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โรงเรียนหนองห้ิงพิทยา 
อำเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 



พระบรมราโชวาท  

 
 “...หน้าที่สำคัญของนักเรียนอยู่ที่เรียนให้เต็มกำลังและให้สำเร็จ การจะเรียนให้ได้อย่างนั้นจะทำอย่างไรก็

ต้องเข้าใจว่า เราจะต้องมีวิชาสำหรับสร้างตัวให้ มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าต่อไปข้างหน้า ถ้าไม่ขวนขวายศึกษา

ตั้งแต่ต้นจะไม่ มีโอกาส จะทำให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์ เพราะไม่มีความรู้ติดตัว เมื่อ  เข้าใจอย่างนี้จะได้รัก

เรียน ขยันเรียนด้วยความบากบั่น อดทน เพราะรู้ซึ้งถึง ประโยชน์และคุณค่าของวิชาความรู้ การที่จะเรียนให้ดีให้รู้วิชา

แจ่มแจ้งลึกซึ้งนั้น นอกจากจะอยู่ที่ความตั้งใจและความหมั่นเพียรแล้วยังอยู่ที่ความมีสัมมาคารวะ ความ ฉลาดที่จะทำ

ตัวให้เป็นที่เมตตาเอ็นดูของครูด้วย ถ้าทำตัวดี มีความอ่อนน้อม เคารพเชื่อฟังครูเอาใจใส่ช่วยเหลือครูในกิจต่างๆ แม้

เล็กน้อยก็ไม่นิ่งดูดายหรือ เฉยเมย ครูย่อมมองเห็นความดีในกายในใจของตัว จะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลูกทั้ง  ศิษย์ จะ

ยินดีสั่งสอนอบรมความรู้ ความดีทุกอย่างให้โดยความเต็มใจและจริงใจ ให้ เล่าเรียนสำเร็จผลได้เต็มเปี่ยม จึงขอให้จำ

ไว้และพยายามปฏิบัติให้ได้ทุกคน...” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือประสาน

ความเข้าใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ คำชี้แจง ข้อมูล ตลอดจนแนวปฏิบัติของโรงเรียน 

นักเรียนจะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในการศึกษา ตลอดจน

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและพลเมืองที่ ดีของประเทศชาติ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนักเรียนเล่มนี้จะเกิด

ประโยชน์ต่อ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป นายเถลิง  ศรีนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
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กำหนดวันเปิด – ปิดภาคเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียน ช่วงเดือนพฤษภาคม 

วันปิดภาคเรียน ช่วงเดือนตุลาคม 
ภาคเรียนที่ 2 วันเปิดภาคเรียน ช่วงเดือนพฤศจิกายน 

วันปิดภาคเรียน ช่วงเดือนเมายน 
 

กำหนดการเวลาเรียนประจำ 

เวลา คาบเรียน กิจกรรม 
07.30-08.00น - นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและ บริเวณรับผิดชอบ 
08.10-08.30 น. - สัญญาณเพลงมาร์ช เตรียมเข้าแถวเคารพ ธงชาติ สวดมนต์ อบรม

จริยธรรม 
08.30-09.20 น. คาบท่ี 1 การเรียนการสอน 
09.20-10.10 น. คาบท่ี 2 การเรียนการสอน 
10.10-10.30 น. - พักเบรค 
10.30-11.20 น. คาบท่ี 3 การเรียนการสอน 
11.20-12.10 น. คาบท่ี 4 การเรียนการสอน 
12.10-13.10 น. - พักรับประทานอาหาร 
13.10-14.00 น. คาบท่ี 5 การเรียนการสอน 
14.00-14.50 น. คาบท่ี 6 การเรียนการสอน 
14.50-15.40 น. คาบท่ี 7 การเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ที่ตั้ง 85 หมู่ 16  ตำบลท่ากกแดง  อำเภอจังหวัดบึงกาฬ  สังกัดสำนักงานเขต

พ ื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา เขต 21  สำน ักานคณะกรรมารารศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน  โทร 042-490-599                              

E – mail  nonghingpittaya@gmail.com   Website  www.nonghingpittaya.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อท่ีมี 50 ไร่ 2 งาน เขตพ้ืนที่บริการมี 16 หมู่บ้านในตำบล                  ท่า

กกแดง อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

การติดต่อ โทรศัพท ์042-490-599  

โทรสาร  042-490-599  

Facebook   http://www.facebook.com/โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

Website  www.nonghingpittaya.ac.th  

อักษรย่อ น.พ. 

ตราโรงเรียน   

ปรัชญาโรงเรียน   “การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม” 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

          โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

พันธกิจ 

1.   ให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา อย่างเสมอภาคและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.   ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ 

4.   พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

5.   ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกภาคส่วนระดมทรัพยากรและสรรพกำลังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

mailto:mail%20%20nonghingpittaya@gmail.com
http://www.nonghingpittaya.ac.th/
http://www.facebook.com/โรงเรียนหนอง
http://www.nonghingpittaya.ac.th/


เป้าประสงค์ 
        เพื่อให้ผู้ เรียนและชุมชน ได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะพึงอัน
ประสงค์ สามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม และดำรงชีวิตแบบไทยอยู่ในสังคมโลกได้
อย่างมีความสุข 

 
หลักสูตร 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน วิทย์-คณิต 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 แผน วิทย์-คณิต 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผน วิทย์-คณิต 
  
เพลงโรงเรียน 

 



กฎกระทรวง 

 กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษษ พ.ศ.2548  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แหง่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 อันเป็นกฎหมายที่มี

บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 34 

มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให 

กระทำได้ โดย อาศัยอำาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก กฎกระทรวงไว้ 

ดังตอ่ไปนี้  

ข้อ 1 นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้  
 (1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ไดร้ับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน  
 (2) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน  
 (3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด  
 (4) ซื้อจำหนายแลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล สิ่งมึนเมาบุหรี่ หรือ ยาเสพติด  
 (5) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่หรือบังคับขืนใจเพ่ือเอาทรัพยบุคคลอ่ืน  
 (6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาททำรา้ยร่างกายผู้อ่ืนเตรียมการหรือกระทำการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 (7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไมเ่หมาะสมในที่สาธารณะ  
 (8) เกี่ยวของกับการค้าประเวณี  
 (9) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพ่ือเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเปนการสร้างความ เดือดร้อนให้แก่ตนเอง
หรือผู้อ่ืน  
ข้อ 2 ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษากำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน และนักศึกษาได้เทาท่ีไม่ขัดหรือ
แยงกับกฎกระทรวงนี้  
 
        ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548               
                                                                                                จาตุรนต์ ฉายแสง  
                                                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 

 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัต ิคุ้มครองเด ็ก พ.ศ. 2546 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ นักศึกษาไว้ดังตอไปนี้  
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ.2548” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป   
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือ นักศึกษา พ.ศ.2543  
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
 “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการอธิการบดี หรือหัว
หนาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่าง อ่ืนของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น  
 “กระทำความผิด”หมายความว่าการที ่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่ าฝืน ระเบียบขอบังคับของ
สถานศึกษาหรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความ ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  
 “การลงโทษ”หมายความว่าการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิดโดย มีความมุ่งหมายเพื่อการ
อบรมสั่งสอน  
 ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิดมี 4 สถาน ดังนี้  
  (1) ว่ากลา่วตักเตือน  
  (2) ทำทัณฑบ์น  
  (3) ตัดคะแนนความประพฤติ  
  (4) ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 ข้อ 6 หา้มลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรงหรือแบบกลั่นแกลงหรือลงโทษด้วย ความโกรธหรือด้วย
ความพยาบาท โดยใหคำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาและความร้ายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษด้วย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อ เจตนาที่จะแกนิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษา
ให้รู้สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหาร
โรงเรียน หรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา  
 ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทำความผิดไมร่า้ยแรง  
 ข้อ 8 การทำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่ เหมาะสมกับ สภาพนักเรียนหรือ
นักศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ กรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติ
ศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษาหรือ ไดร้ับโทษว่ากลา่วตักเตือนแล้วแตย่ังไม่เข็ดหลาบ การทำ
ทัณฑบ์นให้ทำเปนหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ ความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้
ด้วย  



 ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาของแตล่ะสถานศึกษากำหนดและให้ทำบันทึกขอมูลไว้ เป็นหลักฐาน  
 ข้อ 10 ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษา กระทำความผิดที่สมควร
ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
 ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มี อำนาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
 
 
       ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548  
                    อดิศัย โพธารามิก  
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบโรงเรียนหนองห้ิงพิทยา 

ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน พ.ศ. 2547 
 

 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียน 2551 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 กฎกระทรวง 
กำหนดความประพฤติ การแต่งกาย และแบบทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา 2556 และ กฎกระทรวง ว่าด้วย
กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา จึง ออกระเบียบว่าด้วยการแต่ง
กายนักเรียน พ.ศ. 2547 ไว้ดังนี้  
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน พ.ศ. 2547”  
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ 4 การแต่งกายของนักเรียนชาย ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
 4.1 ทรงผม  
  4.1.1 นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น ทรงผมสั้นเกรียนติดหนังศรีษะด้านข้างและด้านหลัง ด้านบน
ตัดสั้น ยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร ไม่ใส่น้ำมันหรือเจลและห้ามแสกกลาง ไว้จอน และไว้หนวดเครา หรือทำ ให้ผมหรือ
สภาพของทรงผมผิดปกติไป  
  4.1.2 นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย ทรงผมรองทรงสูง โดยการตัดผมโดยตัดไล่ด้านหลัง และ
ด้านข้างไม่เกินครึ่งศรีษะ ด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ไม่แสกกลาง ไม่ใส่น้ำมันหรือเจลและห้ามแสก กลาง ไว้
จอน และไว้หนวดเครา หรือทำให้ผมหรือสภาพของทรงผมผิดปกติไป  
 4.2 เสื้อ เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย ไม่บางจนเกินควร ผ่าหน้ามีสาปตลบออกด้านนอก ใช้
กระดุมสีขาวเกลี้ยงเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ไม่มีจีบหลัง แขนสั้นเพียงศอกมีกระเป๋าทางอกซ้าย 1 
กระเป๋า เวลาสวมใส่ให้เก็บชายเสื้อไว้ข้างในกางเกง และไม่ดึงชายเสื้อลงปิดเข็มขัด ให้เห็นเข็มขัดตลอดสาย โดยรอบ  
  4.2.1 ปักอักษรย่อ น.พ. สูง 1.5 เซนติเมตร ด้วยไหมสีน้ำเงินที่อกเสื้อด้านขวา  
  4.2.2 ปักดาว 5 แฉก ที่อกเสื้อด้านขวาเหนืออักษรย่อ ขนาดของดาววัดจากแฉกตรงข้าม ยาว 
ประมาณ 1 เซนติเมตร จำนวนดาวระดับชั้น ม. 1 จำนวน 1 ดวง ระดับชั้น ม. 2 จำนวน 2 ดวง ระดับชั้น ม. 3 
จำนวน 3 ดวง (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสีของดาวปักด้วยไหมสีน้ำเงิน) ระดับชั้น ม. 4 จำนวน 1 ดวง ระดับชั้น 
ม. 5 จำนวน 2 ดวง ระดับชั้น ม. 6 จำนวน 3 ดวง (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสีของดาวปักด้วย ไหมสีแดง)  
  4.2.3 ปักชื่อ นามสกุล ตัวอักษรสูง 1 เซนติเมตร ด้วยไหมสีน้ำเงินบนอกเสื้อด้านขวาใต้อักษร ย่อ 
น.พ.  
  4.2.4 ให้ติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ที่อกด้านซ้ายเหนือกระเป๋าเสื้อ สูง
จากขอบกระเป๋าเสื้อด้านบนประมาณ 1.5 เซนติเมตร  



 4.3 กางเกง ใช้ผ้าสีกรมท่าขาสั้นเพียงเหนือเข่า มีจีบข้างหน้าข้างละสองจีบ มีกระเป๋าตรงตามแนวตะเข็บ 
ข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง เวลาสวมใส่กางเกงจะอยู่เหนือจุดกึ่งกลางลูกสะบ้าประมาณ 5 เซนติเมตร มีหู 
สำหรับสอดเข็มขัด 7 หู หูกางเกงท าด้วยผ้าสีและเนื้อเดียวกับกางเกงประมาณ 1 เซนติเมตร  
 4.4 เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดสีดำ ขนาด 2.5 – 4 เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน และมีเข็มสำหรับสอด รู
เข็มขัดเพียงเข็มเดียว  
 4.5 รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีด า หุ้มส้น ชนิดมีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย ขอบพื้นรองเท้าละเชือกผูกรองเท้า 
ต้องเป็นสีเดียวกับรองเท้า ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าหุ้มข้อ รองเท้าหนังกลับ รองเท้าแตะ หรืออ่ืน ๆ (ห้ามเหยียบ ส้น
รองเท้าหรือสวมรองเท้าไม่เต็มทั้งรองเท้า)  
 4.6 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว เป็นถุงเท้าสั้นไม่มีลวดลาย เมื่อสวมใส่ความยาวอยู่ระหว่างครึ่งน่อง ไม่อนุญาตให้
ใช้ถุงเท้าลูกฟูกชนิดหนา  
 4.7 ลูกเสือ ให้แต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
 4.8 ชุดกีฬา ให้ใช้ชุดกีฬาของโรงเรียน ใช้รองเท้าผ้าใบสีด า หุ้มส้น ชนิดมีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย ขอบพื้น 
รองเท้าละเชือกผูกรองเท้าต้องเป็นสีเดียวกับรองเท้า ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าหุ้มข้อ ( ห้ามเหยียบส้นรองเท้าหรือ สวม
รองเท้าไม่เต็มทั้งรองเท้า )  
 4.9 นักศึกษาวิชาทหาร ให้แต่งกายเครื่องแบบตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน  
 4.10 เครื่องประดับ - ห้ามนักเรียนใช้เครื่องประดับทุกชนิด เช่น สร้อยคอ ต่างหู แหวน กำไล ลูกประคำ 
เชือกถัก ฯลฯ สำหรับสร้อยคอ อนุญาตให้ใช้สร้อยคอที่ทำมาจากเงินหรือแสตนเลสเส้นเล็กเพ่ือห้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทาง
ศาสนา เวลาใส่เครื่องแบบต้องเก็บไว้ในเสื้อให้เรียบร้อย  
 ข้อ 5 การแต่งกายของนักเรียนหญิง ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
 5.1 ทรงผม  
  5.1.1 นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ตัดสั้นเสมอระดับติ่งหู ด้านหลังยาวเสมอระดับต้นคอ  หรือ
ถ้าต้องการไว้ผมยาว (ต้องขออนุญาตจากโรงเรียน) ให้รวบหรือถักเปียให้เรียบร้อย หากใช้สายรัดหรือโบว์ผูกผม 
จะต้องมีเนื้อเรียบกว้างไม่เกิน 1 นิ้ว สีดำหรือสีขาว ไม่มีลวดลาย ถ้าใช้กิ๊บให้ใช้กิ๊บสีดำ ไม่มีลวดลาย และห้ามใช้ที่คาด
ผม เชือกรัดผม ผูกโบว์ตรงกลางศีรษะ ห้ามท าผมทรงแปลก ๆ เช่น ผมสองข้างที่ตัดให้ยาวไม่เท่ากัน , ผมม้า , ผม
ซอย ผมใส่เยลให้แข็ง, ผมถักเปียเล็ก ๆ หลาย ๆ อัน ใช้น้ำยาเปลี่ยนสีผม หรือแบบอื่นๆ ที่ขัดต่อบุคลิกภาพของการ
เป็นนักเรียน  
  5.1.2 นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ตัดสั้นเสมอระดับคาง ด้านหลังยาวเสมอระดับคอ หรือ ถ้า
ต้องการไว้ผมยาวให้รวบหรือถักเปียให้เรียบร้อย หากใช้สายรัดหรือโบว์ผูกผมจะต้องมีเนื้อเรียบกว้างไม่เกิน 1 นิ้ว สีดำ
หรือสีขาว ไม่มีลวดลาย ถ้าใช้กิ๊บให้ใช้กิ๊บสีด า ไม่มีลวดลาย และห้ามใช้ที่คาดผม เชือกรัดผม ผูกโบว์ตรง กลางศีรษะ 
ห้ามท าผมทรงแปลก ๆ เช่น ผมสองข้างที่ตัดให้ยาวไม่เท่ากัน, ผมม้า, ผมซอย ผมใส่เยลให้แข,็ ผม ถักเปียเล็ก ๆ 
หลาย ๆ อัน ใช้น้ำยาเปลี่ยนสีผม หรือแบบอื่น ๆ ที่ขัดต่อบุคลิกภาพของของการเป็นนักเรียน  



 5.2 เสื้อ  
  5.2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เสื้อแบบคอบัวแขนสั้น สีขาวเนื้อเรียบไม่มีลวดลายไม่บาง  จน
เกินควร เอวเสื้อไม่สั้นจนเกินไป ผ่าหน้ามีสาบตลบเข้าข้างใน กว้าง 5 ซม. ผูกโบว์สีกรมท่า มีกระเป๋า 1 ใบ ด้านขวา 
ต้องสวมเสื้อชั้นในเต็มตัว  
  5.2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเนื้อเรียบไม่มีลวดลายไม่บางจน  เกิน
ควร ห้ามใช้ผ้าแพรหรือผ้าไหมผ่าหน้ามีสาบตลบเข้าข้างใน กว้าง 5 เซนติเมตร มีกระดุมขาวแบน 4 เม็ด ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร แขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย ปลายแขนมีจีบเล็กน้อย ติดตะขอหรือ กระดุมที่
ปลายแขนให้เรียบร้อย ต้องสวมเสื้อชั้นในเต็มตัว  
  5.2.3 ปักอักษรย่อ น.พ. สูง 1.5 เซนติเมตร ด้วยไหมสีน้ำเงินที่อกเสื้อด้านขวา   
  5.2.4 ปักดาว 5 แฉก ที่อกเสื้อด้านขวาเหนืออักษรย่อ ขนาดของดาววัดจากแฉกตรงข้าม ยาว  
ประมาณ 1 เซนติเมตร จำนวนดาวระดับชั้น ม. 1 จำนวน 1 ดวง ระดับชั้น ม. 2 จำนวน 2 ดวง ระดับชั้น ม. 3 จำนวน 
3 ดวง (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสีของดาวปักด้วยไหมสีน้ ำเงิน) ระดับชั้น ม. 4 จำนวน 1 ดวง ระดับชั้น ม. 5 
จำนวน 2 ดวง ระดับชั้น ม. 6 จำนวน 3 ดวง (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสีของดาวปักด้วย ไหมสีแดง)  
  5.2.5 ปักชื่อ นามสกุล ตัวอักษรสูง 1 เซนติเมตร ด้วยไหมสีน้ำเงินบนอกเสื้อด้านขวาใต้อักษร ย่อ 
น.พ.  
  5.2.6 ให้ติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ที่อกด้านซ้ายความสูงระดับ เดียวกัน
อักษรย่อ น.พ. ที่อยู่ทางด้านขวา  
 5.3 กระโปรง กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผ้าแพรหรือผ้าไหม ด้านหน้าและด้านหลังพับ เป็น
จีบออกด้านนอก เย็บทับจีบลงมา 6 – 12 เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม กระโปรงยาวถึง ครึ่งน่อง
พอดี ( ครึ่งแข้ง ) เวลาแต่งเครื่องแบบต้องดึงชายเสื้อทับกระโปรงให้เรียบร้อย(ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น) และแต่ง
เครื่องแบบต้องสวมกระโปรงทับชายเสื้อและคาดเข็มขัดให้เรียบร้อย ไม้ดึงชายเสื้อปิดเข็มขัด หรือทำให้เข็มขัดห้อยอัน
แสดงถึงการขาดความประณีตในการแต่งกาย หรือ จงใจกระท าผิดระเบียบ(ระดับชั้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 5.4 เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีดำกว้าง 3 – 4 เซนติเมตร ห้ามติดรูปลอกที่เข็มขัด หัวเข็มขัดเป็นรูป 
สี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดแบบหัวกลัด ใช้ผ้าหรือหนังสีด าหุ้ม ถ้าต้องการไม่ให้ขอบกระโปรงหลุดจากเข็มขัดให้ใช้คริ๊บสี ดำ
ติดระหว่างขอบกระโปรงกับขอบเข็มขัดได้ ห้ามใช้คริ๊บสีอ่ืน หรือที่มีลวดลายต่าง ๆ เวลาคาดเข็มขัดให้ขอบ กระโปรง
กับขอบเข็มขัดด้านบนอยู่ระดับเดียวกันพอดี  
 5.5 รองเท้า รองเท้าหนัง หุ้มส้นสีดำ มีลักษณะปลายมน มีสายรัดสีเดียวกับรองเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูง ไม่
เกิน 3 เซนติเมตร อนุญาตให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวได้เฉพาะวันที่มีเรียนวิชาพลศึกษา ไม่อนุญาตให้สวมใส่ รองเท้าหุ้ม
ข้อหรืออ่ืน ๆ  
 5.6 ถุงเท้า สีขาวเรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่มีแถบสีและดอกดวง ห้ามใช้ถุงเท้าท่ีเป็นลูกฟูกชนิดหนา  



 5.7 ชุดกีฬา ใช้ชุดกีฬาของโรงเรียน รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย ( ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อกีฬากับ กระโปรง 
หรือ อื่น ๆ )  
 5.8 เนตรนารี ให้แต่งกายเครื่องแบบเนตรนารี ตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
 5.9 นักศึกษาวิชาทหาร ให้แต่งกายเครื่องแบบตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน  
 5.10 เครื่องประดับ - ห้ามนักเรียนใช้เครื่องประดับทุกชนิด เช่น สร้อยคอ ต่างหู แหวน กำไล ลูกประค า 
เชือกถัก ฯลฯ สำหรับสร้อยคอ อนุญาตให้ใช้สร้อยคอที่ทำมาจากเงินหรือแสตนเลสเส้นเล็กเพื่อห้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทาง
ศาสนา เวลาใส่เครื่องแบบต้องเก็บไว้ในเสื้อให้เรียบร้อย  
 ข้อ 6 เครื่องประดับ  
 6.1 ต่างหู อนุญาตให้เฉพาะนักเรียนหญิงใส่เพื่อป้องกันบริเวณที่เจาะอุดตันเพียงข้างละ 1 รู เท่านั้น ให้ ใส่
ต่างหูสีทองเป็นรูปห่วงเล็ก ๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร ต่างหูที ่มีตุ ้มอันเดียวขนาดเล็ก 
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร ( เป็นต่างหูทองคำ )  
 6.2 สายสร้อย อนุญาตให้เฉพาะผู ้ต้องการแขวนพระติดตัว และมีความยาวพอสมควรที ่เสื ้อจะปิดบัง  
สร้อยคอไว้ไม่ให้มองเห็น  
 6.3 แหวน อนุญาตให้สวมเฉพาะแหวนพระ แหวนรุ่น ห้ามสวมแหวนที่ทำด้วยโลหะมีค่า เช่น ทองคำ นาก 
เพชร หรือวัตถุอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายแหวน   
 6.4 นาฬิกา รูปเรือนสุภาพ ห้ามใช้นาฬิกาแฟนซี ที่หน้าปัดมีลวดลายหรือมีขนาดใหญ่เกินมาตรฐาน ทั่วไป  
 6.5 แว่นตา ถ้าต้องการใสแว่นสายตา ต้องใช้กรอบสีสุภาพ แบบของแว่นตาต้องสุภาพตามลักษณะของผู้ ที่
เป็นนักเรียน  
 6.6 กำไล ไม่อนุญาตให้ใส่กำไลทุกชนิด หรือวัตถุอื่นท่ีใช้สวมใส่ข้อมือ  
 6.7 ไม่อนุญาตให้เจาะจมูก เจาะลิ้น หรืออวัยวะส่วนอื่น ๆ เพื่อใส่วัตถุใด ๆ  
 6.8 ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องประดับอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน  
 6.9 ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของมีค่าที่ไม่จำเป็นหรือเครื่องมือสื่อสารที่ราคาสูงมาโรงเรียน และหากเกิดการ  สูญ
หายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ  
 ข้อ 7 ให้หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
 
      ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
       ( นายเถลิง  ศรีนนท์ )  
                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 
 
 



ระเบียบว่าด้วยการมาโรงเรียน 
 

 1. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณดัง 1 ครั้ง (เวลา07.45น.) นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณ
รับผิดชอบ  
 2. เมื่อได้ยินเสียงเพลงมาร์ชโรงเรียน 2 ครั้ง (เวลา 08.00 น.) นักเรียน เตรียมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวด
มนต์ และรับฟังการอบรม  
 3. เวลา 08.20 น.นักเรียนเข้าห้องพบครูประจำชั้นและเริ่มทำการเรียน คาบท่ี 1 ในเวลา 08.30 น.  
 4. นักเรียนทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเคารพธงชาติและเลิกเรียนตาม เวลาที่โรงเรียนกำหนดจะออกนอก
บริเวณโรงเรียนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน  
 5. ถ้านักเรียนเข้าแถวไม่ทันเคารพธงชาติถือว่ามาสาย ให้นักเรียนเข้าไป  รายงานตัวต่อครูประจำชั้น ถ้า
นักเรียนถึงห้องเรียนหลังครูส่งในใบเช็คชื่อแล้วต้อง รายงานตัวต่อฝ่ายกิจการนักเรียน และรับใบอนุญาตเข้าห้องเรียน 
เพ่ือนำไปแสดง ต่อครูประจำวิชาที่กำลังทำการสอน หากมาสายติดต่อกัน 3 วัน จะมีหนังสือแจ้ง ถึงผู้ปกครอง 
 
ระเบียบเรื่องการลา การขาดเรียน ลากิจ  
 นักเรียนจะต้องส่งใบลาตามแบบฟอร์มของโรงเรียนที่ผู้ปกครองได้ลงชื่อ รับรองการลาล่วงหน้า 1 วันก่อนจะ
หยุดเรียน ในกรณีไม่สามารถส่งใบลาได้ ทันทีในวันนั้น ให้ผู้ปกครองแจ้งสาเหตุการลาทางโทรศัพท์ เมื่อกลับมาให้รีบ
ส่งใบลา ต่อครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาทันที 
 
ลาป่วย  
 เมื่อนักเรียนหายป่วยแล้วและกลับมาเรียนตามปกติต้องยื่นใบลาที่คุณครู ประจำชั้น ถ้านักเรียนขาดเรียนโดย
ไม่แจ้งล่วงหน้า ทางโรงเรียนจะส่งจดหมาย แจ้งไปยังผู้ปกครองให้ทราบ ในกรณีนักเรียนขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ 
โรงเรียนวางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้  
 1. ขาดเรียน 3 วันติดต่อกัน ฝ่ายกิจการนักเรียนจะโทรศัพท์หรือมีจดหมายแจ้งไป ยังผู้ปกครอง  
 2. ขาดเรียน 5 วันติดต่อกัน จะแจ้งเตือนเป็นครั้งท่ี 2 โดยมีจดหมายเชิญ ผู้ปกครองมาพบ  
 3. ขาดเรียน 7 วันติดต่อกัน หากไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบ ทางฝ่ายกิจการ นักเรียนจะพิจารณาความผิด 
 4. ลายเซ็นผู้ปกครองที่ปรากฏในใบลาต้องตรงกับสมุดลายเซ็นของ ผู้ปกครองที่ให้ไว้แก่โรงเรียน  
 5. การลาออกนอกบริเวณโรงเรียนในชั่วโมงเรียนหรือลากลับบ้านก่อน เลิกเรียน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียน ได้ในกรณีต่อไปนี้  
  5.1 ผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง  
  5.2 มีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง  
  5.3 มีใบรับรองจากครูฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนกรณีเจ็บป่วย  



 6. นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากครู ประจำชั้น และฝ่ายกิจการนักเรียนลง
ชื่ออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตาม แบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนดไว้  
 7. นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาที่ขาดเรียนนั้นๆ 
 
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการเข้าแถว  
 1. เมื่อได้ยินเสียงเพลงมาร์ช 2 ครั้ง (เวลา 08.00 น.) นักเรียนทุกคนต้องเตรียมตัวเข้าแถว  
 2. ขณะเคารพธงชาติและสวดมนต์ นักเรียนทุกคนจะต้องยืนตรงและสงบ นิ่ง ต้องกระทำด้วยความตั้งใจและ
ด้วยความเคารพ 
กรณีที่นักเรียนมาเข้าแถวไม่ทันต้องปฏิบัติตน ดังนี้  
 1. ถ้ามาถึงโรงเรียนระหว่างการอบรมนักเรียน ไม่อนุญาตให้นักเรียนไปแถว ต้องหยุดรอและไปรวมในที่ที่แต่
ละระดับชั้นกำหนดไว้เพื่อขออนุญาตครูประจำชั้นต่อไป  
  2. กรณีนักเรียนมาเข้าแถวไม่ทันเป็นประจำถือว่ามีเจตนาหลบหลีก นักเรียน จะถูกบันทึกความประพฤติ โดย
ครูประจำวิชาหรือครูในระดับชั้นนั้นๆ ไว้เป็น หลักฐานเพื่อพิจารณาโทษ 
 
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตนภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน  
 1. นักเรียนไม่เล่นและคุยเสียงดังในห้องเรียน  
 2. นักเรียนไม่ลุกเดินหรือย้ายที่นั่งโดยพลการ  
 3. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานใน ห้องเรียน  
 4. นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่เวรตามท่ีครูกำหนด  
 5. อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ภายในห้องเรียน และบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนถือ เป็นสาธารณสมบัติที่มีค่า นักเรียน
ต้องช่วยกันรักษา  
 6. นักเรียนไม่ควรขีดเขียนสิ่งใดๆ ลงบนกระดานดำและโต๊ะเรียน หรือนั่งเล่นบน โต๊ะครู 
 
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตออกนอกห้องเรียนในเวลาเรียนปกติ  
 1. ในกรณีฉุกเฉิน ครูประจำชั้นจะอนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องเรียนได้  
 2. ในกรณีเจ็บป่วย นักเรียนต้องขอใบอนุญาตจากครูประจำวิชา ให้ครูประจำวิชาลงชื่อรับทราบ หลังจาก
นักเรียนใช้บริการห้องพยาบาลแล้ว ครูพยาบาลจะ ลงชื่อรับรองให้นักเรียนนำมามอบให้ครูที่กำลังทำการสอนเพ่ือขอ
อนุญาตเข้า ห้องเรียน  
 3. เมื่อต้องการขออนุญาตไปพบครูในกรณีที่ครูนัดหมายไว้ เพื่อทำกิจกรรมหรือทำธุระอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้
นักเรียนขอรับใบรับรองจากครูที่นัด หมายไว้ เพื่อแจ้งให้ครูที่เข้าทำการสอนได้รับทราบ 
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการแสดงความเคารพและมารยาท  



 1. เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนและพบครูควรแสดงความเคารพโดยการหยุดยืนตรง ไหว้หรือยืนตรงคำนับตาม
โอกาสที่เหมาะสม แล้วกล่าวคำว่าสวัสดี  
 2. ในเวลาปกติเมื่อพบครู ให้ใช้วิธียืนตรงแล้วคำนับตามโอกาสที่เหมาะสม  
 3. เมื่อครูประจำวิชาเข้าทำการสอนในห้องเรียน นักเรียนทุกคนต้อง แสดงความเคารพโดยลุกขึ้นยืนแล้วไหว้ 
และกล่าวคำว่า “สวัสดี” โดยพร้อม เพรียงกัน  
 4. เมื่อครูสอนจบชั่วโมง ก่อนที่ครูจะออกจากห้องเรียน นักเรียนทุกคน ต้องยืนทำความเคารพ และกล่าวคำ
ว่า “ขอบคุณ”  
 5. นักเรียนต้องไม่พูดคำหยาบคาย เช่น ล้อเลียนชื่อพ่อแม่ของเพื่อน หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม และพูด
จากสบประมาทผู้อื่นทั้งในโรงเรียนและท่ี สาธารณะ  
 6. นักเรียนทุกระดับต้องให้ความเคารพนับถือให้เกียรติแก่ครูทุกคนใน โรงเรียน  
 7. นักเรียนทุกคนต้องระลึกถึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของลูกหนองหิ้งพิทยา ต้องรู้จักรักษากิริยามารยาท 
คำพูด และการกระทำให้สุภาพเรียบร้อย ทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียน  
 8. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่พูดปด ไม่คดโกง  
 9. นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นพี่ต้องปฏิบัติตนเป็น ตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง  
 10. นักเรียนต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคน ตรงต่อเวลาเคารพและปฏิบัติตามนัดหมายต่างๆ ของโรงเรียนโดย
เคร่งครัด   
 11.นักเรียนต้องมัธยัสถ์ ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ไม่นำเงินมาจำนวน มาก ไม่นำเครื่องประดับที่มีราคา
แพงมาโรงเรียน เพราะเป็นการไม่ปลอดภัยกับตัวนักเรียน หากสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ  
 12. นักเรียนต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบการ แต่งกายของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
 13. นักเรียนต้องเสริมสร้างจิตสำนึกในค่านิยมที่ถูกต้อง รวมทั้งการมีระเบียบ วินัย  
 14. นักเรียนต้องส่งเสริมการทำความดีทั้งในด้านการเรียน ความประพฤติ และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ  
 เมื่อนักเรียนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนกกำหนดไว้จะ ได้รับพิจารณาลงโทษตาม
ความผิดอย่างเหมาะสม โดยครูประจำชั้น หัวหน้าฝ่ายกิจการ นักเรียน รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการ ตาม
ขั้นตอนและความหนักเบาของ ความผิดดังนี้  
 1. ว่ากล่าวตักเตือน  
 2. บันทึกพฤติกรรม  
 3. ทำทัณฑ์บน  
 4. สั่งพักการเรียน (ควบคุมความประพฤติ)  
 5. ให้ออก  
 6. คัดชื่อออก 



 
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน 

 มี 2 สถาน คือ  
 โทษสถานเบา เพ่ือพิจารณาโทษนักเรียนผู้กระทำผิดในกรณีต่อไปนี้  
 1. แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน  
 2. ทรงผมผิดระเบียบ ยาวเกินกำหนด ไว้ผมตามแฟชั่น  
 3. มาโรงเรียนสายประจำ  
 4. หลบหนีการเข้าแถว  
 5. ไม่รักษาระเบียบของการเข้าแถว การเดินแถว  
 6. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการเรียนภายในห้องเรียน  
 7. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการใช้สถานที่ต่างๆ ของโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด ฯลฯ  
 8. ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ทิ้งขยะทำให้สาธารณสมบัติของโรงเรียน เสียหาย ฯลฯ  
 9. ไม่ทำการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำ  
 โทษสถานหนัก เพ่ือพิจารณานักเรียนผู้กระทำความผิดในกรณีต่อไปนี้  
 1. หนีเรียน เช่น ขาดเรียนบ่อยโดยไม่มีจดหมายแจ้งจากผู้ปกครอง หลบออกนอกบริเวณโรงเรียน  
 2. ลักขโมยหรือยักยอกทรัพย์ของผู้อื่น  
 3. เสพยาเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้า และอ่ืนๆ  
 4. เสพยาเสพติดชนิดร้ายแรง หรือมีไว้ในครอบครอง เช่น กาว กัญชา เฮโรอีน ยาบ้า  
 5. พกพาหรือซ่อนเร้นอาวุธ วัตถุอันตราย  
 6. จงใจหรือร่วมกันทำลายสาธารณสมบัติของโรงเรียน  
 7. นำสิ่งของที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและอ่ืนๆ มาโรงเรียน เช่น สื่อลามกอนาจาร 
 8. ทะเลาะวิวาท ชกต่อยกัน ทำร้ายร่างกาย หรือข่มขู่ ทั้งภายในและภายนอก โรงเรียน  
 9. มั่วสุมแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนทั้งภายในและภายนอก โรงเรียน  
 10. ขาดสัมมาคารวะ แสดงกิริยาไม่สุภาพ มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือแสดง พฤติกรรมอื่นๆท่ีไม่เหมาะสม 
 11. ประพฤติตนไปในทำนองชู้สาว 

แนวปฏิบัติทั่วไป 
 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีบุคลิกที่ สง่างาม มีเอกลักษณ์เป็นของ
ตนเองสมกับเป็นนักเรียน ขอให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้  
 1. เมื่อนักเรียนทุกคนสวมเครื่องแบบนักเรียนขอให้ระลึกถึงเกียรติภูมิของเรา  
 2. นักเรียนทุกคนต้องให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม  
 3. นักเรียนทุกคนต้องแสดงความเคารพและให้เกียรติแก่ครูทุกคนของ โรงเรียนของเรา  



 4. เวลาอยู่ภายนอกโรงเรียน ถ้าแต่งเครื่องแบบนักเรียนต้องแต่งกายให้  เรียบร้อยสุภาพเช่นเดียวกับอยู่
ภายในโรงเรียน  
 5. หลังเล่นกีฬาตอ้งมีชุดมาเปลี่ยนและเวลากลับบ้านให้แต่งเครื่องแบบ นักเรียนให้เรียบร้อย  
 6. ขณะโดยสารรถโรงเรียน ต้องรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าไม่ทำเสียงดัง หรือพูดจาไม่สุภาพ 
หรือแสดงกิริยาไม่เหมาะสม  
 7. หลังเลิกเรียนไม่ไปมั่วสุมในสถานที่ท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  
 8. นักเรียนทุกคนต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เคารพและเทิดทูนท่าน และ เชื่อฟังคำสั่งสอนให้สมกับที่ท่านรัก
และห่วงใย  

สิ่งท่ีควรทำ – ไม่ควรทำ – กฎกติกามารยาท 
 1. นักเรียนต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตรงตามระเบียบของโรงเรียน ทั้งภายในและนอกโรงเรียน  
 2. การลาป่วยหรือลาโดยมีกิจธุระจำเป็นต้องมีใบลา (ตามแบบของโรงเรียน) พร้อมกับลงชื่อผู้ปกครองรับรอง
เป็นหลักฐานหรือให้ผู้ปกครองโทรศัพท์ แจ้งทางโรงเรียนก่อน 08.00 น.  
 3. นักเรียนต้องเชื่อฟัง เคารพครูอาจารย์ และผู้ใหญ่ทั่วไป  
 4. นักเรียนมีหน้าที่ช่วยเหลือรักษาความสะอาดในห้องเรียน อาคารเรียน  บริเวณโรงเรียนทั้งภายในและ
ภายนอก  
 5. นักเรียนต้องไม่ใช้วาจาหยาบคายต่อเพ่ือนนักเรียนหรือผู้อ่ืน  
 6. นักเรียนต้องไม่สูบบุหรี่ ดื่มของมึนเมา เสพยาเสพติด และเล่นการ พนัน  
 7. เมื่ออยู่ในแถว นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยไม่คุยหรือเล่นกัน  
 8. ขณะอยู่ในห้องเรียน นักเรียนต้องรักษาระเบียบของห้องโดยเคร่งครัด ตั้งใจฟังคำอบรมสั่งสอนของครูไม่
คุยหรือเล่นกัน  
 9. นักเรียนต้องไม่ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาที่กำหนด  
 10. นักเรียนต้องรีบมาโรงเรียนและกลับบ้านไม่เกินเวลาที่กำหนด  
 11. ห้ามนักเรียนไปมั่วสุมในสถานเริงรมย์หรือแหล่งอบายมุข  
 12.ห้ามนำสิ่งของมีค่าราคาแพง เครื่องประดับต่างๆ รวมทั้งอาวุธมา โรงเรียน  
   
 
                                                               ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2560  
                                                                                                นายเถลิง  ศรีนนท์  
                                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 
 



แนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริม  
 1. เมื ่อมีการสอนซ่อมเสริมในวันหยุดเรียน ถ้านักเรียนมารับการสอนซ่อม  เสริมตามกำหนดจะต้องมี
ใบอนุญาตจากผู้ปกครองมาให้ครูผู้สอนเป็นลายลักษณ์ อักษร  
 2. ในกรณีที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาศึกษาที่ติด 0 หรือติด ร ผู้ปกครองจะต้องมารับทราบและติดตามแก้ไข 
0 หรือ ร กับนักเรียนด้วย  
ระเบียบในการปฏิบัติของนักเรียน  
 แนวปฏิบัติตนของนักเรียน นอกจากระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนหนอง
หิ้งพิทยา กำหนดแนวปฏิบัติ และระเบียบข้อบังคับสำหรับ โรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติของ
นักเรียนระหว่างที่ศึกษาอยู่ใน โรงเรียนนี้อันทำให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติในแนวเดียวกัน แนวปฏิบัติของ โรงเรียน
ต่อไปนี้ได้ประมวลจากระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของนักเรียนจาก โรงเรียนต่าง ๆ และของกระทรวง 
ศึกษาธิการ อันก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียน และ ยังทำให้ผู ้ปกครองเกิดความเข้าใจได้โดยสะดวกอีกทางหนึ่งด้วย 
นักเรียนและท่าน ผู้ปกครองโปรดตรวจสอบรายการต่าง ๆ ว่านักเรียนได้มีหรือประพฤติถูกต้องตาม แนวปฏิบัตินี้มาก
น้อยเพียงใด ระเบียบทั่วไป นักเรียนพึงประพฤติและปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้  
 1. มาโรงเรียนให้ทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ (ก่อนเวลา 07.45 น.)   
 2. นักเรียนคนใดไม่มีภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน ไม่สามารถเข้าแถวเคารพธงชาติได้เมื่อได้
ยินเพลงชาติ ให้หยุดปฏิบัติภารกิจแล้ว ยืนตรงเพื่อเคารพธงชาติด้วยความสงบและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
หลังจาก นั้นให้ปฏิบัติภารกิจให้เรียบร้อยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
 3. แต่งเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของนักเรียน  
 4. มีเครื่องเรียน แบบเรียน เครื่องใช้ต่าง ๆ ครบตามที่โรงเรียน กำหนด  
 5. เมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในความดูแลของครู  
 6. ประพฤติตนให้เรียบร้อยกับสภาพและวัยของนักเรียน โดยการทำตนอยู่ในโอวาทเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอน
ของครูทุกท่าน  
 7. การโฮมรูมเป็นหน้าที่สำคัญท่ีนักเรียนจะต้องเข้ารับฟังการชี้แจง อบรมตักเตือนจากครูประจำชั้นก่อนเริ่มมี
การเรียนการสอนทุกวัน และเพื่อให้ครู ประจำชั้นได้ตรวจตราดูแลความสะอาดเรียบร้อยของนักเรียน การแต่งกาย
ของนักเรียน  
 8. ไม่กล่าววาจาหยาบคาย มีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป  
 ๙. สำรวมกิริยามารยาทและระมัดระวังการปฏิบัติตนกับเพื่อนต่าง เพศ ตามกรอบประเพณีวัฒนธรรมอันดี
ของไทย  
 10. นักเรียนจะต้องเคารพครูทุกคนในโรงเรียน บิดามารดา ญาติพี่น้อง  ผู้อุปการะ และ ผู้สูงอายุ สุภาพกับ
คนทัว่ไป  



 11. นักเรียนที่หยุดโรงเรียนจะต้องนำใบลาที่ผู้ปกครองลงนามรับรอง มามอบให้ครูประจำชั้นในวันแรกที่
กลับมาเรียน  
 12. รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท หรือชักนำคนอ่ืนไปในทางเสื่อมเสีย  
 13. ระวังรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนและของผู้อื่น ถ้าผู้ใดทำของเสียหายจะต้องรับผิดชอบในการชดใช้
ค่าเสียหาย  
 14. ไม่ถือเอาสิ่งของของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง  
 15. ไม่ล้อเลียน ข่มขู่ ก้าวร้าว หรือทำร้ายเพื่อนนักเรียนหรือบุคคลอ่ืน  
 16. ไม่ครอบครอง และไม่ใช้บุหรี่ ยาเสพติด สุรา หรือของมึนเมาทุก ชนิด  
 17. ไม่นำอุปกรณ์การพนันทุกชนิด เข้ามาในบริเวณโรงเรียน และไม่เล่นการพนันทุกชนิดทั้งในและนอก
โรงเรียน  
 18. ไม่นำหรือครอบครองอาวุธ หรือวัตถุสิ่งประดิษฐ์อื่นใดที่อาจ  ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่
บุคคลและสถานที่ เข้ามาในบริเวณ โรงเรียน เช่น ปืน ของมีคม วัตถุระเบิด ไม้บรรทัด เหล็ก ฯลฯ  
 19. เดินแถวเข้าห้องเรียน เข้าห้องประชุมหรือเปลี่ยนห้องเรียนให้อยู่ ในระเบียบอันดี และรวดเร็วทันเวลา ไม่
เดินลัดสนาม  
 20. นักเรียนต้องรับประทานอาหารในโรงเรียน ช่วยกันรักษาความ  สะอาด มีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร ไม่ยืนหรือเดินรับประทานอาหาร  
 21. การพบกับบุคคลภายนอก โรงเรียนไม่ประสงค์ให้นักเรียนใช้  สถานที ่ของโรงเรียนเป็นที ่พบกับ
บุคคลภายนอกแต่ถ้ามีความจำเป็นจริงๆ นักเรียนต้องแจ้งครูประจำชั้นหรือครูฝ่ายปกครองล่วงหน้าว่า มีความจำเป็น 
จะต้องพบใคร ครูประจำชั้นหรือครูฝ่ายปกครองจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้พบ หรือไม่ให้พบก็ได ้ 
 22. ถ้าผู้ปกครองหรือนักเรียนย้ายที่อยู่ จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียน  ทราบภายใน ๗ วัน โดยคัดสำเนา หรือ
ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย  
 23. นักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองที่สามารถควบคุมดูแลตลอดเวลา ถ้านักเรียนเปลี่ยนผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้
ทางโรงเรียนทราบภายใน 7 วัน  
 24. เมื่อโรงเรียนเลิก นักเรียนจะต้องรีบกลับบ้าน (ยกเว้นวันที่มีกิจกรรมพิเศษ และนักเรียนพิเศษ)  
 25. การมาโรงเรียนในวันหยุด ต้องแต่งกายกายให้สุภาพ นักเรียนหญิง ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น และต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ปกครองทุกครั้ง  
 26. นักเรียนจะต้องทำความสะอาดห้องเรียนประจำวันตามที่ครู ประจำชั้นกำหนด  
 27. นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกครั้ง 
 
 
 
 
 



การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน  
 1. ต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลาทุกชั่วโมงตามตารางที่กำหนด  
 2. ตั้งใจเรียนสม่ำเสมอ  
 3. ไม่เล่นในห้องเรียน  
 4. รักษาความสะอาดของห้องเรียน ไม่บ้วนน้ำลาย เสมหะ ทิ้งเศษ กระดาษหรือสิ่งสกปรกบนพ้ืนห้อง  
 5. รักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน หากนักเรียนทำ ของเสียหายจะต้องรายงานให้ครูประจำ
ชั้น หรือครูเวรประจำวันทราบทันที  
 6. รักษากิริยา วาจา และมารยาทให้เรียบร้อย  
 7. ไม่รับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเค้ียวในเวลาเรียน  
 8. ต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนทุกครั้งก่อนออกจากห้องเรียนและ เข้าห้องเรียน  
 9. ลบกระดานให้สะอาดเรียบร้อย หลังสิ้นสุดการสอนแต่ละวิชา ไม่ ต้องรอให้ครูประจำวิชาบอก  
 10. การพักในห้องเรียนเมื่อไม่ใช่เวลาเรียน ไม่ทำเสียงเอะอะรบกวน ความสงบ   
การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอาคารเรียน  
 1. ไม่วิ่งหรือเล่นเกมต่าง ๆ เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล ในห้องเรียน ให้เล่น ในที่ท่ีจัดไว้เท่านั้น  
 2. นักเรียนพักผ่อนหรือนั่งทำงานในห้องเรียนในชั่วโมงว่าง จะต้อง ช่วยกันทำความสะอาด และรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  
 3. ไม่ทำเสียงอึกทึกรบกวนชั้นเรียนอื่น ๆ ที่กำลังเรียนอยู่  
 4. ในระหว่างเวลาเรียน นักเรียนจะต้องอยู่ในห้องเรียน หรือห้องที่จัดไว้สำหรับคาบเรียนนั้น  
 5. ไม่ทำลายสิ่งของเครื่องใช้ หรือส่วนประกอบของห้องเรียนและ  อาคารเรียน ถ้าบังเกิดขึ้น นักเรียนต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายตามราคาปัจจุบันใน ท้องตลาด  
 6. รักษาความสะอาดของอาคารเรียน เพ่ือความสุขสบายของ นักเรียนเอง  
 7. ไม่ปีนหรือนั่งบนลูกกรง หรือราวระเบียง หรือขอบหน้าต่าง ไม่เล่น  บนอาคารเรียนเพราะทำให้เกิด
อุบัติเหตุตกลงไปชั้นล่างได้ จะเป็นอันตรายแก่นักเรียนเอง  
 8. ไม่เขียนข้อความหรือภาพตามผนังอาคารเรียนทุกแห่ง รวมทั้งห้อง  ส้วม ห้องสมุดและเครื่องใช้ของ
โรงเรียน  
 9. การเดินบนอาคารเรียนให้เดินชิดขวาเสมอ  
การแสดงความเคารพ  
 1. ภายในบริเวณโรงเรียน  
 1.1 นอกห้องเรียน   
  1.1.1 เมื่อพบครูครั้งแรก นักเรียนชายให้ไหว้ ถ้าถือ กระเป๋าหรือสิ่งของให้ยืนก้มศรีษะเล็กน้อย พบ
ครั้งต่อไปให้ยืนตรงหันหน้าเข้าหาครู  



  1.1.2 เมื่อเดินพูดกับครู หรือเดินตามหลังต้องไม่เดินหน้า มาเสมอครู และไม่ควรเดินแซง ถ้าจะเดิน
แซงต้องเดินก้มหน้าพองามแล้วเดินผ่าน ไปตามลักษณะมารยาทที่ดีงามของคนไทย  
  1.1.3 ในกรณีที่พบผู้ตรวจเยี่ยม หรือผู้ที่ควรทำความ เคารพอ่ืน ๆให้ทำความเคารพเช่นเดียวกับท่ีทำ
ความเคารพคร ู 
  1.1.4 ถ้าอยู่ในระหว่างเดินแถวไม่ต้องทำความเคารพ  
 1.2 ในห้องเรียน  
  1.2.1 เมื่อครูเข้าสอนทุกชั่วโมงหรือผู้ควรเคารพเข้ามาใน ห้องเรียนหัวหน้าห้องเรียนบอก “นักเรียน
เคารพ” ให้นักเรียนทุกคนยืนตรงแล้ว ไหว้ เมื่อได้รับค าสั่งจากผู้รับความเคารพให้นั่งจึงนั่งลง  
  1.2.2 การถาม – ตอบในชั่วโมง ให้ยืนตรงพูดกับครูแล้วให้ ไหว้เมื่อเสร็จธุระ  
  1.2.3 การเข้าห้องเรียนหรือออกนอกห้องในชั่วโมงเรียน ต้องได้รับอนุญาตทุกครั้ง  
  1.2.4 เมื่อหมดชั่วโมงสอน เมื่อครูจะออกจากห้องให้ หัวหน้านักเรียนบอก “นักเรียนเคารพ” 
นักเรียนยืนตรงแล้วไหว้  
  1.2.5 กรณีท่ีผู้มาตรวจเยี่ยม หรือผู้ที่ควรทำความเคารพ เข้ามาในห้องเรียนให้ครูที่ควบคุมห้องเรียน
อยู่ในขณะนั้นเป็นผู้บอกทำความ เคารพ  
 2. ภายนอกบริเวณโรงเรียน เมื่อพบครูให้ทำความเคารพโดยยกมือ ไหว้ พร้อมกับกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ” 
และ สวัสดีค่ะ 


