
 

 

 

 

ระเบียบโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียน และการควบคุมความประพฤตินักเรียน 

โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

กิจการนักเรียน 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อำเภอพระแสง  จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

 

 



 

 

ระเบียบโรงเรียนบางสวรรคว์ิทยาคม 

ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียนและระเบียบว่าด้วยแนวปฏิบัติของนักเรียน 

โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

…………………………………………………………………………………………. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ

นักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม  จึงได้วางระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียนไว้

ดังนี้ 

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า"ระเบียบโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมด้วยการควบคุมความประพฤติ 

นักเรียนและระเบียบว่าด้วยแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕" 

ข้อ ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๖  พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 

ข้อ ๓. ให้ยกเลิกว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียนฉบับเดิม 

ข้อ ๔. ในระเบียบนี้ 

นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

หัวหน้าสถานศึกษา  หมายถึง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

ครู หมายถึง   ผู้ทำหน้าที่ครูทุกตำแหน่ง  ในโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

ข้อ ๕. ระเบียบนี้แบ่งออกเป็น   ๒ หมวดดังนี ้

         หมวดที่ ๑ ประเภทความผิด 

โรงเรียนกำหนดความผิดนักเรียนออกเป็น  ๕  ระดับ คือ 

ระดับที ่๑ ความผิดเล็กน้อยได้แก่ความผิดเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดข้ึนได้จากความไม่เจตนากระทำ 

และไม่ได้เกิดจากอุปนิสัยที่ไม่ดี 

ระดับที ่๒  ความผิดธรรมดาได้แก่ความผิดทั่วๆไปซึ่งเป็นความผิดที่เกิดจากการที่มีอุปนิสัยไม่ดี 

แต่ไม่ส่งผลเสียหายให้กับบุคคลอื่น 

ระดับที ่๓  ความผิดปานกลางได้แก่ความผิดที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนต่อส่วนรวม 

แต่ไม่ร้ายแรงหรือเป็นความผิดต่อตนเองที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความผิดชั้นร้ายแรงได้ 

ระดับที ่๔  ความผิดร้ายแรงได้แก่ความผิดซึ่งนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนตนเองหรือ 



ส่วนรวมอย่างร้ายแรง 

ระดับที ่๕  ความผิดร้ายแรงมากได้แก่ความผิดตามลักษณะอาญากฎหมายต่างๆและระเบียบ 

คำสั่งต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นความผิดร้ายแรงกว่าความผิดทั้ง  ๔  ระดับท่ีกล่าวมาแล้ว 

 

                        หมวดที ่๒ บทกำหนดโทษนกัเรียน 

 

๑. โรงเรียนได้วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนไว้เป็น๒ลักษณะควบคู่กันไปคือ 

    ๑.๑  ลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  

ใน ๔  สถาน  ดังนี้ 

  ๑.๑.๑  ว่ากล่าวตักเตือน 

  ๑.๑.๒  ทำทัณฑ์บน 

  ๑.๑.๓  ตัดคะแนนความประพฤติและบันทึกข้อมูล 

  ๑.๑.๔  ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 

๑.๒  การตัดคะแนนความประพฤติโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 

๑๐๐  คะแนน  ต่อ  ๑  ช่วงชัน้  ในกรณีที่นักเรียนประพฤติไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนจะถูกตัดคะแนน ดังนี้ 

                  -  ความผิดธรรมดา และความผิดปานกลาง ครั้งที่ ๓  แจ้งผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม 

                  -  ความผิดร้ายแรง และความผิดร้ายแรงมาก เมื่อมีความผิด เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน 

 

          ทั้งนี้ ความประพฤติตามลักษณะความผิดที่กำหนดไว้ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง ๔๐ - ๕๐  

คะแนน ต้องทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ๑๐๐  คะแนน

ผู้ปกครองต้องพิจารณาเปลี่ยนสถานศึกษาหาที่เรียนให้กับนักเรียน  กรณีนักเรียนไม่เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เพ่ือเพ่ิมคะแนน เมื่อสิ้นช่วงชั้น นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองความประพฤติ และมีผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่ผ่าน ทุกรายวิชา  

 

 ๒. อำนาจการลงโทษ 

๒.๑ การลงโทษนักเรียนเป็นอำนาจสูงสุดของหัวหน้าสถานศึกษา  โดยหัวหน้าสถานศึกษามอบหมายให้ครูทุก

คนว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนได้ทุกโอกาส   ที่เห็นสมควรและตัดคะแนนความประพฤติตามเกณฑ์ 

 

 
 



                     หมวดที่  ๓   การเพิ่มคะแนนความประพฤติ 

 นักเรียนคนใดกระทำความดีช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนและสาธารณะชนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน  หรือ

กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี  สมควรแก่การยกย่องให้ครู-อาจารย์เสนอรายงานต่อฝ่ายปกครองเพ่ือเพ่ิมคะแนนตาม

เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

๑. เกณฑ์ความดีที่ควรเพิ่มคะแนนให้ครั้งละ ๒ คะแนน  ได้แก ่

- เก็บสิ่งของหรือเงินหรือสิ่งของที่มีค่าแล้วนำส่งครู 

- ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียนนอกเหนือจากเวรประจำวันของตน 

- ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเคยเสียสละเวลาเป็นพิเศษ 

๒. เกณฑ์ความดีที่ควรเพิ่มคะแนนให้ครั้งละ ๕ คะแนน ได้แก่ 

- ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของประเทศชาติ 

- เก็บเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าตั้งแต่  ๕๐ บาท ขึ้นไปแล้วนำส่งครู 

- นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนทำให้บุคคลภายนอกรู้จักโรงเรียนมาข้ึน 

- อาสาทำความดีที่ลบล้างคะแนนที่ติดลบเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรแก่การเพ่ิมคะแนน 

๓. เกณฑ์ความดีที่ควรเพิ่มคะแนนครั้งละ  ๒๐ คะแนน ได้แก่ 

- ช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกอยู่ในเหตุการณ์คับขันให้ปลอดภัย 

- ชี้ช่องทางผู้กระทำความผิดให้ฝ่ายปกครองทราบและสามารถจัดหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษ 

- สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้กับโรงเรียนในด้านใดด้านหนึ่งในระดับเขต/ระดับประเทศ 

 

     การลงโทษโดยวิธีการทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การทำกิจกรรมเป็นการทำกิจกรรมเพ่ือปรับพฤติกรรมของนักเรียนต้องทำทุกกิจกรรมที่กำหนดแต่ละระดับ

หรือตามความเหมาะสมของความผิด 

กิจกรรมที ่๑ หมายถึง  กิจกรรมการพัฒนาบริเวณโรงเรียนการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นกิจกรรมที่ครูสามารถให้

นักเรียนปฏิบัติแทนได้ทันทีและถูกตัดคะแนน ๑- ๕ คะแนนได้แก่ 

๑. เก็บเศษกระดาษเศษวัสดุภายในบริเวณโรงเรียน 

๒. ทำความสะอาดห้องเรียนอาคารเรียนหรือภายในโรงเรียน 

กิจกรรมที ่๒ หมายถึง  กิจกรรมการพัฒนาบริเวณโรงเรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและสติปัญญา  เป็นกิจกรรม

ที่ครูอาจนัดหมายให้นักเรียนปฏิบัติตามเวลาที่กำหนด  เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดระดับกลางและถูกตัด

คะแนน ๑๑-๒๐ คะแนน ได้แก ่

๑. พัฒนาทำความสะอาดภายในอาคารเรียนตามที่ครูกำหนดเป็นเวลา ๑๐ วันทำการ 

๒. เก็บเศษขยะหรือวัสดุอ่ืนภายในโรงเรียนตามท่ีครูกำหนดในเวลาหลังเลิกเรียนเป็นเวลา ๕ วันทำการ 

๓. ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่สาธารณะ วัด แหล่งท้องเที่ยว เป็นเวลา ๕  วันทำการ 



 

กิจกรรมที ่๓ หมายถึง กิจกรรมการพัฒนาบริเวณโรงเรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและสติปัญญาเป็นกิจกรรมที่

ครูนัดหมายให้นักเรียนปฏิบัติตามเวลาที่กำหนด  เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดร้ายแรงและถูกตัดคะแนน  ๒๐ 

คะแนน ขึ้นไป ได้แก่ 

๑. ล้างห้องน้ำครู-นักเรียนจำนวนครั้งละ  ๑๐-๑๒  ห้อง เป็นเวลา  ๑๕  วันทำการ 

๒. พัฒนาโรงเรียนหรือสาธารณะสมบัติตามท่ีกำหนดในวันหยุดราชการ( เสาร์- อาทิตย์)เป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่

จำนวน ๘ วัน 

๓.  เก็บเศษขยะหรือวัสดุ บำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียนตามท่ีครูกำหนดในเวลาหลังเลิกเรียนเป็นเวลา ๑๐ 

วันทำการ 

ขั้นตอนการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน 

๑. เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา  ๓  ครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุให้ดำเนินการตามนี้ 

๑.๑ ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนให้ครูที่ปรึกษาทราบ 

๑.๒ ครูที่ปรึกษาติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนและหากยังไม่เข้าเรียนให้รายงานหัวหน้าระดับเพื่อติดตาม

นักเรียน 

๑.๓ หัวหน้าฝ่ายกิจการ ฯ ติดตามนักเรียนและรายงานข้อมูลการติดตาม 

๒. เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา  ๕  วันทำการโดยไม่ทราบสาเหตุให้ดำเนินการดังนี้ 

๒.๑ ครูที่ปรึกษาติดตามนักเรียนและทำรายงานให้หัวหน้าฝ่ายกิจการ ฯ ทราบและหัวหน้าวิชาการ 

๒.๒ หัวหน้าฝ่ายกิจการ ฯ ดำเนินการลงบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนและประสานงานหัวหน้าฝ่าย

วิชาการเพ่ือดำเนินตามความเหมาะสม 

๒.๓ ผู้บริหารและผู้ปกครองวางแผนและร่วมแก้ปัญหา 

 

         ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๕   เป็นต้นไป 

 

 

 

                                                                                       (นายธรรมดล  หงษ์ทอง) 

                                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

 

 



 

คำชี้แจง แบบตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนให้คะแนนนักเรียนที่ประพฤติดี 

ระดับ
ความผิด 

รายการ ตักเตือ
นครั้งที่ 

๑ 

ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ 

แจ้ง
ผู้ปกครอง 
ครั้งที่ ๓ 

ผู้ปกครอง
ทำทัณฑ์

บน 

ตัดคะแนนครั้งที่ รวม
คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ 

ความผิด
เล็กน้อย 

พูดจาหยาบคาย (ความเคยชิน) 

จากนิสัยที่ติดตัวมาจากบ้าน 
✓ ✓ ✓ - ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐  

 
 
 
 
 
 
 
 

ความผิด
ธรรมดา 

 
 
 

 
 

หลบหลีกการเข้าแถวเคารพธง

ชาติ 
✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๔๐  

ใส่เครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ 
ต่างหูหรือของมีค่ามาโรงเรียน 

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๔๐  

ซื้ออาหารจากแม่ค้าที่จำหน่าย
นอกโรงเรียนระหว่างเวลา 
๐๗.๐๐-๑๕.๑๐ น. 

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๔๐  

แต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่

เรียบร้อย เช่น ไม่สอดชายเสื้อ

ไว้ในกางเกงหรือกระโปรง ไม่

สวมเสื้อซับใน เครื่องแบบ

กิจกรรมบังคับไม่เรียบร้อย 

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๔๐  

กระโปรงแคบ/สั้นเหนือเข่า ✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๔๐  
ระเบิดหู เจาะลิ้น เจาะจมูก ✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๔๐  
กระเป๋า/เป้ไม่ถูกต้องตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๔๐  

ขีดเขียนข้อความไม่เหมาะสมใน
ที่สาธารณะหรือในโรงเรียน 

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๔๐  

ไม่นำเอกสารที่ทางโรงเรียนแจ้ง
ประกาศไปให้ผู้ปกครอง 

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๔๐  

ไม่สนใจเรียนในห้อง ก่อกวนใน
ห้องเรียนจนผู้สอนเบื่อหน่าย 

✓ 
 

✓ 
 

✓ ✓ 
 

๑๐ ๑๐ 
 

๒๐ 
 

๔๐  

นำโทรศัพท์มาใช้ในห้องเรียน
ขณะครูสอนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๑๐ 
 

๒๐ 
 

๔๐  



นำอาหารไปรับประทานใน
ห้องเรียน 

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๑๐ 
 

๒๐ 
 

๔๐  

มาโรงเรียนสาย ✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๔๐  
 ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส เกิน 5 
ครั้งโดยไม่แจ้งเหตุผล 

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๑๐ 
 

๒๐ 
 

๔๐  

นักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มา
โรงเรียนแต่ไม่สวมหมวกกัน
นิรภัย 

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๑๐ 
 

๒๐ 
 

๔๐  

 
 
 

ความผิด
ปาน
กลาง 

หลีกเลี่ยงการอบรม ประชุม
ระดับ ประชุมคณะสี 

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐  

หลบหลีกการเข้าร่วมกิจกรรม/
โฮมรูมหรือกิจกรรมที่โรงเรียน
กำหนด 

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐  

ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ ✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐  
ไม่มีสัมมาคารวะต่อครูบุคคลอ่ืน ✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐  
กล่าวเท็จต่อครู/ผู้ปกครอง ✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐  
เป็นสื่อสัมพันธ์ในทางชู้สาวให้
ผู้อื่น 

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐  

ใช้เครื่องสำอางเพ่ือการเสริม
สวย เช่น แต่งหน้า ทาปาก 
เขียนขอบตา  

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐  

ทรงผมผิดระเบียบของ
โรงเรียน ทำสีผม ดัดผม  

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐  

ใช้โบว์ผูกผมสีอ่ืน 
นอกเหนือจากที่โรงเรียน
กำหนด 

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐  

หยอกล้อ/กลั่นแกล้งให้บุคคล
อ่ืนได้รับความอับอาย/เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงหรือก่อให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท 

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐  

มีสื่อลามกไว้ในครอบครอง ✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐  
หนีเรียน รายคาบ ✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐  
ขาดเรียนติดต่อกัน ๓ วัน โดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือขาด
เรียนผิดปกติ 

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐  



นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 
แต่ไม่จอดรถในสถานที่ที่
โรงเรียนกำหนด 

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐  

สูบบุหรีใ่นที่เปิดเผยขณะอยู่ใน
เครื่องแบบนักเรียน 

✓ ✓ ✓ ✓ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐  

 

ระดับ
ความผิด 

 
รายการ 

ตักเตือน
ครั้งที่ ๑ 

ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ 

แจ้ง
ผู้ปกครอง 

เชิญ
ผู้ปกครอง
ทำทัณฑ์

บน 

ตัดคะแนนครั้งที่ รวม
คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความผิด
ร้ายแรง 

หนีเรียนออกนอก
บริเวณโรงเรียน 

- - ✓ ✓ ๓๐ ๕๐ ย้าย -  

ทะเลาะวิวาทขั้น
ทำร้ายร่างกายจน
ได้รับบาดเจ็บ 

 - - ✓ ๓๐ ๕๐ ย้าย -  

หยิบเก็บและ
ครอบครองสิ่งของ
ของผู้อ่ืน โดย
เจตนา 

- - - ✓ ๓๐ ๕๐ ย้าย -  

เล่นการพนันไม่ว่า
ประเภทใดๆก็ตาม 

- - - ✓ ๓๐ ๕๐ ย้าย -  

แสดงกิริยาวาจา
กระด้างกระเดื่อง 
พูดจาท้าทายหมิ่น
ประมาทครู/บุคคล
อ่ืน 

- - - ✓ ๓๐ ๕๐ ย้าย -  

เป็นสื่อสัมพันธ์ล่อ
ล่วงนักเรียนไปให้
บุคคลอื่น 

- - - ✓ ๓๐ ๕๐ ย้าย -  

เข้าร่วมเป็นตัวแทน
ในการชุมนุม
ประท้วงหรือการ
กระทำในสิ่งที่นำมา
ซึ่งความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงเกียรติยศ
ของโรงเรียน 

- - - ✓ ๓๐ ๕๐ ย้าย -  



เป็นผู้ใช้หรือบงการ
ให้ผู้อื่นกระทำ
ความผิดร้ายแรง 

- - - ✓ ๓๐ ๕๐ ย้าย -  

ประพฤติตนใน
ทำนองชู้สาว มี
สามีภรรยา มี
คู่หม้ันหรือการ
สมรส ขณะศึกษา
อยู่ในโรงเรียน 

- - - ✓ ๓๐ ๕๐ ย้าย -  

เจตนาลักขโมยหรือ
สมรู้ร่วมคิดเอา
ทรัพย์สินของผู้อื่น
หรือโรงเรียน โดย
การวางแผนมี
พยานหลักฐาน
ชัดเจน 

- - - ✓ ๓๐ ๕๐ ย้าย -  

ตั้งใจทำลาย
ทรัพย์สินของ
โรงเรียน ให้เกิด
ความเสียหาย 

  - ✓ ๓๐ ๕๐ ย้าย -  

 

 

 

ระดับ
ความผิด 

 
 

ความผิด
ร้ายแรง

มาก 
 
 

 

รายการ ตักเตือน
ครั้งที่ ๑ 

ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ 

แจ้ง
ผู้ปกครอง 

เชิญ
ผู้ปกครอง
ทำทัณฑ์

บน 

ตัดคะแนนครั้งที่ รวม
คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ 

นักเรียนกระทำ
ความผิดคดีเพ่งหรือ
คดีอาญา เช่น ข่มขู่ 
บังคับหรือรีดไถ่เงิน 

- - - ✓ ๕๐ ย้าย - -  

ซ่องสุมหรือก่อกวน
ความสงบเรียบร้อย
กระทำตนเป็น
อันธพาล ทำร้าย

- - - ✓ ๕๐ ย้าย - -  



ร่างกายผู้อื่นโดยใช้
อาวุธ 
มีคดีอาญา ถูกส่ง
ฟ้องศาลหรือศาล
พิจารณาว่ามี
ความผิดจริง 

- - - ✓ ๕๐ ย้าย - -  

พกพาอาวุธ วัตถุ
ระเบิด สนับมือ 
หรืออาวุธมีคมทุก
ชนิด 

- - - ✓ ๕๐ ย้าย - -  

มียาเสพติดไว้ใน
ครอบครอง เพ่ือ
จำหน่ายจ่ายแจก 

- - - ✓ ๕๐ ย้าย - -  

เสพของมึนเมาทั้ง
ในและนอก
เครื่องแบบนักเรียน 

- - - ✓ ๕๐ ย้าย - -  

มีพฤติกรรมชู้สาว 
ในทางสัมพันธ์ทาง
เพศและมีภาพ
ปรากฎในสื่อ
ออนไลน์ ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา  

    

     ✓ 

 
๕๐ 

 
ย้าย 

 
- 

 
- 

 

 

 

 

  



 

 

 

 ระเบียบโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 
    ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียนพุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม  มีบุคลิกภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมกับสถานภาพ

ของนักเรียน  เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน  และแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงออกระเบียบว่าด้วย
เครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียนพุทธศักราช  ๒๕๖๕  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียน
พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ให้ใช้ระเบียบโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียนพุทธศักราช 

๒๕๖๕  ดังนี้ 
 ข้อ ๔.๑ การแต่งกายนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

  ๑.  ให้ตัดผมทรงรองหวีเบอร์ ๑ ด้านหน้ายาวไม่เกิน  ๔  เซนติเมตรไม่หวีแสกกลางไม่ทาเจล  หรือ
ครีมทาผมไม่ทำหรือตกแต่งเป็นทรงต่างๆ  ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียนห้ามไว้หนวดหรือเคราหรือไว้จอนผม 

  ๒.  เสื ้อเชิ ้ตคอตั ้งแขนสั ้นเพียงศอกไม่รัดรูปหรือหลวมจนเกินไปผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร  
ไม่มัน   ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้าผ่าหน้าตลอดมีสาบอยู่ด้านนอกกว้าง  ๓  ซม.   ใช้กระดุมสีขาวกลมแบนมีกระเป๋า
หน้าอกด้านซ้าย๑กระเป๋ากว้าง  ๘-๑๒ ซม. ลึก ๑๐-๑๕ ซม. สอดชายเสื้อไว้ในขอบกางเกงให้เรียบร้อย 

  ๓. อกเสื้อด้านขวาปักอักษรชื่อ-นามสกุลขนาดตัวอักษรสูง ๐.๕ เซนติเมตร  เหนือชื่อนามสกุลปัก
อักษรย่อโรงเรียน “บ.ส.ว.”  เหนืออักษรย่อโรงเรียนปักจุดทึบ ตามระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนกำหนดให้  ม.๑ จำนวน ๑ 
จุด ม.๒ จำนวน ๒ จุด และ ม.๓ จำนวน ๓ จุด เรียงขนานกับปกเสื้อ  ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงินเข้ม  ให้มีขนาดและ
แบบอักษรตามมาตรฐานโรงเรียนให้ชื ่อและนามนามสกุลภาษาไทยอยู่บน  และชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษอยู่
ด้านล่าง โดยใช้แบบอักษรที่อ่านง่าย เรียบร้อย   ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและกำหนดให้ติดเข็มกลัดสัญลักษณ์
ของโรงเรียน เหนือจุดทึบระดับชั้น 

  ๔. กางเกง   แบบกางเกงเป็นแบบตามที่โรงเรียนกำหนดสีนำตาลผ้าไม่มัน  (ชนิดสีไม่ตก)   ลักษณะ
ทั่วไป  เป็นกางเกงขาสั้นเหนือเข่าพ้นกลางลูกสะบ้าประมาณ ๕ เซนติเมตรเมื่อยืนตรง  ทรงกระบอกส่วนกว้างของขา
กางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ ๘–๑๒ เซนติเมตรตามส่วนขนาดของปลายขาพับเข้าด้านในกว้าง ๓-๕ เซนติเมตร
ผ่าตรงส่วนหน้ามีตะขอติดซ่อนไว้ข้างในซิปมีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ๑กระเป๋า ด้านหน้าจีบข้างละ  ๑  จีบ 
ด้านหลังจีบข้างละ ๑  จีบ ขึ้นตรง  เข็มขัด ไม่มีกระเป๋าหลังหรือที่อื่นอีกเอวต้องพอดีไม่หลวมเวลาสวมให้เอาขอบ
กางเกง ทับชายเสื้อให้เรียบร้อยมีหูกางเกงไว้สำหรับสอดเข็มขัด ๖-๗  ห ู ใช้ผ้าโทเรหรือผ้าเสิร์ตทรงสุภาพ  ไม่อนุญาต
ให้ใช้ผ้ายีนหรือผ้าเวสปอยด์ 

  ๕.   เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีน้ำตาลกว้าง  ๓-๔  เซนติเมตร ความยาวตามขนาดตัวนักเรียนหัวเข็มขัด
เป็นโลหะทองเหลืองไม่ติดรูปลอกเขียนด้วยสีต่างๆหรือแกะลวดลายข้อความบนเข็มขัดหรือเรียกว่า เข็มขัดลูกเสือ  



 
  ๖.   รองเท้าใช้ผ้าใบสีน้ำตาลหุ้มส้นชนิดผูกเชือกไม่มีลวดลายหูตาไก่ร้อยเชือกและเชือกผูกรองเท้าสี

ดำห้ามใช้รองเท้าชนิดหัวตัดหัวแหลมส้นสูงและรองเท้าผ้าใบที่มีขอบขาวโดยเด็ดขาด  และห้ามทำการกัดสีรองเท้าหรือ
ย้อมให้เป็นสีอ่ืนที่แปลกไปจากสีเดิม  และให้สวมหุ้มส้นตลอดเวลา 

  ๗.  ถุงเท้าใช้ถุงเท้าสั ้นธรรมดาสีน้ำตาลไม่มีลวดลายไม่ใช ้ลูกฟูกหนาไม่พับหรือม้วนถุงเท้า  
ความยาวครึ่งหน้าแข้ง 

  ๘.   หากจำเป็นต้องใช้แว่นตาให้ใช้เฉพาะแว่นสายตาเท่า  ให้ใช้สีดำหรือสีน้ำตาล 
  ๙.   สายนาฬิกาเป็นโลหะหรือหนัง  สีสุภาพไม่มีลวดลาย 
  ๑๐.  ไม่อนุญาตให้นำของมีค่าทุกชนิดมาโรงเรียนหากเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 
  ๑๑.  ห้ามสักร่างกาย ห้ามใส่ต่างหูและเครื่องประดับทุกชนิด 

 ข้อ ๔.๒  การแต่งกายนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ๑. ให้ไว้ผมยาวได้ไม่เกิน ติ่งหู  ๒ เซนติเมตร ไม่ดัดหรือซอยไม่มีเครื่องประดับผมทุกชนิดยกเว้นติด

กิ๊บธรรมดาสีดำเท่านั้น  ห้ามยืดและห้ามทำสีผม 
 ๑.๑  นักเรียนที่ผมหยิกผมฟูหรืออยู่กิจกรรมชุมชุมที่ครูขออนุญาตไว้ผมยาว  ให้กลุ่มงานกิจการ
นักเรียนพิจารณาอนุญาตไว้ผมเป็นรายๆไปและห้ามยืดผม  โดยผู้ได้รับอนุญาตครั้งละ ๑ ปีการศึกษา 
 ๑.๒ ห้ามไว ้ผมม้า กรณีน ักเร ียนได ้ไว ้ผมม้าก ่อนออกระเบียบฯนี ้อน ุโลมแต่ต ้องต ิดกิ๊บ 
ให้เรียบร้อยจนกว่าผมจะยาวถูกต้องตามระเบียบฯ 

  ๒.  เสื้อใช้ผ้าโทเรสีขาวเกลีย้ง  ไม่มีลวดลาย แบบคอพับในตัวลึกพอให้สวมศีรษะได้สะดวก 
ไม่มีสาบขนาดปกกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ความยาวของเสื้อวัดถึงข้อมือ เมื่อยืนตรงชายของเสื้อด้านล่างพับไม่เกิน ๓  
เซนติเมตร  ริมขอบล่างด้านหน้าทางขวาติดกระเป๋าขนาดกว้าง ๔-๙ เซนติเมตร  ตามขนาดของเสื้อคาดคอเสื้อด้วยคอ
ซองสีกรมท่าสามเหลี่ยมของคอซองกว้าง ๑๐–๑๕ เซนติเมตรผูกด้วยเงื่อนกะลาสีและต้องสวมใส่เสื้อซับในคอซองให้
ยาวระดับกระดุม 

  ๓.  อกเสื้อด้านขวาปักอักษรชื่อนามสกุลขนาดตัวอักษรสูง  ๐.๕  เซนติเมตร  เหนือชื่อนามสกุลปัก
อักษรย่อโรงเรียน “บ.ส.ว.”  เหนืออักษรย่อโรงเรียนปักจุดทึบ ตามระดับชั้น เรียนที่โรงเรียนกำหนดให้ม .๑ จำนวน๑ 
จุดม.๒ จำนวน ๒ จุดและม.๓ จำนวน ๓ จุด เรียงขนานกับปกเสื้อ  ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงินเข้มให้มีขนาดและแบบ
อักษรตามมาตรฐานโรงเรียน  ให้ชื่อและนามนามสกุลภาษาไทยอยู่บน  และชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง 
โดยใช้แบบอักษร  ที่อ่านง่าย เรียบร้อย  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และกำหนดให้ติดเข็มกลัดสัญลักษณ์ของ
โรงเรียน เหนือจุดทึบระดับชั้น 

  ๔.  เสื้อซับชั้นในจะต้องเป็นสีขาวไม่มีลวดลายไม่เว้าลึกไม่ไขว้  ปิดส่วนหน้าและหลังอย่างมิดชิดห้ามใส่
เกาะอก  ไม่เป็นสายเดี่ยว   

  ๕.  กระโปรงใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลี้ยงเรียบไม่มีลวดลายทรงไม่สอบไม่ใช่ทรงบาน  มีจีบด้านหน้าและ
ด้านหลังข้างละ ๖ จีบ ด้านขวา ๓  จีบด้านซ้าย ๓ จีบ หันจีบออกด้านนอกเย็บแนวทับจีบจากขอบล่างลงมาประมาณ
๘–๑๒ เซนติเมตร  ความลึกของจีบประมาณ ๓-๔ เซนติเมตร  เว้นระยะกว้างตรงกลางพองามไม่รัดรูปหรือหลวม
เกินไปชายกระโปรงพับกว้าง  ๓-๕  เซนติเมตร  กระโปรงยาวคลุมเข่าลงไปประมาณ ๕-๗ เซนติเมตร  ขณะยืนตรง
ขอบประโปรงด้านบนอยู่ระดับเอวพอดี  ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าเนื้อแข็งและผ้ามัน 



   ๖. ถุงเท้า - รองเท้าใช้รองเท้าหุ้มส้นและหุ้มปลายเท้าหัวมนมีสายรัดหลังเท้าแบบธรรมดา 
ไม่มีลวดลายหนังสีดำส้นสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร  ให้ใช้ประกอบกับถุงเท้าขาวล้วน หรือขาวพื้นดำ  สูงระดับเหนือ
ตาตุ่มประมาณ ๒ นิ้ว หรือ พับสองชั้น กว้างประมาณ ๒ นิ้ว 

  ๗.  เล็บตัดสั้นไม่ไว้เล็บหรือทาเล็บ 
  ๘.  เครื ่องประดับห้ามใช้เครื ่องประดับใดๆ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือเป็นโลหะ  หรือหนังมีสีสุภาพ 

ไม่มีลวดลายหากจำเป็นต้องใช้แว่นตาให้ใช้สีดำและสีน้ำตาล 
  ๙.  ห้ามการเสริมสวยใบหน้าห้ามแต่งหน้า  เช่น ทาปาก  รองพ้ืน  เขียนคิ้ว ฯลฯ 
 ๑๐.ไม่อนุญาตให้นำของมีค่าทุกชนิดมาโรงเรียนหากเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 
 ๑๑.  ห้ามสักร่างกาย ห้ามใส่ต่างหูและเครื่องประดับทุกชนิด 

 ข้อ ๔.๓ การแต่งกายนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๑. อนุญาตให้ตัดผมรองทรงสูง  โดยใช้หวีรองตัดด้านบนยาวไม่เกิน ๕ เซนติเมตร / ด้านหน้า ยาว

ไม่เกิน  ๘  ซ.ม  ไม่หวีแสกกลางไม่ทาเจล หรือครีมทาผมไม่ทำหรือตกแต่งเป็นทรงต่างๆ  ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียนห้ามไว้หนวดหรือเคราหรือไว้จอนผม 

  ๒.  เสื้อแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้งสีขาวเกลี้ยง  ใช้ผ้าโทเรไม่มันไม่มีลวดลาย  เนื้อหนา  ขนาดพอดีกับลำตัวไม่
รัดรูปหรือหลวมจนเกินไป  ผ่าอกตลอดสาบที่อกเสื้อกว้าง ๔  เซนติเมตร กระดุมสีขาวกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
เกิน ๑ เซนติเมตร  จำนวน  ๕ เม็ด  แขนสั้นเหนือข้อศอกพอสมควร  มีกระเป๋าติดตามแนวอกเสื้อ  ข้างบนเบื้องซ้าย ๑ 
กระเป๋า  ขนาดกว้างตั้งแต่  ๘–๑๒  เซนติเมตร  ลึก  ๑๐–๑๕ เซนติเมตร  ด้านหลังเสื้อไม่มีจีบขณะสวมใส่ให้ชายเสื้อ
อยู่ในกางเกงและให้เห็นหัวเข็มขัดตลอดสาย 

  ๓. อกเสื้อด้านขวาปักอักษรชื่อนามสกุลขนาดตัวอักษรสูง ๐.๕ เซนติเมตร  อักษรตรง  เหนือชื่อ
นามสกุลปักอักษรย่อโรงเรียน “บ.ส.ว.”  เหนืออักษรย่อโรงเรียนปักจุดทึบ ตามระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนกำหนดให้ ม.๔ 
จำนวน ๑ จุด ม.๕ จำนวน ๒ จุด ม.๖ จำนวน ๓ จุด เรียงขนานกับปกเสื้อ  ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงินเข้มให้มีขนาดและ
แบบอักษรตามมาตรฐานโรงเรียน ให้ชื ่อและนามนามสกุลภาษาไทยอยู่บน  และชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษอยู่
ด้านล่าง  โดยใช้แบบอักษรที่อ่านง่าย เรียบร้อย  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และกำหนดให้ติดเข็มกลัดสัญลักษณ์
ของโรงเรียน เหนือจุดทึบระดับชั้น 

  ๔. กางเกงขาสั้นสีกรม   ผ้าเทโรไม่มัน  ทรงกระบอก  ยาวเหนือเข่าเมื่อยืนตรงวัดจากกลางลูกสะบ้า
ประมาณ ๕ เซนติเมตร  ส่วนกว้างของขากางเกงห่างจากขาประมาณ ๘-๑๒ เซนติเมตร ตามขนาดขาของนักเรียน
ปลายขาพับชายเข้าข้างในกว้างประมาณ  ๕ เซนติเมตร  มีจีบด้านหน้า – หลังข้างละ ๑ จีบ  มีกระเป๋าข้าง ๒ ใบ  ไม่มี
กระเป๋าหลัง  มีหูเข็มขัด ๗ ห ู  เมื่อคลายเข็มขัดออกสะเอวต้องไม่หลวมเป้าไม่สั้น 

  ๕. เข็มขัดสีดำขนาดกว้าง ๓-๔ เซนติเมตร  หัวเข็มขัดเป็นสีขาวสแตนเลสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบชนิด
หัวกลัดปลอกหนังกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ปลายเข็มขัดยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร  

  ๖.  รองเท้าใช้รองเท้าผ้าใบชนิดหุ้มส้นสีดำ  ไม่มีลวดลายผูกเชือกสีเดียวกับรองเท้า    ให้สวม ถุงเท้า
ขาวล้วน หรือขาวพื้นดำ  สูงระดับเหนือตาตุ่มประมาณ ๒ นิ้ว หรือ  ชนิดบางไม่มีลวดลาย  เมื่อสวมใส่แล้วให้ยาว
ครึ่งหน้าแข้ง  (ห้ามขัดฟอกสีให้เป็นสีอ่ืน) 

  ๗.  เล็บตัดสั้นไม่ไว้เล็บหรือทาเล็บ 
  ๘.  เครื ่องประดับห้ามใช้เครื ่องประดับใดๆยกเว้นนาฬิกาข้อมือเป็นโลหะหรือหนังมีสีส ุภาพ  

ไม่มีลวดลายหากจำเป็นต้องใช้แว่นตาให้ใช้สีดำ และสีน้ำตาล 



  ๙.  ห้ามการเสริมสวยใบหน้า เช่น  ทาปาก  รองพ้ืน  เขียนคิ้วฯลฯ 
  ๑๐.ไม่อนุญาตให้นำของมีค่าทุกชนิดมาโรงเรียนหากเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 
  ๑๑.  ห้ามสักร่างกาย ห้ามใส่ต่างหูและเครื่องประดับทุกชนิด 

          ข้อ ๔.๔ การแต่งกายนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๑.  ทรงผม  ทรงผมสั้น ให้ไว้เกินติ่งหูไม่เกิน  ๒  เซนติเมตร เท่ากันทั้งศีรษะ  ถ้าไว้ผมยาวให้รวบผม

ให้เรียบร้อย โดยให้ใช้โบว์สีดำเท่านั้น  ความกว้างไม่เกิน  ๑  นิ้ว  อนุญาตให้ถักเปียเดียว และให้ใช้โบว์สีดำผูกให้
เรียบร้อย ความยาวของผมไม่เกินสายบนเสื้อชั้นใน  ไม่ดัดหรือซอย  ไม่มีเครื่องประดับผมทุกชนิดยกเว้นติดกิ๊บธรรมดา
สีดำ  ห้ามไว้ผมม้ากรณีนักเรียนได้ไว้ผมม้าก่อนออกระเบียบฯ นี้  อนุโลมแต่ต้องติดกิ๊บให้เรียบร้อยจนกว่าผมจะยาว
ถูกต้องตามระเบียบฯ 

       ในกรณีนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ที่มีความจำเป็นไว้ทรงผมเพื่อให้สอดคล้องและเกิดความสะดวก
สำหรับการแสดงจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียน  และนักเรียนที่ได้รับอนุญาตให้รวบให้เรียบร้อย
และผูกด้วยโบสีดำ 

  ๒.  เสื้อแบบคอเชิ้ตผ้าขาวเกลี้ยง ใช้ผ้าเทโร ไม่บางจนเกินควรไม่มีลวดลายในตัวผ่าอกตลอดมีสาบใน
ขนาดกว้าง  ๓  เซนติเมตรใช้กระดุมสีขาวกลมแบบ ๕  เม็ด  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร แขนสั้นเหนือ
ข้อศอกเล็กน้อยปลายแขนจีบไม่เข้ารูป  ไม่รัดรูป ต้องมีชุดทับทรงสวมทับเสื้อยกทรงก่อนสวมเสื้อนักเรียนทับเสมอ  
สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง 

  ๓. อกเส ื ้ อด ้ านขวาป ักอ ักษรช ื ่ อ -   นามสก ุลขนาดต ัวอ ักษรส ู ง  ๐ .๕ เซนต ิ เมตร  เหนือ 
ชื่อ- นามสกุลปักอักษรย่อโรงเรียน “บ.ส.ว.”  เหนืออักษรย่อโรงเรียนปักจุดทึบ ตามระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนกำหนดให้ 
ม.๔  จำนวน ๑ จุด   ม.๕ จำนวน ๒ จุด  ม.๖ จำนวน ๓ จุด เรียงขนานกับปกเสื้อ  ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงินเข้มให้มี
ขนาดและแบบอักษรตามมาตรฐานโรงเรียนให้ชื่อและนามนามสกุลภาษาไทยอยู่บน  และชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ
อยู ่ด้านล่าง โดยใช้แบบอักษร  ที ่อ่านง่าย เรียบร้อย  ทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและกำหนดให้ติดเข็มกลัด
สัญลักษณ์ของโรงเรียน เหนือจุดทึบระดับชั้น 

  ๔.  เสื้อซับชั้นในจะต้องเป็นสีขาวไม่มีลวดลายไม่เว้าลึกไม่ไขว้  ปิดส่วนหน้าและหลังอย่างมิดชิดห้ามใส่
เกาะอก  ไม่เป็นสายเดี่ยว   

  ๕. กระโปรงใช้ผ้าสีกรมท่า ผ้าโทเรไม่มัน  ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้าด้านหน้าและหลังพับเป็นจีบ ด้านละ 
๓ จ ีบห ันจ ีบออกด ้านนอกเย ็บท ับบนจีบจากใต้ ขอบกระโปรงลงมา ๖ -๑๒ เซนต ิเมตร  ความล ึกของจีบ 
ไม ่น ้อยกว ่า  ๑ เซนติเมตร  เว ้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม ขอบกระโปรงพอดีก ับต ัวของนักเร ียน 
ไม่หลวมจนอยู่ใต้สะเอว  ทรงแคบยาวคลุมเข่าประมาณ ๕-๗ เซนติเมตร (๑  ผ่ามือ )ริมกระโปรงด้านล่างพับเข้าข้างใน
ประมาณ ๒ เซนติเมตร 

  ๖. เข็มขัดใช้เข็มขัดหนังสีดำกว้างตั้งแต่  ๑.๕-๔  เซนติเมตร  ตามขนาดตัวหัวเข็มขัดตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า
แบบชนิดหัวลัดหุ้มหนังสีดำ  มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดขนาดกว้าง  ๑.๕  เซนติเมตร  สำหรับสอดปลายเข็มขัดเข็มขัด
ที่ว่านี้ให้ใช้คาดทับกระโปรง 

  ๗.  ถุงเท้า – รองเท้าใช้รองเท้าหุ้มส้นและหุ้มปลายเท้าหัวมนมีสายรัดหลังเท้าแบบธรรมดา ไม่มี
ลวดลายหนังสีดำส้นสูงไม่เกิน ๓  เซนติเมตร  ให้ใช้ประกอบกับถุงเท้าขาวล้วน หรือขาวพื้นดำ  สูงระดับเหนือตาตุ่ม
ประมาณ ๒ นิ้ว หรือ พับสองช้ัน กว้างประมาณ ๒ นิ้ว 

 ๙.   เล็บตัดสั้นไม่ไว้เล็บหรือทาเล็บ 



 ๑๐. เครื่องประดับห้ามใช้เครื่องประดับใดๆ  ยกเว้นนาฬิกาข้อมือเป็นโลหะ  หรือหนังมีสีสุภาพ  ไม่มี
ลวดลายหากจำเป็นต้องใช้แว่นตาให้ใช้สีสุภาพสีดำ หรือสีน้ำตาล 

 ๑๑.  ห้ามการเสริมสวยใบหน้า เช่น  ทาปาก  รองพ้ืน  เขียนคิ้ว  ฯลฯ 
 ๑๒. ไม่อนุญาตให้นำนำของมีค่าทุกชนิดมาโรงเรียนหากเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ   

ข้อ ๔.๕ กระเป๋า 
            ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายให้ใช้กระเป๋าเป้สะพายหลัง   ต้องใช้ตามแบบมีตราโรงเรียนบาง
สวรรค์วิทยาคม  และระดับชั้นเรียนที่ด้านหลังของกระเป๋าเป้  ห้ามตัดสติ๊กเกอร์และเขียนข้อความอ่ืนลงบนกระเป๋าเป้ 
                    กรณีใช้กระเป๋าหิ้ว อนุญาตให้ใช้สีดำและต้องใช้คู่กับกระเป๋าเป้ของโรงเรียนเท่านั้น  
 
 

ข้อ ๔.๖ ชุดพลศึกษา 
  ให้ใช้ตามแบบฟอร์มทีโ่รงเรียนกำหนด ให้ปักทึบชื่อและนามสกุลโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม ม.ต้น ใช้

ไหมสีเขียว  ม.ปลายใช้ไหมสีเหลือง   กำหนดให้มีขนาดของรูปแบบตัวอักษร ที่อ่านง่าย เรียบร้อย    ขนาด ๑.๕ 
เซนติเมตร เท่านั้นบนชื่อและนามสกุลให้ปักจุดกลมทึบตามชั้นปี  ด้วยด้ายหรือไหมสีเดียวกับชื่อ  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๕  เซนติเมตร  ตามระดับชั้นเรียนที่กำลังศึกษาอยู่   

มัธยมศึกษาตอนต้น   
          ชาย  ให้ใช้ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด ใช้เสื้อสีเหลือง กางเกงวอมแถบเขียวเหลืองที่

ปลายกางเกงด้านนอก ขาจั้ม ไม่ดัดแปลงรัดรูปโดยใส่เสื้อทับไว้ในกางเกงเรียบร้อย    รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาวล้วนหรือ
สีน้ำตาล ไม่มีแถบสีหรือลวดลาย  สวมถุงเท้าสีขาว 

          หญิง   ให้ใช้ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด ใช้เสื้อสีเหลือง กางเกงวอมแถบเขียว-เหลือง ที่
ปลายกางเกงด้านนอก ขาจั้ม ไม่ดัดแปลงรัดรูปโดยใส่เสื้อทับไว้ในกางเกงเรียบร้อย   รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาวล้วน ไม่มี
แถบสีหรือลวดลาย  สวมถุงเท้าสีขาว 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
          ชาย  ให้ใช้ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด ใช้เสื้อสีเขียว กางเกงวอร์มแถบเขียวเหลืองที่

ปลายกางเกงด้านนอก ขาจั้ม ไม่ดัดแปลงรัดรูป โดยใส่เสื้อทับไว้ในกางเกงเรียบร้อย   รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาวล้วนหรือ
สีน้ำดำ ไม่มีแถบสีหรือลวดลาย  สวมถุงเท้าสีขาว 

         หญิง   ให้ใช้ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด ใช้เสื้อสีเขียว กางเกงวอร์มแถบเขียว-เหลือง ที่
ปลายกางเกงด้านนอก ขาจั้ม ไม่ดัดแปลงรัดรูป โดยใส่เสื้อทับไว้ในกางเกงเรียบร้อย  รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาวล้วน ไม่มี
แถบสีหรือลวดลาย  สวมถุงเท้าสีขาว 

ข้อ ๔.๗ เครื่องแบบกิจกรรม 
    ลูกเสือ – เนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้แต่งกายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๔.๘  เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร 
     ให้แต่งกายตามเครื่องแบบของกรมการรักษาดินแดน 
          ข้อ ๔.๙  เสื้อสี 



                      กำหนดให้นักเรียนใส่เสื ้อสีตามสีที่นักเรียนสังกัด โดยให้ นักเรียนผู้ชายใส่เสื ้อสีกับกางเกงพละ   
นักเรียนผู้หญิงใส่เสื้อสีกับกางเกงพละ โดยใส่เสื้อทับไว้ในกางเกงเรียบร้อย  และให้ใส่ได้เฉพาะวันศุกร์ หรือวันที่มี
กิจกรรมที่โรงเรียนนัดหมาย 
          ข้อ ๔.๑๐  ชุดขาววันพระ 
                      กำหนดให้นักเรียนทุกคนใส่ชุดขาวในวันพระ โดยใช้เสื้อสีขาวที่ไม่มีลวดลาย กับกางเกงนักเรียน 
กระโปรงนักเรียน หรือกางเกงพละโรงเรียน เท่านั้น  ยกเว้น ในวันที่มีกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
 

         ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๕   เป็นต้นไป 
 
 

                                                                                       (นายธรรมดล  หงษ์ทอง) 
                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 



เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน 

 
 

 

   การแต่งกายนักเรียนชาย 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

 
 
 

 

  
อักษรย่อ บ.ส.ว. ชื่อนามสกุล

ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ 

ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงิน 

เหนืออักษรย่อ ปักจุดบอก 

ชั้นปี 
เข็มขัดหนังสีน้ำตาลไม่มี

ลวดลาย  หัวเข็มขัดโลหะรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรอืใช้เข็มขัด

ลูกเสือแทน 

ผมทรงรองหวีเบอร์ ๑ ความ

ยาวด้านหน้าไม่เกิน ๔ ซม. 

เสื้อนักเรียนแขนสั้นสีขาวไม่

มีลวดลาย ชายเสื้ออยู่ใน

กางเกงไม่หย่อนปิดเข็มขัด 

กางเกงขาสั้นสีกากีผ้าเนื้อ

เรียบ  มีจีบด้านหน้ามีหู

กางเกงใช้สอดเข็มขัด กว้าง 

๑ ซม. จำนวน  ๕ ห ูไม่มี

กระเป๋าหลัง 
ปลายกางเกงพับเข้าด้านใน

กว้าง  ๕ ซม. ยาวเหนือ

ลูกสะบ้า ๑๐ ซม.ปลายขา

กว้าง ๘-๑๐ ซม.  ไม่เย็บ

ตะเข็บคู่ 

รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีน้ำตาล 

ชนิดผูกเชือกไม่มีลวดลาย 

ถุงเท้าสีน้ำตาล ไม่มี

ลวดลายความยาวเกิน 

ครึ่งน่อง 

ให้ติดเข็มตราโรงเรียน

บริเวณเหนือจุดบอก

ระดับชั้นเรียนด้านขวามือ 



 

การแต่งกายนักเรียนหญิง 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

คอซองทำด้วยผ้าสี

กรมท่า ขนาดกว้าง  

๓ ซม. 

กระโปรงสีกรมท่า เนื้อ

เกลี้ยงไม่มีลวดลาย

ด้านหน้าและด้านหลังพับ

จีบ ข้างละ ๓ จีบ ลึก ๓ 

ซม. ชายล่างเลยเข่า ลง

มา ๑๐ ซม. 

ถุงเท้าขาวล้วน หรือขาว

พ้ืนดำ  สูงระดับเหนือ

ตาตุ่มประมาณ ๒ นิ้ว 

หรือ พับสองชั้น กว้าง

ประมาณ ๒ นิ้ว 

 

ผมทรงนักเรียนยาวเกินติ่งหู 

๒ ซม. เท่ากันทั้งศีรษะติดกิ๊บ

สีดำไม่ไว้หน้าม้า 

 แขนมีจีบเหนือศอก  

๕ ซม. 

รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้นมี

สายรัดหลัง สันสูงไม่เกิน  

๓ ซม. 

อักษรย่อ บ.ส.ว. ชื่อนามสกุล

ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ 

ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงิน 

เหนืออักษรย่อ ปักจุดบอก

ชั้นปี 

ให้ติดเข็มตราโรงเรียน

บริเวณเหนือจุดบอก

ระดับชั้นเรียนด้านขวามือ 



การแต่งกายชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ถุงเท้าสีกากี  เนื้อ
เรียบ  ไม่มีลวดลาย  

พู่สีเลือดหมูยาว ๒ ซม. 

รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสี

น้ำตาลแบบผูกเชือก  

กางเกงนักเรียนสีกากี  

เนื้อเกลี้ยงไม่มีลวดลาย  

ติดแถบป้ายชื่อโรงเรียน 

หมวกแบเรต์ลูกเสือ

สามัญกำมะหยี่สีแดง  

ติดเครื่องหมายลูกเสือ  

ติดป้ายชื่อ-นามสกุล
นักเรียนสีแดง ตัวอักษร 
สีเหลือง  

ติดอินธนูลูกเสือสามัญ

รุ่นใหญ่ ที่บ่าทั้ง ๒ ข้าง  

เสื้อเชิร์ตผ้าฝ้ายสีกากี
เนื้อเรียบไม่มีลวดลาย 
มีกระเป๋าหน้าอกแบบมี
ฝาปิดกระดุม  ๒  ใบ 

หัวเข็มขัดหนังสีน้ำตาล 
หัวโลหะเครื่องหมาย
ลูกเสือ  

ผูกผ้าพันคอลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่สีเขียว

สวมปลอกรัดโลหะสี

ทองเครื่องหมายลูกเสือ  

ติดเครื่องหมายเนตร-
นารีสามัญรุ่นใหญ่   
ธงชาติไทยและจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 



 

การแต่งกายชุดเนตรนารี 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

ติดป้ายชื่อ-นามสกุล
นักเรียนสีแดง ตัวอักษร 
สีเหลือง บนชื่อติด
เครื่องหมายเนตรนารี 

เข็มขัดหนังสีดำกว้าง  
๒ นิ้ว หัวโลหะตรา 
เนตรนารี 

 เสื้อเชิร์ตสีเขียวเข้ม
เรียบ ไม่มีลวดลายและ
มีกระเป๋าหน้าอกแบบมี
ฝาปิด ติดกระดุม ๒ ใบ 
 

หมวกเนตรนารีสีเขียว

เข้ม มีเครื่องหมาย 

เนตรนารีด้านหน้า  

กระโปรงสีเขียวเข้มเนื้อ
เกลี้ยงไม่มีลวดลาย มีหู
ร้อยเข็มขัดกว้าง ๒ นิ้ว  
จำนวน  ๕ ซม.  ชาย 
กระโปรงยาวเลยเข่าลง
มา ๑๐  ซม.  
 

ถุงเท้าสีขาวเนื้อเรียบ 
ไม่มีลวดลาย พับขอบ
กว้าง ๒  นิ้ว เหนือ
ตาตุ่ม 

อินธนูลูกเสือสามัญรุ่น

ใหญ่ที่บ่าทั้ง  ๒  ข้าง 

ผ้าผูกคอลูกเสือสามัญ

รุ่นใหญ่สีเขียวสวม

ปลอกรัดโลหะสีทอง

เครื่องหมายเนตรนารี 

ติดเครื่องหมายเนตร-
นารีสามัญรุ่นใหญ่   
ธงชาติไทยและจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น 
มีสายรัดหลังเท้า ส้นสูง
ไม่เกิน  ๓  ซม. 

ติดแถบป้ายชื่อโรงเรียน 



การแต่งกายนักเรียนชุดพลศึกษาชาย  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

 

  
 
 
 

  

เสื้อโปโลสีเหลือง  

มีตราโรงเรียน 

ผมทรงรองหวีเบอร์ ๑ 

ด้านหน้ายาวไม่เกิน 

 ๔ ซม. 

ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย

และภาษาอังกฤษด้วย

ด้ายหรือไหมสีเขียว

เหนืออักษรย่อ ปักจุด

บอกชั้นปี 

 

รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น

สีขาว/สีน้ำตาลชนิด

ผูกเชือก ไม่มี

ลวดลาย 

ถุงเท้าสีน้ำตาล /สีขาว 

ไม่มีลวดลาย   

กางเกงกีฬา ผ้ายืดสี

ดำ เนื้อเกลี้ยงไม่มี

ลวดลาย ด้านล่างมี

แถบสีเขียวเหลือง 

 



 

การแต่งกายนักเรียนชุดพลศึกษา หญิง  
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

 
 
 

 
 
 

  

เสื้อโปโลสีเหลือง 

มีตราโรงเรียน 

กางเกงกีฬา ผ้ายืด 
สีดำเนื้อเกลี้ยงไม่มี
ลวดลายด้านล่างมี
แถบสีเขียวเหลือง 

ถุงเท้าขาวล้วน หรือ

ขาวพื้นดำ  สูงระดับ

เหนือตาตุ่มประมาณ ๒ 

นิ้ว หรือ พับสองชั้น 

กว้างประมาณ ๒ นิ้ว 

 

ผมทรงนักเรียนยาว

เกินติ่งหู ๒  ซม. 

เท่ากันทั้งศีรษะติด

กิ๊บสีดำไม่ไว้หน้าม้า 

 
ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย

และ ภาษาอังกฤษด้วย

ด้ายหรือไหมสีเขียว

เหนืออักษรย่อ ปักจุด

บอกชั้นปี 

 

รองเท้าผ้าใบหุ้ม

ส้นสีขาวแบบผูก

เชือก 

 



การแต่งกายนักเรียนชาย 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

  

อักษรย่อ บ.ส.ว. ชื่อ

นามสกุลภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ ด้วยด้ายหรือ

ไหมสีน้ำเงิน เหนืออักษร

ย่อ ปักจุดบอกชั้นปี 

เข็มขัดหนังสีน้ำดำไม่มี

ลวดลายหัวเข็มขัดโลหะรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ผมทรงนักเรียนตัดรอง

ทรงสูงด้านบนยาวไม่

เกิน ๕ ซม. ด้านหน้า

ยาวไม่เกิน  ๘ ซม. 

เสื้อนักเรียนแขนสั้นสี
ขาวไม่มีลวดลาย 
ชายเสื้ออยู่ในกางเกง 
ไม่หย่อนปิดเข็มขัด 

กางเกงขาสั้นสีกรมท่า  
ผ้าเนื้อเรียบมีจีบด้านหน้า 
มีหูกางเกงใช้สอดเข็มขัด  
กว้าง ๑ ซม. จำนวน ๕ หู
ไม่มีกระเป๋าหลัง ห้าม
ปรับแต่งทรง 

ปลายกางเกงพับเข้าด้านใน

กว้าง ๕ ซม. ยาวเหนือ

ลูกสะบ้า ๑๐ ซม.ปลายขา

กว้าง ๘-๑๐ ซม.  ไม่เย็บ

ตะเข็บคู่ 

รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดำ 

ชนิดผูกเชือกไม่มีลวดลาย 

ถุงเท้าขาวล้วน หรือขาว

พ้ืนดำ  สูงระดับเหนือ

ตาตุ่มประมาณ ๒ นิ้ว  

 

ให้ติดเข็มตราโรงเรียน

บริเวณเหนือจุดบอก

ระดับชั้นเรียนด้านขวามือ 



การแต่งกายนักเรียนหญิง 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 

  

เสื้อนักเรียนแขนสั้นสี

ขาวไม่มีลวดลาย 

ชายเสื้ออยู่ในกระโปรง

ไม่หย่อนปิดเข็มขัด 

 

กระโปรงสีกรมท่า เนื้อ

เกลี้ยงไม่มีลวดลาย

ด้านหน้าและด้านหลัง

พับจีบ ข้างละ ๓ จีบ ลึก 

๓ ซม. ชายล่างเลยเข่า 

ลงมา ๑๐ ซม. 

ห้ามปรับแต่งทรง 

ถุงเท้าพับสองชั้น กว้าง

ประมาณ ๒ นิ้ว 

 

ผมทรงนักเรียนยาวไม่เกิน

กลางหลัง หรือ ยาวไม่เกิน 

๘ นิ้ว ไม่ซอย และมัดผม 

หรือถักเปีย และให้ใช้โบว์สี

ดำผูกให้เรียบร้อย  

แขนมีจีบเหนือศอก  
๕ ซม. 

รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น

มีสายรัดหลัง สันสูงไม่

เกิน ๓ ซม. 

อักษรย่อ บ.ส.ว. ชื่อ-

นามสกุล  ภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษด้วยด้าย

หรือไหมสีน้ำเงินเหนือ

อักษรย่อ ปักจุดบอกชั้นปี 

ให้ติดเข็มตราโรงเรียน

บริเวณเหนือจุดบอก

ระดับชั้นเรียนด้านขวามือ 



การแต่งกายชุดพลศึกษาชาย 
     ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

ผมทรงนักเรียนตัดรอง

ทรงสูงไม่เกิน ๕ ซม. 

ด้านหน้ายาวไม่เกิน  

๘ ซม. 

 

รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น

สีดำชนิดผูกเชือกไม่

มีลวดลาย 

ถุงเท้าสีขาวเนื้อ

เรียบไม่มีลวดลาย 

 

เสื้อโปโลสีเขียว  

มีตราโรงเรียน 

กางเกงกีฬา ผ้ายืดสี

ดำเนื้อเกลี้ยงไม่มี

ลวดลายด้านล่างมี

แถบสีเขียวเหลือง 

ชื่อ-นามสกุล

ภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษด้วยด้าย

หรือไหมสีเหลืองเหนือ

อักษรย่อ ปักจุดบอก

ชั้นปี 

 



 

      การแต่งกายชุดพลศึกษาหญิง 
      ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

 
 
 
 
   
 
 
 

  

เสื้อโปโลสีเขียว 

มีตราโรงเรียน 

กางเกงกีฬา ผ้ายืดสีดำ 

เนื้อเกลี้ยงไม่มีลวดลาย

ด้านล่างมีแถบสีเขียว

เหลือง 

ถุงเท้าขาวล้วน หรือ

ขาวพื้นดำ  สูงระดับ

เหนือตาตุ่มประมาณ ๒ 

นิ้ว หรือ พับสองชั้น 

กว้างประมาณ ๒ นิ้ว 

 

ผมทรงนักเรียนยาวไม่เกิน

กลางหลัง หรือ ยาวไม่เกิน 

๘ นิ้ว ไม่ซอย และมัดผม 

หรือถักเปีย และให้ใช้โบว์สี

ดำผูกให้เรียบร้อย  

 
ชื่อนามสกุลภาษาไทย

และ ภาษาอังกฤษ

ด้วยด้ายหรือไหมสี

เหลืองเหนืออักษรย่อ 

ปักจุดบอกชั้นปี 

 

รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสี

ขาวแบบผูกเชือก 

 



การแต่งกายชุดขาววันพระ (ชาย) 

โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

 

เข็มขัดหนังสีน้ำดำ

ไม่มีลวดลายหัว

เข็มขัดโลหะรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ผมทรงนักเรียนตัดรอง

ทรงสูงด้านบนยาวไม่

เกิน ๕ ซม. ด้านหน้า

ยาวไม่เกิน  ๘ ซม. 

เสื้อแขนสั้นสีขาว

ไม่มีลวดลาย  

กางเกงขาสั้นสีกรมท่า  

ผ้าเนื้อเรียบมีจีบด้านหน้า 

มีหูกางเกงใช้สอดเข็มขัด  

กว้าง ๑ ซม. จำนวน ๕ หู

ไม่มีกระเป๋าหลัง ห้าม

ปรับแต่งทรง 

ปลายกางเกงพับเข้าด้านใน

กว้าง ๕ ซม. ยาวเหนือ

ลูกสะบ้า ๑๐ ซม.ปลายขา

กว้าง ๘-๑๐ ซม.  ไม่เย็บ

ตะเข็บคู่ 

รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดำ 

ชนิดผูกเชือกไม่มีลวดลาย 

ถุงเท้าขาวล้วน หรือขาว

พ้ืนดำ  สูงระดับเหนือ

ตาตุ่มประมาณ ๒ นิ้ว  

 



การแต่งกายชุดขาววันพระ (หญิง) 

โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

  

 
 
 

  

กางเกงกีฬา ผ้ายืดสีดำ 

เนื้อเกลี้ยงไม่มีลวดลาย

ด้านล่างมีแถบสีเขียว

เหลือง 

ถุงเท้าขาวล้วน หรือ

ขาวพื้นดำ  สูงระดับ

เหนือตาตุ่มประมาณ ๒ 

นิ้ว หรือ พับสองชั้น 

กว้างประมาณ ๒ นิ้ว 

 
รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสี

ขาวแบบผูกเชือก 

 

เสื้อแขนสั้นสีขาว

ไม่มีลวดลาย  

ผมทรงนักเรียนยาวไม่เกิน

กลางหลัง หรือ ยาวไม่เกิน 

๘ นิ้ว ไม่ซอย และมัดผม 

หรือถักเปีย และให้ใช้โบว์สี

ดำผูกให้เรียบร้อย  

 



การแต่งกายเสื้อสี (ชาย) 

โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

 
 
 
 
 
 

  

เข็มขัดหนังสีน้ำดำ

ไม่มีลวดลายหัว

เข็มขัดโลหะรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ผมทรงนักเรียนตัดรอง

ทรงสูงด้านบนยาวไม่

เกิน ๕ ซม. ด้านหน้า

ยาวไม่เกิน  ๘ ซม. 

เสื้อสีที่นักเรียน

สังกัด 

ปลายกางเกงพับเข้าด้านใน

กว้าง ๕ ซม. ยาวเหนือ

ลูกสะบ้า ๑๐ ซม.ปลายขา

กว้าง ๘-๑๐ ซม.  ไม่เย็บ

ตะเข็บคู่ 

รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดำ 

ชนิดผูกเชือกไม่มีลวดลาย 

ถุงเท้าขาวล้วน หรือขาว

พ้ืนดำ  สูงระดับเหนือ

ตาตุ่มประมาณ ๒ นิ้ว  

 

กางเกงกีฬา ผ้ายืดสีดำ 

เนื้อเกลี้ยงไม่มีลวดลาย

ด้านล่างมีแถบสีเขียว

เหลือง 



การแต่งกายเสื้อสี (หญิง) 

โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

 

 

 

 

 

 
  

กางเกงกีฬา ผ้ายืดสีดำ 

เนื้อเกลี้ยงไม่มีลวดลาย

ด้านล่างมีแถบสีเขียว

เหลือง 

ถุงเท้าขาวล้วน หรือ

ขาวพื้นดำ  สูงระดับ

เหนือตาตุ่มประมาณ ๒ 

นิ้ว หรือ พับสองชั้น 

กว้างประมาณ ๒ นิ้ว 

 

รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสี

ขาวแบบผูกเชือก 

 

เสื้อสีที่นักเรียน

สังกัด 

ผมทรงนักเรียนยาวไม่เกิน

กลางหลัง หรือ ยาวไม่เกิน 

๘ นิ้ว ไม่ซอย และมัดผม 

หรือถักเปีย และให้ใช้โบว์สี

ดำผูกให้เรียบร้อย  

 



การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย) 

โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้แต่งกายตามเครื่องแบบของกรมการรักษาดินแดน 
 

  

เครื่องหมายป้ายผ้าชื่อ

ทำด้วยผ้าสีดำชื่อตัว

และชื่อสกุล ปักด้วย

ไหมหรือด้ายเป็นอักษร

ตัวบรรจงสีเหลือง 

เครื่องหมายสังกัดจังหวัด 

เป็นรูปอักษรย่อชื่อของ

จังหวัด 

เครื่องหมายสังกัด

หน่วยบัญชาการ

กำลังสำรอง 

เครื่องหมายชั้นปี 

เสื้อ กางเกง รองเท้า  

ตามระเบียบการแต่ง

กายของนักศึกษาวิชา

ทหาร 

ผมทรงนักเรียนตัดรอง

ทรงสูงด้านบนยาวไม่

เกิน ๕ ซม. ด้านหน้า 



การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (หญิง) 

โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้แต่งกายตามเครื่องแบบของกรมการรักษาดินแดน 
  

เครื่องหมายป้ายผ้าชื่อ

ทำด้วยผ้าสีดำชื่อตัว

และชื่อสกุล ปักด้วย

ไหมหรือด้ายเป็นอักษร

ตัวบรรจงสีเหลือง 

เครื่องหมายสังกัดจังหวัด 

เป็นรูปอักษรย่อชื่อของ

จังหวัด 

เครื่องหมายสังกัด

หน่วยบัญชาการ

กำลังสำรอง 

เครื่องหมายชั้นปี 

เสื้อ กางเกง รองเท้า  

ตามระเบียบการแต่ง

กายของนักศึกษาวิชา

ทหาร 

ต้องขมวดปลายผมให้

เรียบร้อย หากจำเป็นต้อง

ใช้อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม

ประกอบก็ควรใช้กิ๊บหรือ

ริบบิ้นขนาดเล็กที่เป็นสี

เดียวกับสีผม 



ข้อบังคับสำหรับนักเรียน 
 

ว่าด้วยการปฏิบัติตนในสถานศึกษา 
 

จุดมุ่งหมายของระเบียบนี้ 
 

 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสังคม 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี 

๔. เพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันตามหลักประชาธิปไตย 
๕.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
๖.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจหยิ่งในเกียรติศักดิ์ศรีและเกียรติยศของสถาบัน 
๗.  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในหลักการและเหตุผลด้วยวิธีการแห่งปัญญา 
๘.  เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
๙.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็นธรรมทำเป็นธรรมและแก้ปัญหาเป็นธรรม 
 

ข้อปฏิบัติของนักเรียน 
 

๑. การมาโรงเรียน 
 

๑.๑ นักเรียนจะต้องมาถึงโรงเรียนเวลา ๐๗.๓๐  น. เพ่ือทำความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
และทำความสะอาดห้องเรียนให้เรียบร้อยก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง 

๑.๒ เวลา ๐๗.๕๕ น. ทุกคนต้องไปเข้าแถวเคารพธงชาติและร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง 
๑.๓ เริ่มเรียนชั่วโมงแรกเวลา ๐๘.๓๐ น. 
๑.๔ เลิกเรียนเวลา๑๕.๑๐น. 

 

๒. การมาโรงเรียนสาย 
 

 กรณีมาสายหมายถึงนักเรียนที่มาถึงโรงเรียนหลังจาก เวลา ๐๘.๐๐  น. จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
๒.๑ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงตามข้ันตอนปกติและทำกิจกรรมที่ครูเวรกำหนด 

แล้วจึงเข้าห้องเรียนการมาสายหลัง ๐๘.๓๐ น.  หรือนักเรียนเข้าชั้นเรียนหมดแล้วจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
๒.๒ ลงชื่อมาสายที่ยามรักษาการณ์หน้าประตูทางเข้า (ที่ป้อมยาม) 
๒.๓ ขอบัตรอนุญาตเข้าห้องเรียนที่ห้องกิจการนักเรียน 
๒.๔ ยื่นบัตรอนุญาตเข้าห้องเรียนมอบแก่ครูประจำวิชา 

 

๓. การออกนอกบริเวณสถานศึกษา 
 

สถานศึกษาไม่มีนโยบายให้นักเรียนออกนอกบริเวณสถานศึกษาในระหว่างเวลาเรียนยกเว้นนักเรียนมีความ
จำเป็นในกรณีต่อไปนี้ 

๑.  ป่วย (มีหลักฐานรับรองจากงานอนามัยโรงเรียน) 



๒.  ผู้ปกครองของนักเรียนมารับด้วยตนเอง 
ขั้นตอนการออกนอกบริเวณโรงเรียน 

๑.  นักเรียนกรอกแบบฟอร์มเพ่ือขออนุญาตจากสำนักงานกิจการนักเรียน 
๒.  ยื่นใบอนุญาตไปลงชื่อที่ยามรักษาการณ์ (ป้อมยาม) 

 หมายเหตุ   กรณีออกนอกบริเวณสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตและถูกกักตัวไว้โดยตำรวจ 
สารวัตรนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องผู้ปกครองจะต้องไปรับตัวนักเรียนตามสถานที่นัดหมายเอง 
 

๔. การลาของนักเรียน 
 

๔.๑ ลาป่วยให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่มาโรงเรียนและใบลานั้นจะต้องมีลายมือชื่อผู้ปกครองรับรอง
เรียบร้อยถ้าลาป่วยเกิน๓วันจะต้องแนบใบไปรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐมาด้วย 

๔.๒ หากนักเรียนยังไม่มาเรียนหรือผู้ปกครองยังไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายใน ๓ วัน  ทางโรงเรียน
จะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบครั้งที่ ๑ 

๔.๓ หากนักเรียนยังไม่มาโรงเรียนหรือผู้ปกครองยังไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายใน ๕  วัน โรงเรียนจะ
ส่งไปแจ้งถึงผู้ปกครองเป็นครั้งที่ ๒ 

๔.๔ หลังจากนั้นอีก ๑ สัปดาห์  หากยังไม่รับการติดต่อจากผู้ปกครองโรงเรียนจะส่งหนังสือเตือนไปยังถึง
ผู้ปกครองเป็นครั้งที่๓และทางโรงเรียนจะดำเนินการขึ้นบัญชีนักเรียนแขวนลอยนักเรียนคนดังกล่าวไว้และพิจารณา
ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีโรงเรียนเห็นสมควร 
 

๕. การนำยานพาหนะมาสถานศึกษา 
 

๕.๑ ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่ไม่มีใบขับข่ีรถจักรยานยนต์นำรถจักรยานยนต์มาสถานศึกษา 
๕.๒ นักเรียนที่จะนำรถจักรยานยนต์มาสถานศึกษาต้องมีใบอนุญาตของสถานศึกษา 
๕.๓ สวมหมวกนิรภัย 
๕.๔ นำรถไปจอดในสถานที่ที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น 
๕.๕ ไม่อนุญาตให้นักเรียนขับขี่รถทุกชนิดในสถานศึกษา 
๕.๖ ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์มาสถานศึกษา 
๕.๗ ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าไปในบริเวณท่ีจอดก่อนโรงเรียนเลิกเรียนหรือกิจกรรม 

 

๖. การรับประทานอาหาร 
 

๖.๑ นักเรียนจะต้องรับประทานอาหารในบริเวณสถานศึกษาเท่านั้นไม่อนุญาตให้นำอาหารขึ้นไป 
บนอาคารเรียน 

๖.๒ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วควรนำภาชนะใส่อาหารทุกประเภทไปเก็บไว้ที่จุด 
เก็บภาชนะตามที่โรงเรียนกำหนด 

๖.๓ ให้ช่วยดูและรักษาความสะอาดของโรงอาหารโต๊ะอาหารเมื่อใช้ประโยชน์เสร็จ 
๖.๔ ในกรณีที่นักเรียนนำอาหารมาจากบ้านให้นักเรียนรับประทานอาหารในสถานที่ที่สถานศึกษาจัดให้ 

 
 

 


