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ประกาศโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 
เรื่อง  ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

…………………………………… 
            โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  มีความประสงค์ท่ีจะให้นักเรียนทุกคนของโรงเรียนเป็นผู้มีความ
ประพฤติเรียบร้อย  มีศีลธรรม  จริยธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี  มีความรู้ดี เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความเข้าใจตรงกัน  จะได้ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน   ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   ดังนี้ 
  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ ระเบียบการปกครองนักเรียนโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  
                     พ.ศ.2561 ”    
  ข้อ 2  ระเบียบนี้ใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561  เป็นต้นไป  
  ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศหรือระเบียบของโรงเรียน  ซึ่งก าหนดไว้แล้วหรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ 
  ข้อ 4  เครื่องแบบนักเรียน 
          4.1  เครื่องแบบนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
   4.1.1  เสื้อ 
                 -  เส้ือแบบเช้ิตคอตั้ง   ใช้ผ้าขาวเนื้อเกล้ียง  ไม่มีลวดลายในตัว  ไม่หนาหรือบางเกิน  ผ่าอกตลอด   
                    มีสาบหน้าพับออกด้านนอกกว้าง  4  เซนติเมตร  ด้านหลังตัวเส้ือต่อจากสาบใต้แนวบ่าห้าม 
                    มีจีบ ห้ามตีเกร็ด ห้ามมีสาบ 
                 -  ใช้เม็ดกระดุมสีขาว  แบนกลม  เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  1 เซนติเมตร 
                 -  ขนาดของตัวเส้ือ  ต้องหลวมพอสมควร  ไม่ตัดรัดรูปหรือเม้มรัดรูป รัดเอว  หรือท าเอวจ๊ัม  เส้ือ  
                    มีความยาวพอสมควร  ให้สามารถสอดชายเส้ือเข้าในกางเกงได้ 
                 -  คอปกเส้ือแบบสุภาพ ไม่ยาวแหลมหรือมนเกินไป ไม่เจาะรังดุมหรือติดกระดุมท่ีปกเส้ือ 
                 -  แขนเส้ือ มีความกว้างโดยห่างจากแขนประมาณ  8 - 9  เซนติเมตร  แขนส้ันวัดจากข้อศอกขึ้น 
                    ไป ๓ - 5  เซนติเมตร  ปลายแขนเย็บขอบเข้าข้างใน  กว้างประมาณ 2  เซนติเมตร เย็บตะเข็บ   
                    เดียวปลายแขนเส้ือไม่ผ่าหรือติดกระดุม 
                 -  กระเป๋าเส้ือ ไม่มีฝา ติดในแนวราวนมด้านซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกระเป๋ากว้างประมาณ 8 - 12  
                    เซนติเมตร ลึก 10 - 15 เซนติเมตร 
                 -  ปักอักษรย่อช่ือโรงเรียน ร.น.๑ เหนือแนวราวนมท่ีอกเส้ือด้านขวา ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน ห้ามปัก 
                    บนผ้าอื่นแล้วน ามาเย็บติดบนเส้ือ ห้ามใช้ตัวอักษรลอกแทนการปักด้วยไหม 
                 -  ปักช่ือ  นามสกุล  ของนักเรียนเหนือกระเป๋าเส้ือประมาณ 3 เซนติเมตร โดยไม่ต้องมีค าน าหน้า 
                    ช่ือ  ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน   เป็นตัวทึบ   ตัวอักษรมีความสูงประมาณ 1 เซนติเมตร  กว้าง  0.5  
                    เซนติเมตร เป็นตัวอักษรแบบสุภาพไม่ปักลวดลายหรือเล่นหาง  ห้ามปักบนผ้าอื่นแล้วน ามาเย็บ 
                    ติดบนเส้ือ 
                 - ปักเครื่องหมายระดับช้ันเป็นรูปจุดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.5 เซนติเมตร   ตามแบบท่ี 
                   โรงเรียนก าหนด   บนปกเส้ือด้านซ้าย  ม. 1 จ านวน 1 จุด ,  ม. 2  จ านวน  2  จุด ,  ม. 3    
                   จ านวน 3 จุด โดยปักด้วยไหมสีน้ าเงิน 
                 - ตัวเส้ือห้ามติดรูปลอก  หรือเขียนตัวอักษรหรือส่ิงอื่นใด 
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           4.1.2  กางเกง 
                  -  กางเกงขาส้ัน ใช้ผ้าโทเรสีกากี  เนื้อเกล้ียงไม่มีลวดลาย   ทรงสุภาพไม่คับหรือหลวมเกินไป มี 
                      จีบหน้าข้างละ 2 จีบ ไม่เย็บทับจีบ ผ่าตรงส่วนหน้าติดซิป 
                   -  ขากางเกง  เมื่อยืนตรงห่างจากกึ่งกลางสะบ้าขึ้นไปประมาณ 5 เซนติเมตร   ส่วนกว้างของขา 
                      กางเกงห่างจากขาประมาณ 8 - 12 เซนติเมตร ปลายขาพับเข้าด้านใน  กว้าง 3 - 5 เซนติเมตร 
                   -  มีกระป๋าข้างตามแนวตะเข็บกางเกงข้างละ 1 ใบ เป็นกระเป๋าตรงไม่เฉียง  ห้ามมีกระเป๋าหลัง 
                      หรือกระเป๋าอื่นๆ 
                   -  ท่ีขอบเอวกว้างประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร มีห่วงผ้ากว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 3 - 4  
                      เซนติเมตร จ านวน 7 ห่วง แต่ละห่วงเย็บให้ห่างเท่าๆ กัน 
                   -  กางเกงเป้ายาว  เมื่อนุ่งแล้วเอวของกางเกงอยู่ในระดับสะดือ  ห้ามติดเครื่องหมายการค้า ตัวอักษร  
  หรือเขียนส่ิงอื่นใดบนกางเกง   ชายเส้ือใส่ไว้ในกางเกงดึงให้ตึงจนสามารถมองเห็นเข็มขัด 

           4.1.3  เข็มขัด 
                   -  เป็นเข็มขัดหนัง หรือวัสดุหนังเทียมสีน้ าตาล  ขนาดกว้าง  3 - 4  เซนติเมตร   ไม่มีลวดลาย 
                      ความยาวตามขนาดของนักเรียน แต่ต้องสามารถสอดได้ถึงห่วงกางเกงห่วงแรก 
                   -  หัวเข็มขัดเป็นทองเหลือง  รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าแนวตั้ง ขนาดพอดีกับสายเข็มขัด 1 เข็ม  ห้ามใช้ 
                      หัวเข็มขัดสีเงิน 
                   -  ห้ามขีดเขียน ติดรูป ติดหมุดโลหะ หรือท าลวดลายใดๆ ลงบนเส้นเข็มขัด   ห้ามใช้เข็มขัดหนัง 
                      กลับหรือสวมกลับเอาหนังด้านในออก ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นอนุญาตให้ใช้เข็มขัดลูก   
                      เสือแทนได้ 
           4.1.4  รองเท้า 
                   -  ใช้รองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้นสีน้ าตาล  ชนิดผูกเชือก  มีแนวตาไก่ร้อยเชือกแถวละ 4 - 5 รู 
                      ร้อยด้วยเชือกสีน้ าตาลเช่นเดียวกับรองเท้า 
                   -  รองเท้าไม่มีลวดลาย ส้นตรงปกติ ไม่เรียว สูง หัวมน ไม่หุ้มข้อเท้า มีสีเดียวตลอด ห้ามใช้ 
                      รองเท้าหนังกลับ และห้ามสวมเหยียบส้นรองเท้า 
           4.1.5  ถุงเท้า 
                   -  ใช้ถุงเท้าสีน้ าตาล ไม่มีลวดลาย ไม่มีลักษณะเป็นลูกฟูกหนาหรือเป็นถุงเท้าชนิดบาง 
                      ความยาวประมาณครึ่งน่อง เมื่อสวมไม่พับพันหรือม้วนขอบถุงเท้า 
           4.1.6  ทรงผม 
                   -  ทรงนักเรียน  ตัดเกรียนศีรษะ ผมด้านบนศีรษะยาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร  ด้านหน้ายาวไม่เกิน   
                      ๓  เซนติเมตร  ไม่ไว้จอน  ไม่กันตลอดศีรษะ  ไม่ย้อมหรือกัดสีผมต่างไปจากธรรมชาติ  ไม่ตัด 
                      ทรงสกินเฮดด์   ไม่โกนศีรษะ  ( ยกเว้นบวช )  ไม่ใส่น้ ามันหรือเจล   ไม่หวีแสกกลาง   หรือหวี  
                      เสยต้ังหรือตัดผมทรงแปลกๆ  ไม่ไว้หนวดเครา 
           4.1.7  เครื่องแต่งกายพลศึกษา 
                   -  เส้ือเช้ิตโปโลแขนส้ันสีเขียว   กระเป๋าปักตราโรงเรียน   ด้านขวาเหนือราวนม ปักช่ือ นามสกุล 
    นักเรียนด้วยไหมสีขาว  ขนาดตัวอักษรกว้าง 0.5 เซนติเมตร  สูง 1 เซนติเมตร  เป็นตัวอักษร                      
   ตัวบรรจงแบบสุภาพ  ขนาดความยาวตัวเส้ือวัดจากข้อมือนักเรียนท่ีสวมขณะยืนตรงประมาณ 
                      5 - 10 เซนติเมตร เอวตรง  ไม่จ๊ัมเอว  หรือพับขอบเอวให้แคบลง ห้ามติดเม็ดดุมท่ีขอบเอว 
                   -  กางเกง ใช้กางเกงวอร์มขายาวสีน้ าเงิน ขาจ๊ัม ( ห้ามใช้กางเกง ตรา FBT ผ้ายืดทีซี ) 
                   -  รองเท้าและถุงเท้า ใช้รองเท้าและถุงเท้านักเรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
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           4.1.8  เครื่องแบบลกูเสือ 
                   -  ใช้กางเกงสีกากีและใช้เครื่องหมายต่างๆ ตามแบบท่ีกองลูกเสือแห่งชาติก าหนด 
           4.1.9  อ่ืนๆ 
                   -  ห้ามแต่งหน้าใช้เครื่องส าอางเพื่อเสริมความงาม 
                   -  ห้ามใส่เครื่องประดับต่างๆ เช่น สร้อยคอ  สร้อยข้อมือ ก าไล ต่างหู แหวน  
                   -  ห้ามใช้หมวก แว่นตากันแดดประกอบเครื่องแบบนักเรียน เว้นแต่ในกรณีพิเศษท่ีได้รับอนุญาต 
                      จากทางกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
                   -  การคล้องพระเครื่องและเครื่องรางของขลังต่างๆ กระท าได้แต่ต้องใช้สร้อยสแตนเลส หรือสร้อยเงิน
   ท่ีมีขนาดยาวพอพอสมควร  โดยคล้องให้อยู่ในเส้ือ ห้ามน าออกนอกเส้ือ หรือห้ามใช้ สร้อยส้ันจนติด 
   คอหรือมองเห็นได้ 

     4.2  เครื่องแบบนกัเรยีนชายช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
            4.2.1  เสื้อ,  กางเกง,  ถุงเท้า,  รองเท้า,  เครื่องแบบพลศกึษา 
                   -  ใช้เครื่องแต่งกายแบบเดียวกับนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ยกเว้นปักเครื่องหมาย 
                      ระดับช้ัน   ให้ปักเป็นรูปจุดกลมขนาดเดียวกันกับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีปกเส้ือด้านซ้าย  
                      แต่ใช้ไหมสีแดง  ม.4 จ านวน 1 จุด,    ม.5 จ านวน 2 จุด,    ม.6 จ านวน 3 จุด  
                   -  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้เข็มโลหะ เครื่องหมายโรงเรียนเหนืออักษร ร.น. ๑ 
          4.2.2  เข็มขัด 
                  -  ใช้เข็มขัดหนังสีน้ าตาลขนาดและลักษณะเช่นเดียวกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ห้ามใช้ 
                     เข็มขัดลูกเสือ  หรือเข็มขัดอื่นใดแทน 
            4.2.3  ทรงผม 
      - นักเรียนชายจะไว้ผมส้ันหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ให้เป็นรองทรงสูง ด้านข้าง ด้านหลังให้ตัด 

   เกรียนขาวจนถึงกลางใบหู ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๕ เซนติเมตร และกลางศีรษะให้เป็นไปตามความ 
   เหมาะสมและมีความเรียบร้อย 
   - นักเรียนชายท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ต้องตัดผมตามระเบียบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

- นักเรียนชายทุกคนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้ 
 ๑) ดัดผม หรือใช้น้้ามันใส่ผม 

 ๒) ย้อมหรือฉีดสีผมให้ผิดไปจากเดิม 

 ๓) ไว้หนวดหรือเครา ไว้จอนผม 

 ๔) ดัดแปลงให้เป็นทรงอื่นตามสมัยนิยม ดัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือลวดลาย 

 - นักเรียนท่ี มีเหตุผล ความจ้าเป็น ในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการด้าเนินกิจกรรม 
     ของโรงเรียน ให้ผู้อ้านวยการโรงเรียนเป็นผู้มีอ้านาจพิจารณาอนุญาต 

 - หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น และผ่านการเตือนแล้ว ยังไม่แก้ไข จะด้าเนินการตาม
      ระเบียบและขั้นตอนของโรงเรียน 

          4.2.4  เครื่องแบบนักศกึษาวิชาทหาร 
                  - นักเรียนท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร   ใช้เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารตามลักษณะท่ีทางราชการ  
                    ก าหนดโดยใส่แทนเครื่องแบบนักเรียน   ตามวันท่ีมีกิจกรรมเรียนวิชาทหาร   การมีกิจกรรมนัก  
                    ศึกษาวิชาทหารหรือตามท่ีโรงเรียนก าหนด  
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          4.2.5  อ่ืนๆ  
                  - การใช้เครื่องประดับ  การใช้หมวก  แว่นกันแดด การใช้เครื่องส าอาง ใช้ระเบียบปฏิบัติเช่น 
                    เดียวกับนักเรียนชายระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

     4.3  เครื่องแบบนกัเรยีนหญงิช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้ 
          4.3.1  เสื้อ 
                  - เส้ือคอพับในตัว  ปกกะลาสี  ผ้าสีขาวเนื้อเกล้ียง  ไม่หนาหรือบางเกินสมควร คอเส้ือลึกพอสวม 
                    ศีรษะได้สะดวก  สาบเส้ือตลบเข้าด้านใน   ปีกปกเส้ือขนาด 10  -15 เซนติเมตร  ใช้ผ้า 2 ช้ิน  
                    เย็บแบบเข้าถ้ า 
                  - แขนเส้ือยาวเพียงข้อศอก  ปลายแขนจีบพับท่ีขอบแขนด้วยผ้า 2 ช้ิน  กว้าง 3 เซนติเมตร 
                  - ขนาดตัวเส้ือกว้างพอเหมาะกับล าตัว   ไม่รัดรูป  ไม่รัดเอว   ท่ีริมขอบล่างด้านขวาติดกระเป๋า 
                    ขนาดกว้าง 5 - 9 เซนติเมตร ลึก 7 - 10 เซนติเมตร  พับขอบบนกระเป๋าเป็นริมกว้างไม่เกิน  
                     2 เซนติเมตร 
                  - ความยาวตัวเส้ือวัดจากข้อมือมาเมื่อยืนตรง ประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร ชายขอบเส้ือด้านล่าง     
                    พับขอบไม่เกิน 3 เซนติเมตร 
                  - ปักอักษรย่อช่ือโรงเรียน ร.น. ๑  เหนือแนวราวนมท่ีอกเส้ือด้านขวา  ห้ามปักบนผ้าอื่นแล้ว 
                    น ามาเย็บติดบนเส้ือ  ห้ามใช้ตัวอักษรลอกแทนการปักด้วยไหม 
                  - ปักช่ือ  นามสกุล   ของนักเรียนเหนือแนวราวนมท่ีอกเส้ือด้านซ้าย   โดยไม่ต้องมีค าน าหน้าช่ือ   
                    ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน   เป็นตัวทึบ   ตัวอักษรสูงประมาณ  1 เซนติเมตร   กว้าง 0.5 เซนติเมตร   
                    เป็นตัวอักษรแบบสุภาพ  ไม่ปักลวดลาย หรือเล่นหาง ห้ามปักบนผ้าอื่นแล้วน ามาเย็บติดบนเส้ือ 
                  - ปักเครื่องหมายระดับช้ัน   เป็นรูปจุดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร    ตามแบบท่ี 
                    โรงเรียนก าหนด   บนปกเส้ือด้านซ้าย  ม.1 จ านวน 1 จุด  ,  ม.2 จ านวน 2 จุด  , ม.3 จ านวน  
                    3 จุด  ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน 
                  - ตัวเส้ือห้ามติดรูปลอก  หรือเขียนตัวอักษรหรือส่ิงอื่นใด 
                  - นักเรียนหญิงต้องสวมเส้ือซับในสีขาวทับเส้ือยกทรง  เส้ือซับในต้องไม่รัดรูปเมื่อใส่เส้ือนักเรียน 
                    ทับชายเส้ือซับในต้องใส่ไว้ในกระโปรง 
          4.3.2  ผ้าผกูคอ,  หูกระต่าย,  หรือคอซอง 
                -  ใช้ผ้าสีกรมท่า  ชายสามเหล่ียมกว้าง 4 - 5 เซนติเมตร   ยาว 80 - 100 เซนติเมตร  ผูกด้วย 
                   เงื่อนกะลาสี   เมื่อผูกแล้วปลายของผ้าผูกคอท้ัง 2 ข้าง   กว้างประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร   
                   ปมของเงื่อนอยู่ห่างปลายคางประมาณ 1 ฝ่ามือ 
          4.3.3  กระโปรง 
                -  ใช้ผ้าโทเรสีกรมท่า  เนื้อเกล้ียงไม่มีลวดลาย  ไม่หนาหรือบางเกินสมควร  ด้านหน้าด้านหลังพับ 
                  เป็นจีบข้างละ 3 จีบ  แต่ละจีบลึกประมาณ 3 เซนติเมตร  ระยะห่างระหว่างจีบพองามจีบพับ    
                  ออกด้านนอกเย็บตีตะเข็บ ( ตีเกล็ด ) ทับบนจีบใต้กระโปรงลงมา 6 - 12 เซนติเมตร    
               -  ขอบกระโปรงกว้าง 3 - 3.5 เซนติเมตร ท าด้วยผ้า ห้ามติดยางยืด  กระดุม หรือท าหูร้อยเข็มขัด 
                -  กระโปรงเมื่อสวมแล้วมีขนาดพอดีไม่คับหรือหลวมเกินไป  ชายกระโปรงโดยรอบเสมอกันไม่สอบ 
                   หรือบานเกินควร 
                -  ความยาวกระโปรงเพียงคลุมเข่า   วัดจากกึ่งกลางสะบ้ามีความยาวระหว่าง 5 - 15 เซนติเมตร  
                   ชายกระโปรงพับเข้าข้างใน   กว้างประมาณ 6 เซนติเมตร   เย็บตะเข็บเดียวด้วยด้ายสีเดียวกับ 
                   กระโปรง 
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                -  ตามแนวตะเข็บด้านซ้ายจากขอบกระโปรงลงมาติดซิปรูดซ่อนไว้ข้างใน   และตามแนวตะเข็บ 
                   ด้านขวามีกระเป๋า 1 กระเป๋า  เป็นกระเป๋าตรงไม่ตัดเฉียงหรือโค้ง  ไม่ติดกระดุม  หรือซิป  ห้าม 
                   เจาะกระเป๋าหรือมีกระเป๋าอื่นๆ 
 -  เมื่อสวมกระโปรง   ขอบกระโปรงต้องอยู่ระดับสะดือ   ห้ามพับหรือม้วนขอบกระโปรง  ห้ามติด 
                   รูปลอก  หรือเขียนตัวอักษร  หรือส่ิงอื่นใดบนกระโปรง 
          4.3.4  รองเท้า 
                -  ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ไม่มีลวดลาย  ปลายรองเท้ามนมีสายรัดหลังเท้า  ส้นสูงไม่เกิน 3  
                   เซนติเมตร  ห้ามสวมรองเท้าหัวแหลม  ห้ามสวมเหยียบส้นรองเท้า 
          4.3.5  ถุงเท้า 
                -  ใช้ถุงเท้าส้ันสีขาว  ไม่มีลวดลาย  ไม่หนาหรือบางเกินไป  ไม่มีลักษณะเป็นลูกฟูก 
                -  สวมถุงเท้าโดยพับขอบลงมา 2 ทบ  ความกว้างรอยพับกว้างประมาณ 4 - 5 เซนติเมตร   
                   ความยาวถุงเท้าจากข้อเท้าขึ้นมา ประมาณ 5 เซนติเมตร ห้ามม้วนถุงเท้าแทนการพับ 
          4.3.6  ทรงผม 

-  การตัดผมและไว้ทรงผมของนักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นักเรียนหญิงจะไว้
ผมส้ันหรือผมยาวก็ได้  
- นักเรียนหญิงท่ีไว้ผมส้ัน ต้องตัดผมตรง ยาวเท่ากัน ความยาวไม่เกินระดับปลายคาง 

- นักเรียนหญิงท่ีไว้ผมยาวต้องรวบมัดผมให้เรียบร้อย  
  ๑) การรวบมัดผมให้รวบตึงให้เรียบร้อยไว้ระดับกึ่งกลางใบหูสองข้างศีรษะด้านหลังจนถึง
     ระดับท้ายทอยโดยรวบตึงไม่ปล่อยผมให้ตกลงมาระแก้มท้ังสองข้างด้วยยางยืดสีด้า 
     เท่านั้น ไม่ให้ผมด้านหน้าปิดบังค้ิว 

  ๒) ถ้าใช้กิ๊บติดผม อนุญาตให้ใช้สีด้าขนาดเล็กเท่านั้น 

  ๓) เมื่อรวบมัดผมแล้ว ปลายผมยาวไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร วัดจากขอบปกคอเส้ือด้านบน 

  ๔) ใช้ริบบ้ินผ้าสีด้าหรือสีกรมตราโรงเรียนเท่านั้น  ผูกผมท่ีรวบมัดแล้ว ขนาดความกว้าง 
      ของริบบ้ินผ้าสีด้าหรือสีน้้าเงิน ไม่เกิน ๑ นิ้ว 

  ๕) การไว้ทรงผมยาวต้องรวบมัดผมให้เรียบร้อยก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียน และเมื่ออยู่ใน
      ชุดนักเรียนไม่ให้ปล่อยผม 

- นักเรียนหญิงทุกคนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้ 
 ๑) ดัดผม หรือใช้น้้ามันใส่ผม หรือซอยผมท่ีปลายยาวไม่เท่ากัน 

 ๒) ย้อมหรือฉีดสีผมให้ผิดไปจากสีเดิม 

 ๓) ใส่เครื่องประดับผม หรือถักเปีย 

 ๔) ดัดแปลงให้เป็นทรงอื่นตามสมัยนิยม ดัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็น 
  ลวดลาย 

๒.๓ นักเรียนท่ี มีเหตุผล ความจ้าเป็น ในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการด้าเนินกิจกรรม
 ของสถานศึกษา ให้ผู้อ้านวยการโรงเรียนเป็นผู้มีอ้านาจพิจารณาอนุญาต 

๒.๔ หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น และผ่านการเตือนแล้ว ยังไม่แก้ไข จะด้าเนินการตาม
 ระเบียบและขั้นตอนของโรงเรียน 
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 4.3.7  เครื่องแต่งกายพลศกึษา 
                -  เส้ือเช้ิตโปโล  แขนส้ันสีเขียว  ใช้ลักษณะเดียวกันกับนักเรียนชายระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
                -  กางเกงใช้กางเกงวอร์มขายาวสีน้ าเงิน  ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด (ห้ามใช้กางเกงตรา FBTผ้ายืดทีซี) 
                -  รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาว  ชนิดผูก ไม่มีลวดลายใดๆ ร้อยเชือกสีขาวเช่นเดียวกับสีรองเท้า 
                -  ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสีขาว เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบนักเรียนหญิง 
          4.3.8  เครื่องแบบยุวกาชาด หรอืเนตรนารี 
                -  ใช้เครื่องแบบและเครื่องหมายตามท่ีกองยุวกาชาดและกองลูกเสือแห่งชาติก าหนดแต่ขนาดต้อง 
                   พอดีไม่รัดรูป  กระโปรงมีความยาวตามก าหนดเท่ากับกระโปรงนักเรียน 
          4.3.9  อ่ืน ๆ 
                -  ห้ามแต่งหน้า  หรือใช้เครื่องส าอางเพื่อเสริมความงาม เช่น ทาปาก เขียนค้ิว กันค้ิว ทาขอบตา  
                   หรือตกแต่งหน้าด้วยแป้งฝุ่นสี 
                -  ห้ามใส่เครื่องประดับต่างๆ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ก าไล แหวน ต่างหู 
                -  เล็บมือ เล็บเท้า ต้องตัดให้ส้ัน ห้ามไว้เล็บ ทาเล็บเพื่อความงาม 
                -  กิ๊บติดผมอนุญาตให้ใช้เฉพาะกิ๊บสีด า ไม่มีลวดลายใดๆ 
                -  ห้ามสวมหมวก  ผ้าคลุมผม  ผ้าโพกศีรษะ  และแว่นกันแดดประกอบเครื่องแบบนักเรียน ยกเว้นใน 
 โอกาสพิเศษท่ีโรงเรียนอนุญาตหรืออนุญาตให้เฉพาะรายท่ีมีความจ าเป็น 
                -  การคล้องพระเครื่องและเครื่องรางของขลังต่างๆ กระท าได้แต่ต้องใช้สร้อยแตนเลส หรือสร้อยเงินท่ีมี 
 ขนาดยาวพอสมควร โดยคล้องให้อยู่ในเส้ือ ห้ามน าออกนอกเส้ือหรือห้ามใช้สร้อยส้ันจนติดคอหรือมองเห็นได้ 

     4.4  เครื่องแบบนกัเรยีนหญงิช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
          4.4.1  เสื้อ 
                -  เส้ือเช้ิต  คอตั้ง ผ้าสีขาว เนื้อเกล้ียงไม่บางหรือหนาเกินสมควร  คอเช้ิตผ่าอกตลอด ท่ีอกเส้ือ 
                    ท าสาบเข้าด้านใน กว้าง 3 เซนติเมตร 
                -  คอปกเส้ือเป็นแบบสุภาพ  ไม่แหลม หรือมนเกินไป ไม่เจาะรังดุมหรือติดกระดุมท่ีปกเส้ือ 
                -  แขนเส้ือยาวเพียงเหนือข้อศอก ท่ีต้นแขนและปลายแขนมีจีบพับเล็กน้อยขอบแขนประกอบ 
                   ด้วยผ้า 2 ช้ิน กว้าง 3 เซนติเมตร 
                -  ใช้กระดุมสีขาวแบน กลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร 
                -  ขนาดของตัวเส้ือพอดีกับล าตัว ไม่ตัดรัดรูป หรือเย็บเม้มรัดรูป รัดเอว ความยาวของเส้ือให้ 
                    สามารถสอดชายเส้ือเข้าในกระโปรงได้ ด้านหลังเส้ือไม่ท าสาบ ตีเกล็ดหรือเย็บจีบ 
                -  ปักอักษรย่อช่ือโรงเรียนและประดับเข็มโลหะเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โรงเรียน เหนืออักษร 
                    ร. น. ๑ เครื่องหมายบอกระดับช้ัน  ใช้ระเบียบปฏิบัติลักษณะเดียวกันกับนักเรียนชาย 
                    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                -  ตัวเส้ือห้ามติดรูปลอก  หรือขีดเขียนตัวอักษรหรือส่ิงอื่นใด 
                -  นักเรียนหญิงต้องสวมเส้ือซับในสีขาวทับเส้ือยกทรง  เส้ือซับในต้องไม่รัดรูป ชายเส้ือซับในและ 
                    เส้ือนักเรียนต้องสอดไว้ในกระโปรง  ดึงให้ตึงเห็นเข็มขัด 
 4.4.2  กระโปรง,  รองเท้า,  ถุงเท้า 
                -  ใช้กระโปรง  รองเท้า  ถุงเท้า  ท่ีมีลักษณะเดียวกันกับนักเรียนหญิงช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 
          4.4.3  เข็มขัด 
                -  ใช้เข็มขัดหนังสีด า ไม่มีลวดลาย  ไม่ขีดเขียน หรือตกแต่งบนเส้นเข็มขัด  กว้างประมาณ 3 - 3.5 
                   เซนติเมตร  ยาวตามส่วนขนาดของตัวนักเรียน 
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                -  หัวเข็มขัดเป็นสีด า รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าแนวตั้ง ขนาดพอดีกับสายเข็มขัด มีหัวกลัด 1 เข็ม มีปลอก 
                   หนังสีด า 1 ปลอก กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ส าหรับสอดปลายเข็มขัดเวลาคาด 
                -  เมื่อคาดเข็มขัดต้องคาดให้พอดีกับเอว  ห้ามคาดหลวมและต่ ากว่าระดับขอบกระโปรง ห้าม 
                   ปล่อยหัวเข็มขัดห้อยลงมา 
       4.4.4  เครื่องแต่งกายพลศกึษา 
                -  ใช้เครื่องแบบพลศึกษา เช่นเดียวกับนักเรียนหญงิระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
      4.4.5   ทรงผม 
                - ทรงนักเรียนส้ัน  ปลายผมตรงเสมอกันโดยรอบ  ความยาวระดับปกเส้ือด้านหลัง ผมหวีแสกข้างหรือ 
                  แสกกลาง ไม่ไว้ผมหน้าม้า ไม่ซอย ไม่สไลด์  ไม่ดัดผม  ไม่ยีผม  ไม่ย้อมหรือกัดสีผม  ซึ่งท าให้สี 
                  ผมผิดไปจากผมธรรมชาติ  ไม่ถักเปีย ไม่ดัดแปลงผมเป็นทรงอื่นท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน   
                  ห้ามใส่น้ ามัน  เจล ครีมใส่ผมสเปรย์  หรือเครื่องส าอางใดๆ  หรือห้ามใช้วัสดุใดๆ ตกแต่งทรงผม 
                  เพื่อเสริมความงาม   
       4.4.6  อ่ืนๆ 
                -  การแต่งกาย  การใช้เครื่องประดับ  การใช้หมวก  ผ้าคลุมผม  ตลอดจนใช้เครื่องส าอางใดๆ 
                  ใช้ระเบียบปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนักเรียนหญิงในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ข้อ 5  กระเป๋า 
                -  กระเป๋าใส่หนังสือใช้กระเป๋าเป้สะพายหลังตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด  ห้ามขีดเขียน ติดรูปลอก                   
   หรือตกแต่งกระเป๋าด้วยหมุดโลหะ  ห้ามใช้หูช้าง กาว  หรือวัสดุอื่นใดหนีบหรือเปล่ียนรูปทรง 
                   กระเป๋า ห้ามน าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนมาโดยใช้สายรัด  หรือไม่น าใส่กระเป๋าเป้สะพาย 
                   หลังตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
                -  สัมภาระต่างๆ ให้ใส่กระเป๋าหูห้ิวตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด ห้ามใช้แทนกระเป๋าเป้ใส่หนังสือ  
                   ห้ามใช้ถุง  ย่าม หรือกระเป๋าอื่นๆ 
                -  ให้นักเรียนน ากระเป๋าเป้ใส่หนังสือและกระเป๋าใส่สัมภาระต่างๆ  ติดตัวนักเรียนไปตลอดเวลา  
                   ยกเว้นการเข้าห้องสมุด  ห้ามท้ิงไว้ตามร่มไม้  ม้าหิน โรงอาหาร หรือท่ีอื่นๆ เพราะอาจเกิดการ  
                   สับเปล่ียนหรือสูญหายได้ 

 ข้อ 6  การปฏบิัตติามระเบียบ 
           นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายนักเรียน ปี พ.ศ. 2561 โดยเคร่งครัด  ถ้านักเรียน 
ฝ่าฝืนหลีกเล่ียงระเบียบการแต่งกายนักเรียน ปี พ.ศ. 2561 นี้  โรงเรียนจะลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน 
หรือระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข้อ 7  ให้รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รกัษาการใหเ้ปน็ไปตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 256๓ 
 
 

        ( นายประจวบโชค  สร้อยสม ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” 
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ระเบียบโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 โดยท่ีเป็นสมควรก้าหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียน เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การด้าเนินงานของสถานศึกษา และอาศัยความตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ผมของนักเรียน พ.ศ. 
๒๕๖๓ ข้อ ๗ ภายใต้ข้อ ๔ ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน 
พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค้าส่ังอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

๑. การตัดผมและไว้ทรงผมของนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

๑.๑ นักเรียนชายจะไว้ผมส้ันหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ให้เป็นรองทรงสูง ด้านข้าง ด้านหลังให้
        ตัดเกรียนขาวจนถึงกลางใบหู ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๕ เซนติเมตร และกลางศีรษะให้เป็นไปตาม
        ความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย 

๑.๒ นักเรียนชายท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ต้องตัดผมตามระเบียบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

๑.๓ นักเรียนชายทุกคนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้ 
 ๑) ดัดผม หรือใช้น้้ามันใส่ผม 

 ๒) ย้อมหรือฉีดสีผมให้ผิดไปจากเดิม 

 ๓) ไว้หนวดหรือเครา ไว้จอนผม 

 ๔) ดัดแปลงให้เป็นทรงอื่นตามสมัยนิยม ดัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือลวดลาย 

๑.๔ นักเรียนท่ี มีเหตุผล ความจ้าเป็น ในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการด้าเนินกิจกรรม
        ของสถานศึกษา ให้ผู้อ้านวยการโรงเรียนเป็นผู้มีอ้านาจพิจารณาอนุญาต 

๑.๕ หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น และผ่านการเตือนแล้ว ยังไม่แก้ไข จะด้าเนินการตาม
        ระเบียบและขั้นตอนของโรงเรียน 

๒. การตัดผมและไว้ทรงผมของนักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

๒.๑ นักเรียนหญิงจะไว้ผมส้ันหรือผมยาวก็ได้  
๒.๑.๑ นักเรียนหญิงท่ีไว้ผมส้ัน ต้องตัดผมตรง ยาวเท่ากัน ความยาวไม่เกินระดับปลายคาง 

๒.๑.๒ นักเรียนหญิงท่ีไว้ผมยาวต้องรวบมัดผมให้เรียบร้อย  
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๑) การรวบมัดผมให้รวบตึงให้เรียบร้อยไว้ระดับกึ่งกลางใบหูสองข้างศีรษะด้านหลัง
จนถึงระดับท้ายทอยโดยรวบตึงไม่ปล่อยผมให้ตกลงมาระแก้มท้ังสองข้างด้วย
ยางยืดสีด้าเท่านั้น ไม่ให้ผมด้านหน้าปิดบังค้ิว 

๒) ถ้าใช้กิ๊บติดผม อนุญาตให้ใช้สีด้าขนาดเล็กเท่านั้น 

๓) เมื่อรวบมัดผมแล้ว ปลายผมยาวไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร วัดจากขอบปกคอเส้ือ
ด้านบน 

๔) ใช้ริบบิ้นผ้าสีด้าหรือสีน้้าเงินเท่านั้น ผูกผมท่ีรวบมัดแล้ว ขนาดความกว้างของ
ริบบ้ินผ้าสีด้าหรือสีน้้าเงิน ไม่เกิน ๑ นิ้ว 

 ๕) การไว้ทรงผมยาวต้องรวบมัดผมให้เรียบร้อยก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียน และ
เมื่ออยูใ่นชุดนักเรียนไม่ให้ปล่อยผม 

๒.๒ นักเรียนหญิงทุกคนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้ 
 ๑) ดัดผม หรือใช้น้้ามันใส่ผม หรือซอยผมท่ีปลายยาวไม่เท่ากัน 

 ๒) ย้อมหรือฉีดสีผมให้ผิดไปจากสีเดิม 

 ๓) ใส่เครื่องประดับผม หรือถักเปีย 

 ๔) ดัดแปลงให้เป็นทรงอื่นตามสมัยนิยม ดัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็น 
      ลวดลาย 

๒.๓ นักเรียนท่ี มีเหตุผล ความจ้าเป็น ในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการด้าเนินกิจกรรม
        ของสถานศึกษา ให้ผู้อ้านวยการโรงเรียนเป็นผู้มีอ้านาจพิจารณาอนุญาต 

๒.๔ หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น และผ่านการเตือนแล้ว ยังไม่แก้ไข จะด้าเนินการตาม
       ระเบียบและขั้นตอนของโรงเรียน 

 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 

(นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 
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เคร่ืองแบบนักเรียนชาย หญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กว้าง ๙ – ๑๐ ซม. 
สูงจากศอก ๓ – ๕ 

ซม. 

จีบกางเกงข้างละ 2 จีบ 

สูงจากกึ่งกลางสะบ้าขึ้นไป 5 ซม. 

เส้นผา่ศูนย์กลาง ๐.๕ ซม. 

กระเป๋าเส้ือกว้าง 8 - 12 ซม. ลึก 10 – 15 ซม. 
เหนือกระเป๋าด้านซ้าย   ปักช่ือ นามสกุล 
ด้วยอักษรสูง 1 ซม. กว้าง 0.5 ซม. 
 

พับขอบกว้าง 3 - 5  ซม. 

ต่ าจากไหล่ประมาณ 10 - 13 ซม.  
 ชายคอซองผูกเงื่อนกะลาสีกว้าง 10 - 15 ซม. 

จากข้อมือถึงชายเส้ือ 5 -  10 ซม. 

กว้างไม่เกิน 2 ซม. 

กระโปรงยาวคลุมเข่า ต่ าจาก
กึ่งกลางสะบ้า 10 - 15 ซม. 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ซม. 

ไม่เกิน 3 ซม. 

พับขอบ 6 ซม. 

ต ่าจากไหล่ประมาณ 10 - 13  ซม.  
ปักช่ือ นามสกุล ด้วยอักษรสูง 1 ซม. 
กว้าง 0.5 ซม. 

เกล็ดยาว 6 - 12 ซม. 

พับขอบเหนือข้อเท้า 2 นิ้ว 

ไม่พับถุงเท้า 
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เคร่ืองแบบนักเรียนชาย หญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                              

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                     

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

           

                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                              

  

สูงจากศอก 3 - 5 ซม. 

  จีบกางเกงข้างละ 2 จีบ 

สูงจากกึ่งกลางสะบ้า 
ขึ้นไป 5 ซม. 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ซม. 

กระเป๋าเส้ือกว้าง 8 - 12 ซม. 
ลึก 10 -15 ซม. เหนือกระเป๋าด้านซ้าย 
ปักช่ือ นามสกุล  ด้วยอักษรสูง 1 ซม. 
กว้าง 0.5 ซม. 
 

พับขอบกว้าง 3 - 5 ซม. 

เข็มโลหะเครื่องหมายโรงเรียน 

กว้าง 2.5 - 3 ซม. 

ปักช่ือ นามสกุล ด้วยอักษร 
สูง 1 ซม.  กว้าง 0.5 ซม. 

 เข็มโลหะเครื่องหมายโรงเรียน 

ไม่พับถุงเท้า 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ซม. 

กว้าง 3 - 3.5 ซม. 

กระโปรงยาวคลุมเข่าต่ าจาก  
กึ่งกลางสะบ้า 10 - 15 ซม. 

พับขอบเหนือข้อเท้า 2 นิ้ว 

พับขอบกว้าง 3 - 5 ซม. 
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เครื่องหมายระดบัช้ัน 
ปักจุดกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕ เซนติเมตร ปักที่ปกเสื้อด้านซ้ายตามแบบ 

  ระดับ ม.ต้น ปักเคร่ืองหมายระดับชั้นด้วยไหมสีน้ าเงิน , ระดับ ม.ปลาย ปักเคร่ืองหมายระดับชั้นด้วยไหมสีแดง  
 

 

นกัเรียนทกุคนปกัอักษรย่อช่ือโรงเรียนด้วยไหมสนี้ าเงนิ ร.น.๑ 
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ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ 

ว่าด้วยการลงโทษนกัเรียนหรือนักศกึษา พ.ศ. 2548 

              อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้  
              ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  
                      พ.ศ.2548 ”  
              ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น  
              ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2543  
              ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
             “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า  ครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่  ผู้อ านวยการ  อธิการบดี
หรือหัวหน้าของโรงเรียน  หรือสถานศึกษา  หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น  
             “การกระท าผิด” หมายความว่า การท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ  
สถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  
             “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ
การส่ังสอน   
              ข้อ 5 โทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าผิดม ี4 สถาน ดังนี้  
                      (1) ว่ากล่าวตักเตือน  
                      (2) ท าทัณฑ์บน  
                      (3) ตัดคะแนนประพฤติ  
                      (4) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
              ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง  หรือแบบกล่ันแกล้ง  หรือลงโทษด้วยความโกรธ
หรือด้วยความพยาบาท โดยค านึงถึงอายุนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบ การลงโทษ
ด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไป เพื่อเจตนาท่ีจะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียน  หรือ
นักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางท่ีดีต่อไปให้ผู้บริหารโรงเรียน  หรือสถานศึกษา หรือ ผู้ท่ี
บริหารโรงเรียน หรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา  
              ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง  
              ข้อ 8 การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  หรือ
นักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียงและเกียรติ
ศักด์ิของสถานศึกษา / ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา / ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ  การท า
ทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดา หรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและ รับรองการท าทัณฑ์บน
ไว้ด้วย  
              ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนด และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน  
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 ข้อ 10 ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนและนักศึกษากระท าความผิด  
ท่ีสมควรต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
              ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความและ  
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
 
                ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548  
 
 
                                                                                อดิศัย โพธารามิก  
                                                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎกระทรวง 

ก าหนดความประพฤติของนกัเรยีนและนักศกึษา  พ.ศ. 2548 

              อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 อันเป็น
กฎหมาย ท่ีมบีทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 
31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี ้ 
              ข้อ 1 นักเรียนและศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี ้ 
                      (1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนญุาตในช่วงเวลาเรียน  
                      (2) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนนั หรือมั่วสุมในวงการพนัน  
                      (3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด  
                      (4) ซื้อ จ าหน่าย แลกเปล่ียน เสพสุราหรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ส่ิงมึนเมา บุหรี่ หรือยา    
                           เสพติด  
                      (5) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู ่หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น   
                      (6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท าการใดๆ อันน่าจะ   
                           ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน   
                      (7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ  
                      (8) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี  
                      (9) ออกนอกสถานท่ีพักเวลากลางวัน เพื่อเท่ียวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความ 
                           เดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  
              ข้อ 2 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาก าหนดระเบียบด้วยว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและ 
                        นักศึกษาได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี ้ 
                       ให้ไว้ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548  
 
 
                                                         จาตุรนต์ ฉายแสง  
                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
หมายเหตุ : เหตุในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก     
              พ.ศ. 2546  บัญญัติให้นักเรียน  และนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรยีน  หรือ 
              สถานศึกษา และตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี ้ 
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ระเบียบโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” 

ว่าด้วยวินยัและพฤตกิรรมนักเรียน 
บททั่วไป 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”ว่าด้วยงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน  
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียน โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”   
ข้อ 3 ในกรณีท่ีโรงเรียนได้ก าหนด ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ซึ่งมีบทลงโทษเพื่อความผิด ไว้เป็นการเฉพาะ   
        กรณีให้ถือตามกฎระเบียบข้อบังคับนี้  
ข้อ 4 ในระเบียบนี ้ค าว่า  
         “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนบางปะอนิ “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” 
         “ ครูท่ีปรึกษา ” หมายความรวมถึงครูทุกคน ของโรงเรียนบางปะอนิ “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  
         “ ผู้อ านวยการ ” หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  
         “ รองผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” 
         “ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน ” หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าหรือรักษาการหัวหนา้กลุ่มงาน 
            กิจการนักเรียนโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”   
         “ หัวหน้าระดับ” หมายถึง ครูท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าท่ี  
         “ ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดา มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตามประมวลกฎหมาย 
           แพ่งและพาณิช และให้หมายความรวมถึง พ่อเล้ียง แม่เล้ียง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจน 
           บุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเล้ียงดู หรือเด็กอาศัยอยู่ด้วย 
ข้อที่ ๕ บทลงโทษ แบ่งเป็น ๔ สถาน คือ 
 ๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
 ๒) ท าทัณฑ์บน 
 ๓) ตัดคะแนนความประพฤติ 
 ๔) ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ข้อที่ ๖ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนกระท าความผิดท่ัวไป โดยครูทุกคนมีหน้าท่ีในการว่ากล่าวตักเตือน
นักเรียน เมื่อพบเห็นนักเรียนกระท าความผิด 
ข้อที่ ๗ การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การท าทัณฑ์บนให้ท า
เป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนโดยครูท่ีปรึกษา 
หัวหน้าระดับช้ัน หัวหน้างานกลุ่มงานกิจการนักเรียน และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ในการด าเนินการท าทัณฑ์บน 
ข้อที่  ๘ การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้ วยการตัดคะแนนความประพฤติ                  
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” โดยครูทุกคนมีอ านาจในการตัดคะแนนความประพฤติ โดยผ่านหัวหน้า
ระดับช้ันและให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อที่ ๙ การท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนกระท าความผิดร้ายแรง โดยครูฝึกนักศึกษา
วิชาทหารและการปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรม จะได้รับการฝึกระเบียบวินัย ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ โดยครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และการปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
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หมวดที ่1 
นกัเรียน 

               นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัย  และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืน 
ไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าผู้นั้นกระท าความผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎ ระเบียบท่ีโรงเรียนได้ก าหนดไว้ ในระเบียบนี้  
 1. นักเรียนต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน ดังนี้  
                    1.1  ไม่มาสาย และเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน  
  1.2  มาเรียนตามเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดอย่างสม่ าเสมอ  
  1.3  เข้าเรียนทันเวลาตามตารางเรียน  
  1.4  แต่งกายถูกต้องตามระเบียบท้ังชุดปกติ และชุดพลศึกษา  
  1.5  ปฏิบัติตามค าส่ังของโรงเรียน ครู ซึ่งส่ังในหน้าท่ีราชการ และเคารพเช่ือฟังไม่แสดงกิริยา   
         กระด้างกระเด่ือง  
  1.6  พูดจาสุภาพ ไม่กล่าวเท็จ  
  1.7  ไม่ขโมยส่ิงของหรือทรัพย์สินของคนอื่น  
  1.8 นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน ห้องประชุม ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิด 
        ความร าคาญผู้อื่น  
  1.9  เข้าร่วมประชุมตามท่ีโรงเรียนก าหนด หรือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  1.10 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนก าหนด ขอความร่วมมือ หรือชุมชน องค์กร  
  1.11 ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทท้ังในและนอกสถานศึกษา  
  1.12 ไม่ด่ืมของมึนเมา หรือสารเสพติดทุกชนิด  
  1.13 ไม่ยั่วยุ หรือกล่าววาจาท่ีไม่สุภาพ หรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะ เกลียดชัง เช่น  
   - กล่าวค าหยาบคายไม่สุภาพต่อผู้อื่น  
   - กล่าวประชด เสียดสี ล้อเลียนผู้อื่น  
   - กล่าวท้าทายหรือแสดงความก้าวร้าวชวนวิวาท  
   - กล่าวดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท  
 2. นักเรียนต้องช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนตามท่ีขอร้อง มอบหมาย ตามโอกาสอันควร  
 3. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และสาธารณประโยชน์ ไม่ท าความสกปรกให้กับ  
               โรงเรียน  
 4. เมื่อนักเรียนต้องหยุดเรียน เช่น การเจ็บป่วย หรือมีความจ าเป็นต้องไปประกอบพิธีท่ีส าคัญ ผู้ปกครอง    
    ต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบโดยการลาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโทรศัพท์แจ้งครูท่ีปรึกษา  
 5. นักเรียนต้องไม่ตกแต่งเครื่องประดับ เช่น สวมสร้อยคอ แหวน หรือการแต่งหน้า ทาปาก การท าสีผม    
    สไลด์ผม  ซอย ตัดผมหน้าม้า สกินเฮด ไว้เล็บยาว หรือไว้หนวดเครา เป็นต้น  
 6. ไม่น าสินค้ามาขายหรือจ าหน่ายในโรงเรียน เช่น เป็นตัวแทนขายสินค้า ส่ังสินค้าทางไปรษณีย์  
 7. ไม่น าบุคคลภายนอกเข้ามาก่อการทะเลาะวิวาท หรือก่อความไม่สงบ   
 8. ไม่น าส่ือ หนังสือ เอกสาร แผ่นพับ ท่ีส่อไปในทางลามกอนาจารเข้ามาในโรงเรียน  
 9. ไม่จัดกิจกรรมน าเท่ียว ท้ังในและนอกโรงเรียน ก่อนได้รับอนุญาต  
 10. ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือส่ือสารทุกชนิด ในเวลาเรียน  โดยเฉพาะในขณะท่ีนั่งเรียนต้องปิดมือถือ 
      เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน 
 11. ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานท่ีต้องห้าม เช่น มุมอับ หรือบริเวณจอดรถจักรยานยนต์โดยเด็ดขาด ก่อนได้รับ
       อนุญาต  
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 12. ไม่ขีดเขียนตัวหนังสือข้อความใด ๆ ไม่ติดสต๊ิกเกอร์ลวดลายต่าง ๆ ลงบนเส้ือ กางเกง จงใจรีดเส้ือให้เกิด
       ลวดลายบนเส้ือ กางเกง ชุดเรียน ชุดพลศึกษา และในห้องน้ า หรือฝาผนังท่ัว ๆ ไปก่อนได้รับอนุญาต  
 13. การเข้าออก นอกบริเวณโรงเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนว่าด้วยการเข้าออก นอก 
                บริเวณโรงเรียน  
               วิธีการปฏิบัติ  
               13.1 นักเรียนรับแบบฟอร์มท่ีหัวหน้าครูเวรประจ าวัน หัวหน้าระดับช้ัน หัวหน้ากลุ่มงานกิจการ  
                       นักเรียน  และกรอกรายละเอียด ให้ครูท่ีก าลังสอน หรือครูท่ีปรึกษา เป็นผู้อนุญาต  
               13.2 นักเรียนรับแบบฟอร์ม และกรอกรายละเอียด ให้หัวหน้าครูเวรประจ าวัน หัวหน้าระดับ หัวหน้า 
                       กลุ่มงานกิจการนักเรียน  เป็นผู้อนุญาต  
               13.3 ทุกครั้งท่ีนักเรียนขออนุญาตออก จะต้องน าบัตรประจ าตัวนักเรียน ใบขับข่ี หรือบัตรประชาชน   
                       แลกออกไป จึงจะอนุญาตให้ออกได้  
 

หมวดที ่2 
ลักษณะความผิดของนกัเรียน 

 1. ความผิดทั่วไป คือความผิดท่ีมีลักษณะดังนี้ 
  1) มาสาย  
  2) ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันควร  
  3) แต่งกายผิดระเบียบ  
  4) ทรงผมผิดระเบียบ  
  5) ไว้เล็บยาว ตกแต่งเล็บด้วยสีสัน 
  ๖) ไม่รักษาความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 
  ๗) ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนโดยไม่มีเหตุอันควร 
  ๘) ไม่สนใจเรียนขณะคุณครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ๙) รบกวน/ก่อกวน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
  ๑๐) หนีเรียน 
  ๑๑) พูดจาไม่สุภาพ ก้าวร้าวต่อครู 
  ๑๒) โฆษณาหรือจ าหน่ายส่ิงของภายในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  ๑๓) ใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียน ระหว่างการท ากิจกรรมของโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต 
  ๑๔) จอดรถจักรยานยนต์ไม่เป็นระเบียบ/จอดรถจักรยานยนต์ในท่ีห้ามจอด 
  ๑๕) ไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่จักรยานยนต์ 
  ๑๖) ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยประมาท หรือมีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  ๑๗) สวมเครื่องประดับ หรือใช้เครื่องส าอางท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
  ๑๘) เข้าเรียนช้าเกิน ๑๐ นาที โดยไม่มีเหตุผลอันควร 
  ๑๙) อื่นๆ ท่ีไม่เป็นความผิดร้ายแรง 
             2. ความผิดร้ายแรง คือความผิดท่ีมีลักษณะดังนี ้
                    1) ยาเสพติด (เสพ/จ าหน่าย) หรือดื่มสุราของมึนเมา หรือสูบบุหรี่  
                    2) ลักทรัพย์ หรือ ขูดรีดทรัพย์  
                    3) พกพาอาวุธ วัตถุระเบิด ในและนอกโรงเรียน  
                    4) พฤติกรรมชู้สาว ในและนอกโรงเรียน  
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                    5) มีส่ือลามกไว้ในครอบครอง  
                    6) ก่อการทะเลาะวิวาท ในและนอกโรงเรียน 
                    7) ปลอมลายเซ็นผู้ปกครองและครู  
                    8) ปลอมเอกสารเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  
                    9) ทุจริตในการสอบ  
                    10) เล่นการพนัน หรือเกมการพนันออนไลน ์
                    11) การกระท าความผิดคดีทางอาญานอกโรงเรียน 
                    12) ปีนรั้วเข้า-ออก โรงเรียนในทุกกรณี 
                    13) น ารถยนต์เข้ามาในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  14) จงใจฝ่าฝืนระเบียบวินัยของโรงเรียน 
                    15) ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนและของผู้อื่น 
                    16) ออกนอกโรงเรียนโดยไม่รับอนุญาต (ในทุกกรณี) 
  ๑๗) การกระท าใดๆ ท่ีน ามาซึ่งความเส่ือมเสียช่ือเสียงของโรงเรียน 
  ๑๘) อื่นๆ ท่ีเข้าข่ายความผิดร้ายแรง 
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หมวดที ่3 
การควบคมุความประพฤตนิกัเรียน 

 ระเบียบการลงโทษนักเรียนที่ท าผิดระเบียบวินัย 
  1. การว่ากล่าวตักเตือน ครูโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ทุกท่าน มีอ านาจในการว่า
กล่าวตักเตือนประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม 
  2. การท าทัณฑ์บน นักเรียนท่ีท าความผิดระเบียบวินัยหลังจากครูท่ีศึกษา ว่ากล่าวตักเตือนแล้ว             
ให้ครูท่ีปรึกษาส่งต่อหัวหน้าระดับช้ันแต่ละระดับช้ัน  มีอ านาจเชิญผู้ปกครองรับทราบและท าทัณฑ์บน 
  3. การตัดคะแนนความประพฤติ นักเรียนท่ีท าผิดระเบียบวินัยหลัง จากท าทัณฑ์บนแล้ว ให้ครูท่ี
ปรึกษาและหัวหน้าระดับช้ันแต่ละระดับส่งต่อหัวหน้างานระเบียบวินัย ตัดคะแนนความประพฤติ 
  4. ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียนท่ีท าผิดระเบียบ วินัย หลังจาก ตัดคะแนน
ความประพฤติ หัวหน้าระเบียบวินัยด าเนินการให้เข้าร่วมกิจกรรม ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการลงโทษ 
 เพื่อให้สอดคล้องและสะดวกกับการปฏิบัติของครู ในการพิจารณาลงโทษ นักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. นักเรียนท่ีกระท าผิดระเบียบวินัย ครั้งท่ี 1 ถึงครั้งท่ี 3 ให้ครูท่ีปรึกษา มีอ านาจว่ากล่าวตักเตือน 
และเชิญผู้ปกครองมารับทราบพร้อมลงลายมือช่ือ 
  2. นักเรียนท่ีกระท าผิดระเบียบวินัย ครั้งท่ี 4 ให้ครูท่ีปรึกษาส่งต่อให้ หัวหน้าระดับท าทัณฑ์บน และ
เชิญผู้ปกครองมารับทราบพร้อมลงลายมือช่ือ 
  3. นักเรียนท่ีกระท าผิดระเบียบวินัย หลังจากหัวหน้าระดับท าทัณฑ์บน แล้วให้หัวหน้าระดับส่งต่อ 
หัวหน้างานระเบียบวินัย ตัดคะแนนตามหมวด ๔ หรือ ลักษณะความผิดของนักเรียน หากครบ ๕๐ คะแนนนักเรียน
ต้องเข้ากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม และเชิญผู้ปกครองมารับทราบ พร้อมลงลายมือช่ือ 
 นักเรียนท่ีกระท าความผิดตามหมวดท่ี 2 ข้อ ๒ ให้ด าเนินการตามหมวด ท่ี 3 ว่าด้วยการควบคุมความ
ประพฤตินักเรียน ข้อท่ี 4 ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 นักเรียนท่ีกระท าความผิด ตามหมวดท่ี 2 ข้อท่ี ๒ ให้ด าเนินการดังนี้ 
  1) นักเรียนท่ีเสพสารเสพติดให้ครูท่ีปรึกษา/หัวหน้าระดับช้ัน/สารวัตรนักเรียน น าตัวนักเรียนมา
ด าเนินการตรวจสารเสพติดในเบื้องต้น ท่ีห้องกิจการนักเรียน โดยหัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็น
ผู้ด าเนินการ ถ้าพบสารเสพติด แจ้งครูท่ีปรึกษาติดต่อผู้ปกครอง พบหัวหน้างานกิจการนักเรียน ด าเนินการร่วมกัน
แก้ไขปัญหากับโรงเรียนและส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา 
  2) นักเรียนท่ีจ าหน่ายสารเสพติด ให้ครูท่ีปรึกษา/หัวหน้าระดับช้ัน/ สารวัตรนักเรียน /หัวหน้างาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด / หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน ด าเนินการสอบสวน แล้วแจ้งผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับขั้น พร้อมกับแจ้งครูท่ีปรึกษาติดต่อ ผู้ปกครองทราบเพื่อด าเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหากับโรงเรียน และส่ง
ต่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3) นักเรียนท่ีก่อการทะเลาะวิวาท นอกบริเวณโรงเรียน ให้หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน แจ้ง
ผู้ปกครองทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินการต่อไป 
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  4) ความผิดอื่นๆ ตามหมวดท่ี 2 ข้อท่ี ๑ ท่ีไม่เกี่ยวกับยาเสพติดให้ หัวหน้างานกลุ่มกิจการนักเรียน 
ด าเนินการสอบสวน แล้วแจ้งครูท่ีปรึกษา เชิญผู้ปกครองมารับทราบ แล้วด าเนินการปรับเปล่ียนพฤติกรรมต่อไป 
 นักเรียนท่ีกระท าความผิดระเบียบวินัย ตามหมวดท่ี 2 ข้อท่ี ๑ และข้อ ๒ ท่ีต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมครั้งท่ี 
1 แต่ยังไม่ได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม แต่ยังกระท า ความผิดระเบียบวินัยท่ีร้ายแรง ตามข้อท่ี ๒ อีก ให้ยกมา
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมครั้งท่ี 2 ซึ่งถือเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมครั้งสุดท้าย 
 นักเรียนท่ีได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ครั้งท่ี 2 แล้ว ยังมีพฤติกรรม ไม่ดีขึ้นกระท าผิดระเบียบวินัยใดๆ 
อีกตามข้อท่ี ๑ และข้อ ๒ ให้คณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน พิจารณาด าเนินการแล้วน าเสนอผู้อ านวยการ
พิจารณาต่อไป 
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หมวดที ่๔ 
การตัดคะแนนความประพฤติ  บทลงโทษ และวิธีแก้ไข 

รหัส ประเภทความผิด คะแนน หมายเหต ุ

 ด้านที่ 1  ด้านการเรียน   
01 ปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง / ครู ๓๐  
02 มาสายหรือไม่เข้าแถว 5  
03 หลีกเล่ียงไม่รับการปฐมนิเทศ  ปัจฉิมนิเทศ 5  
04 ไม่เข้าเรียนในแต่ละรายวิชา ( วิชาละ ) 5  
05 ไม่ร่วมกิจกรรมโฮมรูม / แนะแนว / ชุมนุม / ลส. / นน. /ยว. 5  
 ด้านที่ 2  ด้านการแตง่กาย   
 
 

06 

-ไม่มารับการตรวจเครื่องแต่งกาย  ทรงผม  
-ผมยาว /หน้าม้า/ซอย/สไลด์/ท าสีผม/สกินเฮด/หนวดเครา 
-สักลาย/ระเบิดหู 
-เล็บยาว 
-ถุงเท้า/รองเท้า/ตัดปลายขากางเกงพละ 

๑๐ 
10 
10 
5 
5 

 

07 แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน เช่น ปล่อยเส้ือออกนอกกางเกง  
กระโปรง สวมเส้ือคนอื่น ไม่ปักช่ือ อักษรย่อ ร.น. ๑ จุดระดับช้ัน 
ไม่ติดเข็มเครื่องหมายโรงเรียน ไม่คาดเข็มขัด ใส่ชุดพละไม่ตรง
วันเรียน 

5  

08 สวมใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน เช่น แหวน สร้อย ตุ้มหู ก าไล 
บิ๊กอาย ขนตาปลอม แต่งหน้าทาปาก เป็นต้น 

5  

09 นักเรียนหญงิไม่สวมเส้ือซับใน สวมใส่ช้ันใน ซับในสีฉูดฉาด 5  
10  สวมรองเท้าผิดระเบียบ  สวมกางเกงนักเรียน  กางเกงวอร์ม   

กระโปรงนักเรียน   เส้ือนักเรียน   ผิดระเบียบ 
5  

11 กระเป๋านักเรียนผิดระเบียบ หรือใช้กระเป๋าแฟช่ัน/ครั้ง 5  
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รหัส ประเภทความผิด คะแนน หมายเหต ุ

 ด้านที่ 3  ด้านความประพฤติ   
12 ด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด/สูบบุหรี่ ๕0  
13 เสพสารเสพติดทุกชนิดหรือมีไว้ในครอบครอง 50  
14 ลักขโมยจะโดยเจตนาหรือไม่  ยักยอก  กรรโชกทรัพย์สิน ๕0  
15 ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียนหรือบุคคลภายนอกท าให้เสีย

ช่ือเสียง 
๕0  

16 ชักชวนบุคคลภายนอกเข้ามาก่อการทะเลาะวิวาท  ๕0  

17 ยุยงให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี หรือต่อต้านระเบียบวินัย
ของโรงเรียน  

๒0  

18 เล่นการพนันทุกชนิด  ๕0  

19 ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน หรือของผู้อื่น  ๕0  

20 ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนในโรงเรียน โดยการชกต่อย  
อาจเป็นกลุ่ม เป็นพวก  

๕0  

21 มีพฤติกรรมชู้สาว หรือส่อในทางชู้สาว หรืออนาจาร  20  

22 กล่ันแกล้งรังแก บังคับ ขู่เข็ญ หรือการกระท าอื่นใดท้ังวาจาหรือ
การกระท าต่อผู้อื่นท่ีอ่อนแอกว่า  

20  

23 แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ /ก้าวร้าว ไม่เหมาะสมต่อครู  20  

 ด้านที่ 4  ด้านการจราจร   
24 ขับรถจักรยานยนต์ส่งเสียงดัง สร้างความร าคาญในโรงเรียน  10  
25 ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรียนวนัเรียนปกติ ไม่สวมหมวก

นิรภัย / และซ้อน 3/ไม่จอดตามสถานท่ีท่ีก าหนด  
10  

26 ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  5  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



     

31 
 

รหัส ประเภทความผิด คะแนน หมายเหต ุ

 ด้านที่ 5  ด้านการดูแลรักษาความสะอาด   
27 ท้ิงขยะสร้างความสกปรก ไม่ท าความสะอาด บริเวณ ท้ังใน

ห้องเรียน นอกห้องเรียน  
10  

28 ขีดเขียนข้อความใด ๆ ในห้องน้ า หรือฝาผนัง โต๊ะ เก้าอี้สมบัติ
สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต  

10  

29 ขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงบนเส้ือและกางเกงของตนเองหรือของ
เพื่อน  

10  

 ด้านที ่6 ด้านเบ็ดเตลด็อ่ืน ๆ    

30 พกพาอาวุธ มีด ปืน วัตถุระเบิด สนับมือ จุดประทัดหรืออื่นๆ  50  

31 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) ไม่ถึง 80%  50  

32 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมประชุมระดับช้ัน/วนัส าคัญท่ีโรงเรียนจัดขึ้น  20  

33 โพสต์ภาพไม่เหมาะสมในส่ือออนไลน์  20  

34 โรงเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบ แต่ไม่มาพบตามก าหนด  20  

35 มีส่ือลามกไว้ในครอบครอง เช่น ซีดี ภาพ คลิปลามก  20  

36 เปิดเพลงหรือใช้โทรศัพท์ขณะเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 20  

37 จอดรถจักรยานยนต์ไว้นอกโรงเรียน ตามบ้าน ร้านค้า สถานท่ี
ราชการ ฯลฯ เนื่องจากมาสาย หรือเจตนาหนีเรียน สร้างความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น  

20  

38 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ขออนุญาต หรือออกไปซื้อของท่ี
ร้านค้านอกโรงเรียน  

10  

39 เปิดไฟ เปิดน้ า เปิดพัดลมท้ิงไว้ ไม่ปิด ไม่รักษาสมบัติส่วนรวม 
(ถ้าระหว่างเรียนรับผิดชอบท้ังห้อง)  

10  

40 ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน เช่น ส่งเสียงดังรบกวน
เพื่อนเรียน ไม่ทาความเคารพครู  

5  

41 น าอาหาร ขนม ของขบเค้ียว น้ าขวด และเครื่องด่ืม ขึ้นไป
รับประทานบนอาคารเรียน หักคะแนนเท่ากับมูลค่าราคาของ
สินค้า  

5  

 
หมายเหตุ   ความผิดอื่นใดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของครู และลงโทษตัดคะแนนตาม 

                     ความเหมาะสม หรือเปรียบเทียบความความผิดใน 6 ด้าน 
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             หลักปฏิบัติในการลงโทษนักเรียน  
     1. ความผิดครั้งแรกในกรณีโทษสถานเบา ว่ากล่าวตักเตือน อบรมส่ังสอน และช้ีแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง   
         และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  
     2. กรณีนักเรียนกระท าความผิดถูกตัดคะแนน 40 คะแนน แสดงถึงการไม่ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ไม่เคารพ  
         เช่ือฟังครู ต้องเชิญผู้ปกครองมาพบ กับทางโรงเรียน และท าทัณฑ์บน  
     3. กรณีนักเรียนกระท าความผิดในเรื่องเดียวกัน จ านวนหลายคน แต่การลงโทษ จะแตกต่างกันออกไป ตาม  
         ความผิดของนักเรียนท่ีกระท าผิดแต่ละคน ตลอดจนความหนักเบา ของพฤติกรรมด้วย  
     4. การลงโทษนักเรียน  
         4.1 ว่ากล่าวตักเตือน ให้ครูทุกคนลงโทษนักเรียนได้  
         4.2 การตัดคะแนนพฤติกรรมให้ครูทุกคน สามารถตัดคะแนนพฤติกรรม ได้ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตัด  
               คะแนนความประพฤติ 
         4.3 เชิญผู้ปกครองมารับทราบและท าทัณฑ์บน ให้เป็นอ านาจหัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน  
         4.4 ตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกข้อมูลให้คณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียนเสนอความเห็นต่อ 
               รองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการตามล าดับ 
         4.5 ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม และปรับปรุงตนเอง ให้คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ   
               กลุ่มงานกิจการนักเรียนเสนอความเห็นต่อรองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการตามล าดับ 
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วิธีการแก้ไขคะแนนติดลบ 
  

คะแนนติดลบ วิธีปฏิบัติ หมายเหตุ 
คะแนนพฤติกรรมลบ 15 คะแนน ตักเตือน ครั้งท่ี 1  
คะแนนพฤติกรรมลบ 20 คะแนน ตักเตือน ครั้งท่ี 2  
คะแนนพฤติกรรมลบ 40 คะแนน เชิญผู้ปกครอง / ท าทัณฑ์บน / รายงานกลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 
 

คะแนนพฤติกรรมลบ 50 คะแนน ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม   
คะแนนพฤติกรรมลบ 60 คะแนน เชิญผู้ปกครองมาท าข้อตกลงในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม  
 

คะแนนพฤติกรรมลบ 80 คะแนน น าเสนอผู้อ านวยการพิจารณาต่อไป  
 
หมายเหตุ   กิจกรรมจิตอาสา คือ การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือสาธารณะ เช่น ท าความสะอาดพื้นท่ี   
               กวาดใบไม้ รดน้ าต้นไม ้ขัดห้องน้ า ช่วยงานครูตามท่ีเหมาะสมครบตามก าหนดเวลา  
                            1. จิตอาสา (ให้คะแนนได้ไม่เกินครั้งละ 10 คะแนน/1 ช่ัวโมง / ครู)  
                            2. ครูท่ัวไป (ครูทุกคนในโรงเรียน) แก้ไขให้นักเรียนได้ ครั้งละ 5 คะแนน  
                            3. ครูท่ีปรึกษา แก้ไขให้นักเรียนได้ ครั้งละ 10 คะแนน  
                            4. หัวหน้างานและรองหัวหน้างานระเบียบวินัยและปกครองนักเรียน หัวหน้าระดับ รอง 
                                หัวหน้าระดับ แก้ไขใหน้ักเรียนได้ครั้งละ 15 คะแนน  
                           5. หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป  รองผู้อ านวยการ 
                               กลุ่มบริหารวิชาการ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนรองผู้อ านวยการ          
   กลุ่มบริหารงานบุคคล  แก้ไขให้นักเรียนได้ ครั้งละ 20  คะแนน  
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หมวดที ่๕ 
แนวทางการบนัทึกความดีหรือเกยีรติคณุของนกัเรยีน 

ที ่ รายการ คะแนน หมายเหต ุ
1 ตัวแทนโรงเรียนแข่งขันระดับประเทศ 100 เกียรติบัตร 
2 ตัวแทนโรงเรียนแข่งขันระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาแข่งขันระดับภาค 60 เกียรติบัตร 
3 ตัวแทนโรงเรียนแข่งขันระดับจังหวัด 40 เกียรติบัตร 
4 เป็นคณะกรรมการนักเรียน (ปฏิบัติหน้าท่ีตลอดปีการศึกษา)  30 เกียรติบัตร 
5 เป็นสารวัตรนักเรียน (ปฏิบัติหน้าท่ีตลอดปีการศึกษา) 30 ค าส่ัง 
6 เป็นอาสาจราจร (ปฏิบัติหน้าท่ีตลอดปีการศึกษา )  30 ค าส่ัง 
7 ได้รับรางวัลเพชรน้ าดี  ศรีราชา 30 เกียรติบัตร 
8 เป็นตัวแทนของโรงเรียนด้านความสามารถ วงดุรยิางค์  นาฏศิลป์  

วงดนตรีไทย  วงดนตรีลูกทุ่ง/สากล ผู้ด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธง  
30 ค าส่ัง 

9 เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันทักษะ หรือเข้าค่ายอบรมนอกโรงเรียนโดย
หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 

20 เกียรติบัตร 

10 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น  10 ผู้จัดงาน 
11 มีความมุ่งมั่นในการกระท าความดี อยู่เสมอโดยครูท่ีปรึกษาเป็นผู้รับรอง

เป็นลายลักษณ์อักษร (คะแนนความดี)  
10 หนังสือรับรอง 

12 ใช้เกียรติบัตรแข่งขันระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  10 เกียรติบัตร 
 

       หมายเหต ุ
                       1. นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนความดีคนละ 100 คะแนนต่อภาคเรียน  
                       2. เกียรติบัตรใช้เพิ่มคะแนนความดี เฉพาะในแต่ละภาคเรียน (เกียรติบัตรให้ครูท่ีจัดงาน  
                           หรือพาไปแข่งขันเซ็นรับรองก่อนน ามาเพิ่มคะแนน)  
                       3. เกียรติบัตรไม่สามารถน ามาหักล้างคะแนนทรงผม, มาสายไม่เข้าแถวได้   
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หมวดที่ ๖   
การเข้าร่วมกิจกรรม 

      1. การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  
                   1.1 นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาการเข้าแถว เพื่อร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนจะให้  
                         สัญญาณการเข้าแถว ดังต่อไปนี้  
                         เวลา 07.40 น. ให้สัญญาณครั้งท่ี 1 นักเรียนเตรียมตัวเข้าแถว 
                         เวลา 07.50 น. ให้สัญญาณครั้งท่ี 2 นักเรียนจัดแถวให้เสร็จและเรียบร้อย  
                         เวลา 08.00 น. ท่ีบริเวณประตูเข้า ครูเวรจะกักนักเรียนท่ีมาไม่ทันเข้าแถว  
                        หลังจากพิธีการหน้าเสาธงเรียบร้อยแล้ว ครูท่ีปรึกษาจะพบนักเรียน ตรวจสอบความเรียบร้อย   
                        และบันทึกข้อมูลนักเรียนท่ีไม่เข้าแถว นักเรียนท่ีแต่งกายผิดระเบียบ  
                  1.2 นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างน้อย 90 เปอร์เซ็นต์ ของเวลาการเข้าแถวทั้งหมด   
                        และนักเรียนท่ีมีเวลาการเข้าแถวน้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ จะต้องไปรับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม    
                        โดยการเข้าแถวนอกเวลา คิดเป็นจ านวนครั้งท่ีขาดการเข้าแถวตามท่ีครูนัดหมาย 
                  1.3 นักเรียนท่ีไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง จะมีคะแนนติดลบ ครั้งละ 5 คะแนน และนักเรียนท่ีแต่ง 
                        กายไม่เรียบร้อย จะถกูบันทึกไว้ในเอกสาร ปค.1  
                   หมายเหตุ กิจกรรมหน้าเสาธง หากมีกิจกรรมพิเศษให้ด าเนินการตรงตามระยะเวลาก าหนด คือ ไม่  
      เกิน 08.25 น.   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม   พบครูท่ีปรึกษา  ในกรณีท่ีฝนตกให้นักเรียนเข้าแถวที่หน้า   
      ห้องโฮมรูม อย่างเป็นระเบียบปฏิบัติเสมือนเข้าแถวหน้าเสาธง   หากนักเรียนมาโรงเรียนหลัง 08.00 น.ถือว่า  
      นักเรียนมาสาย 
      2. การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี ราชาเกม)  
                นักเรียนทุกคนจะต้องสังกัดในคณะสีตามท่ีก าหนด  และหากมีกิจกรรมท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจาก   
       คณะสีในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น  หรือชุมชน   นักเรียนต้องให้ความร่วมมือและจะต้องมีเวลา  
       เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ หากพบว่ามีเวลาไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นต์จะต้องได้รับการซ่อม 
      3. กิจกรรมวันส าคัญ หรือกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระด าเนินการหรือจัดขึ้น  
               นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระด าเนินการจัด  หรือก าหนด      
      ขึ้นให้นักเรียนเข้าร่วม เช่น พิธีไหว้ครู วันสุนทรภู่  วันแม่แห่งชาติ  วันวิทยาศาสตร์  วันปิยมหาราช ร่วมพิธีกฐิน       
      หลวง วันพ่อแห่งชาติ วันคริสต์มาส  วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หรือ อบรมให้ความรู้ต่าง ๆ หากไม่เข้าร่วมถือ 
      ว่าจงใจฝ่าฝืนระเบียบ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นหรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ให้แจ้งผู้จัดงานหรือครูท่ีปรึกษาให้ 
      ทราบในวันด าเนินกิจกรรม หรือแจ้งก่อนล่วงหน้า  

หมวดที ่๗ 
เบด็เตล็ด 

         1. การท าความเคารพ แนวปฏิบัติ  
                      1.1 เมื่อครูหรือผู้ใหญ่เดินผ่าน นักเรียนจะต้องท าความเคารพ โดยการยืนตรง หรือยกมือไหว ้ใน  
         ลักษณะส ารวม ค้อมตัวด้วยกิริยาอันนอบน้อม  
                      1.2 ในกรณีท่ีนักเรียนเดินสวนทางกับครู ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างขึ้นลงบันได ให้นักเรียนยืนตรงยก 
        มือไหว้ท าความเคารพ ยกเว้นในกรณีท่ีมือถือส่ิงของอยู่ยืนตรง ไม่เดินสวนทางคร ูโดยหลบให้ครูไปก่อน  
                     1.3 นักเรียนพบครูในท่ีสาธารณะหรือ นอกโรงเรียนให้นักเรียนทักทายหรือยกมือไหว้ท าความ 
        เคารพตามโอกาสและสถานท่ี  
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       2. กรณีที่นักเรียนมีคาบเรียนว่างเนื่องจากครูติดราชการ หรือลา แนวปฏิบัติ  
                     2.1 ห้ามนักเรียนส่งเสียงดังรบกวน หรือสร้างความร าคาญห้องข้างเคียง  
                     2.2 ให้นักเรียนเข้าศึกษาค้นคว้าท่ีห้องสมุด หรือห้อง ICT หรือน าหนังสือมาอ่าน หรือท าการบ้าน  
                     2.3 ห้ามเล่นกีฬา ดนตรีอันเป็นการสร้างความร าคาญหรือรบกวนบนอาคารเรียน  
       3. เคร่ืองมือสื่อสาร / โทรศัพท์มือถือ  
                    โรงเรียนอนุโลมให้สามารถน าโทรศัพท์มือถือเข้ามาใช้ในบริเวณโรงเรียนได้    แต่ห้ามเปิดเครื่องมือ  
           ส่ือสารในขณะท่ีมีการเรียนการสอน   ในระหว่างเรียนมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น  ให้ครูผู้สอนตักเตือนในครั้งแรก
 หากในครั้งต่อไป ให้ครูผู้สอนน าโทรศัพท์มือถือ  พร้อมเขียนช่ือนักเรียน ระดับช้ัน  บันทึกส่งหัวหน้าระดับช้ัน   
 เพื่อท าทัณฑ์บนและคืนให้นักเรียนหลังหมดคาบเรียน ท้ังนี้โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบติดตามกรณีเกิดการ            
 สูญหาย หรือเกิดการเสียหายใดๆ ท้ังส้ิน  
      4. อาหาร เคร่ืองด่ืม ของขบเคี้ยว  
                ห้ามน าอาหารและเครื่องด่ืม ขนม ลูกอม ของขบเค้ียวทุกชนิด ขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียนหรือใน     
          ห้องเรียนโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน หากฝ่าฝืนโรงเรียนจะด าเนินการลงโทษตามท่ีก าหนดไว้  
      5. การย้ายสถานศึกษา 
                    เมื่อนักเรียนประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนถูกหักคะแนนครบ  80  คะแนน  กลุ่มงาน 
          กิจการนักเรียน จะรายงานผลไปกลุ่มบริหารวิชาการทราบ  และเชิญผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรม               
 การกระท าผิด และให้ด าเนินการย้ายสถานศึกษา เพื่อปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อม 

                           ประกาศ  ณ  วันท่ี  1๕  มีนาคม   25๖๑ 

 

( นายประจวบโชค  สร้อยสม ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” 
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กระบวนการ และขั้นตอนการพิจารณาโทษนักเรียนท่ีกระท าผิดระเบียบโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                              
 
                               
 

 
                  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
กระท าผิดคร้ังแรก 

 

  1. ว่ากล่าวตักเตือน  
  2. แจ้งครูท่ีปรึกษา/คณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
  3. ตัดคะแนนความประพฤติ (ตามความผิด)  

  1. ว่ากล่าวตักเตือน  
  2. แจ้งครูท่ีปรึกษา/คณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
  3. ตัดคะแนนความประพฤติ (ตามความผิด)  

 
กระท าผิดอีก 

 

  1. พิจารณาโทษ  
  2. แจ้งครูท่ีปรึกษา,คณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
  3. ตัดคะแนนความประพฤติ (ตามความผิด)  
  4. เชิญผู้ปกครองมาพบร่วมแก้ไขพฤติกรรม 

 
กระท าผิดบ่อยคร้ัง 

 

  1. คณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียนสืบสวน  
  2. พิจารณาโทษเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  
  3. ผู้อ านวยการโรงเรียนวินิจฉัย – ส่ังการ  

 
กระท าผิดวินัยร้ายแรง 
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กระบวนการควบคุมความประพฤตินักเรียน (ลักษณะการผิดวินัย และการลงโทษ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                                 
                                      
 
 
 
 
 
 
 

                                                         ศาลพิพากษา / กระท าความผิดทางอาญา  
 
                             
 
 

 
 

 
ลักษณะผิดวินัยทั่วไป 

 

      - ว่ากล่าวตักเตือน  
      - ท ากิจกรรม  
      - ท าทัณฑ์บน  
 

 
 ลักษณะผิดวินัยร้ายแรง  

 
    - ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
     
 

     ถ้าประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ     
ผู้ปกครองต้องท าทัณฑ์บนไว้กับ
ทางโรงเรียน  

   - ประกันตัวออกมา  
   - รอลงอาญา    

   พักการเรียนทันที 

บ่อยครั้ง / อบรม-พัฒนาแล้ว พฤติกรรมไม่ดีขึ้น 

มีเหตุผลอันควร 
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