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ค ำน ำ 

  ระเบียบการปฏิบัติตนและวินัยของนักเรียนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม พุทธศักราช 2565 จัดท าขึ้น
เพ่ือให้นักเรียนได้ประพฤติตนตามระเบียบที่โรงเรียนก าหนด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ซึ่งมุ่งพัฒนาให้นักเรียน  
 
 

เป็นคนดี คนเก่ง สามารถด าเนินชีวิตในสังคมโลกอย่างมีความสุข   
  เอกสารระเบียบการปฏิบัติตนและวินัยของนักเรียน โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม พุทธศักราช 2565 
เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เกี่ยวกับแนวทางการ 
ปฏิบัติ หลักเกณฑ์การด าเนินงานของโรงเรียนในด้านระเบียบการปฏิบัติตนและวินัยของนักเรียนในการร่วมกัน 
แก้ไขปรับปรุงพัฒนาในด้านความประพฤติระเบียบวินัยของนักเรียน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวนักเรียน 
ต่อไป  
  
  
  
              

 
                            (นายสนอง ศิลปกุล )  
                ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
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        สำรบัญ 

เร่ือง             หน้ำ 
 ค าน า               ก 
 สารบัญ             ข 
 ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563     1 
 กฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548     2 
 ระเบียบโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมว่าด้วยข้อปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 2565     3 
  หมวดทั่วไป           3 
  หมวดที ่1 ผู้ปกครองนักเรียน         3  
  หมวดที่ 2 การแต่งกายมาโรงเรียน                           4                 
  หมวดที่ 3 การใช้ยานพาหนะมาโรงเรียน         7 
  หมวดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของส่วนรวม         8 
  หมวดที่ 5 การปฏิบัติตนทั่วไปในวันหยุดราชการ       8 
  หมวดที่ 6 การปฏิบัติทั่วไปของนักเรียนในโรงเรียน       8 
  หมวดที ่7 การปฏิบัติตนทั่วไป         9 
 ระเบียบโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมว่าด้วยการคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2565   11 
 ระเบียบโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมว่าด้วยการลงโทษและตัดคะแนนความ     13 
 ประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2565 
 ภาคผนวก            16 
  แนวปฏิบัติช่วยกันรักษาทรัพย์สินส่วนตัว        17 
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมาสายของนักเรียน        17 
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลา  ป่วย  ขาด  ของนักเรียน       17 
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดเครื่องประดับนักเรียน       18 
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกนอกบริเวณโรงเรียน       18 
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับใบรับรองความประพฤติ      18 
  เกณฑ์คะแนนความประพฤติ         19 
  ขั้นความผิดและการพิจารณาบทลงโทษ        22 
  การเพ่ิมคะแนนความดีให้กับนักเรียน        23 
  แบบบันทึกท าสัญญานักเรียน         25 
  หนังสือสัญญาควบคุม ดูแลพฤติกรรม        26 
  การใช้โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารชนิดต่างๆของนักเรียน     27     
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      กฎกระทรวง 
             ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) 
              พ.ศ. 2563 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 รัฐมนตรีว่าก ารกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (6) และ (7) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท าการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประช าชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพ่ือกระท าการดังกล่าว   
  (7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระท าการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลม 
หรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย” 
  ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (9) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(9) เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือม่ัวสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง 
หรือผู้อื่น” 

 

 

 

        ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

          ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎกระทรวง 
ก ำหนดควำมประพฤติของนักเรียนและนักศึกษำ 

พ.ศ. 2548 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ 
   (1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
   (2) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
   (3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
   (4) ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด    
    (5) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน 
   (6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน เตรียมการหรือกระท าการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความ
ไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   (7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ 
   (8) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
   (9) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพ่ือเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
  ข้อ 2  ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 
 

 

     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123/ตอนท่ี 1 ก/หน้า 17/6 มกราคม 2549 
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ระเบียบโรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม 
ว่ำด้วยข้อปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 2565 

  ตามความมุ่งหมายละหลักการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 
6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครอง
นักเรียน ดังนี้ 
           หมวดทั่วไป 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ว่าด้วยข้อปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 2564”  
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับส าหรับนักเรียนปัจจุบัน โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
  ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ถัดจากวันที่ผู้อานวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ลงนามเป็นต้นไป 
  ข้อ 4 ระเบียบนี้ ผู้ปกครองหมายถึง บุคคลซึ่งมีนักเรียนไว้อุปการะหรือในความปกครอง หรือบุคคลที่ 
นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและไม่อยู่ในสภาพการเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา 
  ข้อ 5 นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 
โดยอาศัยอ านาจตาม 
   5.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
   5.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548 
   5.3 ระเบียบโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2564 
   5.4 ระเบียบโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ว่าด้วยข้อปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 2564 
  ข้อ 6 ให้หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เป็นผู้รักษาการให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ 
                หมวดที่ 1  
         ผู้ปกครองนักเรียน  
  ข้อ 7 นักเรียนอาจมีผู้ปกครองได้ 2 คน ดังนี้  
   7.1 ผู้ปกครองคนที่ 1 หมายถึง บุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้ในความปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดู เป็นผู้
บรรลุนิติภาวะ และไม่อยู่ในสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีหน้าที่ดูแลความประพฤติของนักเรียน  
   7.2 ผู้ปกครองคนที่ 2 หมายถึง บุคคลที่นักเรียนนั้นอาศัยอยู่ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและไม่อยู่ในสภาพ
การเป็นนักเรียน/นักศึกษา หน้าที่ควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน  
  ข้อ 8 นักเรียนทุกคนต้องมีผู้ปกครองคนท่ี 1 และในกรณีท่ีผู้ปกครองคนท่ี 1 ไมส่ามารถอยู่ดูแล
นักเรียนเป็นประจ าได้ นักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองคนที่ 2 เพ่ิมอีก 1 คน  
  ข้อ 9 นักเรียนต้องน าลายมือชื่อผู้ปกครองและถ่ายส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน เป็นหลักฐานให้
โรงเรียนเก็บไว้ในวันมอบตัว หรือหากจาเป็นต้องผ่อนผันกับทางโรงเรียนต้องดาเนินการภายใน 5 วัน นับแต่วัน
มอบตัวเข้าโรงเรียน  
  ข้อ 10 ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียน โดยควบคุมดูแลความประพฤติและการศึกษาเล่า
เรียนเพ่ือให้นักเรียนประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนตามพันธะสัญญาปรากฏในวันมอบตัว 
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                                                         หมวดที่ 2 
           กำรแต่งกำยมำโรงเรียน 
  ข้อ 11 เครื่องแบบนักเรียนชำยชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ( ม.1 – ม.3 ) 
   11.1 เสื้อ เป็นแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเนื้อเรียบไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด สาบเสื้อกว้าง 3 – 4 
เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร แขนเสื้อสั้นเพียงข้อศอกพองาม มีกระเป๋าติดอกข้างซ้ายขนาดกว้าง 
8 – 12 เซนติเมตร ลึก 10 – 15 เซนติเมตร ด้านหลังไม่มีจีบ เมื่อใส่เข้าในกางเกงให้เห็นเข็มขัดรัดรอบตัว 
   11.2 กำงเกง ใช้กางเกงผ้าสีกากีสั้นเหนือเข่า เมื่อวัดจากกลางลูกสะบ้าประมาณ 10 เซนติเมตร 
ส่วนกว้างขอบขาเมื่อยืนตรงจะกว้างจากขาประมาณ 8 – 10 เซนติเมตร ปลายขาพับไว้ข้างในกว้าง 5 
เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้าใช้ซิป มีกระเป๋าเล็กข้างหน้าหรือด้านข้างมีหูส าหรับสอดเข็มขัด 5 – 7 รู 
   11.3 เข็มขัด ใช้เข็มขัดสีน้ าตาลหัวสี่เหลี่ยมสีทอง ชนิดกลัดหัวรูเดียว มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด 
สาหรับสอดปลายเข็มขัดให้คาดเข็มขัดสอดใส่ในหูกางเกงเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย หรือใช้เข็มขัดลูกเสือ    
   11.4 รองเท้ำและถุงเท้ำ ใช้รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล ถุงเท้าสีน้ าตาลไม่มีลวดลาย ความยาว 7 – 12 
เซนติเมตร เหนือตาตุ่ม เวลาสวมให้ดึงข้ึนสุด ไม่พับ 
   11.5 กระเป๋ำนักเรียน ให้ใช้กระเป๋าของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมเท่านั้น 
   11.6 เล็บ ตัดสั้น ไม่ไว้เล็บยาวหรือทาด้วยสีต่างๆ 
   11.7 เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับใดๆ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือสายสีด า ส าน้ าตาล และเป็นสาย
เงิน (ไม่ใช้นาฬิกาแฟชั่น) 
  ข้อ 12 เครื่องแบบนักเรียนชำย ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-ม.6) 
  12.1 เสื้อ เป็นแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเนื้อเรียบไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด สาบเสื้อกว้าง 3 – 4 
เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร แขนเสื้อสั้นเพียงข้อศอกพองาม มีกระเป๋าติดอกข้างซ้ายขนาดกว้าง 
8 – 12 เซนติเมตร ลึก 10 – 15 เซนติเมตร ด้านหลังไม่มีจีบ เมื่อใส่เข้าในกางเกงให้เห็นเข็มขัดรัดรอบตัว 
  12.2 กำงเกง ใช้กางเกงผ้าสีด าขาสั้นเหนือเข่า เมื่อวัดจากกลางลูกสะบ้าประมาณ 10 เซนติเมตร 
ส่วนกว้างขอบขาเมื่อยืนตรงจะกว้างจากขาประมาณ 8 – 10 เซนติเมตร ปลายขาพับไว้ข้างในกว้าง 5 
เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้าใช้ซิป มีกระเป๋าเล็กข้างหน้าหรือด้านข้าง มีหูส าหรับสอดเข็มขัด 5 – 7 รู 
  12.3  เข็มขัด ใช้เข็มขัดสีด า หัวเหลี่ยมสีเงิน ชนิดกลัดหัวรูเดียว มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด
ส าหรับสอดปลายเข็มขัดให้คาดเข็มขัดสอดใส่ในหูกางเกงเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย 
 
   12.4 รองเท้ำและถุงเท้ำ ใช้รองเท้าผ้าใบสีด า ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย หรือถุงเท้าสีขาวพ้ืนถุงเท้าสี
เทาไม่มีลวดลาย อนุโลมให้ใส่ได้ความยาว 7 – 12 เซนติเมตร เหนือตาตุ่ม เวลาสวมให้ดึงขึ้นสุด ไม่พับหรือถุง
เท้าสั้นตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
   12.5 เล็บ ตัดสั้น ไม่ไว้เล็บยาวหรือทาด้วยสีต่างๆ 
  12.6 เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับใดๆ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือสายสีด า ส าน้ าตาล และเป็นสาย
เงิน (ไม่ใช้นาฬิกาแฟชั่น) 
  12.7 กระเป๋ำนักเรียน ให้ใช้กระเป๋าของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมเท่านั้น 
  ข้อ 13 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1 – ม.3) 
  13.1 เสื้อนักเรียนหญิงชั้นม.ต้น (ม.1 – ม.3) ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป เป็นเสื้อคล้ายคอพับ
ในตัว สวมศีรษะได้สะดวก ปกหลังเป็นแบบทหารเรือ แขนยาวเพียงเหนือข้อศอกเล็กน้อย ปลายแขนจีบ 6  
เกล็ด ผ้าหุ้มปลายแขนกว้าง 6 เซนติเมตร ติดกระดุมกิ๊บพอดีกับล าแขน ตัวเสื้อยาวเกินบั้นเอวลงไป 5 – 7 
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เซนติเมตร หรือวัดจากข้อมือขึ้นมาเมื่อยืนตรง ตั้งแต่ 10 – 15 เซนติเมตร ชายของเสื้อด้านล่างพับ 3 
เซนติเมตร ลึก 10 – 15 เซนติเมตร ติดที่ชายเสื้อข้างขวา 1 ใบ ต้องมีชุดทับทรงสวมทับเสื้อยกทรงก่อนสวม
เสื้อนักเรียนเสมอ 
  13.2 โบว์หูกระต่ำยผูกคอส ำหรับนักเรียนหญิง ม.ต้น ใช้ผ้าสีน้ าเงิน/กรมท่า ซึ่งเป็นสีเดียวกับ
กระโปรง ส่วนปลายกว้าง 6 – 8 เซนติเมตร ผูกเสมอกับกระดุมกิ๊บเม็ดแรก 
  13.3 กระโปรง ใช้ผ้าสีน้ าเงิน/กรมท่า พ้ืนเรียบไม่มีลวดลาย ขอบกระโปรงกว้าง 3 เซนติเมตร  
ตีเกล็ดด้านซ้าย ขวา ข้างละ 3 กลีบ ด้านหลังตีเกล็ดเช่นเดียวกับด้านหน้า เกล็ดเย็บตะเข็บตายตัว ยาว 2 
เซนติเมตร (จีบออกนอกตัวทั้ง ซ้าย ขวา) ความยาวของกระโปรงวัดจากรอบเอว เหนือสะดือลงมา ขณะยืน
ตรงให้ความยาวใต้เข่าประมาณ 10 เซนติเมตร ขอบพับเข้าข้างใน กว้าง 2 นิ้ว 
  13.4 รองเท้ำใช้รองเท้ำหนังสีด ำ ไม่มีลวดลาย มีสายหนังรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 3 เซนติเมตรและ
เวลาสวมห้ามพับสายรัดไปข้างหลังส้นเท้า 
  13.5 ถุงเท้ำ ใช้ถุงเท้าสีขาว เนื้อเรียบ หนาพอสมควร ไม่มีลวดลายและขอบไม่มีสีอื่น อนุโลมให้ใช้
แบบส้นถุงเท้าสีเทาได้ เวลาสวมให้พับขอบลงมา 3 - 5 เซนติเมตร สูงกว่าขอบรองเท้าข้ึนมา หรือไม่พับในกรณี
เป็นถุงเท้าสั้นขอบหนา หรือถุงเท้าสั้นตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
  13.6 เล็บ ตัดสั้น ไม่ไว้เล็บยาวหรือทาด้วยสีต่างๆ 
  13.7 เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับใดๆ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือสายสีด า ส าน้ าตาล และเป็น 
สายเงิน (ไม่ใช้นาฬิกาแฟชั่น) 

13.8 กระเป๋ำนักเรียน ให้ใช้กระเป๋าของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมเท่านั้น 
 

 ข้อที่ 14 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4 – ม.6) 
  14.1 เสื้อนักเรียนหญิงชั้น ม.ปลาย (ม.4 – ม.6) เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาว เนื้อขาวเกลี้ยงเรียบ ไม่บางเกินไป 
ไม่มีลวดลาย แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน 4 เซนติเมตร จีบเล็กน้อยท่ีปลายแขน มีสาบที่อกเสื้อกว้าง 3
เซนติเมตร มีกระดุมสีขาว 5 เม็ด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ไม่หลวมหรือคับเกินไป ต้องมีชุดทับทรงสวม
ทับเสื้อยกทรงก่อนสวมเสื้อนักเรียนเสมอ และสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงตลอดเวลา มองเห็นเข็มขัดชัดเจน 
   14.2 กระโปรง ใช้ผ้าสีน้ าเงิน/กรมท่า พ้ืนเรียบไม่มีลวดลาย ขอบกระโปรงกว้าง 3 เซนติเมตร ตี
เกล็ดด้านซ้าย ขวา ข้างละ 3 กลีบ ด้านหลังตีเกล็ดเช่นเดียวกับด้านหน้า เกล็ดเย็บตะเข็บตายตัว ยาว 2 
เซนติเมตร (จีบออกนอกตัวทั้ง ซ้าย ขวา) ความยาวของกระโปรงวัดจากรอบเอว เหนือสะดือลงมา ขณะยืน
ตรงให้ความยาวใต้เข่า ประมาณ 10 เซนติเมตร ขอบพับเข้าข้างใน กว้าง 2 นิ้ว 
   14.3 เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีด า ไม่มีลวดลาย กว้าง 1.5 – 4 เซนติเมตร หัวเข็มขัดใช้สีด าหุ้มปลอก
หนังสีเดียวกัน ขนาด 1 เซนติเมตร ส าหรับสอดปลายเข็มขัดให้คาดทับกระโปรง 
   14.4 รองเท้ำใช้รองเท้ำหนังสีด ำ ไม่มีลวดลาย มีสายหนังรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 3 เซนติเมตร 
และเวลาสวมห้ามพับสายรัดไปข้างหลังส้นเท้า 
   14.5 ถุงเท้ำ ใช้ถุงเท้าสีขาว เนื้อเรียบ หนาพอสมควร ไม่มีลวดลายและขอบไม่มีสีอื่น อนุโลมให้ใช้
แบบส้นถุงเท้าสีเทาได้ เวลาสวมให้พับขอบลงมา 3 - 5 เซนติเมตร สูงกว่าขอบรองเท้าข้ึนมา หรือไม่พับในกรณี
เป็นถุงเท้าสั้นขอบหนา หรือถุงเท้าสั้นตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
   14.6 เล็บ ตัดสั้น ไม่ไว้เล็บยาวหรือทาด้วยสีต่างๆ 
   14.7 เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับใดๆ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือสายสีด า ส าน้ าตาล และเป็นสาย
เงิน (ไม่ใช้นาฬิกาแฟชั่น) 
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   14.7 กระเป๋ำนักเรียน ให้ใช้กระเป๋าของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมเท่านั้น 
  ข้อที่ 15 ทรงผมนักเรียนชำย (ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น-ปลำย) 
   15.1 ให้ไว้ทรงรองทรงสูง หรือทรงนักเรียน ด้านหน้าและด้านบนความยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ไม่
หวีแสกกลาง ไม่ทาเจลหรือครีมทาผม ไม่ท าหรือตกแต่งเป็นทรงต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
   15.2 ห้ำมไว้หนวดเครำ หรือไว้จอนผม 
   - คิ้ว ไม่ถอน ไม่โกน ไม่กันและไม่เขียนคิ้ว 
   - ใบหน้ำ ไม่ตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่องส าอางทุกชนิด 
   ข้อที่ 16 ทรงผมนักเรียนหญิง  (ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น-ปลำย) 
   16.1 แบบท่ี 1 ตัดสั้นทรงนักเรียน ความยาวไม่เกินระดับมุมปาก ความยาวด้านข้างกับด้านหลัง
เท่ากัน ตัดตรง ไม่ดัด ไม่ซอย ไม่ท าสีผม ไว้หน้าม้าได้ ไม่มีเครื่องประดับผมทุกชนิด ยกเว้นติดกิ๊บธรรมดาสีด า 
   16.2 แบบที่ 2 ไว้ผมยำว รวบตึงมัดกลางท้ายทอย ใช้ยางมัดผมสีด า และผูกด้วยริบบิ้นแพร สีน้ า
เงิน/กรมท่า หรือแบบที่โรงเรียนก าหนด ห้ามใช้กิ๊บ โบว์ส าเร็จรูป ความยาวผมด้านหลังวัดจากขอบบนปกเสื้อ
ยาวไม่เกิน 15 เซนติเมตร ห้ามซอย ยึด ตัด หนีบ ท าสีผม หรือท าทรงผมแฟชั่นทุกรูปแบบ 
   16.3 แบบท่ี 3 ถักเปียรวบหลังท้ำยทอยแบบหำงเดียว เมื่อปล่อยเปียความยาวผมด้านหลังวัดจาก
ขอบบนปกเสื้อยาวไม่เกิน 15 เซนติเมตร ห้ามซอย ยืด ตัด หนีบ ท าสีผม หรือท าทรงผมแฟชั่นทุกรูปแบบ 

 คิ้ว ไม่ถอน ไม่โกน ไม่กันและไม่เขียนคิ้ว 
 ใบหน้ำ ไม่ตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่องส าอางทุกชนิด 

 ข้อ 17 กำรแต่งกำยมำโรงเรียนในโอกำสต่ำงๆ  
   17.1 การแต่งกายชุดพลศึกษาให้แต่งเฉพาะวันที่มีการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ดังนี้  
    17.1.1 เสื้อ ใช้เสื้อตามท่ีโรงเรียนก าหนดคือ  
     17.1.1.1 มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย/หญิง เสื้อสีเขียวโดยให้ปักชื่อบนอกด้านขวาตามขนาดที่
โรงเรียนก าหนดด้วยเส้นด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน ปักดาวตามระดับชั้นปีด้วยเส้นด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน 
ด้านบนของชื่อ   
     17.1.1.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย/หญิง เสื้อสีชมพูโดยให้ปักชื่อบนอกด้านขวาตามขนาดที่
โรงเรียนก าหนดด้วยเส้นด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน ปักดาวตามระดับชั้นปีด้วยเส้นด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน  
ด้านบนของชื่อ  
    17.1.2 กางเกง นักเรียนทุกระดับชั้นใช้กางเกงวอร์มขายาว ตามท่ีโรงเรียนก าหนดเป็นเครื่องแบบ
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  
    17.1.3 รองเท้า นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สวมใส่รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล นักเรียน
ชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สวมใส่รองเท้าผ้าใบสีด า ส่วนนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /
ปลาย สวมใส่รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย เชือกผูกรองเท้าเป็นสีเดียวกับรองเท้า  
  ข้อ 18 กำรปักชื่อ  
   18.1 กำรปกัชื่อ ให้ปักชื่อ-สกุล ของนักเรียนบนอกด้านซ้ายของเสื้อด้วยเส้นด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน 
ขนาดตัวอักษรสูง 1 เซนติเมตร  
   18.2 กำรปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน ให้ปักอักษรย่อ “ข.พ.” บนหน้าอกด้านขวาของเสื้อด้วยเส้นด้าย
หรือไหมสีน้ าเงิน ขนาดตัวอักษรสูง 1.5 เซนติเมตร 
  18.3 กำรปักเครื่องหมำยระดับชั้น  
    18.3.1 ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น ปักรูปดาว       บนเสือ้นักเรียนและเสื้อพลศึกษา ด้วยเส้นด้าย 
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หรือไหมสีน้ าเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร บนหน้าอกด้านขวาของเสื้อบนอักษรย่อโรงเรียน (ข.พ.) 
ดังนี้  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปัก 1 ดาว  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปัก 2 ดาว  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัก 3 ดาว    

    18.3.2 ระดับมัธยมศึกษาต้อนปลาย ปักรูปดาว      บนเสื้อนักเรียนและเสื้อพลศึกษาด้วยเส้นด้าย
หรือไหมสีน้ าเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร บนหน้าอกด้านขวาของเสื้อ บนอักษรย่อโรงเรียน (ข.พ.) 
ดังนี้  

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปัก 1 ดาว  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปัก 2 ดาว  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัก 3 ดาว  
  ข้อ 19 นักเรียนที่มาติดต่อราชการกับโรงเรียนในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นวันเปิดท าการสอนปกติหรือ
วันหยุด ให้แต่งเครื่องแบบนักเรียน 
 
       

หมวดที่ 3 
กำรใช้ยำนพำหนะมำโรงเรียน 

  ข้อ 20 นักเรียนที่มาเรียนโดยรถรับ – ส่งที่ทางโรงเรียนจัดให้ หรือมีผู้ปกครองมาส่ง ให้ลงรถท่ีประตู
โรงเรียน และเดินเข้ามาในโรงเรียน  
  ข้อ 21 กรณีมีความจ าเป็นต้องนารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ต้องให้ผู้ปกครองนักเรียนมาด าเนินการ
ขออนุญาตกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโดยตรง โดยกลุ่มบริหารงานกิจนักเรียนจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆไป 
ตามเหตุผลและความจ าเป็น และนักเรียนที่ได้รับอนุญาตให้น ารถจักรยาน หรือรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนให้
ปฏิบัติ ดังนี้  
   21.1 จัดเก็บไว้ให้ในที่ที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้  
   21.2 เมื่อถึงโรงเรียนให้จูงรถจากประตูโรงเรียนถึงโรงจอดรถ และเม่ือจะออกจากโรงเรียนจะต้องจูง
รถจากโรงจอดรถไปจนถึงประตูโรงเรียน  
   21.3 ไม่จอดรถขวางทางผู้อ่ืนเพื่อความสะดวกในการเข้า – ออก  
   21.4 ตรวจตราให้มีอุปกรณ์ส่วนควบคุมครบถูกต้องตามกฎหมาย  
   21.5 สวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่  
   21.6 เมื่อน ารถเก็บในโรงจอดรถแล้ว ห้ามน าออกก่อนเวลาเลิกเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน  
   21.7 ใส่กุญแจล๊อคล้อ เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
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      หมวดที่ 4  
      กำรใช้ทรัพย์สินของส่วนรวม  
  ข้อ 22 นักเรียนต้องใช้ทรัพย์สินของทางโรงเรียน และส่วนรวมอย่างระมัดระวัง มิให้เกิดการช ารุดและ
สูญหาย  
  ข้อ 23 นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนและชั้นเรียน ทิ้งขยะลงถังทุกครั้ง ไม่ขีด
เขียนทาความสกปรกให้กับทรัพย์สินของโรงเรียนและส่วนรวม  
  ข้อ 24 การใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนและของส่วนรวม เมื่อกระท าให้เกิดความเสียหาย นักเรียนจะต้อง
ชดใช้ตามมูลค่าของของที่ช ารุดหรือท าให้อยู่ในสภาพเดิม  
  ข้อ 25 ทรัพย์สินที่นักเรียนน ามาโรงเรียน ต้องดูแลรักษาให้ดี ถ้าสูญหายโรงเรียนไม่รับผิดชอบ 
 
       หมวดที่ 5  
                     กำรปฏิบัติตนทั่วไปในวันหยุดรำชกำร  
  ข้อ 26 นักเรียนที่มาโรงเรียนในวันหยุดราชการ เพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ ต้องมีหนังสือขออนุญาตจาก
ทางโรงเรียน  
  ข้อ 27 การมาโรงเรียนตามข้อ 19 ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองมาแสดงต่อทางโรงเรียนด้วย 
และเม่ือเสร็จกิจกรรมแล้ว ให้รีบกลับบ้าน จะถือโอกาสอ้างเพ่ือเที่ยวเตร่ที่อ่ืนมิได้ 
 
      หมวดที่ 6  
                  กำรปฏิบัติทั่วไปของนักเรียนในโรงเรียน  
  ข้อ 28 ก่อนออกจากบ้านแต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียน  
  ข้อ 29 ให้นักเรียนเดินเข้าโรงเรียน กราบไหว้พระพุทธรูป ท าความเคารพครูเวรหน้าประตูโรงเรียน
โดยการยกมือไหว้ ถ้ามียานพาหนะให้จอดเสียก่อนแล้วจึงท าความเคารพ จากนั้นจูงรถเข้าโรงจอดรถให้
เรียบร้อย  
  ข้อ 30 ก าหนดเวลา 07.50 น. นักเรียนลงเขตพ้ืนที่ เวลา 7.57 น. นักเรียนมาพร้อมกันหน้าเสาธง 
เวลาประมาณ 08.00 น. ประกอบกิจกรรมหน้าเสาธง  
  ข้อ 31 ในระหว่างที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ยกเว้นกรณีที่
มีความจ าเป็นเท่านั้นจะอนุญาตให้ออกช่วงพักกลางวัน หากนักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาอื่น
ต้องให้ผู้ปกครองมาขออนุญาตด้วยตนเอง โดยผ่านการเห็นชอบกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ผู้อ านวยการ
โรงเรียน หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
  ข้อ 32 เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน นักเรียนพึงอยู่ในความสงบ ไม่ส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้อ่ืน  
  ข้อ 33 นักเรียนต้องไม่ทิ้งเศษกระดาษหรือสิ่งของตามบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน ต้องทิ้งลงถังขยะ 
ทุกครั้ง  
  ข้อ 34 นักเรียนจะต้องไม่ขีดเขียนข้อความ รูปภาพ บนฝาผนัง หน้าต่าง โต๊ะ เก้าอ้ี หรือผนังห้องน้ า  
  ข้อ 35 การชี้แจง ประกาศ อบรม หน้าเสาธง หรือในโอกาสที่โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมอ่ืนๆให้ถือว่า
เป็นหน้าที่ของนักเรียนทุกคนจะต้องรับทราบและน าไปปฏิบัติ 
  ข้อ 36 การข้ึนลงอาคารให้เดินขึ้น ลง ชิดขวาอย่างมีระเบียบ ถอดรองเท้าและถือรองเท้าขึ้นอาคาร
เพ่ือช่วยกันรักษาความสะอาดของพ้ืนอาคาร 
  ข้อ 37 การใช้ห้องพิเศษต่างๆ ให้เป็นไปด้วยระเบียบการใช้ห้องพิเศษนั้นๆ 
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  ข้อ 38 นักเรียนที่ออกจากบ้านแล้ว แต่ยังไม่เข้าโรงเรียน โดยแอบซ่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆให้ถือว่า
นักเรียนเหล่านั้น มีความผิดตามระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยการหนีเรียน เป็นหน้าที่ของงานกิจการนักเรียนที่
จะด าเนินการตามระเบียบของทางโรงเรียน 
  ข้อ 39 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 11.00 น. – 12.00 น. และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย เวลา 12.00 น. – 13.00 น. จึงอนุญาตให้นักเรียนรับประทานอาหาร และซื้อกับข้าวในโรงเรียนได้ 
ไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับไปรับประทานอาหารที่บ้าน หรือนอกบริเวณโรงเรียน (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์) 
  ข้อ 40 การซื้อสินค้าในสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ให้ซื้อได้ตามเวลาที่สหกรณ์ร้านค้าก าหนดเท่านั้น  
  ข้อ 41 ห้ามนักเรียนน าบุคคลภายนอกที่ไม่เหมาะสมเข้ามาในโรงเรียน เมื่อมีผู้ปกครองมาพบ  
ให้พบที่ห้องกิจการนักเรียน ห้ามออกไปพบนอกบริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
  ข้อ 42 ห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอน  เว้นแต่ว่าครูผู้สอน
ให้ใช้ค้นคว้าข้อมูลเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอน สามารถใช้ได้ในคาบนั้นๆ และชว่งเวลาพกักลางวันเทา่นัน้ 
  ข้อ 43 ห้ามนักเรียนสวมเสื้อกันหนาวหรือเสื้ออ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่ช่วงฤดูหนาวเว้นแต่นักเรียนจะสวมในเวลา
ขับข่ีรถจักรยานยนต์ แต่เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน นักเรียนต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 
       หมวดที่ 7 

     กำรปฏิบัติตนทั่วไป 
  ข้อ 44 นักเรียนต้องไม่เที่ยวเตร่ในสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของ
ตนเองและสถาบัน 
  ข้อ 45 นักเรียนต้องแสดงกิริยามารยาท หรือการกระท าที่สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานภาพการ
เป็นนักเรียนต่อครูและบุคคลทั่วไป 
  ข้อ 46 นักเรียนต้องไม่ไปมั่วสุมก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น 
  ข้อ 47 ห้ามนักเรียนเล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย และห้ามท ากิจกรรมที่มีการพนันเพื่อเอา
ทรัพย์สิน 
  ข้อ 48 ห้ามนักเรียนสูบบุหรี่ สูบกัญชา ดื่มสุรา เสพสิ่งเสพติด หรือของมึนเมาต่างๆหรือมีสิ่งดังกล่าว
ไว้ในครอบครอง 
  ข้อ 49 นักเรียนต้องไม่เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่
ไปกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
  ข้อ 50 นักเรียนต้องไม่เข้าไปในสถานที่บริการ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน เช่น โต๊ะสนุ๊ก สถาน
เริงรมย์ อาบอบนวด สถานที่อโคจร บ่อนการพนันทุกชนิด ฯลฯ 
  ข้อ 51 นักเรียนต้องไม่ปฏิบัติตนในท านองชู้สาว หรือในลักษณะที่ผู้พบเห็นอาจเข้าใจในลักษณะชู้สาว 
หรือหนทางนาไปสู่ลักษณะชู้สาว 
  ข้อ 52 ห้ามนักเรียนลักขโมย พกพาอาวุธหรือของเล่นที่เป็นอันตราย หรือสิ่งทีส่ามารถใช้เป็นอาวุธ
เพ่ือใช้ในการประทุษร้าย 
  ข้อ 53 นักเรียนพึงแสดงความเคารพต่อครู ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่แสดงกิริยาวาจาที่ขาด 
สัมมาคารวะ หรือขาดความเคารพยาเกรงต่อครู  
  ข้อ 54 นักเรียนพึงเป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทดี  
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  ข้อ 55 ห้ามนักเรียนจัดงานเลี้ยงฉลอง หรือทัศนาจรกันเองโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีผู้ปกครอง
ควบคุมดูแล 
 
 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 
 
 
 
           (นายสนอง ศิลปกุล )  
                ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
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ระเบียบโรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม 
ว่ำด้วยกำรคุมควำมประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2565 

  เพ่ือให้การปกครองนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน กฎข้อบังคับของ
โรงเรียน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดแบ่งการ
ดูแลนักเรียนเป็นออกเป็นระดับต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้ง
ยังเป็นการปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน ดังนี้  
  ข้อ 1 ระเบียบนี้มีชื่อว่า “ระเบียบโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วา่ด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน 
พ.ศ. 2564”  
  ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป  
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
   นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ที่เป็นนักเรียนปัจจุบัน  
ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  
   ครูที่ปรึกษำ หมายถึง คร ูครูผู้ช่วย พนักงานราชการ อัตราจ้าง โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นครูที่ปรึกษา ท าหน้าที่ปกครองนักเรียนในระดับชั้นของตน  
   หัวหน้ำระดับ หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าระดับ ท าหน้าที่ปกครองในระดับ 
และเป็นประธานกรรมการในระดับชั้นนั้น  
   กำรลงโทษ หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนหรือ
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนให้มีความประพฤติดีหรือเข็ดหลาบ  
   กำรกระท ำผิด หมายถึงการที่นักเรียนประพฤติผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือของกฎกระทรวง  
   กำรท ำกิจกรรม หมายถึงการให้นักเรียนที่กระท าผิด ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ต่อครอบครอบครัว ต่อสถานศึกษาหรือต่อชุมชน  
  ข้อ 4 ให้นักเรียนแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ คนละ 100 คะแนน ต่อ 1 ปีการศึกษา เมื่อ
นักเรียนกระท าผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับจะต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ หรือเป็นไปตามรายการ
ลงโทษตามตารางที่ปรากฏในภาคผนวกท้ายระเบียบนี้  
  ข้อ 5 การลงโทษนักเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากโรงเรียน ก าหนดลงโทษนักเรียนตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 
2548 คือ  
   5.1 ว่ากล่าวตักเตือน รวมทั้งมีลายลักษณ์อักษรและไม่มีลายลักษณ์อักษร  
   5.2 ท าทัณฑ์บน  
   5.3 ตัดคะแนนความประพฤติ  
   5.4 ท ากิจกรรม  
 
  ข้อ 6 คะแนนเป็นเครื่องวัดความประพฤติของนักเรียนแต่ละคน ในรอบ 1 ปีการศึกษาเพ่ือพัฒนา  
ส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
  ข้อ 7 การด าเนินการส าหรับนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ มีดังนี้  
   7.1 ถูกตัด 30 – 40 คะแนน ให้ครูที่ปรึกษาเชิญผู้ปกครองมาพบ เพ่ือรับทราบปัญหาและหา
ทางแก้ไขร่วมกัน โดยบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร  
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   7.2 ถูกตัด 41 – 50 คะแนน ให้หัวหน้าระดับเชิญผู้ปกครองมาพบร่วมกันแก้ไขปัญหาและศึกษา
ปัญหาร่วมกับครูที่ปรึกษา บันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร  
   7.3 ถูกตัด 51 – 60 คะแนน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เสนอท าทัณฑ์บนและสัญญาระหว่าง
ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนที่ถูกตัดคะแนน  
   7.4 ถูกตัด 61 – 70 คะแนน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดเข้าค่ายเพ่ือปรับพฤติกรรม โดย
ผู้ปกครอง หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
   7.5 ถูกตัด 71 คะแนนขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา พิจารณาความเหมาะสม  
  ข้อ 8 ในกรณีที่กระท าผิดร้ายแรง และไม่ได้ระบุรายการลงโทษไว้ในตารางภาคผนวก ให้
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้างานกิจการนักเรียน หัวหน้าระดับทุก
ระดับ รองหัวหน้าระดับทุกระดับ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาระดับชั้น หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนพิจารณาการลงโทษตามความเหมาะสมและเป็นธรรม  

ข้อ 9 ให้หัวหน้างานกิจการนักเรียน รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบ 
 

      ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565  
 
 
          (นายสนอง ศิลปกุล )  
                ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
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ระเบียบโรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม 
ว่ำด้วยกำรลงโทษและตัดคะแนนควำมประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2565 

  เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม อยู่ในโอวาทค าสั่งสอนของครู – อาจารย์ 
และเป็นที่ชื่นชมของผู้ปกครอง อาศัยอ านาจตามโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม จึงก าหนดระเบียบว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียน โดยสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 
2548 ประกอบด้วย 4 สถาน จึงวางหลักเกณฑ์และวิธีการตัดคะแนนความประพฤติไว้ ดังนี้  
  ข้อ 1 ระเบียบนี้ให้ชื่อว่า “ระเบียบโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ว่าด้วยการลงโทษและตัดคะแนนความ
ประพฤตินักเรียน”  
  ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  
  ข้อ 3 คร ูหมายถึง ข้าราชการครูที่ท าการเรียนการสอนในโรงเรียน  
  ข้อ 4 ให้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ตามชนิดของพฤติกรรมความผิดของ
นักเรียน  
  ข้อ 5 การท าทัณฑ์บน และท ากิจกรรม เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการโรงเรียน  
  ข้อ 6 ชนิดของพฤติกรรมที่กระท าความผิด  
   6.1 ควำมผิดสถำนเบำ ได้แก่ ความผิดเล็กๆน้อยๆ ที่ได้แสดงพฤติกรรม ดังนี้  

  6.1.1 แต่งกายผิดระเบียบ  
    6.1.2 กิริยา วาจา หยาบคาบ  
    6.1.3 หนีเรียน / ไม่เข้าห้องเรียน  
    6.1.4 ไม่รักษาความสะอาดโรงเรียนและห้องเรียน  
    6.1.5 มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผล  
    6.1.6 ปีนรั้วเข้า – ออกโรงเรียน  
    6.1.7 ส่งเสียงอึกทึกบนห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
    6.1.8 เล่นกีฬาบนห้องเรียน  
    6.1.9 ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ  
    6.1.10 น ากระเป๋าผิดระเบียบมาโรงเรียนหรือไม่นากระเป๋ามาโรงเรียน  
    6.1.11 ไม่น าสมุดและหนังสือกลับบ้าน  
บทลงโทษ พบครูที่ปรึกษาเพ่ืออบรม บ าเพ็ญประโยชน์ 1 ครั้ง บันทึกพฤติกรรมไว้เป็นหลักฐานและตัดคะแนน
ความประพฤติ  
   6.2 ควำมผิดขัน้ปำนกลำง ได้แก่ ความผิดที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน หรือส่วนร่วม และท าให้
โรงเรียนเสียชื่อเสียง ดังนี้  
    6.2.1 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  
    6.2.2 เที่ยวกลางคืนเป็นนิจ  
    6.2.3 ประพฤติตนในทางชู้สาว  
    6.2.4 ทะเลาะวิวาท  
    6.2.5 เล่นการพนัน  
    6.2.6 สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง  
    6.2.7 ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรหรือผิดระเบียบการใช้รถจักรยานยนต์  
    6.2.8 ไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนรวม 6.2.9 โกหกหรือให้ความเป็นเท็จต่อครู  
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    6.2.10 ขาดเรียนเกิน 3 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ  
    6.2.11 ความผิดอื่นๆ ที่เทียบเคียงความผิดข้างต้น  
บทลงโทษ พบหัวหน้าระดับชั้นเรียนเพื่ออบรม บ าเพ็ญประโยชน ์1 ครั้ง บันทึกพฤติกรรมไว้เป็นหลักฐานและ
ตัดคะแนนความประพฤติ  
   6.3 ควำมผิดสถำนหนักได้แก่ ความผิดที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น แก่ส่วนร่วม และท าให้เสีย
ชื่อเสียงของโรงเรียนและหมู่คณะ ดังนี้  
    6.3.1 น าหนังสือลามกมาโรงเรียน  
    6.3.2 เป็นนักเลงการพนัน  
    6.3.3 ท าร้ายผู้อ่ืน  
    6.3.4 เป็นนักเลงอันธพาล  
    6.3.5 เสพสิ่งเสพติด ดื่มเครื่องดองของมึนเมา  
    6.3.6 ท าลายทรัพย์สินของส่วนรวมโดยเจตนา  
    6.3.7 แสดงกิริยาวาจาลบหลู่ดูหมิ่นครู  
    6.3.8 ปลอมแปลงลายเซ็นครู หรือผู้ปกครอง  
    6.3.9 จุดประทัดหรือวัตถุที่มีเสียงดังท าให้ผู้อ่ืนตกใจ  
    6.3.10 ยุยงส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด  
    6.3.11 เข้าไปในสถานที่ไม่บังควร เช่น สถานเริงรมย์ต่างๆโดยขาดเหตุผลอันควร  
    6.3.12 ความผิดอื่นๆ ที่เทียบเคียงความผิดข้างต้น 
บทลงโทษ พบครูกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เพ่ืออบรมแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ 1 ครั้ง 
บันทึกพฤติกรรมไว้เป็นหลักฐานและตัดคะแนนความประพฤติ  
   6.4 ควำมผิดขั้นร้ำยแรงได้แก่ ความผิดที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น แก่ส่วนร่วม และท าให้เสีย
ชื่อเสียงของโรงเรียนอย่างมาก ดังนี้  
    6.4.1 ลักทรัพย์  
    6.4.2 มียาเสพติดไว้ในครอบครองหรือเพ่ือจ าหน่าย  
    6.4.3 พกพาอาวุธมาโรงเรียน  
    6.4.4 มีพฤติกรรมชู้สาวขั้นเสียหาย  
    6.4.5 ทะเลาะวิวาทสถานหนักในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน  
    6.4.6 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือกระท าการใดๆ ที่ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนอย่างมาก   
    6.4.7 เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
    6.4.8 เคยได้รับโทษขั้นที่ 1 , 2 และ 3 มาแล้ว 
    6.4.9 ความผิดอ่ืนๆ ที่เทียบเคียงกับความผิดข้างต้น 
บทลงโทษ พบหัวหน้างานกิจการนักเรียน เพ่ือท าทัณฑ์บนแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ 1 ครั้ง 
บันทึกพฤติกรรมไว้เป็นหลักฐานและตัดคะแนนความประพฤติและถ้านักเรียนคนใดประพฤติไม่สมควรแก่
สภาพนักเรียนหรือเคยท าผิดขั้นที่ 1 , 2 และ 3 มาแล้วหลายครั้ง ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม จะเป็นเหตุให้ระเบียบวินัยหรือศีลธรรมอันดีงามของนักเรียนเสื่อมเสียไป กลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครอง  
มารับทราบเหตุผลแล้วให้นักเรียนผู้นั้นย้ายไปศึกษายังสถานศึกษาแห่งอ่ืน 
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      ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 
 
 
          (นายสนอง ศิลปกุล )  
                ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
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   แนวปฏิบัติช่วยกันรักษำทรัพย์สินส่วนตัว 

1. ไม่ทิ้งของมีค่าไว้บนห้องเรียน ควรน าติดตัวตลอดเวลา  
2. ถ้าน าเงินมาเป็นจ านวนมากหรือน าของมีค่ามาโรงเรียน ควรฝากไว้กับคุณครูที่ปรึกษา  
3. ชั่วโมงท่ีเรียนวิชาพลศึกษา ควรฝากของมีค่าไว้กับครูผู้สอน เช่น นาฬิกา กระเป๋าเงิน ฯลฯ  
4. ถ้าทรัพย์สินสูญหายรีบแจ้งกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนทันที  
5. เครื่องประดับที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน โรงเรียนจะด าเนินการ ดังนี้  
 5.1 เครื่องประดับมีค่า เช่น สร้อย แหวน ให้ผู้ปกครองมาขอรับคืน  
 5.2 เครื่องประดับที่ไม่มีค่า จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

                        แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรมำสำยของนักเรียน 
   

 เพ่ือให้งานระเบียบวินัย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
บรรลุผลตามเจตจ านงของหลักสูตรและความคาดหวังของครูผู้สอน ผู้ปกครอง เป็นการฝึกฝนนิสัยให้นักเรียน
ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ งานกกจิการนักเรียนจึงก าหนดแนวปฏิบัติการมาสาย
ของนักเรียนดังนี้  
    1. นักเรียนมาสาย คือ นักเรียนที่มาหลังเข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง ก่อนครูเวรพูด 
ให้ครูที่ปรึกษาเช็คชื่อให้ และให้ครูเวรสั่งนักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์  
    2. นักเรียนที่มาสายหลังจากที่ครูเวรขึ้นพูดหน้าเสาธง ครูเวรบันทึกชื่อไว้เป็นหลักฐาน ครูทีป่รึกษา
เช็คขาดแถวให้กับนักเรียน 
 

                          แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลำ  ป่วย  ขำด  ของนักเรียน 
 
  1. นักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนเพราะเจ็บป่วย ให้ยื่นใบลาในวันที่เจ็บป่วยนั้น ถ้าไม่ได้ยื่นในวันที่
เจ็บป่วยให้น ามายื่นในวันแรกที่มาเรียน ถ้าลาเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาพร้อมกับใบลา และ
ใบลานั้นจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ปกครองจึงจะถูกต้องสมบูรณ์ ถ้าไม่มีลายมือชื่อผู้ปกครอง ถือว่าจดหมายนั้น
เป็นโมฆะ ครูผู้สอนอาจจะลงเวลาเรียนเป็นขาดเรียนได้ หรืออาจจะโทรศัพท์มาลาครูที่ปรึกษาที่โรงเรียน และ
ให้ครูที่ปรึกษาเขียนใบลาลงชื่อกากับแทนผู้ปกครอง  
  2. ถ้านักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนเพราะมีกิจธุระส่วนตัวให้ส่งใบลาก่อนที่จะลา แต่ถ้าเหตุจ าเป็นรีบด่วน
ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับลาป่วย พร้อมทั้งค ารับรองของผู้ปกครอง หรือครูที่ปรึกษา  
 3. ถ้านักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน โดยไม่ทราบสาเหตุ 3 วัน โรงเรียนจะส่งหนังสือหรือโทรศัพท์ไปแจ้ง
เตือน  
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        แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยึดเครื่องประดับนักเรียน 
  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน  ห้ามนักเรียนใช้เครื่องประดับและ 
ของมีค่า  เพ่ือให้การปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นไปในแนวเดียวกันของโรงเรียน  จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้  
   1. นักเรียนที่ใช้เครื่องประดับอันไม่เหมาะสมแก่สภาพนักเรียน  หรือใช้ของมีค่า  ครูที่พบเห็น 
นอกจากจะด าเนินการลงโทษแล้วให้ยึดเก็บของมีค่าและเครื่องประดับไว้  
   2. การยึดเก็บของมีค่าหรือเครื่องประดับ  ให้ปฏิบัติดังนี้  
    2.1 น าของมีค่าหรือเครื่องประดับท่ีเก็บยึดส่งหัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน  หรือครูในกลุ่มงานฯ 
ที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือลงทะเบียน  
    2.2 การน าส่งให้มีการเซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
    2.3 ถ้าเป็นของมีค่าต้องเซ็นต่อหน้าทั้งสองฝ่าย  
   3. ผู้ยึดเก็บแจ้งให้นักเรียนทราบดังนี้  
    3.1 ของมีค่ามากต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองมารับคืน  โดยพบครูที่ยึดเก็บก่อน  แล้วจึงมารับ
คืนทีห่ัวหน้างานกิจการนักเรียน หรือครูที่ได้รับมอบหมาย  
    3.2 เครื่องประดับอื่นที่ไม่มีค่าจะไม่คืนให้แก่นักเรียนไม่ว่ากรณีใด ๆ  เว้นแต่จะมีเหตุสมควรเท่านั้น  

          แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรออกนอกบริเวณโรงเรียน 

   1. เขียนขออนุญาตออกนออกบริเวณโรงเรียนที่ห้องกิจการนักเรียน  
  2. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  รับบัตรออกนอกบริเวณโรงเรียนที่ห้องกิจการนักเรียน  
   3. เมื่อกลับเข้ามาในโรงเรียน  ให้น าบัตรมาคืนที่ห้องกิจการนักเรียน  พร้อมกับลงชื่อและเวลากลับที่
สมุดขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

      แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรขอรับใบรับรองควำมประพฤติ 

  1. ขอแบบฟอร์มการขอใบรับรองความประพฤติท่ีห้องกิจการนักเรียน  แล้วกรอกข้อมูลให้ละเอียด   
ชัดเจน  ตามความจริง  
  2. ส่งคืนแบบฟอร์มที่ห้องกิจการนักเรียน  หลังจากนั้น  1  วันท าการ  ให้ติดต่อขอรับใบรับรองความ
ประพฤติที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองแล้วที่ห้องกิจการนักเรียน  
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เกณฑ์คะแนนควำมประพฤติ 
โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม อ ำเภอสว ีจังหวัดชุมพร 

ที ่ ประเภทควำมผิด 
ตัดคะแนน 

ควำมประพฤติ 
กำรปฏิบัติ  

และกำรลงโทษ 
1 แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
2 กล่าววาจาหยาบคาย ไม่สุภาพ  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
3 ไม่ปัก ชื่อ-สกุล และชื่อย่อของโรงเรียน  5 ตักเตอืน/ตัดคะแนน 
4 สวมเสื้อท่ีไม่ใช่ของตนเอง/สถาบันอื่น  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
5 ทรงผมผิดระเบียบของโรงเรียน  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
6 สวมใส่เครื่องประดับ วัตถุมงคลที่ไม่สุภาพ  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
7 ไม่สวมถุงเท้า/รองเท้า  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
8 ทิ้งขยะมูลฝอยในโรงเรียน  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
9 ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง กระโปรง  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
10 เหยียบส้นรองเท้า  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
11 ใช้เครื่องส าอางแต่งหน้า  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
12 ทาเยล  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
13 ไว้เล็บ ทาเล็บ เคลือบเล็บ เพ็นท์เล็บ  5 ตักเตอืน/ตัดคะแนน 
14 มาสายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
15 ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
16 ขาดเรียน (ไม่ส่งใบลา)  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
17 จอดรถนอกบริเวณที่ก าหนด  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
18 ใช้กระเป๋าไม่ถูกต้องตามที่โรงเรียนก าหนด  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 

19 
วิ่งบนอาคารเรียน เล่นกีฬาบนอาคารเรียน ส่งเสียงดัง สร้างความ
ร าคาญแก่ผู้อ่ืน  

5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 

20 ขีดเขียน โต๊ะ เก้าอ้ี ผนังอาคาร/ห้องน้ า หรือสาธารณะสมบัติอ่ืนๆ  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
21 ปีนรั้ว เข้า-ออก โรงเรียน หรือบริเวณป่าด้านหลังโรงเรียน  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
22 ไม่น าสมุด หนังสือเรียนกลับบ้าน  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
23 สวมเสื้อกันหนาวไม่ถูกกาลเทศะ  5 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
24 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  10 ตักเตือน/ตัดคะแนน 

บ าเพ็ญประโยชน์ 
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ที ่ ประเภทควำมผิด 
ตัดคะแนน 

ควำมประพฤติ 
กำรปฏิบัติ  

และกำรลงโทษ 

25 ชักน าบุคคลอ่ืนเข้ามาก่อกวนในโรงเรียน  20 
แจ้งผู้ปกครอง ตัดคะแนน 

ท าสัญญา 
26 ใช้โทรศัพท์ในเวลาที่ไม่เหมาะสม  10 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
27 ไม่ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น โฮมรูม ท าความสะอาด

ห้องเรียน ดูแลเขตพ้ืนที่ และ อ่ืนๆ  
10 

ตักเตือน/ตัดคะแนน 

28 ไม่นาอุปกรณ์การเรียนมาโรงเรียน  10 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
29 พูดเท็จจนก่อให้เกิดความเสียหาย  10 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
30 แสดงกริยาไม่เหมาะสม/ ก้าวร้าวต่อครู  10 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
31 หนีเรียน 10 ครบ 3 ครั้ง แจ้งผู้ปกครอง 

32 
แสดงตนเป็นนักเลงหัวไม้ ข่มขู ่ข่มเหง กลั่นแกล้ง รังแก บังคับ
และอ่ืนๆ  

20 
แจ้งผู้ปกครอง  

ตัดคะแนน ท าสัญญา 

33 ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนและผู้อ่ืน  20 
แจ้งผู้ปกครอง  

ตัดคะแนน ท าสัญญา 

34 เที่ยวกลางคืนเป็นนิจ  20 
แจ้งผู้ปกครอง  

ตัดคะแนน ท าสัญญา 

35  เข้าไปมั่วสุมในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม  20 
แจ้งผู้ปกครอง  

ตัดคะแนน ท าสัญญา 

36  ปลอมลายมือครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป  20 
แจ้งผู้ปกครอง  

ตัดคะแนน ท าสัญญา 

37  เล่นการพนันและมีอุปกรณ์เล่นการพนัน  30 
แจ้งผู้ปกครอง  

ตัดคะแนน ท าสัญญา 

38  ทะเลาะวิวาทยุยงส่งเสริมให้แตกความสามัคคี  30 
แจ้งผู้ปกครอง  

ตัดคะแนน ท าสัญญา 

39  พกพก จ าหน่าย สารเสพติด (บุหรี่ เหล้า ของมึนเมา)  30 
แจ้งผู้ปกครอง  

ตัดคะแนน ท าสัญญา 

40  เสพสารเสพติดตามพระราชบัญญัติสารให้โทษ  60 
แจ้งผู้ปกครอง  

ตัดคะแนน ท าสัญญา 

41  พกพาสื่อลามกอนาจารเข้ามาในโรงเรียน  30 
แจ้งผู้ปกครอง  

ตัดคะแนน ท าสัญญา 

42 ลักขโมย ลักทรัพย์  30 
แจ้งผู้ปกครอง  

ตัดคะแนน ท าสัญญา 
43 ปกปิดความผิดของเพ่ือน หรอืไม่ให้ความร่วมมือในการสืบหา

ผู้กระท าผิด  
10 

ตักเตือน/ตัดคะแนน 

44 พกพาอาวุธหรือวัตถุอื่นเพ่ือการทะเลาะวิวาท  30 
แจ้งผู้ปกครอง ตัดคะแนน 

ท าทัณฑ์บน 
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45 จุดประทัดหรือวัตถุท่ีมีเสียงคล้ายประทัด ท าให้ผู้อื่นตกใจ  20 ตักเตือน/ตัดคะแนน 
46 มีความประพฤติไม่เหมาะสมท าให้เสียชื่อเสียงของโรงเรียน

อย่างร้ายแรง  
50 

แจ้งผู้ปกครอง  
ตัดคะแนน ท าทัณฑ์บน 

47 ค้า เสพสารเสพติด (ยาบ้า เฮโรอิน ฝิ่น กัญชา ฯลฯ)  50 
แจ้งผู้ปกครอง ตัดคะแนน 

ท าทัณฑ์บน 

48 ชู้สาว (แล้วแต่กรณี)  30 – 50 
แจ้งผู้ปกครอง ตัดคะแนน 

ท าสัญญา ท าทัณฑ์บน 
49 ความผิดอื่นๆที่ทางโรงเรียนไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบแล้วแต่

ลักษณะความผิด  
5- 50 

แล้วแต่ประเภท 
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ขั้นควำมผิดและกำรพิจำรณำบทลงโทษ 

ที ่ ขั้นควำมผิด กำรพิจำรณำบทลงโทษ 

1 
นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 
10 – 30 คะแนน  

ว่ากล่าวตักเตือน อบรมสั่งสอน บ าเพ็ญประโยชน์ และมีหนังสือ
แจ้งผู้ปกครองทราบเพ่ือหาทางป้องกันและแก้ไขร่วมกัน
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  

2 
นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 
31 – 40 คะแนน  

เชิญผู้ปกครองมาพบ เพ่ือรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไข
ร่วมกัน โดยบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร  

3 
นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 
41 – 50 คะแนน  

ผู้ปกครองมาพบ เพ่ือรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน 
บันทึกข้อมูล (ท าสัญญา)เป็นลายลักษณ์อักษร  

4 
นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 
51 – 60 คะแนน  

เสนอท าทัณฑ์บน และสัญญาระหว่างผู้ปกครองนักเรียน 
นักเรียนที่ถูกตัดคะแนน  

5 
นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 
61 – 70 คะแนน  

จัดเข้าค่ายเพ่ือปรับพฤติกรรม โดยผู้ปกครอง หัวหน้าระดับ  
ครูที่ปรึกษา รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

6 
นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 
71 คะแนน ขึ้นไป  

ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาความเหมาะสม  

*** หมายเหตุ ความประพฤติที่ร้ายแรงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ 
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ประกำศโรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม 
เรื่อง กำรเพิ่มคะแนนควำมดีให้กับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565 

------------------------------------ 

  ด้วยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัดท าระเบียบโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ว่าด้วยการลงโทษ 
และการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน ปีการศึกษา 2564  
  เพ่ือเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนที่ท าคุณความดี สร้างคุณประโยชน์แก่โรงเรียนและ สังคม 
ดังนั้นจึงเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รำยกำร ได้คะแนน หมำยเหตุ 
1 คณะกรรมการนักเรียนระดับโรงเรียน  30  
2 คณะกรรมการนักเรียนระดับห้อง  20  
3 หัวหน้าห้อง  20  
4 รองหัวหน้าห้อง  15   
5 เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการหรือเป็นนักกีฬาระดับประเทศ  50  
6 เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการหรือเป็นนักกีฬา ระดับจังหวัด  30  
7 เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการหรือเป็นนักกีฬา ระดับสหวิทยาเขต  20  
8 เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการหรือเป็นนักกีฬาระดับโรงเรียน  10  
9 ได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการหรือการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ  70  
10 ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาการหรือการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ  60  
11 ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันทักษะวิชาการหรือการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ  50  
12 ได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการหรือการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด  40  
13 ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาการหรือการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด  30  
14 ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันทักษะวิชาการหรือการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด  20  
15 ได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการหรือการแข่งขันกีฬาระดับสหวิทยาเขต  20  
16  ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาการหรือการแข่งขันกีฬาระดับสหวิทยาเขต  15  
17  ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันทักษะวิชาการหรือการแข่งขันกีฬาระดับสหวิทยาเขต  10  
18  ได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการหรือการแข่งขันกีฬาระดับโรงเรียน  15  
19  ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาการหรือการแข่งขันกีฬาระดับโรงเรียน  10  
20  ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันทักษะวิชาการหรือการแข่งขันกีฬาระดับโรงเรียน  5  
21  ให้ความร่วมมือในการหาผู้กระท าผิด  10  
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ที ่ รำยกำร ได้คะแนน หมำยเหตุ 
22  ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน หรือกิจกรรมสาธารณะ หรือการกระท าตน

สมควร แก่การยกย่อง  
20 

 

23  เป็นนักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  30  
24  เก็บสิ่งของ / ทรัพย์สินได้  20  
25  ได้รับเกียรติบัตรจากหน่วยงานต่างๆ  30   
26  อ่ืนๆ  โรงเรียนพิจารณา

ตามความเหมาะสม 
 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  
    ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 
         (นายสนอง ศิลปกุล)  
                                              ผู้อานวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
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        แบบบันทึกท ำสัญญำนักเรียน  
          โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  
            ต าบลเขาทะลุ อ าเภอสวี  
          จังหวัดชุมพร 86130  
        วันที่…….เดือน………………………พ.ศ………….  
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม   
   ข้าพเจ้า………………..……………………………….………..ผู้ปกครองของ…………………………..………...............
นักเรียนชั้น................…ปีการศึกษา………..……..ได้มาพบกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ตามหนังสือที่  
ศธ 04262.14/….…………………. ลงวันที่………………………….…...เดือน…..………….……พ.ศ……………………..……  
  ด้วย(ชื่อนักเรียน)……………………..................................นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้า  
ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนเรื่อง……………………………………………….…………………………………………….  
สมควรได้รับโทษ จึงขอท าสัญญาไว้กับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะว่ากล่าวตักเตือน (ชื่อนักเรียน)……………………………………………………………..  
ไม่ให้ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ถ้าหากยังฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอีก ข้าพเจ้ายินยอมให้
โรงเรียนพิจารณาโทษ ตามระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยความประพฤติ และการปฏิบัติตนของนักเรียน 
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ตามสมควรแก่ความผิด  
  ข้าพเจ้าให้สัญญาไว้ ณ วันที่……….…….เดือน…………………………..………พ.ศ………………………. 

      ลงชื่อ.............................................  นักเรียน  
      (…………………………..…………………….) 
      ลงชื่อ.............................................  ผู้ปกครอง 
      (…………………………..…………………….) 
      ลงชื่อ.........................................  ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา  
      (…………………………..…………………….)  
      ลงชื่อ.............................................  หัวหน้าระดับชั้น  
      (………………………………………………….)  
      ลงชื่อ............................................. หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน 
              (นายศุภชัย นวนหงษ์) 
      ลงชื่อ.............................................  
               (นายสนอง ศิลปกุล) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  
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                                     โรงเรยีนเขำทะลุพิทยำคม 
      หนังสือสัญญำควบคุม ดูแลพฤติกรรม  
                วันที.่.............เดือน.............................พ.ศ.............  
ตอนที่ 1 ส ำหรับผู้ปกครอง  
  ข้าพเจ้า..............................................ผู้ปกครองนักเรียน (ชื่อ).........................................………… 
ขอรับทราบความผิดของนักเรียนในปกครอง ที่ฝ่าฝืนระเบียบทางโรงเรียน เรื่อง.......................................  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
โดยได้รบัการลงโทษตามความผิดจากทางโรงเรียน คือ  
  O ว่ากล่าวตักเตือน      O ทัณฑ์บน  
  O ตัดคะแนนความประพฤติ................คะแนน  O ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
  O อื่น ๆ ...............................................................  
  ข้าพเจ้าในฐานะผู้ปกครองนกัเรียน ขอให้สัญญาวา่ จะดแูลนักเรียนให้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
ของทางโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ทุกประการ หากนักเรียนกระท าผดิสัญญาที่ท าไว ้ข้าพเจ้ายนิดีให้ทาง
โรงเรียนดาเนินการทัณฑ์บน หรือโทษตามกรณคีวามผดิ และขา้พเจ้ายินดีที่จะมาพบกลุ่มบรหิารกิจการ
นักเรียน เพื่อรับทราบและด าเนินการลงโทษทีโ่รงเรียนพจิารณา  
     ลงชื่อ.............................................ผู้ปกครอง  
       (................................................)  
2. ส ำหรับนักเรียน  
  ข้าพเจ้า (ชื่อนักเรียน).....................................................ชั้น ม............./..............  
ได้รบัทราบสัญญาควบคุมดแูลพฤตกิรรมนกัเรียนที่ผู้ปกครองได้ท าไว้กับทางโรงเรียนแลว้ โดยยินดีที่จะ
ปฏิบัตติามทกุประการ ถ้าหากฝ่าฝืนอกี ข้าพเจ้ายินยอมรับโทษตามระเบียบของโรงเรียน 
เขาทะลุพิทยาคม โดยไม่มเีงือ่นไขใด ๆ ทั้งสิ้น  
  ลงชื่อ.......................................นักเรียน    ลงชื่อ.....................................ครูที่ปรึกษา  
     (................................................)    (................................................) 
 ลงชื่อ.......................................ครูที่ปรึกษา     ลงชื่อ.....................................หัวหน้าระดับ  
  (................................................)       (................................................) 
  ลงชื่อ........................................    ลงชื่อ........................................ 
      ( นายศุภชัย นวนหงษ์ )             ( นายสนอง ศิลปกุล ) 
     หวัหน้างานกิจการนักเรียน            ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  
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             ประกำศโรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม  
   เรื่อง กำรใช้โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสำรชนิดต่ำงๆของนักเรียน  
 

  ด้วยมีนักเรียนจ านวนมากน าโทรศัพท์มือถือ หรือเคร่ืองมือสื่อสารชนิดตา่งๆมาโรงเรียน ดังนัน้เพื่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม จึงได้ก าหนดมาตรการการใช้โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารชนิด
ต่างๆ ส าหรับนักเรียน ดังนี ้ 
1. นักเรียนห้ามใช้โทรศัพท ์หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆในห้องเรียนโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากครูผูส้อนโดยเด็ดขาด  
2. ห้ามชาร์ทโทรศัพท ์หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆในห้องเรียน แต่หากครูผู้สอนให้ใช้ในการค้นคว้า หรือสืบค้น นักเรียน 
สามารถชาร์ทไฟในห้องเรียนได ้ 
3. ห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท ์หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ในขณะท าการเรียนการสอน ใชไ้ด้เฉพาะช่วงเวลาพัก
รับประทานอาหารกลางวนัเท่านั้น เว้นแต่ครูผูส้อนให้ใช้ค้นควา้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สามารถใช้ได้
ในคาบนั้นๆเทา่นัน้  
4. กรณีผู้ปกครองมีธุระด่วนหรอืจ าเป็นที่จะต้องติดต่อนักเรียน สามารถติดต่อไดท้ี ่หมายเลข 077-620062 (โรงเรียน)  
หมายเลข 093-6864457 (หัวหน้างานกิจการนักเรียน) หมายเลข 096-9615593 (รองผู้อ านวยการโรงเรียน) 
หมายเลข 095-1615535 (ผู้อ านวยการโรงเรียน) หรือติดต่อครูที่ปรึกษา  
5. กรณีนักเรียนมีธุระด่วน หรือมีความจ าเปน็ที่จะต้องติดต่อกับผู้ปกครอง ให้ขออนุญาตครูประจาวิชา ครูที่ปรึกษา  
หัวหน้างานกิจการนักเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้อ านวยการโรงเรียน  
  บทลงโทษกรณีฝ่ำฝืน  
   คร้ังที่ 1 จะยึด และรับคืนหลังเวลาเลิกเรียน  
   คร้ังที่ 2 จะยึด 1 วัน และรับคืนเวลาหลังเลิกเรียนของวันถัดไป  
   คร้ังที่ 3 จะยึดไว ้1 สัปดาห์ ผู้ปกครองรับทราบการยึด ครบก าหนดนักเรียนรับคืน  
   คร้ังที่ 4 จะยึดไว ้1 เดือน ผู้ปกครองรับทราบการยึด ครบก าหนดนักเรียนรับคืน  
   คร้ังที่ 5 จะยึดไว ้1 ภาคเรียน ผูป้กครองรับทราบการยึด ครบก าหนดนักเรียนรับคนื  
  กำรยึดและกำรจัดเก็บ  
ครูทุกคนเมื่อพบเห็นการใช้โทรศัพท์ผิดเวลาของนักเรียน สามารถตักเตือน หรือยึดได้ในเบื้องต้น โดยอยู่ใน ดุลพินิจ
ของครูท่านนั้นๆ แล้วนาสง่ที่ฝา่ยกิจการนักเรียน โดยบนัทึกยี่หอ้ รุ่น ชื่อ – สกุล ชั้น ของนักเรียน ซึ่งงานกิจการ
นักเรียนจะจัดเก็บในทีป่ลอดภัยต่อไป  
  ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างเคร่งครัด เต็มกาลังความสามารถและเกิดความเรียบรอ้ย เป็นผลด ี
แก่ทางโรงเรียนต่อไป  
  ทั้งนี ้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นตน้ไป  
      ประกาศ ณ วันที ่1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
 
 
           ( นายสนอง ศิลปกุล )   

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลพุิทยาคม  
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ใบลานักเรียน 
        บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่...........ต...................  

อ.......................จ...........................................  
       วันที่................เดือน..........................พ.ศ.........................  
 
เรียน คุณครูที่ปรึกษาและคุณครูประจ าวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ............../................ที่เคารพ  
  เนื่องด้วยกระผม / ดิฉัน (บอกสาเหตุและผลของการลาให้ชัดเจน).......................................................  
................................................................................................ ...........................................................................  
  กระผม / ดิฉันจึงขออนุญาต ลาป่วย ลากิจ มีก าหนด..................วัน นับตั้งแต่  
วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................ถึงวันที่...........เดือน.............................พ.ศ.........................  
เมื่อครบก าหนดแล้วกระผม / ดิฉัน จะมาเรียนตามปกติ  
 
       ด้วยความเคารพอย่างสูง  

  ลงชื่อ..........................................(นักเรียน)  
           (....................................................)  
ขอรับรองว่า ข้อความในจดหมาย ของ ด.ญ./ด.ช./นาย/น.ส..........................................................เป็นความจริง  
 
ลงชื่อ........................................ผู้ปกครอง  
(......................................................)  
 
 
ครูประจ ำชั้น / ครูที่ปรึกษำ รับทรำบ  
ลงชื่อ................................................  
(.......................................................)  
 
หมำยเหตุ นักเรียนจะต้องส่งใบลาทันทีในวันที่มาเรียนตามปกติ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียนและมีผลต่อคะแนน
ความประพฤติ และหากมีใบรับรองแพทย์ให้แนบมาพร้อมกับใบลานี้ 
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ด้านหน้าและด้านบนความยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ไม่หวีแสกกลาง ไม่ทาเจลหรือครีมทาผม  
ไม่ทาหรือตกแต่งเป็นทรงต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

 

ทรงผมนักเรียนชำยชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

รองทรงสูงนักเรียน 

ด้ำนหน้ำ ด้ำนหลัง 

ด้ำนข้ำง 
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รวบตึงมัดกลางท้ายทอย ใช้ยางมัดผมสีด า และผูกด้วยริบบิ้นแพร สีน้ าเงิน/กรมท่า หรือแบบที่โรงเรียนก าหนด 
ห้ามใช้กิ๊บ โบว์ส าเร็จรูป ความยาวผมด้านหลังวัดจากขอบบนปกเสื้อยาวไม่เกิน 15 เซนติเมตร  

ห้ามซอย ยึด ตัด หนีบ ท าสีผม หรือท าทรงผมแฟชั่นทุกรูปแบบ 

 

 

ทรงผมนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ไว้ผมยำว 

ด้ำนหน้ำ ด้ำนหลัง 

ด้ำนข้ำง 
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กำรแต่งกำยชุดนักเรียนชำยระดับช้ันมัธยมศกึษำตอนต้น (ม.1 - ม.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงกำรปักอักษรย่อ ชื่อ-สกุล 
และดำวแสดงระดับชั้น 

ข.พ. 
ประกายเพชร  แสงจินดา 

 

ปักชื่ออักษรย่อ “ข.พ.” บริเวณหน้าอก
ด้ านขวาด้ านบนสุ ดด้ วย ไหมสี น้ า เ งิ น 
ปักชื่อ - สกุล บริเวณหน้าอกด้านขวาใต้
อั ก ษ ร ย่ อ  “ข .พ . ”ด้ ว ย ไ ห ม สี น้ า เ งิ น 
 

ปักดำวแสดงระดับชั้นด้วยไหมสีน้ าเงิน ด้านล่างชื่อ-สกุล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปัก 1 ดาว  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปัก 2 ดาว  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัก 3 ดาว 

กำงเกง ใช้กางเกงผ้าสีกากี 

รองเท้ำและถุงเท้ำ ใช้รองเท้าผ้าใบ และถุงเท้าสีน้ าตาล 

เข็มขัด ใช้เข็มขัดสีน้ าตาลหัวสี่เหลี่ยมสีทอง  
ชนิดกลัดหัวรูเดียว มีปลอกหนังสีเดียวกับ
เข็มขัด 

เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับใดๆ 
ยกเว้นนาฬิกาข้อมือสายสีด า ส าน้ าตาล 
และเป็นสายเงิน (ไม่ใช้นาฬิกาแฟชั่น) 

เสื้อ เป็นแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเนื้อ
เรียบไม่บางจนเกินไป 
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กำรแต่งกำยชุดนักเรียนหญิงระดับช้ันมัธยมศกึษำตอนต้น (ม.1 - ม.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงกำรปักอักษรย่อ ชื่อ-สกุล 
และดำวแสดงระดับชั้น 

ข.พ. 
สุวิชาดา ยุติมิตร 

 

ปักชื่ออักษรย่อ “ข.พ.” บริเวณหน้าอก
ด้ านขวาด้ านบนสุ ดด้ วย ไหมสี น้ า เ งิ น 
ปักชื่อ - สกุล บริเวณหน้าอกด้านขวาใต้
อั ก ษ ร ย่ อ  “ข .พ . ”ด้ ว ย ไ ห ม สี น้ า เ งิ น 
 

ปักดำวแสดงระดับชั้นด้วยไหมสีน้ าเงิน ด้านล่างชื่อ-สกุล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปัก 1 ดาว  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปัก 2 ดาว  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัก 3 ดาว 

ก ร ะ โ ป ร ง  ใ ช้ ผ้ า สี น้ า เ งิ น / ก ร ม ท่ า  
พ้ืนเรียบไม่มีลวดลาย ตีเกล็ดด้านซ้าย ขวา 
ข้างละ 3 กลีบ ด้านหลังตีเกล็ดเช่นเดียวกับ
ด้านหน้า เกล็ดเย็บตะเข็บตายตัว  

รอง เท้ ำ  ใช้ รอง เท้ าหนั งสี ด า   
ไม่มีลวดลาย มีสายหนังรัดหลังเท้า 

เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับใดๆ 
ยกเว้นนาฬิกาข้อมือสายสีด า ส าน้ าตาล 
และเป็นสายเงิน (ไม่ใช้นาฬิกาแฟชั่น) 

เสื้อ ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป เป็น
เสื้อคล้ายคอพับในตัว สวมศีรษะได้
สะดวก ปกหลั ง เป็ นแบบทหาร เรื อ  
แขนยาวเพียงเหนือข้อศอกเล็กน้อย 
ปลายแขนจีบ 6 เกล็ด 

โบว์หูกระต่ำยผูกคอส ำหรับนักเรียน
หญิง ม.ต้น ใช้ผ้าสีน้ าเงิน/กรมท่า ซึ่งเป็น
สีเดียวกับกระโปรง 

ถุงเท้ำ ใช้ถุงเท้าสีขาว เวลาสวมให้พับขอบลงมา 
3 - 5 เซนติ เมตร สู งกว่าขอบรองเท้าขึ้นมา 
หรือไม่พับในกรณีเป็นถุงเท้าสั้นขอบหนา หรือถุง
เท้าสั้นตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
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กำรแต่งกำยชุดนักเรียนชำยระดับช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย (ม.4 - ม.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงกำรปักอักษรย่อ ชื่อ-
สกุล และดำวแสดงระดับช้ัน 

ข.พ. 
กฤชฎาภรณ์ พงษ์วิเศษ 

 

ปักชื่ออักษรย่อ “ข.พ.” บริเวณหน้าอก
ด้ านขวาด้ านบนสุ ดด้ วย ไหมสี น้ า เ งิ น 
ปักชื่อ - สกุล บริเวณหน้าอกด้านขวาใต้
อั ก ษ ร ย่ อ  “ข .พ . ”ด้ ว ย ไ ห ม สี น้ า เ งิ น 
 

ปักดำวแสดงระดับชั้นด้วยไหมสีน้ าเงิน ด้านล่างชื่อ-สกุล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปัก 1 ดาว  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปัก 2 ดาว  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัก 3 ดาว 

กำงเกง ใช้กางเกงผ้าสีด า
ขำสั้นเหนือเข่ำ

รองเท้ำ ใช้รองเท้าผ้าใบสีด า 

เข็มขัด ใช้เข็มขัดสีด า หัวเหลี่ยมสีเงิน ชนิด
กลดัหัวรูเดียว 

เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับใดๆ 
ยกเว้นนาฬิกาข้อมือสายสีด า ส าน้ าตาล 
และเป็นสายเงิน (ไม่ใช้นาฬิกาแฟชั่น) 

เสื้อ เป็นแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเนื้อ
เ รี ยบไม่บางจนเกิน ไป ผ่ าอกตลอด 
ด้านหลังไม่มีจีบ เมื่อใส่เข้าในกางเกงให้
เห็นเข็มขัดรัดรอบตัว 

ถุงเท้ำ ใช้ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย หรือถุง
เท้าสีขาวพื้นถุงเท้าสีเทาไม่มีลวดลาย เวลา
สวมให้ดึงข้ึนสุดเหนือตาตุ่ม 
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กำรแต่งกำยชุดนักเรียนหญิงระดับช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย (ม.4 - ม.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงกำรปักอักษรย่อ ชื่อ-สกุล 
และดำวแสดงระดับชั้น 

ข.พ. 
ธิดารัตน์ ข าคง 

 

ปักชื่ออักษรย่อ “ข.พ.” บริเวณหน้าอก
ด้ านขวาด้ านบนสุ ดด้ วย ไหมสี น้ า เ งิ น 
ปักชื่อ - สกุล บริเวณหน้าอกด้านขวาใต้
อั ก ษ ร ย่ อ  “ข .พ . ”ด้ ว ย ไ ห ม สี น้ า เ งิ น 
 

ปักดำวแสดงระดับชั้นด้วยไหมสีน้ าเงิน ด้านล่างชื่อ-สกุล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปัก 1 ดาว  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปัก 2 ดาว  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัก 3 ดาว 

ก ร ะ โ ป ร ง  ใ ช้ ผ้ า สี น้ า เ งิ น / ก ร ม ท่ า  
พ้ืนเรียบไม่มีลวดลาย ตีเกล็ดด้านซ้าย ขวา 
ข้างละ 3 กลีบ ด้านหลังตีเกล็ดเช่นเดียวกับ
ด้านหน้า เกล็ดเย็บตะเข็บตายตัว  

รอง เท้ ำ  ใช้ รอง เท้ าหนั ง สี ด า   
ไม่มีลวดลาย มีสายหนังรัดหลังเท้า 

เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับใดๆ 
ยกเว้นนาฬิกาข้อมือสายสีด า ส าน้ าตาล 
และเป็นสายเงิน (ไม่ใช้นาฬิกาแฟชั่น) 

เสื้อ เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาว เนื้อขาวเกลี้ยง
เรียบ ไม่บางเกินไป ไม่มีลวดลาย 

ถุงเท้ำ  ใช้ถุงเท้าสีขาว เนื้อเรียบ หนาพอสมควร 
ไม่มีลวดลายและขอบไม่มีสีอ่ืน เวลาสวมไม่พับ 
ดึงขึ้นเหนือตาตุ่ม 

เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีด าหัวเข็มขัดใช้สี
ด าหุ้มปลอกหนังสีเดียวกัน ส าหรับสอด
ปลายเข็มขัดให้คาดทับกระโปรง 
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กำรแต่งกำยชุดอนุรักษ์ธรรมชำติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหต ุการปักดาวตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ใช้สีน้ าเงินเท่านั้น 

 

 

ปักชื่อด้วยไหมสีเหลือง 
บริเวณหน้าอกด้านขวา 

ปักดำวแสดงระดับชั้นด้วยไหมสีน้ าเงิน ด้านล่างชื่อ-สกุล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปัก 1 ดาว  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปัก 2 ดาว  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัก 3 ดาว 

ถุงเท้ำ สีขาว ทั้งหญิงและชาย 
รองเท้ำผ้ำใบ สีขาวส าหรับนักเรียนหญิง รองเท้ำผ้ำใบสีด าส าหรับนักเรียนชาย 
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กำรแต่งกำยชุดนกัศึกษำวิชำทหำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปักชื่อด้วยไหมสีเหลือง 
บริเวณหน้าอกด้านขวา 

อินทนูอ่อนสีเดียวกับเสื้อ ขัดคุมข้าง
ละ 1 คุม ปลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม 

รองเท้ำcombatสีด า 

ปลายขากางเกงสอดไว้ภายใน
รองเท้าสูงครึ่งน่อง 

แขนเสื้ออยู่เหนือศอก 

ตัวเสื้อปล่อยยาวถึงสะโพก 


