
คู่มือนักเรียน 
ระเบียบโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียนพ.ศ. 2550 

 
          ด้วย โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มีความมุ่งหมายที่จะอบรม
นักเรียนให้เป็นคนดี มีความประพฤติเรียบร้อยและเป็นผู้ที่อยู่ในระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพ่ือจะได้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติใน
อนาคต จึงได้ตราระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักเรียนไว้ ดังนี้ 
 
หมวด 1 
นิยามศัพท์ 

1. ระเบียบนี้ใช้ชื่อว่า “ ระเบียบควบคุมความประพฤติของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ พ.ศ. 2559 ”  

2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
3. ครู หมายถึง “ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียนอนุบาลวัดลูก

แกประชาชนูทิศ ” 
4. นักเรียน หมายถึง “ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ” 
5. ผู้ปกครอง หมายถึง “ บิดา , มารดา” หรือผู้ที่นักเรียนอยู่ร่วมด้วย ” 
6. โรงเรียน หมายถึง “ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ” 
7. คณะกรรมการฝ่ายปกครอง หมายถึง” ครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นฝ่าย

ปกครอง”  
 
  
 
หมวด 2  
ระเบียบปฏิบัติ 
การแต่งกายของนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)   

1. กางเกงขาสั้นสีกรมท่า ความยาวเหนือเข่าประมาณ 4 ซม.  
2. เสื้อแขนสั้นสีขาว คอปกเชิ้ต ด้านขวาปักชื่อนักเรียน บนกระเป๋าเสื้อ

ด้านซ้ายปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
3. รองเท้าสีด าผูกสาย 
4. ถุงเท้าสีขาวยาวครึ่งแข้งไม่พับริม 
5. เข็มขัดสีด าหัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
6. สวมเสื้อไว้ในกางเกงเรียบร้อย 
7. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับเช่น ก าไลมือ สร้อยคอที่มีราคาสูง ยกเว้นสร้อย

เงินส าหรับแขวนพระ 
การแต่งกายของนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)   

1. กางเกงขาสั้นสีด า ความยาวเหนือเข่าประมาณ 4 ซม.  
2. เสื้อแขนสั้นสีขาว คอปกเชิ้ต ด้านขวาปักชื่อนักเรียนและติดเข็มตรา

โรงเรียนเหนือชื่อ  บนกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
3. รองเท้าสีด าผูกสาย 
4. ถุงเท้าสีขาวยาวครึ่งแข้งไม่พับริม 
5. เข็มขัดสีด าหัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
6. สวมเสื้อไว้ในกางเกงเรียบร้อย 
7. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับเช่น ก าไลมือ สร้อยคอที่มีราคาสูง ยกเว้นสร้อย

เงินส าหรับแขวนพระ 
 
 การแต่งกายของนักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)   

1. กระโปรงจีบสีกรมท่า ความยาวคลุมเข่าลงมา 2 นิ้ว 
2. เสื้อแขนสั้นสีขาว คอบัว ด้านขวาปักชื่อนักเรียน ด้านซ้ายปักตรา

สัญลักษณ์โรงเรียน 
3. รองเท้านักเรียนสีด า 
4. ถุงเท้าสีขาวยาวครึ่งแข้งไม่พับริม 
5. สวมเสื้อไว้นอกกระโปรง 



6. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับเช่น ก าไลมือ สร้อยคอที่มีราคาสูง ยกเว้นสร้อย
เงินส าหรับแขวนพระ 
การแต่งกายของนักเรียนหญิง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)   

1. กระโปรงจีบสีด า ความยาวคลุมเข่าลงมา 2 นิ้ว  
2. เสื้อแขนสั้นสีขาว คอปกเชิ้ต ด้านขวาปักชื่อนักเรียนและติดเข็มตรา

โรงเรียนเหนือชื่อ  ด้านซ้ายปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
3. รองเท้านักเรียนสีด า 
4. ถุงเท้าสีขาวยาวครึ่งแข้งไม่พับริม 
5. เข็มขัดสีด าหัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
6. สวมเสื้อไว้ในกระโปรงเรียบร้อย 
7. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับเช่น ก าไลมือ สร้อยคอที่มีราคาสูง ยกเว้นสร้อย

เงินส าหรับแขวนพระ 
 
ทรงผมของนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)   

1. รองทรงสูง ผมด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 ซม. ผมด้านบนยาวไม่เกิน 7 ซม.
หรือตัดแบบรอบศีรษะตัดเกรียนสั้น ผมด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 ซม. ห้ามตัดรองหวี 

 
2. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือน้ ายาใดๆ เพ่ือตกแต่ง เช่น โกรก ย้อมหรือกัดสีผมหรือ

ใช้ครีม 
ทรงผมของนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)   

1. รองทรงสูง ผมด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 ซม. ผมด้านบนยาวไม่เกิน 7 ซม.
หรือตัดแบบรอบศีรษะตัดเกรียนสั้น ผมด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 ซม. ห้ามตัดรองหวี 

2. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือน้ ายาใดๆ เพ่ือตกแต่ง เช่น โกรก ย้อมหรือกัดสีผมหรือ
ใช้ครีม 
ทรงผมนักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)   

1. กรณีไว้ผมสั้น ให้ตัดสั้นเสมอติ่งหู ห้ามดัดหรือซอย กรณีไว้ผมยาว ให้ถัก
เปีย 2 ข้าง และผูกด้วยโบว์ตราโรงเรียน 

2. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือน้ ายาใดๆเพ่ือตกแต่ง เช่น โกรก ย้อมหรือกัดสีผมหรือ
ใช้ครีม 
ทรงผมนักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)   

1. กรณีไว้ผมสั้น ให้ตัดสั้นเสมอติ่งหู ห้ามดัดหรือซอย กรณีไว้ผมยาว ให้ถัก
เปียเดียว และผูกด้วยโบว์ตราโรงเรียน 
2. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือน้ ายาใดๆเพ่ือตกแต่ง เช่น โกรก ย้อมหรือกัดสีผมหรือใช้ครีม 
 
การมาเรียนของนักเรียน 

1. นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.50 น. 
2. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติและท ากิจกรรมตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน

ทุกวันเปิดเรียน 
3. นักเรียนมาสาย (กรณีธุระจ าเป็นจะต้องมีใบรับรองของผู้ปกครองรับรอง

เท่านั้น) 
 
4. นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องมีใบลาโดย

มีผู้ปกครองรับรองหรือแจ้งครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 
5. ต้องเข้าเรียนตามตารางเรียนที่ก าหนด 
6. ต้องส่งงาน หรือการบ้านที่ครูมอบหมายให้ท าตามที่ก าหนดทุกครั้ง  
7. นักเรียนขาดเรียนเกิน 3 วันตดิต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่ได้ 

 
ความประพฤติของนักเรียน 

1. ต้องเชื่อฟังค าสั่งของ บิดา มารดา ครู ผู้ปกครอง 
2. ต้องกล่าวค าวาจาที่สุภาพเรียบร้อยให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่และมีสัมมา

คารวะ ( ไหว้ กล่าวค าขอบคุณ ขอโทษ ) 
3. ต้องดูแลเอาใจใส่รักษาความสะอาดของโรงเรียนและห้องเรียน ทิ้งขยะ

ในภาชนะท่ีจัด ให้ ไม่ขีดเขียนฝาผนัง โต๊ะ เก้าอ้ี ห้องน้ า ฯลฯ 
4. ต้องดูแลเอาใจใส่ทรัพย์สินของโรงเรียน หากท าการใดๆท าให้ทรัพย์สิน

เสียหาย ต้องชดใช้ตามราคาทรัพย์สินนั้นๆ 



5. ต้องเชื่อฟังค าสั่งของครูและไม่แสดงกิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสม 
6. ห้ามออกนอกบ้านในเวลากลางคืนเว้นแต่มีผู้ปกครองไปด้วย 
7. ห้ามพกพาอาวุธของมีคมไว้ในครอบครอง 
8. ห้ามน าโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน  
9. การออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องขออนุญาตทุกครั้ง (โดยมีหนังสือขอ

อนุญาตจาก ผู้ปกครองหรือ ครูประจ าชั้นเป็นผู้อนุญาตเป็นกรณี) 
10. ไม่สูบบุหรี่ดื่มเครื่องดองของเมาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด 
11. ไม่เล่นการพนันหรือไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุข 
 
 
12. พูดจาสุภาพไม่พูดจากระเซ้าเย้าแหย่ท านองยั่วโทสะหรือหมิ่นประมาท

เพ่ือนนักเรียนอันเป็นเหตุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
13. ไม่น าหนังสือหรือภาพลามกอนาจารเข้าสู่โรงเรียน 
14. ไม่หนีเรียนหรือไม่เข้าเรียนตามตารางเรียนที่ก าหนด 
15. ไม่น าอาหารหรือขนมเข้าไปรับประทานในห้องเรียน 
16. ไม่ประพฤติชั่ว เช่น ลักขโมย ชู้สาว หรือชักน าบุคคลภายนอกมาท าการ

ใดๆท่ีน าความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์สู่โรงเรียน 
 
การลงโทษนักเรียนที่กระท าผิดตามระเบียบนี้  

1. ว่ากล่าวตักเตือน 
2. ตัดคะแนนความประพฤติ 
3. ท าทัณฑ์บน  
4. บ าเพ็ญประโยชน์ 
5. แจ้งผู้ปกครองรับทราบความผิด 

 
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการให้คะแนนหรือตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน 

1. นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติปีละ 100 คะแนน 
2. ให้ครูทุกคนมีหน้าที่เสนอตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 

3. ให้คณะกรรมการฝ่ายปกครองท าทะเบียนรวบรวมความประพฤติของ
นักเรียน 

4. ในปีการศึกษาหนึ่งๆถ้านักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติจะ
ได้รับการพิจารณาลงโทษ 

 
 
4.1 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 40 คะแนน แจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพ่ือ

แก้ไข  
4.2 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 60 คะแนน เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 
4.3 ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 70 คะแนน เชิญผู้ปกครองรับทราบ

และพิจารณาปัญหาการท าผิดวินัยร่วมกับฝ่ายปกครอง  
5. ครูทุกคนมีอ านาจในการเสนอตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนตาม

อ านาจในการตัดคะแนน ดังนี้  
5.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน ตัดคะแนนได้ตามความเหมาะสม  
5.2 ครูตัดคะแนนได้ไม่เกินครั้งละ 20 คะแนน ในกรณีตัดคะแนนความ

ประพฤติเกิน 20 คะแนน จะต้องน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
5.3 ในกรณีนักเรียนท าความผิดเกินอ านาจที่จะสั่งตัดคะแนน ให้เสนอ

ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้สั่งตัดคะแนน  
 
 
 
 

 
 
                    
                  
  
 

ทรงผมทรงผมนักเรียนนักเรียน  



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ปณิธาน   :  เราจะเป็นดั่งดอกบัวพ้นเหนือนท ี
ค าขวัญ   :  ท าความดี  มีวินัย  ใฝศ่ึกษา 
ปรัชญา   :  วิริเยน  ทุกขฺมจฺเจติ 

      บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองแบบ 
ลูกเสือวิสามัญ 

เคร่ืองแบบนักเรียน 
ช้ันอนุบาล 

 

เคร่ืองแบบนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษา 

 
ช้ันประถมศึกษา 

เครือ่งแบบนกัเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เครือ่งแบบนกัเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เคร่ืองแบบ 
ลูกเสือรุ่นใหญ่ 

 

เครื่องแบบนักเรียนเครื่องแบบนักเรียน  

เคร่ืองแบบ 
ลูกเสือสามัญ 

 

เคร่ืองแบบ 
ลูกเสือส ารอง 

 

เคร่ืองแบบ 
พลศึกษา 

 

เคร่ืองแบบนักศึกษาวิชา
ทหาร 

 



 
 
 
 

คู่มือนักเรียน 
ระเบียบโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทศิ 

ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2550 

               
 

47 หมู่ 7 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี  71120 
โทรศัพท์ 034-566102  โทรสาร 034-649210 

www.watlukkae.com เว็บไซค์  www.watlukkae.ac.th 


