  เช่น  ฝิ่น  กัญชา  เฮโรอีน  เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า)  ฯลฯ 
   7)  สมาคมกับคนชั่วเท่ียวตามส านักนางโลม  รวมทั้งสถานบริการที่ต้องห้ามบุคคล 
ที่มีอายุ ต่ ากว่า  18  ปี 
   8)  ท าลายทรัพย์สินส่วนรวมให้เสียหายโดยเจตนา 
   9)  แสดงกิริยาวาจาลบหลู่ดูหมิ่นคร-ูอาจารย์อย่างร้ายแรง 
   10)  แสดงตนเป็นนักเลงอันธพาล 
   11)  ความผิดอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะร้ายแรงท านองเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น 
  5.2  ความผิดข้ันกลาง  คือ  ความผิดที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม   
แต่ไม่ร้ายแรงหรืออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความร้ายแรงต่อไปได้  เช่น 
   1)  เท่ียวกลางคืน 
   2)  ประพฤติตนส่อไปในทางชู้สาวแต่ไม่ถึงข้ันร้ายแรง 
   3)  ประพฤติตนไม่สุภาพเรียบร้อย 
   4)  แต่งกายฝุาฝืนระเบียบของโรงเรียน 
   5)  หนีเรียน 
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  6)  สูบบุหรี่     
  7)  แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อครู อาจารย์ แต่ไม่ถึงข้ันร้ายแรง  
   8)  เข้าไปในงานหรือร่วมสังสรรค์และงานน้ันมีการเต้นร าหรือการแสดง  เว้นแต่ 
ไปกับบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง 
   9)  เข้าไปในสถานค้าประเวณี  หรือสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  
เว้นแต่จะเป็นที่อยู่อาศัยหรือเย่ียมญาติในสถานที่น้ัน 
   10)  ทะเลาะวิวาทแต่ไม่ถึงข้ันร้ายแรง 
  5.3  ความผิดข้ันเบา  ได้แก่  ความผิดที่แสดงถึงการเป็นผู้มีอุปนิสัยไม่ดี  เช่น 
   1)  หลบหนีการเรียน  หลบหนีโรงเรียน  หลบหนีการเข้าแถว 
   2)  มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุสมควร 
   3)  ไม่รักษาความสะอาดของตนและสถานที่ 
   4)  แต่งกายผิดระเบียบเล็กๆ น้อยๆ (สับผม, ซอยผม, กางเกง, กระโปรง, รองเท้า, 
ถุงเท้า, เครื่องประดับ 
   5)  ขัดค าสั่ง 
  6)  แสดงกิริยาวาจาหยาบคาย    
  7)  ไม่ให้ความร่วมมือต่อส่วนรวม 
 6.  บทก าหนดโทษ 
  6.1  โทษสถานหนัก  ได้แก่  โทษส าหรับความผิดร้ายแรงให้ตัดคะแนนความประพฤติ 
ได้ตามความร้ายแรงของความผิด  แต่ต้องไม่ต่ ากว่าครั้งละ  10  คะแนน 
  6.2  โทษสถานกลาง  ได้แก่  โทษส าหรับความผิดสถานกลาง  ให้ตัดคะแนนความ
ประพฤติได้  ไม่เกินครั้งละ  10  คะแนน  แต่ต้องไม่ต่ ากว่า  5  คะแนน 
  6.3  โทษสถานเบา  ได้แก่  โทษส าหรับความผิดสถานเบา  ให้ลงโทษตัดคะแนนความ
ประพฤติได้ไม่เกินครั้งละ  5  คะแนน 
 7.  ผู้มีอ านาจลงโทษ 
  7.1  ครูทุกคน  มีอ านาจลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่กระท าความผิดได้
ครั้งละ  ไม่เกิน  5  คะแนน 
  7.2  ครูหัวหน้าระดับหรือหัวหน้าเวรประจ าวัน  มีอ านาจตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนได้   ครั้งละไม่เกิน  10  คะแนน 
  7.3  ครูงานกิจการนักเรียน  มีอ านาจตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนได้ครั้งละไม่เกิน  
10  คะแนน 
  7.4  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  หัวหน้างานกิจการนักเรียน  มีอ านาจตัดคะแนน  
ความประพฤติของนักเรียนได้ครั้งละไม่เกิน  30  คะแนน 
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  7.5  คณะกรรมการงานกิจการนักเรียน  มีอ านาจลงโทษตัดคะแนนความประพฤติใน
กรณีความผิดข้ันร้ายแรง  สมควรลงโทษสถานหนัก  และอาจวินิจฉัยตัดคะแนนความประพฤติให้
เหมาะสมกับความร้ายแรงแห่งความผิดโดยจ ากัด  ในกรณีที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ  50  
คะแนน  หรือไม่อนุญาตให้เข้าสอบปลายภาค  ต้องรายงานเสนอผู้อ านวยการเพ่ือขออนุมัติ 
 8.  คณะกรรมการงานกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการเป็นประธาน  รอง
ผู้อ านวยการ  กลุ่มบริหารทั่วไปเป็นรองประธาน  หัวหน้างานกิจการนักเรียนเป็นรองประธาน  และ
หัวหน้าระดับเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  ให้ประธานพิจารณาเลือกกรรมการ  เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม 
 9.  วิธีการลงโทษ 
  9.1  ผู้มีอ านานตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่กระท าความผิด  พิจารณาเห็นว่า
ความผิดน้ันอยู่ในอ านาจของตนเอง  ให้ตัดคะแนนความประพฤติได้เลย 
    9.2  ผู้มีอ านาจตัดคะแนนความประพฤติหากเกินอ านาจของตนเอง  ให้เสนอเรื่องราวข้ึน
ไปตามล าดับข้ันของความผิด 
  9.3  เมื่อผู้มีอ านาจตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนแล้ว  ให้เสนอเรื่องราวไปตามสาย
งานด้านการปกครองนักเรียน  ถึงรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  ในกรณีตัดคะแนนความประพฤติ
เกิน  5  คะแนน  ให้รายงานให้ผู้อ านวยการทราบทุกคราวไป 
    9.4  เมื่อมีการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนรายใดแล้ว  ให้แจ้งนักเรียนที่ถูกลงโทษ
และผู้ปกครองทราบทุกครั้ง  ในบางกรณีให้แจง้นักเรียนอื่นทราบด้วย 
  9.5  นักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ  20  คะแนนข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  40  
คะแนน     ให้โรงเรียนเชิญผู้ปกครองมารับทราบ และปรึกษาหารือเพ่ือหาทางแก้ไข 
 10.  ผู้อ านวยการอาจพิจารณาใช้ดุลพินิจ เพ่ิม-ลด  หรืองดโทษได้ตามควรแก่กรณี 
 11.  ให้รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  7  พฤษภาคม  2556 

 
 

(นายคมสิน  ศรีมานะศักด์ิ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
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ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน 
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

ก.  นักเรียนชาย 
 1.  ทรงผม  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ไว้ผมสั้นข้างหน้าและกลางศีรษะไม่เกิน 3 เซนติเมตร และชายผม
รอบศีรษะตัดเกรียนชิดหนังศีรษะ ห้ามไว้หนวดเครา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไว้ผมสั้นข้างหน้าและกลางศีรษะไม่เกิน 5 เซนติเมตรและชายผม
รอบศีรษะตัดรองหวีเบอร์ 2 ห้ามไว้หนวดเครา 

ทั้งน้ี ห้ามใช้เครื่องส าอางและสิ่งปลอมเพ่ือการเสริมสวย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน 
เป็นกรณีๆ ไป 

2. เสื้อ  แบบเสื้อเชิ้ตคอต้ัง  ผ้าขาวเกลี้ยง  ไม่บางจนเกินไป  ผ่าอกตลอดสาบที่ อบเสื้อ
ประมาณ 4 เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน  เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร แขนสั้นเหนือ
ข้อศอกเล็กน้อย 
 3.  กางเกง 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ผ้าสีกากี  แบบกางเกงไทยขาสั้นเพียงเหนือเข่า พ้นกลาง
ลูกสะบ้าหัวเข่าไม่เกิน 5 เซนติเมตร ปลายขาพับชาย เข้าข้างในกว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ปลายขา
กว้างกว่าขนาดของขาประมาณ  8 - 12 เซนติเมตร ผ่าตรง ส่วนหน้า มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 
กระเป๋า มีจีบข้างหน้าข้างละ 2 จีบ ไม่มกีระเป๋าหลัง เวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้ข้างในให้เรียบร้อย 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ้าสีด า แบบกางเกงไทยขาสั้นเพียงเหนือเข่า พ้นกลาง
ลูกสะบ้าหัวเข่าไม่เกิน 5 เซนติเมตร  ปลายขาพับชายเข้าข้างในกว้างประมาณ 4 เซนติเมตร  ปลายขา
กว้างกว่าขนาดของขาประมาณ 8 - 12 เซนติเมตร ผ่าตรง ส่วนหน้า มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 
กระเป๋า มีจีบข้างหน้าข้างละ 2 จีบ ไม่มีกระเป๋าหลัง เวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้ข้างในให้เรียบร้อย 

4.  เข็มขัด  ใช้เข็มขัดหนังสีน้ าตาล  ขนาดกว้าง  2.5 - 4  เซนติเมตร  ตามส่วนของนักเรียน  
หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเหลือง  หัวสี่เหลี่ยมชนิดหัวกลัด  หรือใช้หัวเข็มขัดลูกเสือก็ได้  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  และใช้เข็มขัดหนังสีด า  ขนาดกว้าง  2.5 - 4  เซนติเมตร ตามส่วนของนักเรียน  หัว
เข็มขัดเป็นโลหะมันวาวสีเงิน  หัวสี่เหลี่ยมชนิดหัวกลัด  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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5.  ถุงเท้า รองเท้า   
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นรองเท้าหุ้มส้นชนิดผูกเชือก ผ้าใบสีน้ าตาล  ไม่มีลวดลาย
ให้ใช้ประกอบถุงเท้าสีน้ าตาลแบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย โดยพับปลายถุงเท้าลงให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 
3-5 เซนติเมตร 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นรองเท้าหุ้มส้นชนิดผูกเชือกหนังหรือผ้าใบสีด า  ไม่มี
ลวดลาย ให้ใช้ประกอบถุงเท้าสีขาวแบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย โดยพับปลายถุงเท้าลงให้มี 
ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 3-5 เซนติเมตร 
 6.  ชุดลูกเสือ  ส าหรับนักเรียนที่เป็นลูกเสือ  ทั้งเสื้อและกางเกงลูกเสือ  จะต้องตัดด้วยผ้าสี
กาก ี  ขนาดรูปทรงเหมือนกางเกงนักเรียน เสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตคอต้ังมีอินธนูบนบ่าข้างละอัน กระเป๋าขนาด
ราวนม ทั้งสองข้างมีฝาติดกระดุมให้เรียบร้อย เสื้อมีสาบ เสื้อผ่าอกตลอด และมีสาบขนาด 4  เซนติเมตร  
ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีกากีอ่อน มีพู่สีเลือดหมูติดทั้งสองข้าง รองเท้าใช้รองเท้านักเรียน  เข็มขัดใช้เข็มขัด
นักเรียน แต่หัวเข็มขัดจะต้องเป็นหัวเข็มขัดลูกเสือเท่าน้ัน 
  ลูกเสือวิสามัญ  ให้ใช้เครื่องแต่งกายตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
ข.  นักเรียนหญิง 
 1.  ทรงผม 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ไว้ผมยาวไม่เกินมุมปาก  ห้ามดัด ซอย หรือท าสีผมใดๆ ทั้งสิ้น 
ยกเว้นได้รับอนุญาตจากโรงเรียนเป็นกรณีๆ ไป เช่น  ผมหยักโสก หยิกฟู หรือเพ่ือกิจกรรมของโรงเรียน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไว้ผมยาวไม่เกินปลายคาง   กรณีไว้ผมยาวให้มัดรวบด้วยริบบิ้น
ผ้าสีกรมท่าหรือสีด า  ห้ามดัด ซอย หรือท าสีผมใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นได้รับอนุญาตจากโรงเรียนเป็นกรณีๆ 
ไป เช่น  ผมหยักโสก หยิกฟู หรือเพ่ือกิจกรรมของโรงเรียน     

ทั้งน้ี ห้ามใช้เครื่องส าอางและสิ่งปลอมเพ่ือการเสริมสวย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน 
เป็นกรณีๆ ไป 
 2. เสื้อ  ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินไป  สวมชั้นในสีขาวหรือสีสุภาพ (ไม่ฉูดฉาด) และต้องสวมเสื้อ
บังทรงหรือเสื้อกล้ามสีขาวไม่มีลวดลายสวมทับอีกหน่ึงชั้น  แบบของเสื้อนักเรียนต่างกันตามชั้นของ
นักเรียน  ดังน้ี 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เสื้อแบบคอพับในตัวลึกพอสวมศีรษะได้  ตลอดสาบตลบ
เข้าข้างใน มีปกขนาด 10 เซนติเมตร ใช้ผ้าสองชั้นเย็บแบบเข้าถ้ าแขนสั้นเพียงเหนือศอก ปลายแขนจีบ
เล็กน้อย ประกอบด้วยผ้าสองชั้นกว้าง 3 เซนติเมตร ความยาวของตัวเสื้อวัดจากข้อมือมาเมื่อย่ืนตรง
ระยะต้ังแต่ 10-15 เซนติเมตร ชายของเสื้อด้านล่างมีขอบพับไม่เกิน 3 เซนติเมตร ขนาดของเสื้อต้ังแต่ใต้
แขนถึงขอบล่าง  มีความกว้างพอเหมาะกับล าตัวไม่รัดเอว ริมขอบด้านล่างด้านข้างซ้ายติดกระเป๋าพับ
เป็นริมกว้างไม่เกิน 2 เซนติเมตร  ยาวต้ังแต่  8 - 10  เซนติเมตร 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เสื้อแบบคอเชิ้ตผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อท าเป็นสาบตลบ
เข้าข้างใน กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร  มีกระดุมกลมแบนสีขาว แขนยาวเพียงเหนือศอกเล็กน้อย ต้น
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แขนและปลายแขนมีจีบเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้าสองชั้นกว้า 3 เซนติเมตร สอดชายเสื้อเข้าไปข้างใน
กระโปรง 
 3.  กระโปรง  ผ้าสีกรมท่า เกลี้ยงไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ 3 จีบ 
หันจีบออกด้านนอก เย็บทับบนจับขอบล่างลงมาระหว่าง 6 - 12 เซนติเมตร  เว้นระยะตามความกว้าง 
ตรงกลางพอประมาณ กระโปรงยาวคลุมหัวเข่า 

4.  เข็มขัด  เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้เข็มขัดหนังสีด ากว้างต้ังแต่ 2
เซนติเมตร ตามส่วนขนาดของตัวนักเรียน หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด  ใช้หนังสีด าหุ้ม 
มีปลอกหนังขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร ส าหรับสอดปลายเข็มขัด เข็มขัดที่ว่าน้ีใช้คาดทับกระโปรง 

5.  ถุงเท้า รองเท้า  ส าหรับนักเรียนทุกชั้น ใช้รองเท้าหุ้มส้นปลายเท้าชนิดมน มีสายรัดรองเท้า  
ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3  เซนติเมตร ใช้ประกอบกับถุงเท้าสั้นด้ายสีขาวพับปลายถุงเท้าให้มีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 3-5 เซนติเมตรและอยู่เหนือข้อเท้า 
ค.  เคร่ืองหมายของโรงเรียน 
 นักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยทุกคน จะต้องปักอักษรย่อของโรงเรียนว่า “ป.ย.” ที่อกเสื้อ        
เบื้องขวา (ห้ามปักเป็นอักษรภาษาอังกฤษ) ขนาดและแบบตามท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ ข้างล่าง ป.ย. ปักชื่อ 
นามสกุลของนักเรียนขนาดเท่ากันและที่อกเสื้อด้านขวาปักเลขชั้นทับห้องของนักเรียน ทั้งหมดปักด้วย
ไหมสีน้ าเงินเข้ม ที่อกเสื้อด้านขวา  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้กลัดเข็มสัญลักษณ์ของ
โรงเรียนไว้ที่เหนืออักษรย่อ  “ป.ย.” 
ง.  เคร่ืองแบบยุวกาชาด 
 เครื่องแบบยุวกาชาดเป็นไปตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
จ.  เคร่ืองแบบพลศึกษา 
 1.  ให้นักเรียนทุกระดับ ใช้เสื้อที่ใช้เรียนในคาบพลศึกษาตามแบบที่โรงเรียนก าหนดโดยซื้อได้ที่
ห้องการเงิน ให้ปักชื่อ-นามสกุล ที่หน้าอกด้านขวา ทั้งหมดปักด้วยไหมสีน้ าเงินเข้ม ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต้องกลัดเข็มกลัดสัญลักษณ์ของโรงเรียนในชุดพลศึกษา 
 2.  กางเกงต้องเป็นผ้ายืดสีกรมท่าแถบด้านข้างสีชมพู ฟูา เหมือนกันทุกระดับ ไม่อนุญาตให้ใช้
กางเกงที่สีและแบบอื่น 
 3.  รองเท้าท่ีใช้เรียนในคาบพลศึกษา ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวเท่าน้ันส าหรับนักเรียนหญิงทุก
ระดับชั้นส าหรับนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้นให้ใส่รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล และสีด าส าหรับนักเรียนชาย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระเบียบว่าด้วยการท าความเคารพของนักเรียน 
 
1.  เมื่อนักเรียนผ่านเข้าประตูโรงเรียน 
 ในช่วงเวลาตอนเช้าของทุกวันที่เข้าประตูหน้าและประตูด้านข้าง  จะมีอาจารย์อยู่ประจ าเพ่ือ
ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน  นักเรียนต้องแสดงความเคารพ  ดังต่อไปน้ี 
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1.1 นักเรียนชาย  ให้ยืนตรงหันหน้าไปทางผู้ให้ความเคารพ  แล้วแสดงความเคารพ 
ด้วยการยกมือไหว้  ยกเว้นในกรณีที่มือถือสิ่งของให้โค้งค านับ 
1.2 นักเรียนหญิง  ให้ยืนตรงหันหน้าไปทางผู้ให้ความเคารพ  แล้วแสดงความเคารพ 
ด้วยการยกมือไหว้  โดยก้มตัวพองาม  ยกเว้นในกรณีที่มือถือสิ่งของให้โค้งค านับ 
2.  เมื่อนักเรียนอยู่ในห้องเรียน 
 เมื่อมีผู้ควรเคารพเข้ามาในห้อง  ให้ครูผู้ควบคุมชั้นในขณะน้ันเป็นผู้บอกท าความเคารพ  ถ้าไม่มี
ครูควบคุมอยู่ในขณะน้ัน  ให้หัวหน้าเป็นผู้บอกท าความเคารพ 
 หมายเหตุ  : นักเรียนที่แต่งเครื่องแบบ  ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี  และนักศึกษาวิชาทหาร 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเคารพของลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี  และนักศึกษาวิชาทหาร   
3.  เมื่อนักเรียนอยู่ในห้องเรียน 
 ในกรณีที่บุคคลที่ควรเคารพเข้ามาในห้องเรียน  ให้หัวหน้าชั้นหรือตัวแทนบอกท าความเคารพ
ด้วยค าว่า  “นักเรียนเคารพ”  ให้นักเรียนทุกคนแสดงความเคารพด้วยการไหว้แล้วกล่าวค าว่า  “สวัสดี
ครับ” “สวัสดีค่ะ” 
4.  เมื่อนักเรียนจะเข้าพบครูที่ห้องพักครู 
 ทั้งนักเรียนหญิง-ชาย ปฏิบัติดังน้ี 
 1)  กล่าวค าว่า  “ขออนุญาตครับ, ค่ะ” 
 2)  แสดงความเคารพด้วยการไหว้ 
 3)  ในกรณีครูน่ังเก้าอี้  ให้นักเรียนน่ังคุกเข่า  ถ้าครูยืนให้นักเรียนยืนด้วยอาการส ารวม  แล้ว
บอกจุดประสงค์ที่เข้าพบ 
 4)  เมื่อเสร็จธุระให้ยกมือไหว้ 
 
ระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 
 ในวันที่มีการเรียนตามปกติของทางโรงเรียน เมื่อนักเรียนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนแล้ว  
นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนไม่ได้ จะต้องอยู่ภายในโรงเรียนเพ่ือศึกษาเล่าเรียนตามตารางเรียน  
จนกระทั่งเวลา 15.30 น. ของทุกวัน  (เลิกเรียน) และถ้านักเรียนมีความประสงค์ที่จะออกนอกบริเวณ
โรงเรียนระหว่างเวลา 08.00-15.30 น.ให้นักเรียนปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
 1.  ให้ผู้ปกครองนักเรียนมาแจ้งขออนุญาตกับครูเวร  หรือรองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน  เพ่ือขออนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 2.  ให้นักเรียนน าจดหมายของผู้ปกครองหรือหลักฐานต่างๆ มาขออนุญาตจากครูงานกิจการ
นักเรียนที่มีอ านาจในการอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 3.  นักเรียนที่จะออกนอกบริเวณโรงเรียน จะต้องได้รับค ายินยอมหรือรับทราบจากครูที่ปรึกษา
หรือครูประจ าวิชาเสียก่อน (แล้วแต่กรณี) ทางงานกิจการนักเรียนจึ งจะอนุญาตให้นักเรียนออกนอก
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บริเวณโรงเรียน  โดยนักเรียนจะต้องถือใบอนุญาตออกไปด้วย เมื่อกลับเข้ามาโรงเรียนต้องน าใบอนุญาต
น้ันมาคืนที่งานกิจการนักเรียน 
 4.  ทางงานกิจการนักเรียนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนน ารถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ออกไป
ด้วย 
 5.  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วนักเรียนจะต้องน าหลักฐานการอนุญาตน้ันแสดงต่อยามรักษาการณ์
หรือครู     ท่ีพบนักเรียนนอกบริเวณโรงเรียน 
 6.  เมื่อนักเรียนกลับเข้ามาแล้ว  นักเรียนจะต้องน าใบอนุญาตมาคืนที่ห้องกิจการนักเรียนทุก
ครั้ง 
 7.  ถ้านักเรียนจะออกไปซื้อของหรือซื้อวัสดุฝึกงาน  จะต้องมีค ารับรองของครูผู้สอนถึงงาน
กิจการนักเรียนเสียก่อน 
 
หลักเกณฑ์การออกใบรับรองความประพฤติ 
 ปัจจุบันมีหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ ได้ใช้ใบรับรองความประพฤติของนักเรียนเป็น
หลักฐานประกอบการรับสมัครการเข้าท างานหรือศึกษาต่อ  เพ่ือเป็นการคัดเลือกผู้มีความประพฤติ
เรียบร้อยเข้าท างานหรือศึกษาต่อ  ผู้มีความประพฤติไม่เรียบร้อยย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาของหน่วยงาน  
สถานศึกษา  และสังคม  ทางโรงเรียนได้ตระหนักในเรื่องน้ีเป็นอย่างดี จึงได้พยายามอบรมสั่งสอน  
ตักเตือน หรือถึงข้ันลงโทษเพ่ือเข็ดหลาบไม่ประพฤติปฏิบัติอีก ครูทุกคนในโรงเรียนโดยเฉพาะครูที่
ปรึกษา คณะกรรมการฝุายกิจการนักเรียน  ครูแนะแนว  ได้พยายามอบรมทั้งส่วนตัว  หมู่คณะ  หน้าเสา
ธง  ในห้องเรียน  จนถึงเข้าห้องประชุมเพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยทุกคนเป็นผู้มีความ
ประพฤติดี  เป็นที่ต้องการและเชื่อถือของสังคม 
 แต่อย่างไรก็ตาม  ปรากฏว่า  ยังมีนักเรียนที่ยังพยายามฝุาฝืนระเบียบจงใจกระท าในสิ่งที่ไม่ถูก
ทั้ง ๆ  ที่ตนเองทราบระเบียบดี  เป็นการบั่นทอนการบริหารงานของโรงเรียนท าให้งานด าเนินไปล่าช้า  
อีกทั้งผู้ปกครองนักเรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือ  โดยไม่มาพบกับทางโรงเรียนเมื่อติดต่อขอความ
ร่วมมือ  ท าให้เป็นปัญหาแก่ทางโรงเรียนดังกล่าวมา 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างโรงเรียน  นักเรียน  และผู้ปกครอง  โรงเรียนจึงวาง
หลักเกณฑ์การออกใบรับรองความประพฤติ ดังน้ี 
 1.  นักเรียนที่ไม่เคยประพฤติผิดระเบียบของทางโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการและค าสั่งคณะ
ปฏิวัติ  โรงเรียนจะออกใบรับรองความประพฤติให้  โดยระบุว่า  “เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยดี” 
 2.  นักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของทางโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการและค าสั่งคณะปฏิวัติ  
แต่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือมิได้จงใจกระท า และกระทบกระเทือนเสียหายแก่ทางโรงเรียน  ผู้ปกครอง
ให้ความร่วมมือ และนักเรียนได้ปรับปรุงตนเอง  แก้ไขข้อผิดพลาดให้ลดน้อยลงหรือเลิกไปได้ในที่สุด  
โรงเรียนจะออกใบรับรองความประพฤติให้  โดยระบุว่า  “เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย” 
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 3.  นักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของทางโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการและค าสั่งคณะปฏิวัติ  
แม้เป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน แต่เป็นความผิดที่กระท าซ้ าซากนักเรียน
จงใจที่จะฝุาฝืนและกระท าทั้งๆ ที่เตือนแล้ว ท าโทษแล้ว  ผู้ปกครองมารับรองแล้ว  แต่ไม่ปรับปรุงตนเอง
ให้ดีข้ึน ทางโรงเรียนจะออกใบรับรองความประพฤติให้ โดยระบุว่า  “เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
พอใช้”  
 4.  นักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของทางโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการและค าสั่งคณะปฏิวัติ  
ท าให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและความมั่นคงของโรงเรียน  เช่น  ชู้สาวอย่างร้านแรง  แสดงตนเป็น
อันธพาล  ก้าวร้าวครู-อาจารย์  เสพสุรา  ฝิ่น  เฮโรอีน  หรือยาเสพติดอื่นๆ ขู่อาฆาตลบหลู่ดูหมิ่นครู
อย่างร้ายแรง  ทางโรงเรียนก็จะพิจารณาโทษตามระเบียบของทางโรงเรียนด้วย  โดยจะเชิญผู้ปกครองมา
รับทราบเป็นราย ๆ ไป  และงดออกใบรับรองความประพฤติ 
 5.  กรณีนักเรียนขอใบรับรองความประพฤติจะไม่ต้องเสียเงิน  ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักเรียนไป
แล้วมีความประสงค์จะขอใบรับรองความประพฤติย้อนหลังจะพิจารณาออกให้ตามหลักฐานเดิม และตาม
ความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป ผู้ที่ไม่เคยขอและไม่มีหลักฐานเดิมอยู่จะออกให้แต่ไม่ระบุความประพฤติ 
 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการแต่งกายและความประพฤติของนักเรียน 
ภายในโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
1.  การแต่งกาย 
 ในวันที่โรงเรียนมีการสอนตามปกติ  นักเรียนจะต้องแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
ครบถ้วนตามข้อบังคับในระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
2.  การประพฤติตน 
 2.1  นักเรียนจะต้องเว้นความประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนทุกข้อ  ในระเบียบว่า
ด้วยความประพฤติของนักเรียนภายในโรงเรียน 
 2.2  นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีมารยาทดี  และจะต้องปฏิบัติหรือละเว้นการ
ประพฤติดังต่อไปน้ี 
   2.2.1  เมื่อเดินผ่าน เดินสวน หรือติดต่อกับครูทุกระดับชั้น ต้องแสดงความเคารพ
การพูดต้องสุภาพอ่อนโยน 
   2.2.2  ไม่ส่งเสียงดังหรือพูดค าหยาบ  หรือกระท าด้วยวิธีการใด ๆ  
   2.2.3  นักเรียนชายต้องปฏิบัติตนเย่ียงสุภาพบุรุษ  นักเรียนหญิงต้องปฏิบัติตนเย่ียง
สุภาพสตรี ไม่ว่าจะเป็นการน่ัง การเดิน การพูด หรือการกระท าใดๆ ก็ตาม 
 2.3  นักเรียนจะต้องอยู่ร่วมกันและปฏิบัติตนต่อกันอย่างสันติวิธี จะต้องไม่ทะเลาะวิวาทหรือ
กลั่นแกล้งกันด้วยวิธีการทั้งปวง  ผู้ฝุาฝืนจะต้องได้รับโทษอย่างร้ายแรง 
 2.4  นักเรียนจะต้องไม่ละเมิดสิทธ์ิในร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่น 
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 2.5  การออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกกรณีต้องได้รับอนุญาตจากงานกิจการนักเรียน และต้องมี
บัตรออกนอกบริเวณโรงเรียนติดตัวให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา นอกจากโรงเรียนจะมีค าสั่งเป็น
อย่างอื่น เป็นคราวๆ ไป 
 2.6  ห้ามสูบบุหรี่ กัญชา ของมึนเมา หรือพกพา หรือครอบครอง หรือซ่อนเร้น หรือมีไว้
จ าหน่าย 
 2.7  ห้ามนักเรียนหญิง นักเรียนชายอยู่ในที่ลับสองต่อสอง  หรือแสดงเจตนาในทางชู้สาวด้วย
วิธีการใดๆ ก็ตาม 
 2.8  ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
 2.9  ห้ามพกพาอาวุธหรืออุปกรณ์ที่เจตนาใช้เป็นอาวุธทุกชนิด 
 2.10  ห้ามคบเพ่ือนอันธพาล หรือชักน าเข้ามาในบริเวณโรงเรียน 
 2.11  ห้ามใส่เครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมูล ก าไล แหวน ในขณะแต่งเครื่องแบบ 
นักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน 
 2.12  ห้ามมีรูปภาพหรือหนังสือลามกอนาจารไว้ดูหรือในครอบครอง 
 2.13  ห้ามนักเรียนน าโทรศัพท์มือถือ และเครื่องเล่นเพลง MP3 มาโรงเรียนโดยเด็ดขาด หาก
งานกิจการนักเรียนหรือครูพบเห็นจะยึดไว้เป็นเวลา 1 เดือน และให้ผู้ปกครองมาติดต่อขอรับคืนเมื่อครบ
ก าหนด 
 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการแต่งกายและความประพฤติของนักเรียน 
ภายนอกโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
 นักเรียนจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ความประพฤติต่อไปน้ีถือว่าไม่
เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 
 1.  การแต่งเครื่องแบบนักเรียนเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง หรือแต่งเครื่องแบบปล่อยชายเสื้อ 
ในที่สาธารณะ 
 2.  การใช้เครื่องส าอางหรือสิ่งแปลกปลอมเพ่ือการเสริมสวย หรือการแต่งกายไม่สุภาพ 
 3.  แต่งเครื่องแบบนักเรียนเข้าไปในงานมหรสพหรือสถานเริ งรมย์ เว้นแต่นักเรียนพักอยู่ใน
สถานที่น้ัน ๆ หรือโรงเรียนมีค าสั่งเป็นอย่างอื่นเป็นคราวๆ ไป 
 4.  เข้าไปในสถานที่บริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานที่บริการ หรือสถานบันเทิงที่อื่นใดที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน เว้นแต่นักเรียนพักอยู่ในสถานที่น้ันๆ 
 5.  เข้าไปในสถานที่ค้าประเวณี  เว้นแต่นักเรียนพักอยู่ในสถานที่น้ันๆ หรือเข้าไปเย่ียมญาติซึ่ง
พักอาศัยอยู่ในที่น้ัน 
 6.  คบค้าสมาคมกับหญิงประพฤติเพ่ือการค้าประเวณี  เว้นแต่เป็นญาติใกล้ชิดกับผู้หญิง 
คนน้ัน 
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 7.  เข้าไปร่วมงานสังสรรค์  และงานน้ันมีการเต้นร าหรือแสดงที่ไม่สมควรแก่สภาพการเป็น
นักเรียน เว้นแต่ไปกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรืองานบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือสถานศึกษา
ของนักเรียนเป็นผู้จัด 
 8.  ประพฤติในท านองชู้สาว 
 9.  มีวัตถุระเบิดหรืออาวุธ หรืออุปกรณ์ที่เจตนาใช้เป็นอาวุธหรือซ่อนเร้นเพ่ือประพฤติร้ายที่
ต้องห้ามตามกฎหมาย 
 10.  หลบหนีการเรียนหรือหลีกเลี่ยงการเรียน 
 11.  แสดงกิริยาวาจาหรือกระท าอย่างหน่ึงอย่างใดที่ไม่สุภาพ 
 12.  เล่นการพนันที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 
 13.  เท่ียวเตร่อยู่ในสถานที่สาธารณะ หรือท าลายทรัพย์สมบัติของทางสาธารณะ หรือท าความ
สกปรกแก่สาธารณะ 
 14.  มั่วสุมและหรือก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่นด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม 
 15.  สูบบุหรี่ กัญชา เสพสุราของมึนเมา หรือยาเสพติดทุกชนิด หรือมีไว้ในครอบครองที่
ต้องห้ามตามกฎหมาย 
 16.  เท่ียวเตร่ในเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งข้ึน เว้นแต่ไปกับบิดา  
มารดา หรือผู้ปกครอง หรือได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน 
 17.  เมื่อพบอาจารย์หรือเดินผ่านอาจารย์ไม่แสดงความเคารพ หรือแสดงอาการแข็งกระด้าง 
 18.  ดู ครอบครอง หรือซ่อนเร้นรูปภาพ หรือหนังสืออนาจาร 
 19.  ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรียน 
 20.  กระท าผิดกฎหมายบ้านเมือง 
 21.  น าโทรศัพท์มือถือและเครื่องเล่นเพลง MP3  มาโรงเรียน 

ตารางการตัดคะแนนความประพฤติ 
1.  ประเภทความผิดไม่ร้ายแรง 

ท่ี ประเภทความผิด คะแนนท่ีตัด หมายเหตุ 
1 มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุอันควร 5  
2 ไม่ส่งใบลาในกรณีทีไ่ม่มาโรงเรียน 5  
3 เข้าห้องเรียนช้ากว่า 10 นาที โดยไม่มีเหตุอันควร 5  
4 ไม่ท าความเคารพครู ทั้งในและนอกโรงเรียน 5  
5 ส่งเสียงอึกทึกในห้องเรียน ก่อความร าคาญ 10  
6 ไม่รักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน 5  
7 รับประทานอาหารก่อน-หลังเวลาที่ก าหนด 5  
8 ขับขี่หรือโดยสารรถ โดยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 10  
9 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 20  
10 เล่นหรือน่ังหลับในขณะที่ครูก าลังท าการสอน 5  
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11 กล่าววาจาหยาบคายต่อเพื่อนหรือบุคคลอื่น 10  
12 ผมยาวหรือทรงผมผิดระเบียบที่ทางโรงเรียนก าหนด 20  
13 ไว้หนวดเครา 10  
14 สวมเสื้อผ้าผิดระเบียบ  เช่น  ไม่ปักชื่อ สกุล หรือเสื้อผ้าที่ไม่ใช่เคร่ืองแบบ

ของโรงเรียน  หรือกางเกง กระโปรง รองเท้า ถุงเท้าผิดระเบียบ 
10  

15 ไม่เอาชายเสื้อเข้าในกางเกง กระโปรง (ม.ปลาย) 5  
16 ไม่คาดเข็มขัด หรือเข็มขัดผิดระเบียบของทางโรงเรียน 10  
17 สวมใส่เคร่ืองประดับ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ 20  
18 สวมใส่เสื้อผ้าของนักเรียนอ่ืนหรือโรงเรียนอ่ืน 20  
19 ใช้เคร่ืองส าอางเพื่อการเสริมสวย 10  
20 ไว้เล็บยาวหรือทาเล็บ เขียนคิ้ว หรือกันคิ้ว หรือทาปาก 10  
21 ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ (หลบหนีกิจกรรมหน้าเสาธง) 20  
22 ไม่ติดเข็มสัญลักษณ์ ป.ย. มาโรงเรียน (ม.ปลาย) 5  
23 ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะเรียนหรือในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมของ

โรงเรียน   นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ 
20  

24 หลบหนีชั่วโมงเรียน 10  
25 ขีดเขียนโต๊ะ เก้าอ้ี หรือท าความสกปรกแก่ทรัพย์สินของทางโรงเรียน 10  
26 ปลอมลายมือชื่อผู้ปกครอง ครู หรือบุคคลอื่น 20  
27 ไม่น าเอกสารของทางโรงเรียนไปมอบให้ผู้ปกครอง 10  
28 น าหนังสือลามกอนาจาร หรือหนังสือที่ไม่เก่ียวข้องกับการเรียนเข้ามาใน

โรงเรียน 
20  

29 พูดปด พูดโกหก ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ 20  
30 ประพฤติตนในท านองชู้สาว จับมือ นอนหนุนตัก โอบกอด 20  
31 หลบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน และไม่กลับเข้ามาในโรงเรียนอีก เล่นเกมส์ 30  
32 สูบบุหร่ีทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน 30  
33 ไปเที่ยวสถานบันเทิงในเวลาค่ าคืน 40  
34 มั่วสุมหรือก่อความร าคาญให้ผู้อื่นในยามวิกาล 30  
35 เที่ยวกลางคืน (หลังเวลา 22.00 น. เป็นต้นไป) 40  
36 จอดรถในที่ห้ามจอดหรือจอดนอกโรงจอดรถของโรงเรียน 30  

 
หมายเหตุ :  หากครูพบเห็นนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในขณะเรียนหรือในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมของ
โรงเรียน ให้ยึดโทรศัพท์และน ามาเก็บไว้ที่งานกิจการนักเรียน เป็นเวลา  1  เดือน  และเมื่อครบก าหน
เวลาให้ผู้ปกครองมารับพร้อมท าบันทึกสัญญาว่าจะไม่ปฏิบัติตนผิดกฎโรงเรียน  
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ตารางการตัดคะแนนความประพฤติ 
 

2.  ประเภทความผิดร้ายแรง 
ท่ี ประเภทความผิด คะแนนท่ีตัด หมายเหตุ 
1 เสพสุราหรือของมึนเมาทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน 40  
2 เล่นการพนันทุกชนิดทั้งในและนอกโรงเรียน 40  
3 คบคนชั่วและน าความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 50  
4 ท าลายทรัพย์สินของทางโรงเรียน เพื่อนนักเรียน ครูหรือบุคคลอื่น 50  
5 เสพสิ่งเสพติดร้ายแรงหรือมีสิ่งเสพติดร้ายแรง ผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง

เพื่อการเสพ จ าหน่าย จ่าย แจก หรือในการอ่ืนใด 
50 ย้ายสถานศึกษา 

6 แสดงกริิยา หรือใช้วาจาลบหลู่ดูหมิ่น และขาดซึ่งความเคารพครู 
และบุคลากรของโรงเรียน 

40  

7 ลักขโมยทรัพย์สินของทางโรงเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน  
เพื่อนนักเรียนหรือบุคคลอื่น 

40  

8 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย ทั้งในและนอกโรงเรียน 
หรือชักน าบุคคลภายนอกโรงเรียนมาก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับนักเรียนใน
โรงเรียน 

50  

9 พกพาอาวุธทุกชนิดเข้ามาในโรงเรียน 50  
10 ชู้สาวขั้นร้ายแรง ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีงาม 50 ย้ายสถานศึกษา 
11 เสพสุราอาละวาดทั้งในและนอกโรงเรียน 50  

 
หมายเหตุ :  หากมีการแจ้งความด าเนินคดีในกรณีความผิดประเภทร้ายแรง  โรงเรียนจะให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจเป็นผู้ด าเนินการ  และเมื่อคดีถึงที่สุดโรงเรียนจะด าเนินการตามระเบียบของทางโรงเรียนต่อไป  
ส่วนในข้อที่ 5   และ 10  โรงเรียนจะพิจารณาให้ย้ายสถานศึกษา 

 
การขาดเรียน 

 
 ปรากฏว่าในแต่ละวันที่มีการเรียนการสอน  มีนักเรียนจ านวนมากท่ีขาดเรียน  มีทั้งไม่สนใจการ
เรียน  ไม่สนใจกิจกรรมของโรงเรียนของหมู่คณะ  บ้างหายไปเฉย ๆ ไม่ส่งใบลา  หรือส่งใบลาแต่ปลอม
ลายเซ็นของผู้ปกครอง  เป็นการฝึกนิสัยที่ไม่ถูกต้อง  ไม่ดีงาม  มีนักเรียนที่ประพฤติดังกล่าวเป็นจ านวน
มาก  มีเวลาเรียนไม่พอสอบปลายภาค  นักเรียนและผู้ปกครองจึงควรปฏิบัติให้ถูกต้อง  ดังน้ี 
 1.  นักเรียนที่มีกิจธุระจ าเป็นจะลา  ต้องส่งใบลาในวันน้ัน  มีค ารับรองของผู้ปกครองอย่าง
ถูกต้อง 
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 2.  นักเรียนที่มีกิจธุระจ าเป็นจะลา  แต่ไม่สามารถฝากใบลาได้ทัน  หรือไม่มีเพ่ือนอยู่ใกล้เคียง
ให้ส่งใบลาในวันมาเรียน  มีค ารับรองของผู้ปกครองอย่างถูกต้องหรือให้ผู้ปกครองมาลาด้วยตนเอง 
 3.  นักเรียนที่ปุวยนานติดต่อกันหลายวัน  ต้องมีใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์ส่งถึงโรงเรียนทันที  
หรือผู้ปกครองจะไปแจ้งต่อทางโรงเรียนก่อนโดยเร็ว เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการขอเข้าสอบปลายภาค
ได้  แต่ถ้าไม่แจ้งโรงเรียนหรืออาจารย์ประจ าวิชาจะถือว่าขาดเรียน  อาจไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคหลาย
วิชาเน่ืองจากขาดโดยไม่มีเหตุผล 
 4.  นักเรียนที่ขาดเรียนบ้างเป็นครั้งคราว  ครูที่ปรึกษาจะสอบถามตักเตือน  หรือพิจารณา
ลงโทษตามความเหมาะสม 
 5.  นักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน  3  วัน  ครูที่ปรึกษาจะแจ้งฝุายกิจการนักเรียน  เพ่ือเชิญ
ผู้ปกครองไปพบเพ่ือรับทราบไปแนะน าอบรมนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป  หากยังไม่แก้ไข
ให้ดีข้ึนงานกิจการนักเรียนจะพิจารณาโทษตามระเบียบของโรงเรียน 
 6.  นักเรียนที่ขาดเรียนเชิญผู้ปกครองแล้วไม่มา  เมื่อครบ  7  วัน  ทางโรงเรียนจะติดต่อ
ผู้ปกครองไปอีกครั้ง  ถ้าผู้ปกครองยังไม่มาอีกจะปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 



        โรงเรียนปิยะมหาราชาลยั  33 

 

............................................................................................................................. ................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

การแต่งกาย ม.ต้น ชุดนักเรียน 

รองเท้า หุ้มส้นปลายเท้าชนิดมน มีสาย
ลดัหลงัเท้า ไม่มีลวดลาย สงูไม่เกิน 3 ซ.ม 

ถุงเท้า สีขาวไม่มีลวดลาย พบัปลาย
รอยพบัด้านล่างสงูเหนือตาตุ่ม 

กระโปรง ผ้าสีกรมท่า เกลีย้งไม่มี
ลวดลาย ด้านหน้าด้านหลงัพบัจีบข้างละ 
3 จีบ หนัจีบออกด้านนอก 

เย็บทบับนจีบขอบล่างลงมาระหวา่ง 
6-12 ซ.ม. เว้นระยะความกว้างตรงกลาง
พอประมาณกระโปรงยาวเพียงใต้เข่า 

เสือ้ คอพบัในตวัผ้าขาวเกลีย้งไม่บางเกิน
ควร แขนสัน้เพียงเหนือศอก ปลายแขน
จีบเล็กน้อย ด้านข้างซ้ายติดกระเป๋า 

ผม ไม่สบัไม่ดดัไม่ซอยเป็นทรงสงู ไม่ท าสี
หรือตกแต่งใดๆ ผมสัน้ เลยติ่งหเูลยติ่งหู
ไม่เกิน 1 ซ.ม. ผมยาวรวบหรือถกัเปียให้
เรียบร้อย 

รองเท้า หุ้มส้นชนิดผกูเชือกหนงั หรือ
ผ้าใบสีน า้ตาล ไม่มีลวดลาย 

ถุงเท้า สีน า้ตาลแบบธรรมดา ไม่มี
ลวดลาย พบัปลาย รอยพบัด้านล่าง
สงูเหนือตาตุ่ม 

กางเกง ผ้าสีกากี แบบกางเกงไทยขาสัน้
เพียงเหนือเข่า พ้นกลางลกูสะบ้าหวัเข่าม่
เกิน 5 ซ.ม. ปลายขาพบัชายเข้าในกว้าง
ประมาณ 4 ซ.ม. มีกระเป๋าตามแนว
ตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า มีจีบข้างหน้า
ข้างละ 2 จีบ ไม่มีกระเป๋าหลงั 

เสือ้ แบบเสือ้เชิต้คอตัง้ ผ้าขาวเกลีย้งไม่
บางเกิน ผ่าอกตลอดสาบที่อกเสือ้
ประมาณ 4 ซ.ม. ใช้กระดมุขาวกลมแบน
แขนสัน้เหนือศอกเล็กน้อย มีกระเป๋าติด
เหนือราวนมเบือ้งซ้าย 1 กระเป๋า 

ผม ต้องตดัให้สัน้เกรียนข้างหน้ายาวไม่
เกิน 4 ซ.ม. ห้ามท าสีผม และใช้ครีมหรือ
น า้มนัจดัแต่งทรงผม 

ชาย หญิง 

“ฟ้า-ชมพู บุตรปิยะแต่งกายถูกระเบียบโรงเรียน” 

อกขวา ปักอกัษรย่อ 
ป.ย. และ ชือ่นักเรียน 
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การแต่งกาย ม.ปลาย ชุดนักเรียน 

“ชมพ-ูฟ้า บุตรปิยะแต่งกายถูกระเบียบโรงเรียน” 

ผม ไม่สบัไม่ดดัไม่ซอยเป็นทรงสงู ไม่ท าสี
หรือตกแต่งใดๆ ผมสัน้ เลยติ่งหูเลยติ่งหู
ไม่เกิน 1 ซม. ผมยาวรวบหรือถักเปียให้
เรียบร้อย 
 เสือ้ แบบคอเชิต้ผ่าอกตลอดที่อกเสือ้ท า
เป็นสาบ ตลบเข้าข้างใน มีดุมกลมแบนสี
ขาว แขนยาวเพียงเหนือศอกเล็กน้อย   
ต้นแขนและปลายแขนมีจีบเล็กน้อย 

กระโปรง  ผ้า สีกรมท่า  เ ก ลี ย้ ง ไม่ มี
ลวดลาย ด้านหน้าด้านหลังพับจีบข้างละ 
3 จีบ หันจีบออกด้านนอกเย็บทับบนจีบ
ขอบล่างลงมาระหว่าง6 -12 ซ.ม . เว้น
ระยะความกว้างตรงกลางพอประมาณ
กระโปรงยาวเพียงใต้เข่า 
 ถุงเท้า สีขาวไม่มีลวดลาย พับปลาย
รอยพบัด้านล่างสงูเหนือตาตุ่ม 

รองเท้า หุ้มส้นปลายเท้าชนิดมน มีสาย 

รัดหลงัเท้า ไม่มีลวดลาย สงูไม่เกิน 3 ซ.ม 
 

เสือ้ แบบเสือ้เชิต้คอตัง้ ผ้าขาวเกลีย้งไม่
บาง เกิน  ผ่ าอกตลอดสาบที่ อก เ สื อ้
ประมาณ 4 ซ.ม. ใช้กระดุมขาวกลมแบน
แขนสัน้เหนือศอกเล็กน้อย มีกระเป๋าติด
เหนือราวนมเบือ้งซ้าย 1 กระเป๋า 
 

ผม  อนุโลมใ ห้ตัดรองหวีสั น้  เก รียน
ข้างหน้ายาวไม่เกิน 4 ซ.ม. ห้ามท าสีผม 
และใช้ครีมหรือน า้มนัจดัแต่งทรงผม 
 

ชาย หญิง 

อกขวา ติดเข็มกดั
เคร่ืองหมายโรงเรียน 
ปักอกัษรย่อ ป.ย. 
 และ ชื่อนักเรียน 

รองเท้า หุ้มส้นชนิดผกูเชือกหนงั หรือ
ผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลาย 

ถุงเท้า สีขาวแบบธรรมดา ไม่มี
ลวดลาย พบัปลาย รอยพบัด้านล่าง
สงูเหนือตาตุ่ม 

กางเกง ผ้าสีด า แบบกางเกงไทยขาสัน้
เพียงเหนือเข่า พ้นกลางลูกสะบ้าหัวเข่า
ไม่เกิน 5 ซ.ม. ปลายขาพับชายเข้าใน
กว้างประมาณ 4 ซ.ม. มีกระเป๋าตามแนว
ตะเข็บข้างละ 1 ประเป๋า มีจีบข้างหน้า
ข้างละ 2 จีบ ไม่มีกระเป๋าหลงั 
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การแต่งกาย แบบลูกเสือ – แบบยุวกาชาด – นักศกึษาวชิาทหาร - แบบพลศกึษา 

ลูกเสือ ยุวกาชาด นักศกึษาวชิาทหาร แบบพลศกึษา 


