
ระเบียบโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)  
ว่าด้วย  การเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 

……………………………………………………… 
หมวด  ๑ 

                                                                         ระเบียบทั่วไป 
 ๑.  การแต่งกาย นักเรียนต้องแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของ

กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน   พ.ศ.๒๕๕๑  ซึ่งก าหนดตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบนักเรียน  พ.ศ.๒๕๕๑ 
               ๒.  นักเรียนต้องมาโรงเรียนสม่ าเสมอ  และไม่มาสายหลังเวลา   ๐๘.๐๐  น. 
            ๓.  นักเรียนต้องขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้  ไม่หนีเรียน 
             ๔.  นักเรียนที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบตามระเบียบการลา 
             ๕.  นักเรียนต้องเคารพ และเช่ือฟังบิดา มารดา ครู อาจารย์ ทุกคนด้วยกริยาอันสุภาพอ่อนน้อม 
               ๖.  เมื่อแขกมาเย่ียมโรงเรียนหรือครู อาจารย์เดินผ่าน นักเรียนต้องแสดงความเคารพตามควร 
        ๗.  นักเรียนต้องพูดจาสุภาพต่อผู้ใหญ่ตลอดจนถึงนักเรียนด้วยกัน 
           ๘.  นักเรียนต้องมีความรักและความสามัคคีต่อกัน   และต้องร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ  ของ
โรงเรียน 
            ๙.  นักเรียนต้องไม่ประพฤติตนเป็นคนเกเร ทั้งในและนอกโรงเรียน 
             ๑๐.  เมื่ออยู่ที่บ้านต้องขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียน  และช่วยงานบ้านตลอดถึงไม่เที่ยวเตร่ 
ในยามค่ าคืน  ต้องอยู่ในโอวาทของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 
             ๑๑.  .นักเรียนต้องรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนของสาธารณะ   และไม่ท าลายของๆ  ผู้อื่น 
             ๑๒.  ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านเองในช่วงเวลาเรียน   ยกเว้นผู้ปกครองมาขอ
อนุญาตรับกลับ  หรือมีหนังสือถึงครูประจ าชั้น 
        ๑๓.  ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
        ๑๔.  นักเรียนต้องเคารพเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าตักเตือนของคณะกรรมการนักเรียน  
           ๑๕.  นักเรียนจะต้องปฏบิัติตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนโดยเคร่งครัด  

 
หมวดที่  ๒ 

                                                              ระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย 
           นักเรียนทุกคนจะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยเครื่องแบบ
นักเรียน  และที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้  โดยต้องค านึงถึงลักษณะที่สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมตามเวลาและ
สถานที ่
  



๑.  นักเรียนชาย  
          ๑)  ผม  

      ๑.๑   นักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑ – ม.๓)  ตัดผมทรงนักเรียน  ด้านข้างส้ัน
เกรียน  ห้ามไว้ยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผม  ด้านบนตัดส้ันรองหวีส่วนที่ยาวที่สุดไม่เกิน   
๔  เซนติเมตร  โกนหนวดเคราให้เกลี้ยงเกลา  ไม่กันจอน  ห้ามดัดและท าสีผม  ไม่ใส่น้ ามันหรือดัดแปลง
เป็นทรงอื่น  
             ๑.๒  นักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔ – ม.๖)  ให้เหมือนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือรองทรงสูง  ผมด้านข้างและด้านหลังเกรียน  ด้านบนและด้านหน้ายาวไม่เกิน ๕ เซนติเมตร  และห้ามไว้
ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผม  โกนหนวดเคราให้เกลี้ยงเกลา  ไม่กันจอน  ห้ามดัดและท าสี
ผม  ไม่ใส่น้ ามันหรือดัดแปลงเป็นทรงอื่น  
           ๒)  กางเกง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นให้ใช้ผ้าสีกากี   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้
ผ้ากรมท่าหรือด า  เนื้อผ้าไม่มลีวดลาย  ไม่ใช้ผ้ายีนส์  ผ้าเวสปอยท์  ผ้าเสิร์ท  ผ้าสีซีด  กางเกงขายาวเหนือ
เข่า  เมื่อยืนตรงชายขากางเกงสูงพ้นกลางสะบ้าหัวเข่าประมาณ  ๕  เซนติเมตร   ส่วนกว้างของกางเกงห่าง
จากขาประมาณ  ๘ -  ๑๒  เซนติเมตร ปลายขาพับเข้าด้านในกว้าง  ๕  เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้ามีตะขอ
และซิบขัดหรือปิดซ่อนไว้ข้างใน   มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บกางเกงข้างละ  ๑  กระเป๋า   มีจีบด้านหน้า  ๒ 
จีบ  ไม่มีกระเป๋าหลัง   มีหูกางเกงขนาดกว้าง  ๑  เซนติเมตรส าหรับสอดเข็มขัด   
๕ – ๗  หู   เวลาสวมให้เหน็บทับชายเสื้อให้เรียบร้อย 
          ๓)  เสื้อ สีขาว ไม่ใช้ผ้าเนื้อมัน  ไม่บางเกินควร ไม่รัดรูป  ผ่าหน้าตลอด คอเช้ิต แขนสั้นเพียง
ข้อศอก  สาบที่อกตลบออกด้านนอก   กว้างประมาณ  ๓ – ๔  เซนติเมตร กระดุมสีขาวกลมแบนขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑  เซนติเมตร ด้านซ้ายตอนบนติดกระเป๋า  ๑ ใบ ขนาดกว้าง  ๕ – ๘   เซนติเมตร 
สัดส่วนตามขนาดของตัวเสื้อ ปากกระเป๋าพับริม ประมาณ  ๒   เซนติเมตร 
                 เครื่องหมาย 
                     (๑)  อกเสื้อด้านขวาแนวกระเป๋าเสื้อ  ปักสัญลักษณ ์ “บ.พ.”  ตามขนาดที่โรงเรียนก าหนด  
ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน  และให้ปักเครื่องหมายแสดงระดับช้ันเป็นจุดกลมด้วยไหมสีน้ าเงิน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๕  เซนติเมตร  ช้ัน ม.๑  จ านวน  ๑  จุด   ช้ัน ม.๒  จ านวน  ๒  จุด   ช้ัน ม. ๓  จ านวน  
๓  จุด  ช้ัน ม.๔  จ านวน  ๔  จุด   ช้ัน ม.๕  จ านวน  ๕  จุด   ช้ัน ม. ๖  จ านวน  ๖  จุด                                
                  (๒)  อกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋าเสื้อ  ปักช่ือและสกุลนักเรียนตัวอักษรสูง  ๑  เซนติเมตร 
ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน  กะระยะห่างพองาม 
          ๔)  เข็มขัด ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นให้ใช้เข็มขัดหนังสีน้ าตาล   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายให้ใช้เข็มขัดหนังสีด า  กว้าง  ๒.๕ – ๔  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดชนิดกลัด  มีเข็มส าหรับกลัดอันเดียว  
หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะทองเหลืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มีปลอกหนังสีเดียวกัน  ๑  ปลอก  ขนาดกว้าง  ๑ - 



๑.๕  เซนติเมตร  ส าหรับสอดปลายเข็มขัด  เข็มขัดใช้สอดในหูกางเกงคาดทับกางเกง   นักเรียนที่เป็น
ลูกเสืออนุโลมให้ใช้เข็มขัดลูกเสือ แทนได้  สายเข็มขัดจะต้องไม่ประดับลวดลายใดๆ 
          ๕)  รองเท้า   หนังหรือผ้าใบแบบหุ้มส้นชนิดผูกสาย   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นให้ใช้ สี
น้ าตาล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้สีด า  ไม่มีลวดลายใดๆ  และไม่สวมแบบเหยียบส้นรองเท้า 
     ๖)   ถุงเท้า  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ใช้ถุงเท้านักเรียนสีน้ าตาล  ลูกเสือให้ใช้ถุงเท้า
ลูกเสือยาวตามระเบียบเครื่องแต่งกายลูกเสือ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้ถุงเท้านักเรียนสีขาว  
ถุงเท้าต้องมีลายธรรมดา  ไม่มีลวดลายหรือปัก ถัก ทอ เป็นแบบอื่น  เวลาสวมต้องพับขอบลงพองาม 
              ๒.  นักเรียนหญิง 
              ๑)  ผม  ไว้ผมสั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

      ๑.๑  นักเรียนหญิง  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)  ตัดผมสั้นทรงนักเรียนให้ปลายผมยาว
เสมอติ่งหูหรือเลยติ่งหูไม่เกิน  ๑  เซนติเมตร   ผมยาวเสมอกันทั้งด้านข้างและด้านหลังและผมยาวไม่เลยต้นคอ 
ไม่อนุญาตให้ไว้ผมยาว  หากมีความจ าเป็นต้องไว้ผมยาว (โรงเรียนพิจารณาค าร้องเป็นรายกรณี)  ถ้าไว้    
ผมยาว  อนุญาตให้ยาวไม่เกิน  ๖  นิ้ว   จากปกเสื้อด้านหลัง   ต้องรวบผม  ผูกด้วยผ้าผูกผม  โบว์หรือริบบิ้น  ให้
เรียบร้อย    อนุญาตให้ใช้ผ้าผูกผม โบว์หรือริบบิ้นกว้างไม่เกิน  ๑  นิ้ว   สีขาว,  น้ าตาล, น้ าเงิน, กรมท่าหรือสีด า
คล้ายสีผม ไม่มีลวดลาย  กิ๊บให้ใช้ กิ๊บสีด าธรรมดา   ห้ามใช้หวีสับผมหรือกิ๊บที่มีสีสันรูปแบบอื่น  ไม่ประดับ
ด้วยเครื่องประดับใด ๆ  ไม่ดัด  ไม่ซอย ไม่ย้อมสี แต้มส ีไม่ใส่ครีมหรือน้ ามัน ไม่ฉีดสเปรย์ผม 

      ๑.๒  นักเรียนหญิง  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖)  ผมทรงนักเรียนเช่นเดียวกันกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ถ้าไว้ผมยาว  อนุญาตให้ยาวไม่เกิน  ๖  นิ้ว   จากปกเสื้อด้านหลัง   ต้องรวบผม   
ผูกด้วยผ้าผูกผม  โบว์หรือริบบิ้นให้เรียบร้อย    อนุญาตให้ใช้ผ้าผูกผม  โบว์หรือริบบิ้นกว้างไม่เกิน  ๑  นิ้ว   สีขาว,
น้ าตาล, น้ าเงิน, กรมท่าหรือสีด าคล้ายสีผม ไม่มีลวดลาย  ให้ใช้กิ๊บสีด าธรรมดา   ห้ามใช้หวีสับผมหรือกิ๊บที่มี
สีสันรูปแบบอื่น ไม่ประดับด้วยเครื่องประดับใด ๆ   ไม่ดัด ไม่ซอย ไม่ย้อมสี แต้มส ีไม่ใส่ครีมหรือน้ ามัน 
ไม่ฉีดสเปรย์ผม 

๒)  กระโปรงและเสื้อ  
                    ๒.๑  นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)    
    กระโปรงนักเรียนสีน้ าเงิน  จีบแยกข้างละ  ๓ จีบ  เกล็ดกว้าง อย่างน้อย  ๓ เซนติเมตร 
ขอบกระโปรงพับกว้าง  ๓  เซนติเมตร   กระโปรงยาวคลุมเข่า   เมื่อสวมกระโปรงให้ขอบกระโปรงอยู่
ระดับเอว  กระโปรงปลายบานเล็กน้อย   ซิบข้าง  มีกระเป๋าล้วงข้าง ๑ ใบ   ความยาวของกระโปรงปิดเข่า
ลงมาไม่เกิน ๕ เซนติเมตร   ชายกระโปรงพับริมกว้างประมาณ  ๓  เซนติเมตร   
   เสื้อ  สีขาว   ปกกลาสี  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่ใช้ผ้าเนื้อมันไม่บางเกินควร  ไม่รัดรูป   แขน
สั้นเหนือข้อศอก  ๕ เซนติเมตร ปลายแขนจีบ ข้างละ  ๖  จีบ   ขนาดของเสื้อพอเหมาะกับล าตัว  ไม่รัดเอว  
พับชายเสื้อกว้างไม่เกิน  ๒  เซนติเมตร  ชายเสื้อยาวเพียงข้อมือเหยียดตรง  ในกรณีที่นักเรียนต้องใช้เสื้อ
ช้ันในแบบบราเซียร์  ให้ใช้สีขาวหรือสีอ่อนไม่มีลวดลาย  และ ต้องสวมเสื้อทับในชนิดสีขาวอีกช้ันหนึ่ง    



คอเสื้อผูกด้วยผ้าผูกคอ (โบว์คอซอง) สีด าหรือสีกรมท่า  ชายสามเหลี่ยมกว้าง  ๕ – ๗  เซนติเมตร    ยาว   
๘  เซนติเมตร   ผูกเป็นเง่ือนกลาสี  ห่างจากคางประมาณ  ๖ -  ๘  เซนติเมตร 
          ๒.๒  นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖)    

 ใช้กระโปรงสีน้ าเงิน เหมือนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
                             เสื้อ สีขาว แขนสั้น  คอเช้ิต  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่ใช้ผ้าเนื้อมันไม่บางเกินควร ไม่รัดรูป  
สาบในกว้าง  ๓  เซนติเมตร  ผ่าอกตลอดมีกระดุมกลมแบนสีขาว   แขนสั้น เหนือข้อศอก  ปลายแขนจีบข้าง
ละ  ๖   จีบ  สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงที่อกเสื้อ  ในกรณีที่นักเรียนต้องใช้เสื้อช้ันในแบบบราเซียร์ ให้ใช้สี
ขาวหรือสีอ่อนไม่มีลวดลาย  ต้องสวมเสื้อทับในชนิดสีขาวอีกช้ันหนึ่ง 
                 เครื่องหมาย 
                     (๑)  อกเสื้อด้านขวา  ปักสัญลักษณ ์ “บ.พ.”  ตามขนาดที่โรงเรียนก าหนด  ด้วยด้ายหรือไหม
สีน้ าเงิน   และให้ปักเครื่องหมายแสดงระดับช้ันเป็นจุดกลมด้วยไหมสีน้ าเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   
๐.๕  เซนติเมตร  ช้ัน ม.๑  จ านวน  ๑  จุด   ช้ัน ม.๒  จ านวน  ๒  จุด   ช้ัน ม. ๓  จ านวน  ๓  จุด   
ช้ัน ม.๔  จ านวน  ๔  จุด   ช้ัน ม.๕  จ านวน  ๕  จุด   ช้ัน ม. ๖  จ านวน  ๖  จุด                                
                  (๒)  อกเสื้อด้านซ้าย ปักช่ือและสกุลนักเรียนตัวอักษรสูง  ๑  เซนติเมตร ด้วยด้ายหรือไหม   
สีน้ าเงิน  กะระยะห่างพองาม 
 ๓)   เข็มขัด นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖)  ใช้เข็มขัดหนังสีด า กว้าง ๓ – ๔
เซนติเมตร  ไม่มีลวดลาย  หัวโลหะสี่เหลี่ยมผืนผ้าหุ้มด้วยหนังหรือผ้าสีด า  มีเข็มส าหรับกลัดอันเดียว  มี
ปลอกหนังสีเดียวกันส าหรับสอดปลายเข็มขัด  กว้าง  ๑.๕ เซนติเมตร  ให้คาดทับขอบกระโปรงและให้มอง
เข็มขัดได้รอบเอวต้องคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยไม่ปล่อยให้เข็มขัด ห้อยต่ าและไม่ดึงเสื้อลงมาปิดเข็มขัด หรือ
ท าให้หัวเข็มขัดห้อยต่ ามากเกินควร  หรือจงใจให้ผิดระเบียบ  
              ๔)  รองเท้า นักเรียนหญิงใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ปลายรองเท้ามน มีสาย รัดหลังเท้า ไม่มี
ลวดลาย  ส้นสูงไม่เกิน   ๓  เซนติเมตร 
              ๕)  ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย เวลาสวมต้องพับขอบลงมาพองาม 
   ๓.  เครื่องแบบพลศึกษา  
              ๑)  เสื้อ  ให้ใช้เสื้อพลศึกษาสีฟ้า  ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด  ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง  
ที่กระเป๋าเสื้อ  มีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนติดอยู่  ที่อกเสื้อด้านขาว  ปักช่ือและสกุลนักเรียนตัวอักษรสูง  
๑  เซนติเมตร ด้วยด้ายหรือไหม   สีน้ าเงิน  กะระยะห่างพองาม   (มีจ าหน่ายที่ร้านค้าสวัสดิการของ
โรงเรียน) 
             ๒)  กางเกง   ให้ใช้กางเกงวอร์มผ้ายึดสีด า  ขาตรง  ไม่รัดรูปจนเกินไป  มีแถบสีฟ้ายาวตลอดล าตัว 
ข้างละ ๑ แถบ  ปลายขากางเกงปล่อยไม่มีแถบยึดรัดข้อเท้าและแถบรัดส้นเท้า  ไม่มีลวดลายใดๆ  เป็นไป
ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด  (มีจ าหน่ายที่ร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน) 
 



             ๓)  รองเท้า   
นักเรียนชายให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล 
นักเรียนหญิงรองเท้าผ้าใบสีขาว 

๔)  ถุงเท้า   
นักเรียนชายใช้ถุงเท้านักเรียนสีน้ าตาล 
นักเรียนหญิงใช้ถุงเท้านักเรียนสีขาว 

   ๔.  เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนาร ี
            ให้ใช้ตามระเบียบของเครื่องแบบลูกเสือ   เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่   
เครื่องใช้ประจ าตัวนักเรียน 
 ๑.  ไม่แต่งหน้าด้วยเครื่องส าอางมาโรงเรียน หรือน าเครื่องส าอางมาโรงเรียน  
              ๒.  สร้อยคอ  
                   ห้ามใช้สร้อยคอทุกชนิดเพื่อเป็นเคร่ืองประดับ ยกเว้น กรณีใช้สร้อยคอเพื่อห้อยพระ  
ให้ใช้สร้อยคอสแตนเลส  ลวดลายธรรมดาเท่านั้น  และให้สอดไว้ในอกเสื้อโดยมิดชิด  ตลอดเวลา 
            ๓.  ต่างหู 
                    นักเรียนชาย  ไม่อนุญาตให้เจาะหูและใส่วัสดุเสมือนต่างหูทุกชนิด 

      นักเรียนหญิง  หากจ าเป็นให้เจาะหูที่กลางติ่งหูข้างละ  ๑  รู  และให้ใช้ต่างหูที่เป็นห่วงเล็กๆ 
ท าด้วยทองค าหรือเงิน  หรือต่างหูทับเม็ดเล็กๆ  ท าด้วยทองค าหรือเงิน  ใส่ไว้เพื่อป้องกันรูที่เจาะไว้ตัน 
               ๔.  เครื่องประดับและเครื่องใช้อื่นๆ 
                     เครื่องประดับ  เช่น  แหวน สร้อยข้อมือ ก าไล เชือกในลักษณะเครื่องประดับหรือเครื่องราง
ของขลัง  ห้ามโดยเด็ดขาด 
         เครื่องใช้อื่น ๆ  เช่น เครื่องคิดเลข  อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก
อื่น ๆ  ที่ไม่เหมาะกับสภาพความเป็นนักเรียน  โรงเรียนไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการน ามาใช้งานใน
สถานศึกษา   
           หมายเหตุ  นักเรียนคนใดน าเครื่องประดับที่ห้ามใช้มาโรงเรียน   และน ามาอวด โชว์หรือใช้งานใน
ลักษณะไม่เหมาะสมทางโรงเรียนจะเก็บไว้  และขอให้ผู้ปกครองมารับคืนได้ในวันรุ่งขึ้น  หากพ้นก าหนด  
๗  วันไปแล้ว ทางโรงเรียนถือว่าผู้ปกครองสละสิทธ์ิในเครื่องประดับนั้น  จะเรียกร้องฟ้องร้องส่ิงของคืน
จากโรงเรียนไม่ได้ 
 
 
 
 
 



หมวดที่  ๓ 
                                               การปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียน 
              ๑.  การเข้าแถวและการเดินแถว 
                    ๑)  นักเรียนเดินเข้าโรงเรียน  ให้ท าความเคารพคุณครูโดยการไหว้  และกล่าวค าทักทาย   
“สวัสดีค่ะ/ครับ คุณคร”ู  กรณีนักเรียนแต่งชุดลูกเสือ  เนตรนารี  ให้ท าความเคาระตามระเบียบวิธีการ 
ของลูกเสือ  เนตรนารี 
                    ๒)  นักเรียนเดินผ่านพระพุทธรูป  ให้หยุดและท าความเคารพ  โดยการไหว้ 
                    ๓)  เมื่อนักเรียนเดินผ่านคุณครู  หรือคุณครูเดินผ่านนักเรียน  ให้นักเรียนท าความเคารพและ
ทักทายคุณครูโดยการไหว้  และกล่าว  “สวัสดีค่ะ/ครับ คุณคร”ู   กรณีนักเรียนแต่งชุดลูกเสือ  เนตรนารี  
ให้ท าความเคาระตามระเบียบของลูกเสือ  และกล่าวว่า  “สวัสดีค่ะ/ครับ คุณคร”ู  
                    ๔)  นักเรียนที่มาถึงโรงเรียน  หลังจากเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้ว  ถือว่ามาสาย   นักเรียน
ที่มาสาย  ให้ขออนุญาตครูเวรประจ าวันก่อนทุกครั้ง  เพื่อสอบถามและแนะน า ตักเตือน 
                    ๕)  นักเรียนที่ไม่ลงมาเข้าแถว   ครูเวรประจ าวันและคณะกรรมการนักเรียนต้องติดตาม  
ควบคุมให้เข้าแถวทุกคน   
                    ๖)  การเข้าแถว  เพื่อปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง  ให้เข้าแถวหน้าเสาธง  ยกเว้นกรณี 
ที่มีเหตุจ าเป็น  ให้ครูเวรประจ าวันเป็นผู้ก าหนด 
                 ๗)  เวลาในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
                     (๑)   เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียน  หลังจากจัดการธุระส่วนตัว  และเตรียมตัวส าหรับกิจกรรม
หลังเคารพธงชาติแล้ว  ให้นักเรียนร่วมมือกันท าความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียนที่มอบหมายให้
ห้องเรียนเป็นผู้รับผิดชอบโดย  มิต้องรอเวลานักเรียนทุกคนพร้อม  ในการนี้ครูที่ปรึกษาจะท าหน้าที่
ติดตาม  และดูแลนักเรียนในชั้นที่ครูที่ปรึกษารับผิดชอบ 

       (๒)   เวลา  ๐๗.๕๐  น.  สัญญาณออด   ให้นักเรียนเก็บเครื่องมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  
พักรอบริเวณหน้าเสาธง  เพื่อเตรียมตัวร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ  
                     (๓)  เวลา   ๐๘.๐๐  น.  สัญญาณออด   นักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง  ครูที่ปรึกษา  ครูเวร
ประจ าวันและคณะกรรมการนักเรียน  ควบคุมดูแลความเรียบร้อยในการจัดแถว  
                     (๔)   ตัวแทนนักเรียน  น ากิจกรรมเคารพธงชาติ  เชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา  
                     (๕)   นักเรียนร้องเพลงชาติพร้อมกัน  
                     (๖)    ตัวแทนนักเรียนน าสวดมนต์   
                     (๗)    ตัวแทนนักเรียนน าปฏิญาณตน  และทบทวนค่านิยม  12  ประการ 
                     (๘)   ตัวแทนนักเรียนสั่งแยก  นักเรียนเดินแถวร่วมกิจกรรมห้องพระพุทธศาสนา  
                     (๙)    ตัวแทนนักเรียน   
                                  น าสวดมนต์ยาว  วันจันทร์,  พุธ,  ศุกร์   



                              น า “ท าสมาธ”ิ  วันอังคาร, พฤหัสบดี 
                   (๑๐)   นักเรียนแผ่เมตตา  
                   (๑๑)   ครูเวรประจ าวัน  แจ้งเร่ืองต่าง ๆ ที่นักเรียนควรทราบ  ยกย่องชมเชยนักเรียนที่เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น  แนะน าตักเตือนนักเรียนที่มีความประพฤติไม่พึงประสงค ์  
                   (๑๒)   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  สัญญาณออด  นักเรียนแยกย้ายเดินแถวไปตามห้องเรียนตาม 
ตารางเรียนประจ าวัน 

๒.  การปฏิบัติเมื่อเข้าเรียน 
                    ๑)   นักเรียนเดินแถวถึงห้องเรียน  ถอดรองเท้าวางเป็นระเบียบ ในที่ๆ จัดไว้ 
                    ๒)  นักเรียนเข้านั่งประจ าที่  เพื่อรอคุณครูประจ าชั้นหรือคุณครูประจ าวิชาที่จะเข้าสอน 
        ๓)  ตั้งใจเรียนรู้  ด้วยกิริยา  วาจาที่สุภาพเรียบร้อยให้เกียรติครูผู้สอน  

       ๔)   ไม่ส่งเสียงรบกวนห้องเรียนข้างเคียงไม่ว่ากรณีใดๆ 
              ๓.  การปฏิบัติเมื่อพักกลางวัน – พักรับประทานอาหาร 
                     ๑)  นักเรียนเข้าแถว  รอรับอาหาร  ณ  โรงอาหาร 
                     ๒)  นักเรียนรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้ทิ้งเศษอาหารในภาชนะที่จัดไว้   วางหรือเก็บ 
ถาดอาหาร จานชามให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
           ๔.  การเดินแถวไปเรียนรายวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ  
                    ๑)  นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเรียน  แล้วเดินเป็นแถวเรียงหนึ่งไปตามถนน  ไม่เดินแตกแถว
หยอกล้อเล่นกัน  หรือเดินลัดสนาม 
                    ๒)  หมดเวลาเรียน เดินกลับห้องให้เข้าแถวเรียงหนึ่ง โดยเดินขึ้น-ลง บันไดชิดซ้ายเสมอ 
          ๕   การกลับบ้าน 
                    ๑)  เมื่อหมดเวลาเรียนชั่วโมงสุดท้าย  หากมีความจ าเป็นครทูี่ปรึกษาหรือครูเวรประจ าวัน  เข้า
พบนักเรียน  เพื่อติดตาม  ช้ีแจง  ซักถามปัญหาต่างๆ  
 

หมวด  ๔ 
                                            ระเบียบว่าด้วยการท าความเคารพ 

              ๑.  การปฏิบัติในการชักธงชาติและการเคารพธงชาติ 
                      ๑)  ให้เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเวลา ๐๘.๐๐ น.  และเชิญธงลงเวลา  ๑๘.๐๐  น. 
                      ๒)   เวลาก่อนเข้าเรียนตอนเช้า  ให้จัดนักเรียนให้เข้าแถวตามล าดับชั้น  โดยมี 
ครูเวรประจ าวัน  ครูประจ าชั้นและกรรมการนักเรียน  เป็นผู้ควบคุมดูแล  

        ๓)  ตัวแทนนักเรียนเป็นผู้น าในการจัดระเบียบแถว 
                      ๔)  เมื่อถึงเวลาให้นักเรียน   ๒  คน  ตามที่ครูเวรประจ าวันได้จัดไว้  เชิญธง 
ไปผูกและเตรียมที่จะเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา   เมื่อพร้อมแล้วให้ตัวแทนนักเรียนบอก  “เคารพธงชาติ   



ธงขึ้น  ตรง” 
                     ๕)  ตัวแทนนักเรียนน าร้องเพลงชาติ  นักเรียนทุกคนร้องเพลงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน  
                     ๖)  เมื่อเพลงชาติขึ้น  ให้ผู้เชิญธงทางซ้าย  ค่อยๆ ดึงสายธงให้ธงขึ้นสู่ยอดเสาอย่างช้าๆ  ให้
สายธงตึง  ส่วนคนทางขวาให้ค่อยๆ ผ่อนเชือกสายธง  ผู้ชักธงจะต้องกะระยะธงชาติให้ถึงยอดเสาพอดีกับ 
ที่เพลงชาติจบ  เสร็จแล้วผูกสายธงไว้กับเสาธงชาติให้เรียบร้อย  
              ๒.  การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมแีละการใช้ค าบอกก่อนร้องเพลงสรรเสริญพระบารม ี
                       ๑)  ในกรณีที่ไม่มีพระบรมรูป หรือพระบรมฉายาลักษณ์อยู่ในที่นั่นด้วยให้ใช้ค าบอกว่า 
“ถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แถวตรง”   แล้วเร่ิมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  
จบแล้วนักเรียนชายถวายค านับ นักเรียนหญิงถอนสายบัว 
                       ๒)  ในกรณีที่ไม่มีพระบรมรูป หรือพระบาทฉายาลักษณ์อยู่ในที่นั้น ให้ใช้ค าบอกว่า  
“หันหน้าไปทางทิศ (ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)  แถวตรง  “ถวายค านับ แด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ”  นักเรียนชายถวายค านับ นักเรียนหญิงถอนสายบัว  
เร่ิมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้วนักเรียนชายถวายค านับ นักเรียนหญิงถอนสายบัว   
                     ๓)  เมื่อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  จบ  ให้ใช้ค าบอกว่า “ถวายค านับ”  นักเรียนชายถวาย 
ค านับ นักเรียนหญิงถอนสายบัว 
                ๓.  การท าความเคารพโดยทั่วไป 
                          ๑)  ให้นักเรียนท าความเคารพด้วยการไหว้ทั้งชายและหญิง ยกเว้นในกรณีที่อยู่ใน
เครื่องแบบลูกเสือ  เนตรนารี 
                         ๒)  การท าความเคารพเมื่อครูที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนในตอนเช้า 
และตอนเย็นให้ยกมือไหว้กล่าวค า   “สวัสดีครับ/คะคุณคร”ู 
                        ๓)  การท าความเคารพ  เมื่อมีผู้ใหญ่หรือเมื่อมีบุคคลมาเย่ียมเยือนโรงเรียน  เมื่อนักเรียน
เดินสวนทาง  ให้ท าความเคารพโดยการไหว้ และกล่าวค าว่า  “สวัสดีครับ/ค่ะ” 
                       ๔)  เมื่อผู้ใหญ่หรือผู้มาเย่ียมเยือนโรงเรียน  เข้าพบนักเรียนในห้องเรียนอย่างเป็นทางการ   
                             (๑)  ให้หัวหน้าห้องบอก   “นักเรียน  ท าความเคารพ” 
                             (๒) ให้นักเรียนกล่าว  “สวัสดีครับ/ค่ะ” 
                     ๕)   เมื่อผู้ใหญ่หรือผู้มาเย่ียมเยือนออกจากห้องเรียน 
                            (๑)  ให้หัวหน้าห้องบอก   “นักเรียน  ท าความเคารพ” 
                            (๒)  ให้นักเรียนกล่าว  “ขอบพระคุณครับ/ค่ะ” 
                     ๖)  การท าความเคารพเมื่อเข้าพบผู้ใหญ่ 
                            (๑)  ถ้าเข้าพบครูหรือผู้ใหญ่ขณะที่ยืนให้นักเรียนยืนห่างพอประมาณมือประสาน หรือ
ก าหลวมๆไว้ข้างหน้าต่ ากว่าเอวเล็กน้อยกริยาส ารวม 



                           (๒)  ถ้าเข้าพบครู หรือผู้ใหญ่ขณะที่นั่ง ให้นักเรียนนั่งคุกเข่าห่างจากโต๊ะ/เก้าอี้ที่ครู หรือ
ผู้ใหญ่นั่งพอสมควร มือประสานหรือก าหลวมๆ ไว้ข้างหน้ากริยาส ารวม 
                           (๓)  เมื่อเข้าพบครูหรือผู้ใหญ่ขณะที่นั่งอยู่กับพื้น ให้นักเรียนนั่งพับเพียบมือประสาน
หรือก าหลวมๆไว้ข้างหน้า กิริยาส ารวม 
                    ๗)  การท าความเคารพ เมื่อนักเรียนเดินผ่านครูหรือผู้ใหญ่ 
                           (๑)  ให้ค้อมตัวกิริยาส ารวม 
                   ๘)  เมื่อนักเรียนรับของจากครูหรือผู้ใหญ่ ให้นักเรียนท าความเคารพโดยการไหว้และกล่าวค า
ว่า “ขอบพระคุณครับ/ ขอบพระคุณค่ะ”   และให้รับของด้วยมือขวา 
                    ๙)  เมื่อนักเรียนส่งของให้ครูหรือผู้ใหญ่ ให้ค้อมตัวเล็กน้อย ใช้มือขวาส่งของแล้วยกมือไหว้ 
           ๔.  การท าความเคารพเมื่ออยู่ในห้องเรียน 
                     ๑)  เมื่อครูผู้สอนเข้าสอนในห้องเรียน 
                           (๑)  ให้หัวหน้าห้องบอก   “นักเรียน  ท าความเคารพ” 
                           (๒)  ให้นักเรียนประนมมือ  ก้มหน้าแล้วกล่าวพร้อมๆ  กัน  “สวัสดีครับ/ค่ะ คุณครู” 
                   ๒)   เมื่อคุณครูผู้สอนออกจากห้องเรียน 
                           (๑)  ให้หัวหน้าห้องบอก   “นักเรียน  ท าความเคารพ” 
                           (๒)  ให้นักเรียนกล่าว  “ขอบพระคุณครับ/ค่ะ  คุณครู” 
          ๕.  ในวิชาภาษต่างประเทศ การท าความเคารพให้เป็นไปตามประเพณีของชาตินั้นๆ 
                   ๑)  กรณีที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอื่น การท าเคารพให้เป็นไปตามระเบียบของกิจกรรมนั้นๆ 
           ๖.  เมื่อนักเรียนขออนุญาตไปท าธุระนอกห้องเรียน 
                  ๑)  ให้ขออนุญาตกับครูประจ าวิชา หรือครูเวรประจ าวัน  ให้ท าความเคารพด้วยการไหว้และ
กล่าวค าขออนุญาต เมื่อครูอนุญาตให้ไปแล้วไหว้อีก  ๑ ครั้ง จึงไปได้เมื่อเสร็จธุระเรียบร้อยแล้ว กลับเข้า
ห้องเรียนให้ยกมือไหว้  ๑  ครั้ง แล้วขออนุญาตกลับเข้าไปนั่งประจ าที่ 

 
หมวดที่  ๕ 

                                            ระเบียบว่าด้วยการรักษาความสะอาดในโรงเรียน 
             ๑. ในห้องเรียน 
                       ๑)   ในกรณีที่ต้องถอดรองเท้าเข้าห้อง  ให้ถอดรองเท้า วางไว้ให้เป็นระเบียบก่อนเข้า
ห้องเรียน 
                      ๒)  ช่วยกันรักษาความสะอาด  ไม่กระท าสิ่งใดให้ห้องเรียนมีขยะและเกิดความสกปรก 
                       ๓)  ทิ้งขยะให้ถูกที่ลงในที่รองรับหรือถังขยะเท่านั้น 



                       ๔)  นักเรียนทุกคน ควรมีผ้าสะอาดประจ าตัว  ส าหรับท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณ 
พื้นที่ของตัวเอง ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 
                       ๕)  ในห้องเรียนจัดให้มีเวรรับผิดชอบ รักษาความสะอาดประจ าวัน 
                       ๖)  อุปกรณ์รักษาความสะอาด ต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย มิดชิด และอยู่ในที่ที่เหมาะสม 
             ๒.  การใช้ห้องน้ า ห้องส้วม 
                      ๑)   สวมรองเท้านักเรียนทุกครั้งเมื่อเข้าห้องน้ า ห้องส้วม 
                      ๒)  ใช้ห้องน้ า ห้องส้วมแยกชายหญิง 
                      ๓)  ไม่ทิ้งวัสดุต่างๆ ลงในโถส้วม 
                      ๔)  ไม่เล่นหยอกล้อกันในขณะใช้ห้องน้ าห้องส้วม 
                      ๕)  ไม่ขีดเขียนฝาผนังหรือท าความสกปรกอื่นใด 
                      ๖)  ราดน้ าก่อนและหลังใช้ห้องส้วมให้สะอาดทุกครั้ง 
                      ๗)  ปิดน้ าทุกครั้งหลังจากเปิดน้ าใช้แล้ว 
             ๓.  บริเวณโรงเรียน 
                       ๑)  มีถังขยะวางประจ าไว้หน้าอาคารเรียน โดยแยกประเภทถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง  
                       ๒)  ห้ามเคลื่อนย้ายถังขยะออกจากบริเวณที่ก าหนดไว้ 
                       ๓)  .ให้ทิ้งขยะลงในถังขยะให้ถูกประเภท ถังขยะเปียกและถังขยะแห้งเท่านั้น 
                       ๔)  ให้มีเวรดูแล รักษาความสะอาดเรียบร้อยประจ าวัน ในบริเวณรับผิดชอบของตนเอง 

 
หมวดที่  ๖ 

                                        แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างระเบียบวินัยและจริยธรรม 
              ๑.  การรับประทานอาหาร 
                     ๑)  รับประทานอาหารตรงต่อเวลาทุกมื้อตามที่ก าหนดไว้ 
                     ๒)  ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร 
                     ๓)  นักเรียนเข้าแถวเรียงหนึ่ง เพื่อสั่งและรับอาหาร 
                     ๔)  ในการรับประทานอาหาร ให้พึงระวังมารยาท ในการรับประทานอาหาร คือ 
                           (๑)  ไม่คุยกันในขณะที่อาหารอยู่ในปาก 
                           (๒)  ขณะรับประทานอาหารไม่พูดคุยเสียงดัง ไอ หรือจามรดผู้อื่น 
                           (๓)  ไม่เคี้ยวเสียงดังและรับประทานอาหารให้หกเลอะเทอะ หรือใช้มือหยิบอาหาร  
จากถาดอาหารใส่ปาก 
                           (๔)  รับประทานอาหาร ให้ตักอาหารด้วยช้อน หรือตะเกียบที่ร้านค้าเตรียมไว้ให้ 
                           (๕)  นักเรียนควรมีผ้าเช็ดปาก หรือผ้าเช็ดมือประจ าตัว 
                           (๖)  ควรรับประทานอาหารทุกอย่างให้หมด 



                           (๗)  เมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้ว ให้น าภาชนะใสอ่าหารไปวางไว้ในที่ก าหนดให้ 
                          (๘)  เศษอาหาร หรือเปลือกผลไม้ต่างๆ ให้ทิ้งลงในที่เตรียมไว้แล้ว  
                           (๙)  ควรแปรงฟัน หรือบ้วนปากให้สะอาดทุกครั้ง หลังจากรับประทานอาหาร 
                ๒.  การเข้าห้องประชุมหรือที่ประชุม 
                     ๑)  ให้เข้าแถวตามล าดับห้อง  หรือช้ันเรียนหน้าห้องประชุม 
                     ๒)  นักเรียนเดินแถวเข้าห้องประชุม ไปตามต าแหน่งที่ก าหนดด้วยความส ารวม พร้อมทั้ง
กาย วาจา 
                     ๓)  ไม่พูดคุย ส่งเสียงเอะอะหยอกล้อ หรือหัวเราะเกินความจ าเป็น 
                     ๔)  ไม่ลุกเดินเข้า เดินออก ในระหว่างการประชุม 
                     ๕)  หากจ าเป็นต้องลุกออกไปจากห้องประชุม ให้ท าความเคารพ ประธานในที่ประชุมก่อน
และกลับมาทุกครั้ง 
                     ๖)  ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการท าลายสมาธิ ของผู้ที่เข้าร่วมประชุม 
                     ๗)  หากต้องการซักถามให้ใช้วาจาสุภาพชัดเจน และกล่าวขอบพระคุณทุกครั้งที่ได้รับ
ค าตอบ รวมทั้งร่วมตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นตามควรทุกครั้งที่ได้รับค าถาม 
                     ๘)  กรณีที่ประชุมมีพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยให้นักเรียนทุกคนพนมมือไหว้พระ
ต่อจากนั้นฟังค าสั่งพิธีกร 
                     ๙)  หลังเสร็จการประชุม หรือจากวิทยาการให้การอบรม ให้หัวหน้าบอก   
“นักเรียนท าความเคารพ”   นักเรียน กล่าว   “ขอบคุณครับ/คะ” 
               ๓.  มารยาทในการปฏิบัติตนในห้องเรียน 
                     ๑)   ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียน 
                     ๒)  ไม่ส่งเสียงดังเป็นที่รบกวนผู้อื่น และคุยกันในเวลาเรียน 
                     ๓)  การเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ ควรใช้วิธียก ไม่ควรลาก 
                     ๔)  จัดหนังสือ สมุด และสิ่งของในโต๊ะเรียนให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ 
                     ๕)  เมื่อเข้าห้องเรียนแล้ว ให้เตรียมอุปกรณ์การเรียน ไว้ให้พร้อมบนโต๊ะเรียน 
                     ๖)  ห้ามรับประทานอาหาร หรือของคบเคี้ยวอื่นในห้องเรียน 
                     ๗)  ไม่อ่านหนังสือการ์ตูน หรือน าของเล่นทุกชนิดมาเล่นในเวลาเรียน 
                     ๘)  ในเวลาเรียนควรขออนุญาตครูผู้สอนทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียนหรือออกจากห้องเรียน 
                     ๙)  ไม่ขีดเขียน ท าลายหรือหรือท าสกปรกอื่นใดลงบนโต๊ะ เก้าอี้ ฝาผนัง ประตู หน้าต่างหรือ
กระดาน 
                   ๑๐)  ไม่น าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆในห้องเรียนมาขว้างปาเล่น 
                   ๑๑)   ปิดไฟหรือพัดลมทุกครั้งเมื่ออกจากห้องเรียน 
                   ๑๒)  ยกเก้าอี้วางบนโต๊ะทุกครั้ง หลังเลิกเรียนชั่วโมงสุดท้าย 



                   ๑๓)  ไม่ว่ิงเล่นในห้องเรียน 
             ๔.  มารยาทในการปฏิบัติตนนอกห้องเรียน 
                     ๑)  ไม่ส่งเสียงดังหน้าห้องเรียนในขณะที่ผู้อื่นก าลังเรียนอยู่ 
                     ๒)  ไม่ว่ิงเล่นบนระเบียงหรือขั้นบันไดอาคารเรียน 
                     ๓)  ไม่นั่งหรือยืนบนราวระเบียง ราวบันไดอาคารเรียน 
                     ๔)  เข้าคิวเมื่อรอรับ หรือซื้อสิ่งของหรือบริการด้านอื่นๆในลักษณะเดียวกัน 
                     ๕)  การยืนตรงระเบียง ควรหันหน้าเข้าหาทางเท้าขณะที่ครูเดินผ่าน 
                     ๖)  ไม่ยืนหรือว่ิงเล่นบนโต๊ะ เก้าอี้ บนม้านั่งหินอ่อนหรือที่พักอื่นๆ 
                     ๗)  ไม่เดินรับประทานอาหาร และให้รับประทานอาหารหรือดื่มนมในสถานที่ที่โรงเรียน 
จัดไว้ให้เท่านั้น 
                    ๘)  สวมรองเท้าให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนลงจากอาคารเรียน 
            ๕. มารยาทในการพูด 
                    ๑)  การพูด ควรพูดด้วยถ้อยค าสุภาพ เหมาะสมกับวัย บุคคลถูกต้องตามกาลเทศะ 
                   ๒)  ใช้ภาษากลางในการพูดกับครูและเพื่อนๆ 
                   ๓)  ไม่น าช่ือพ่อ ช่ือแม่ มาพูดล้อเล่น 
                   ๔)  ไม่พูดเสียงดัง หรือตะโกน ไม่ด่า พูดจาส่อเสียดและใช้ค าหยาบ 
                   ๕)  ควรพูดจามีหางเสียง (ครับ/ค่ะ)เช่น การตอบค าถามของครู การพูดจากับผู้ใหญ่ 
หรือเพื่อน 
                   ๖)  การกล่าวขอบคุณและขอโทษ 
                         (๑)  เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น ได้รับค าชมเชยหรือผู้อื่นให้ของให้กล่าว  
“ขอบคุณครับ/ค่ะ” 
                        (๒)  ในกรณีที่ผู้ใหญ่ให้ของควรยกมือไหว้ พร้อมกล่าว ขอบคุณครับ/ค่ะ 
                        (๓)  นักเรียนกระท าผิด เช่น เดินชนผู้ใหญ่/เพื่อนหรือท าให้ผู้อื่นเดือดร้อนให้ยกมือไหว้
และกล่าวค า   “ขอโทษครับ/ค่ะ” 
             ๖.  มารยาททั่วไป 
                       ๑)  เมื่อผู้อื่นได้รับรางวัล/เกียรติบัตร/ประกาศเกียรติคุณ/ได้รับค ายกย่องชมเชยให้นักเรียน
แสดงความยินดี ด้วยการปรบมือ 
                      ๒)  ถ้ามีการแนะน าวิทยากร แนะน าครูใหม่ หรือแขกผู้มีเกียรติให้นักเรียนท าความเคารพ 
โดยการยืนตรง ยกมือไหว้พร้อมกล่าว สวัสดีครับ/ค่ะ และหลังจากวิทยากรให้ความรู้เสร็จสิ้นแล้วให้ท า
ความเคารพโดยการยืนตรงยกมือไหว้ และกล่าว ขอบคุณครับ/ค่ะ 
                      ๓)  ควรแสดงความมีน้ าใจต่อผู้อื่นตามโอกาส 
                      ๔)  ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด 



                      ๕)  ไม่ขโมยของผู้อื่น 
                      ๖)  ไม่รังแกผู้อื่น 
              ๗.  การเล่นของนักเรียน 
                      ๑)  ให้นักเรียนเล่นกีฬาตามความสนใจในสนามกีฬา   
                      ๒)  ห้ามว่ิงเล่นหรือเล่นกีฬาทุกชนิดในอาคารเรียนยกเว้นกรณีกิจกรรมนันทนาการ ที่อยู่ใน
การควบคุมของครู 
                       ๓)  ห้ามเล่นกีฬาชนิด โลด โผน อันอาจเป็นอันตรายหรือปีนป่ายสิ่งใดๆ  เว้นไว้แต่ได้รับ
อนุญาตหรือมีครูควบคุมดูแล 
                       ๔)  ไม่เล่นเกะกะ ผลักไสผู้อื่น ตลอดจนการเล่นรุนแรงทุกชนิด 
                       ๕)  ห้ามเล่นภายในอาคารเรียน หรือในห้องเรียนไม่ว่าเวลาใด   
                       ๖)   ต้องเคารพสิทธิผู้อื่นในการเล่น ไม่ล่วงเกิน กลั่นแกล้ง ข่มขู่หรือบังคับผู้อื่น 
                       ๗)  ไม่ทะเลาะวิวาท เมื่อมีเร่ืองให้แจ้งครูเวรประจ าวันหรือครูประจ าชั้น 
                       ๘)   ต้องรักษาความสะอาด ในบริเวณที่เล่น ห้ามทิ้งเศษกระดาษ หรืออื่นๆ ลงในบริเวณ
โรงเรียน 
                      ๙)  ต้องรับผิดชอบ และรักษาอุปกรณ์การเล่นของโรงเรียนโดยการยืมเล่นแล้วส่งคืน ถ้าเกิด
การสูญหายต้องชดใช้ 
                    ๑๐)  ไม่น าของเล่นที่ก่อให้เกิดอันตรายมาเล่นในโรงเรียน เช่น วัตถุระเบิด ของแหลม  ของมี
คม เป็นต้น 
                   ๑๑)  ขณะเล่นให้ใช้กิริยาที่สุภาพไม่กล่าววาจาหยาบคาย หยอกล้อกันอันอาจเป็นสาเหตุให้
เกิดการทะเลาะวิวาทได้ 
                   ๑๒)  ไม่เล่นออกก าลังกายหักโหม เพราะอาจเป็นเหตุให้เกิดผลเสียต่อการเรียนได้ 
                   ๑๓)  ห้ามน าหรือจ าหน่ายของเล่น เพื่อการพนัน และห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
                   ๑๔)  หลังท าความเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น.แล้วให้นักเรียนหยุดเล่น 
                   ๑๕)  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมนันทนาการหรือการละเล่นอื่นๆในช่วงเวลาพักกลางวัน  
นักเรียนพึงปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่นกิจกรรมเหล่านั้นด้วยความมีระเบียบ ถูกต้อง 

 
หมวดที่  ๗ 

                           แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมช่วงพักกลางวัน หลังเลิกเรียนและวันหยดุเรียน 
           ๑.  กิจกรรมพักกลางวัน 
                    ๑)  โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ให้นักเรียนเข้าร่วมตามความถนัด ความ
สนใจตามเหตุการณ์หรือวันส าคัญ 



                   ๒)   กิจกรรมที่จัดต้องเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ ความบันเทิง สนุกเพลิดเพลิน ปลุกจิตส านึก
คุณธรรมจริยธรรมและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
                  ๓)  ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการจัดกิจกรรมระหว่างพักกลางวัน ผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกัน
ตามกลุ่มประสบการณ์หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                ๔)   ให้ฝ่ายกิจการนักเรียนก าหนดตารางการจัดกิจกรรมพักกลางวันเป็นของโรงเรียน 
        ๒.  กิจกรรมหลังเลิกเรียน 
                  ๑)  การจัดกิจกรรมวันหยุดเรียน ทางโรงเรียนจะต้องมีหนังสือของทางโรงเรียนแจ้งขออนุญาต
เท่านั้น จึงจะให้นักเรียนมาร่วมกิจกรรม 

 
หมวดที่  ๘ 

                                                ว่าด้วยการกระท าผิดและการลงโทษนักเรียน 
            ๑.  การกระท าผิด หมายความว่า การที่นักเรียนประพฤติผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียน 
            ๒.  การลงโทษ หมายความว่า การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียน โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ ส่ังสอนให้มีความประพฤติดี หรือเพื่อให้เข็ดหลาบ 
            ๓.  ท ากิจกรรม หมายความว่า การที่นักเรียนที่กระท าผิด ท ากิจกรรม บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง สถานศึกษาหรือสังคม 
            ๔.  โทษที่นักเรียนกระท าผิด ควรจะได้รับ 
                  ๑)  ว่ากล่าวตักเตือน 
                  ๒)  ปฏิบัติหรือท ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์  ตัดคะแนนความประพฤติ 
                  ๓)  ท าทัณฑ์บน 
             ๕.  การลงโทษนักเรียน   ตามข้อ ๔ วงเล็บ ๑   ครูทุกคนสามารถว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมได้  และบันทึกลงในสมุดบันทึกประจ าตัวนักเรียน               

๖.  การลงโทษนักเรียน   ตามข้อ ๔ วงเล็บ ๒  และ  ๓   ผู้ลงโทษจะลงโทษได้ต้องปรากฏ
ข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่าผู้นั้นได้กระท าผิด และสมควรถูกลงโทษ  ก่อนการลงโทษให้ครูผู้ลงโทษเสนอ
ความเห็นพร้อมกับเหตุผลประกอบเสนอต่อผู้อ านวยดารโรงเรียน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงให้ลงโทษได้ 
  ๗.  ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือมี
ความพยาบาท หรือลงโทษนักเรียนหรือก าลังมีปัญหากระทบกระเทือนใจอย่างแรงและให้ค านึงถึงอายุ
ของนักเรียนด้วย 
การก าหนดโทษ  ลักษณะการกระท าผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยโทษและการลงโทษนักเรียน 
 โทษสถานเบา   เพื่อพิจารณาลงโทษว่ากล่าวตักเตือน    นักเรียนผู้กระท าผิดในกรณีต่อไปนี้ 

๑.   แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน 



๒.  ทรงผมผิดระเบียบ   
๓.  มาโรงเรียนสาย 
๔.  หลบหนีการเข้าแถว 
๕.  ไม่รักษาระเบียบของการเข้าแถว การเดินแถว 
๖.  ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการเรียนภายในห้องเรียน 
๗.  ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการใช้สถานที่ต่างๆ ของโรงเรียน   
๘.  ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ทิ้งขยะ ท าให้สาธารณสมบัติของโรงเรียนเสียหาย ฯลฯ 
๙.  ไม่ท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ า 

โทษสถานหนัก   เพื่อพิจารณาลงโทษปฏิบัติหรือท ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือตัดคะแนน 
ความประพฤติ  และท าทัณฑ์บนเมื่อเกิดพฤติกรรมต่อเนื่อง   หรือขาดการพัฒนาพฤติกรรมในทางบวก
นักเรียนผู้กระท าความผิดในกรณีต่อไปนี้ 

๑.   ขาดเรียน  หนีเรียนบ่อย โดยไม่มีจดหมายแจ้งจากผู้ปกครอง  
๒.  ลักขโมยหรือยักยอกทรัพย์ของผู้อื่น 
๓.  เสพสิ่งเสพติด เช่น บุหร่ี เหล้า และอื่นๆ 
๔.  เสพสิ่งเสพติดชนิดร้ายแรง หรือมีไว้ในครอบครอง เช่น กาว กัญชา เฮโรอีน ยาบ้า ฯลฯ 
๕.  พกพาหรือซ่อนเร้นอาวุธ วัตถุอันตราย 
๖.   จงใจหรือร่วมกันท าลายสาธารณสมบัติของโรงเรียน 
๗.   น าสิ่งของที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและอื่นๆ มาโรงเรียน เช่น สื่อลามกอนาจาร ฯลฯ 
๘.   ทะเลาะวิวาท ชกต่อยกัน ท าร้ายร่างกาย หรือข่มขู่ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
๙.    มั่วสุม แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

            ๑๐.   ขาดสัมมาคารวะ แสดงกิริยาไม่สุภาพ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ก้าวร้าว  
             ๑๑.   ประพฤติตนไปในท านองชู้สาว 
             ๑๒.  ประพฤติตนเป็นอันธพาล เกเร ใช้วาจาข่มเหงหรือข่มขู่ผู้อื่น 

๑๓. เข้าสถานเริงรมย์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 
๑๔. จัดเที่ยวเป็นกลุ่มๆ ในวันหยุด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียนหรือผู้ปกครอง 
๑๕. เที่ยวเตร่ตามสถานที่ต่างๆ หรือแวะตามศูนย์การค้าหรือร้านอาหารก่อนกลับบ้านในชุด

นักเรียน หลังจากเลิกเรียนโดยไม่มีผู้ปกครองไปด้วย 
 

              ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้  ต้ังแต่  วันที่          พฤษภาคม  พ .ศ.               
   ประกาศ  ณ  วันที่          พฤษภาคม   พ.ศ.        
                                                              

                                                         (ลงช่ือ) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภย่ิงประชานุสรณ์) 



 


