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ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ว่าด้วยการส่งเสริมให้
นักเรียนมีระเบียบวินัยและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเคร่งครัด ตามระเบียบการปฏิบัติดังนี้
ข้อที่ 1 การปฏิบัติตนในโรงเรียน
ข้อที่ 2 การปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง การเข้าห้องเรียนและหลังเลิกเรียน
ข้อที่ 3 การมาเรียน ขาดเรียนและการมาโรงเรียนในวันหยุดของนักเรียน
ข้อที่ 4 การออกนอกบริเวณโรงเรียนและการขออนุญาตกลับบ้านก่อนเวลา
ข้อที่ 5 ทรงผม การแต่งกาย และ อุปกรณ์การเรียน
ข้อที่ 6 มารยาทและการแสดงความเคารพของนักเรียน
ข้อที่ 7 การใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องพยาบาล
ข้อที่ 8 การนายานพาหนะมาโรงเรียน
ข้อที่ 9 การใช้โทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
ข้อที่ 10 การปฏิบัติเมื่อนักเรียนเก็บของมีค่าได้
ข้อที่ 11 การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
ข้อที่ 12 การลงโทษนักเรียน
ข้อที่ 13 การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน

ระเบียบปฏิบัตินักเรียนโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 3

ข้อที่ 1 การปฏิบัติตนในโรงเรียนและข้อห้ามปฏิบัติ
1.1 นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ตั้งแต่ออกจากบ้านจนมาถึงโรงเรียนและ
หลังเลิกเรียน
1.2 นักเรียนมาถึงโรงเรียนต้องอยู่ในบริเวณโรงเรียนและทากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนกาหนด
1.3 นักเรียนต้องประพฤติตนให้ถูกต้อง เหมาะสมตามกาลเทศะ และมีกิริยาสุภาพอ่อนโยน
1.4 นักเรียนต้องไม่กระทาการอันเป็นเหตุนามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน
1.5 นักเรียนต้องให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
1.6 นักเรียนต้องช่วยดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนมิให้ชารุดและสูญหาย
1.7 นักเรียนต้องมีความรักความสามัคคีปรองดองซึ่งกันและกัน
1.8 นักเรียนไม่นาทรัพย์สินมีค่ามาโรงเรียน หากนักเรียนฝ่าฝืน โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี
เกิดความเสียหาย / สูญหาย
1.9 เงินที่นักเรียนนามาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโรงเรียนให้นักเรียนนาติดตัวตลอดเวลา ห้ามวางไว้ บริเวณ
ต่าง ๆ ของโรงเรียน ( กรณีสูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น )
ข้อที่ 2 การปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง การเข้าห้องเรียน และหลังเลิกเรียน
2.1 เมื่อได้ยินเพลงมาร์ชโรงเรียนให้นักเรียนเตรียมตัวเข้าแถวเคารพธงชาติ
2.2 นักเรียนยืนเข้าแถวเคารพธงชาติ ด้วยความเรียบร้อย ร้องเพลงชาติ อย่างเต็มเสียง
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ / อิสลาม และอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกาหนด
2.3 นักเรียนเข้าแถวบริเวณลานอเนกประสงค์ ครูที่ปรึกษา เช็คชื่อ และตรวจการแต่งกาย
ของนักเรียนทุกวัน
2.4 นักเรียนเข้าห้องเรียน ตามตารางเรียน
2.5 นักเรียนทุกคนทากิจกรรมลงโซนพื้นที่ทาความสะอาด
2.6 หลังเลิกเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในบริเวณห้องเรียน / อาคารเรียน โดยไม่มีครูควบคุมดูแล
ข้อที่ 3 การมาเรียน ขาดเรียนและการมาโรงเรียนในวันหยุดของนักเรียน
3.1 การมาเรียน
3.1.1 นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.45 น.
3.1.2 นักเรียนทาความเคารพครูเวรประจาวัน / คณะกรรมการสภานักเรียน บริเวณจุดรับ
นักเรียน
3.1.3 นักเรียนมาสายหลังเวลา 08.00 ให้นักเรียนเข้าแถวรอปฏิบัติกิจกรรมที่ครูเวรประจาวัน
มอบหมาย
3.1.4 กรณีนักเรียนมาสายด้วยมีความจาเป็นให้นักเรียนโทรแจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อบันทึกข้อมูล
ในแบบเช็คชื่อ และแจ้งครูเวรประจาวัน
3.1.5 กรณีนักเรียนต้องช่วยทางาน ต้องมาสายบ่อย ให้นักเรียนนาผู้ปกครองมาติดต่อกลุ่มงาน
บริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อขอทาบัตรมาสาย
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3.2 การขาดเรียน
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้นักเรียนต้องแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบทุกครั้งโดยให้ปฏิบัติดังนี้
3.2.1. การลาป่วย
- ให้โทรศัพท์แจ้งครูที่ปรึกษา / เขียนใบลาส่งครูที่ปรึกษา
- กรณีลาป่วยเกิน 3 วัน ให้ส่งใบรับรองแพทย์แก่ครูที่ปรึกษา เพื่อให้ครูที่ปรึกษาแจ้ง
ครูประจาวิชาต่อไป
- การเขียนใบลาป่วยต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนใบลาป่วย
3.2.2. การลากิจ
- ให้เขียนใบลากิจส่งครูที่ปรึกษาล่วงหน้า
- การเขียนใบลากิจต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนใบลากิจ
3.3 การขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ
3.3.1 นักเรียนขาดเรียนติดต่อหลายวัน โดยนักเรียน/ผู้ปกครองไม่แจ้งสาเหตุให้ครูที่ปรึกษา
รับทราบ
3.3.2 โรงเรียนจะดาเนินการส่งหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบตามชื่อที่อยู่ที่ให้ไว้
3.3.3 หากผู้ปกครองไม่มาพบและไม่แจ้งสาเหตุ โรงเรียนจะนาชื่อนักเรียนขึ้นบัญชีแขวนลอย
3.4 การมาโรงเรียนในวันหยุด
3.4.1 นักเรียนที่มาทากิจกรรมในวันหยุด ต้องมีหนังสือขออนุญาตจากโรงเรียน ผู้ปกครอง
ลงชือ่ อนุญาตนักเรียนนาใบตอบรับส่งที่รับผิดชอบ โดยมีครูผู้รับผิดชอบเป็น
ผู้ควบคุมดูแลตลอดการทากิจกรรม
3.4.2 นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบของโรงเรียนเท่านั้น
3.4.3 กรณีนักเรียนแจ้งผู้ปกครอง ว่าต้องมาทากิจกรรมที่โรงเรียนแต่ผู้ปกครองไม่ได้รับหนังสือ
ขออนุญาตจากโรงเรียน โปรดเข้าใจว่ากิจกรรมนั้นโรงเรียนไม่ได้จัดขึ้นจริง
ข้อที่ 4 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนและการขออนุญาตกลับบ้านก่อนเวลา
4.1 รับแบบฟอร์มที่หน้าห้องกิจการนักเรียน
4.2 นักเรียนกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน / ขออนุญาตกลับบ้านก่อนเวลา
โดยครูที่ปรึกษาและครูประจาวิชาลงชื่อรับทราบ
4.3 นาแบบฟอร์มขออนุญาตเสนอกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อรับการอนุมัติ
4.4 ต้องมีผู้ปกครอง (ต้องเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย) มารับโดยลงชื่อรับ
นักเรียนที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
4.5 นาใบอนุญาตไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ ที่ป้อมยาม
หมาเหตุ กรณีที่สามารถกลับบ้านก่อนเวลาได้
- นักเรียนไม่สบายอย่างรุนแรง มีธุระจาเป็นเร่งด่วน
- การอนุญาตให้อยู่ในดุลพินิจของกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน
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ข้อที่ 5 ทรงผม การแต่งกาย และอุปกรณ์การเรียน
5.1 ทรงผมนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
ทรงผมเกรียน
ตัดปลายผมเสมอ
ด้านบนและ
กัน ความยาวเลย
ด้านหน้ายาวไม่เกิน ติ่งหูไม่เกิน
4 เซนติเมตร
1 เซนติเมตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
ผมแบบรองทรงสูง ตัดปลายผมเสมอ
โดยด้านข้างและ
กัน ความยาวไม่
ด้านหลังตัดสั้นไล่ เกินปกเสื้อ
สูงขึ้นไป ผม
ด้านหลัง
ด้านบนและ
ด้านหน้ายาวไม่เกิน
4 เซนติเมตร

หมายเหตุ
นักเรียนชาย
- ห้ามกันไรผม ใส่น้ามัน เจล ครีม
- ห้ามไว้หนวด ไว้เครา
นักเรียนหญิง
- ห้ามดัด ซอยผม ทาสีผม
- กรณีผมหยิกมาก หรือไว้ผมยาวมา
แต่กาเนิดให้ผู้ปกครองติดต่อกลุ่มงาน
บริหารงานกิจการนักเรียน
- กรณีอนุญาตให้ไว้ผมยาว ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบการไว้ผมยาว

5.2 การแต่งกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง
ชุดเครื่องแบบนักเรียน
ชุดเครื่องแบบนักเรียน
เสื้อ
เสื้อ
๑. เสื้อเชิ้ต คอตั้ง ไม่มีจีบข้างหลัง
1. ผ้าสีขาวไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า แบบคอปกกลาสี
๒. เนื้อผ้าต้องไม่บางมาก สีขาวไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า 2. หูกระต่ายสีกรมท่า
๓. เสื้อไม่หลวมหรือคับจนเกินไป ใส่ชายเสื้อไว้ใน
3. ปลายแขนยาวเหนือศอก 1 – 2 นิ้ว
กางเกงตลอดเวลา ต้องให้เห็นหัวและสายเข็มขัด 4. เนื้อผ้าไม่บางจนเกินไป
๔. กระดุมสีขาว ใส่กระดุมเสื้อทุกเม็ด ยกเว้นปลาย 5. ปักชื่อ - สกุลและเครื่องหมายแสดงระดับชั้น
ปกเสื้อไม่มีกระดุม
(ตามระเบียบของโรงเรียน )
๕. มีกระเป๋าติดหน้าอกด้านซ้าย
กระโปรงนักเรียนหญิง
๖. เสื้อแขนสั้นเมื่อยืนแนบลาตัวความยาวเหนือ
1. ผ้าสีกรมท่า แบบสุภาพ ไม่คับหรือหลวมจนเกินไป
ข้อศอก 2 นิ้ว
2. เนื้อผ้าไม่มีลวดลาย ด้านหน้า ด้านหลังเป็นกลีบ
๗. ปักชื่อ – สกุลและเครื่องหมายแสดงระดับชั้น
ข้างละ 3 จีบ ตะเข็บออกด้านนอก เย็บทับกลีบ
(ตามระเบียบของโรงเรียน)
ขอบล่างลงมาประมาณ 6 – 8 เซนติเมตร
กางเกงนักเรียน
ความกว้างพอประมาณ ความยาวคลุมเข่าลงมา
๑. กางเกงโทเร สีกากี
ไม่เกินครึ่งน่อง
๒. ไม่คับหรือหลวมเกินไป ไม่มีกระเป๋าหลัง
๓. ปลายขาเหนือกลางสะบ้า 5 ซม. ขอบบนกางเกง
อยู่ในแนวเสื้อ
๔. ความยาวกางเกงคลุมเข่าลงมา
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นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

เข็มขัด
ใช้เข็มขัดลูกเสือ
ชุดพละศึกษา
๑. เสื้อใช้เสื้อแขนสั้นสีเหลืองตามระเบียบของ
โรงเรียน
๒. ปักชื่อ – สกุลและเครื่องหมายแสดงระดับชั้น
(ตามระเบียบของโรงเรียน)
๓. กางเกงใช้กางเกงวอร์มสีเทาตามระเบียบของ
โรงเรียน
๔. ไม่คับหรือหลวมเกินไป ปลายขากว้างไม่เกินความ
กว้างของกางเกง
๕. ไม่มีการดัดแปลงต่อเติมใด ๆ ทั้งสิ้นยาวคลุม
รองเท้า เมื่อยืนไม่เห็นถุงเท้า ถ้าขาดต้องปะชุนให้
เรียบร้อย

ชุดพละศึกษา
๑. เสื้อใช้เสื้อแขนสั้นสีเหลืองตามระเบียบของ
โรงเรียน
๒. ปักชื่อ – สกุลและเครื่องหมายแสดงระดับชั้น
(ตามระเบียบของโรงเรียน)
๓. กางเกงใช้กางเกงวอร์มสีเทาตามระเบียบของ
โรงเรียน
๔. ไม่คับหรือหลวมเกินไป ปลายขากว้างไม่เกิน
ความกว้างของกางเกง
๕. ไม่มีการดัดแปลงต่อเติมใด ๆ ทั้งสิ้นยาวคลุม
รองเท้า เมื่อยืนไม่เห็นถุงเท้า ถ้าขาดต้องปะชุน
ให้เรียบร้อย

ชุดเสื้อสี ( ชุดกิจกรรมกีฬาภายใน )
ชุดเสื้อสี ( ชุดกิจกรรมกีฬาภายใน )
๑. เสื้อใช้เสื้อแขนสั้นตามระเบียบของโรงเรียน
๑. เสื้อใช้เสื้อแขนสั้นตามระเบียบของโรงเรียน
๒. ปักชื่อ - สกุลและเครื่องหมายแสดงระดับชั้น
๒. ปักชื่อ - สกุลและเครื่องหมายแสดงระดับชั้น
(ตามระเบียบของโรงเรียน)
(ตามระเบียบของโรงเรียน)
๓. กางเกงใช้ร่วมกับกางเกงชุดพลศึกษา
๓. กางเกงใช้ร่วมกับกางเกงชุดพลศึกษา
หมายเหตุ
หมายเหตุ
- สาหรับเสื้อ Staff ให้ใช้เฉพาะช่วงกิจกรรมกีฬาภายใน - สาหรับเสื้อ Staff ให้ใช้เฉพาะช่วงกิจกรรมกีฬา
ของโรงเรียนเท่านั้น
ภายในของโรงเรียนเท่านั้น
- ไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่กางเกงกับเสื้อสี
- ไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่กระโปรงกับเสื้อสี
ชุดเครื่องแบบลูกเสือ
๑. เสื้อ กางเกง เครื่องหมายต่างๆ ใช้ตามระเบียบ
เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชุดเครื่องแบบเนตรนารี และ ยุวกาชาด
๑. เสื้อ กระโปรง และเครื่องหมายต่าง ๆ ใช้ตาม
ระเบียบของเครื่องแบบเนตรนารี และ ยุวกาชาด

ถุงเท้า
ถุงเท้า
1. ถุงเท้านักเรียน ให้ใช้ถุงเท้าสีน้าตาล แบบสุภาพ ไม่พับ 1. ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย เวลาสวมพับขอบ
หรือม้วน ความยาวเลยตาตุ่มไม่ต่ากว่า 12
ประมาณ 2 เซนติเมตรและสูงกว่าตาตุ่ม
เซนติเมตร
ห้ามม้วน
2. ถุงเท้าลูกเสือ ให้ใช้ถุงเท้าลูกเสือตามแบบของการแต่ง
กายชุดลูกเสือ
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นักเรียนชาย
รองเท้า(ใช้แต่งชุดนักเรียน ลูกเสือ พละ และ ชุดสี )
๑. รองเท้าหุ้มส้นสีน้าตาล
๒. มีเชือกผูกสีเดียวกับรองเท้า และต้องผูกให้เรียบร้อย
ไม่สวมเหยียบส้น

นักเรียนหญิง
รองเท้านักเรียน
(ใช้แต่งชุดนักเรียน เนตรนารี / ยุวกาชาด)
๑. รองเท้าหนังสีดาแบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้ามีสายรัด
หลังเท้า
๒. ไม่มีลวดลาย
รองเท้าผ้าใบสีขาว ( ใช้แต่งชุดพละ และ ชุดสี )
๑. รองเท้าหุ้มส้นสีขาว
๒. มีเชือกผูกสีเดียวกับรองเท้าและต้องผูกให้เรียบร้อย
ไม่สวมเหยียบส้น

5.2.2 การแต่งกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง
ชุดเครื่องแบบนักเรียน
ชุดเครื่องแบบนักเรียน
เสื้อ
เสื้อ
1. เสื้อเชิ้ต คอตั้ง ไม่มีจีบข้างหลัง
๑. เสื้อคอเชิ้ต ปลายแขนจีบสาหรับระดับมัธยมศึกษา
2. เนื้อผ้าต้องไม่บางมาก สีขาวไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า เสื้อ
ตอนปลาย
ไม่หลวมหรือคับจนเกินไป ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง
๒. เนื้อผ้าไม่บาง ไม่คับหรือหลวมจนเกินไป
ตลอดเวลา ต้องให้เห็นหัวและสายเข็มขัด
๓. สวมชายเสื้อไว้ในกระโปรง และต้องเห็นหัวเข็มขัด
3. กระดุมสีขาว ใส่กระดุมเสื้อทุกเม็ด ยกเว้นปลายปกเสื้อ
และสายเข็มขัด
ไม่มีกระดุม
๔. ปลายแขนยาวเหนือข้อศอก 1 – 2 นิ้ว
4. มีกระเป๋าติดหน้าอกด้านซ้าย
๕. ปักชื่อ - สกุล และเครื่องหมายแสดงระดับชั้น
5. เสื้อแขนสั้นเมื่อยืนแนบลาตัวความยาวเหนือข้อศอก 2
(ตามระเบียบของโรงเรียน)
นิ้ว
กระโปรงนักเรียนหญิง
6. ปักชื่อ - สกุลและเครื่องหมายแสดงระดับชั้น ( ตาม
1. ผ้าสีกรมท่า แบบสุภาพ
ระเบียบของโรงเรียน )
2. ไม่คับหรือหลวมจนเกินไป
กางเกงนักเรียน
3. เนื้อผ้าไม่มีลวดลาย ด้านหน้า ด้านหลังเป็นกลีบข้าง
๑. กางเกงโทเร สีกรมท่า
ละ 3 จีบ ตะเข็บออกด้านนอก เย็บทับกลีบขอบล่าง
๒. ไม่คับหรือหลวมเกินไป ไม่มีกระเป๋าหลัง
ลงมาประมาณ 6 – 8 เซนติเมตร
๓. ปลายขาเหนือกลางสะบ้า 5 เซนติเมตร ขอบบนกางเกง 4. ความกว้างพอประมาณ
อยู่ในแนวเสื้อ
5. ความยาวคลุมเข่าลงมาไม่เกินครึ่งน่อง
๔. ความยาวกางเกงคลุมเข่าลงมา
เข็มขัด
สายเข็มขัดสีดา หัวโลหะสีเงินสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เข็มขัด
สายเข็มขัดสีดา หัวเข็มขัดสีดาสี่เหลี่ยมผืนผ้า
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นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

ชุดพละศึกษา
ชุดพละศึกษา
๑. เสื้อใช้เสื้อแขนสั้นสีเหลืองตามระเบียบของโรงเรียน
๑. เสื้อใช้เสื้อแขนสั้นสีเหลืองตามระเบียบของโรงเรียน
๒. ปักชื่อ - สกุลและเครื่องหมายแสดงระดับชั้น
๒. ปักชื่อ - สกุลและเครื่องหมายแสดงระดับชั้น
( ตามระเบียบของโรงเรียน )
( ตามระเบียบของโรงเรียน )
๓. กางเกงใช้กางเกงวอร์มสีเทาตามระเบียบของโรงเรียน ๓. กางเกงใช้กางเกงวอร์มสีเทาตามระเบียบของ
๔. ไม่คับหรือหลวมเกินไป ปลายขากว้างไม่เกินความ
โรงเรียน
กว้างของกางเกง
๔. ไม่คับหรือหลวมเกินไป ปลายขากว้างไม่เกินความ
๕. ไม่มีการดัดแปลงต่อเติมใด ๆ ทั้งสิ้นยาวคลุมรองเท้า
กว้างของกางเกง
เมื่อยืนไม่เห็นถุงเท้า ถ้าขาดต้องปะชุน ให้เรียบร้อย
๕. ไม่มีการดัดแปลงต่อเติมใดๆ ทั้งสิ้นยาวคลุมรองเท้า
เมื่อยืนไม่เห็นถุงเท้า ถ้าขาดต้องปะชุน ให้เรียบร้อย
ชุดเสื้อสี ( ชุดกิจกรรมกีฬาภายใน )
1. เสื้อใช้เสื้อแขนสั้นตามระเบียบของโรงเรียน
2. ปักชื่อ - สกุลและเครื่องหมายแสดงระดับชั้น
( ตามระเบียบของโรงเรียน )
3. กางเกงใช้ร่วมกับกางเกงชุดพลศึกษา
หมายเหตุ
- สาหรับเสื้อ Staff ให้ใช้เฉพาะช่วงกิจกรรมกีฬาภายใน
ของโรงเรียนเท่านั้น )
- ไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่กางเกงกับเสื้อสี

ชุดเสื้อสี ( ชุดกิจกรรมกีฬาภายใน )
1. เสื้อใช้เสื้อแขนสั้นตามระเบียบของโรงเรียน
2. ปักชื่อ - สกุลและเครื่องหมายแสดงระดับชั้น
( ตามระเบียบของโรงเรียน )
3. กางเกงใช้ร่วมกับกางเกงชุดพลศึกษา
หมายเหตุ
- สาหรับเสื้อ Staff ให้ใช้เฉพาะช่วงกิจกรรมกีฬา
ภายในของโรงเรียนเท่านั้น )
- ไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่กระโปรงกับเสื้อสี

ถุงเท้า
๑. ถุงเท้านักเรียน ใช้ถุงเท้าสีขาว แบบสุภาพ
๒. เวลาสวมไม่พับหรือม้วน ความยาวเลายตาตุ่ม
ไม่ต่ากว่า 12 เซนติเมตร
รองเท้า (ใช้แต่งชุดนักเรียน ลูกเสือ พละ และ ชุดสี)
๑. รองเท้าหุ้มส้นสีดา
๒. มีเชือกผูกสีเดียวกับรองเท้า และต้องผูกให้เรียบร้อย
๓. ไม่สวมเหยียบส้น

ถุงเท้า
๑. ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
๒. เวลาสวมพับขอบประมาณ 2 เซนติเมตรและสูงกว่า
ตาตุ่ม ห้ามม้วน
รองเท้านักเรียน
(ใช้แต่งชุดนักเรียน เนตรนารี / ยุวกาชาด)
๑. รองเท้าหนังสีดาแบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้ามีสายรัดหลัง
เท้า ไม่มีลวดลาย
รองเท้าผ้าใบสีขาว ( ใช้แต่งชุดพละ และ ชุดสี )
๑. รองเท้าหุ้มส้นสีขาว
๒. มีเชือกผูกสีเดียวกับรองเท้าและต้องผูกให้เรียบร้อย
๓. ไม่สวมเหยียบส้น
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5.2.3 การปักเครื่องหมายบนเครื่องแบบต่าง ๆ
เครื่องแบบนักเรียน
1. เสื้อปักตัวอักษร “ร.ส.” ตามแบบพิมพ์ของโรงเรียน ไม่เกิน 15 เซนติเมตร ปักชื่อ - สกุล
สูงไม่เกิน 0.8 เซนติเมตร ใต้ชื่อ - สกุล ปักเลขประจาตัวนักเรียนด้วยเลขไทย ปักด้วยไหม
สีน้าเงินบนเสื้อ ( ตัวอักษรรูปแบบราชการ )
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปักเครื่องหมายรูปดาวเหนือหน้าอกด้านซ้าย ตามระดับชั้น
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปักเครื่องหมายรูปดาวที่ปกเสื้อด้านซ้าย ตามระดับชั้น
เครื่องแบบชุดพลศึกษา
1. ปักชื่อ - สกุล ( ตัวอักษรรูปแบบราชการ ) ด้วยไหมสีน้าเงิน ใต้ชื่อ – สกุลปักเลขประจาตัว
นักเรียนด้วยเลขไทย
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปักเครื่องหมายรูปดาวเหนือหน้าอกด้านซ้ายด้วยไหมสีน้าเงิน
ตามระดับชั้น
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปักเครื่องหมายรูปดาวที่ปกเสื้อด้านซ้ายด้วยไหมสีน้าเงิน
ตามระดับชั้น
เครื่องแบบชุดเสื้อสี
1. ปักชื่อ - สกุล ( ตัวอักษรรูปแบบราชการ ) ด้วยไหมสีเหลือง
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปักเครื่องหมายรูปดาวเหนือหน้าอกด้านซ้าย ตามระดับชั้น
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปักเครื่องหมายรูปดาวที่ปกเสื้อด้านซ้าย ตามระดับชั้น
5.3 อุปกรณ์การเรียน
1. กระเป๋านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ใช้เป้สะพายหลัง ตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
และมีตราโรงเรียน
2. กระเป๋านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้กระเป๋าถือ ตามแบบที่โรงเรียนกาหนดและ
มีตราโรงเรียน
3. ไม่อนุญาตให้ขีดเขียนข้อความต่าง ๆ บนกระเป๋า ยกเว้นชื่อของนักเรียน
4. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนได้แก่ ดินสอ ยางลบ น้ายาลบคาผิด ปากกาสีน้าเงิน
ปากกาสีแดง ไม้บรรทัด สี และอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการเรียน
5. นักเรียนต้องเก็บรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ของตนเองให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหาย
ข้อที่ 6 มารยาทและและการแสดงความเคารพของนักเรียน
6.1 เมื่อนักเรียนพบครูและบุคลากรให้นักเรียนแสดงความเคารพทุกครั้ง
6.2 กรณีที่นักเรียนถือรองเท้าให้วางรองเท้าก่อน และแสดงความเคารพ
6.3 กรณีมีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อสอบถามให้นักเรียนทาความเคารพและตอบข้อซักถามอย่างสุภาพ
6.4 กรณีนักเรียนพบครูนอกโรงเรียนให้นักเรียนทาความเคารพเช่นเดียวกับอยู่ในโรงเรียน
6.5 นักเรียนพูดจาสุภาพต่อเพื่อนรุ่นพี่ รุ่นน้องและครู บุคลากร
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ข้อที่ 7 การใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องพยาบาล
7.1 นักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบ / ข้อตกลงการใช้ห้องเรียนซึ่งติดประกาศไว้หน้าห้องเรียนนั้น ๆ
หรือครูแจ้งเพิ่มเติม
7.2 นักเรียนไม่นาอาหารไปรับประทานในห้องเรียน
7.3 ไม่เล่น / ใช้โทรศัพท์ขณะที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน
7.4 นักเรียนเข้าห้องเรียนตรงเวลาตามเวลาในตารางเรียน
7.5 นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดบนอาคารเรียน ไม่เล่นบนอาคารเรียน
ข้อที่ 8 การนายานพาหนะมาโรงเรียน
8.1 นักเรียนที่นารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนต้องนาสาเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
สาเนาทะเบียนรถ มาแจ้งที่สานักงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน
8.2 นักเรียนต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถมาโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนและ
กฎจราจรอย่างเคร่งครัด
8.3 นักเรียนต้องนารถมาจอดในบริเวณที่โรงเรียนจัดให้เท่านั้น
8.4 ไม่อนุญาตให้นักเรียนนารถยนต์มาโรงเรียน กรณีที่มีความจาเป็นให้ผู้ปกครองแจ้งขออนุญาต
จากกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนทุกครั้ง
8.5 กรณีมีผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ให้ผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัย
ข้อที่ 9 การใช้โทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
9.1 นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์ได้ในเวลาก่อนเข้าแถว / พักกลางวัน / คาบว่างจากกิจกรรม
การเรียนการสอนเท่านั้น
9.2 โรงเรียนไม่รับผิดชอบใด ๆ กรณีโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่นักเรียน
นามาเกิดความเสียหาย สูญหาย
9.3 กรณีใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลในกิจกรรมการเรียนต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนเท่านั้น
ข้อที่ 10 การปฏิบัติเมื่อนักเรียนเก็บของมีค่าได้
10.1 เมื่อนักเรียนเก็บของมีค่าได้ให้นักเรียนมาแจ้งที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อประกาศ
หาเจ้าของ
10.2 นักเรียนเก็บของมีค่าได้จะได้รับคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ข้อที่ 11 การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
11.1 นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
11.2 นักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกาหนดโดยไม่มีเหตุอันควรนักเรียนไม่ผ่านกิจกรรมนั้นๆ
และนักเรียนต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ
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ข้อที่ 12 บทลงโทษนักเรียน
กรณีนักเรียนทาผิดระเบียบของโรงเรียนนักเรียนจะต้องถูกลงโทษตามระเบียบบทลงโทษ ดังนี้
12.1 ความผิดสถานเบา
กรณี
รายการกระทาความผิด
ตัดคะแนน
หมายเหตุ
1. มาโรงเรียนสายเกินเวลา 08.00 น. ถึง 08.20 น.
5
มาสายครั้งแรกตักเตือน
2. มาสายหลังเวลา 08.20 น.
10
มาสายครั้งแรกตักเตือน
2. ไม่เข้าร่วมประชุม / กิจกรรมของโรงเรียน
10
ทากิจกรรมชดเชย
(ตามที่ผู้จัดกิจกรรมนั้นกาหนด)
3. ไม่เข้าแถว 3 ครั้ง / สัปดาห์
3
ครบ 3 ครั้งแรก
ครูที่ปรึกษาตักเตือน
4.

ไม่เข้าแถว 5 ครั้ง / สัปดาห์

5.

ผิดระเบียบเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียน ได้แก่ เครื่องแบบไม่ 5/ครั้ง/วัน ครั้งแรกครูที่ปรึกษาตักเตือน
ถูกต้อง / ไม่ปักชื่อ / ไม่ปักเครื่องหมายระดับชั้น / ถุงเท้า
รองเท้าไม่ถูกต้อง / ไม่สวมเครื่องแบบของตนเอง / ไม่สวมถุง
เท้า / สวมรองเท้าแตะ / สวมชุดพลศึกษาในวันที่ไม่มีคาบ
เรียน / ใส่เสื้อพับแขน / สวมเสื้อไม่กลัดกระดุมเม็ดที่ 2 จาก
คอ / นักเรียนหญิงไม่สวมเสื้อทับใน
ผมผิดระเบียบ / ผมซอย / ตกแต่งทรงผม / ทาสีผม / ตัดผม 5 /ครั้ง/ วัน ครัง้ แรกครูที่ปรึกษาตักเตือน
ผิดระเบียบแก้ไขไม่ได้ / แต่งหน้า / เขียนคิ้ว / ทาปาก / แต่ง
ตา / เล็บยาว / ทาสีเล็บ / ใส่บิ๊กอาย / ใส่ต่างหูมากกว่า 1 รู

5.

6.
7.
7
8.

ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย / ขับขี่
รถจักรยานยนต์ในบริเวณที่ไม่อนุญาต / นารถยนต์มา
โรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขับขี่รถจักรยานยนต์ในโรงเรียนและเสียงท่อไอเสียดัง
ก่อให้เกิดความราคาญและเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
กลั่นแกล้งผู้อื่นด้วยคาพูดหรือวิธีการต่าง ๆ จนทาให้ผู้อื่นอับ
อาย เสียหาย บาดเจ็บ
เรื่องอื่น ๆ อยู่ในดุลพินิจของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน)

5

ครูที่ปรึกษาแจ้งผู้ปกครอง

5 / ครั้ง/วัน ครั้งแรกครูเวรประจาวัน / ครูกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียนตักเตือน
10/ครั้ง/วัน ครั้งแรกครูเวรประจาวัน / ครูกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียนตักเตือน
10 – 20 ครั้งแรกตักเตือน
อยู่ในดุลพินิจของกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
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1๒.2 ความผิดปานกลาง
กรณี
รายการกระทาความผิด
1. หนีเรียน
3. เที่ยวกลางคืน / ไปในสถานที่ไม่เหมาะสม
3. โกหกครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และ
เกิดให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม
4. ประพฤติต้นในทางชู้สาว อยู่ในที่ลับตา กอดจูบ หนุนตัก
จับมือถือแขน
5. สูบบุหรี่ หรือมีบุหรี่ในครอบครอง
7. ทะเลาะวิวาท ( ตัวต่อตัว )
7. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว ครูอาจารย์ บุคลากร
9. การใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนขณะครูสอน
10. เรื่องอื่น ๆ อยู่ในดุลพินิจของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน)
1๒.3 ความผิดสถานหนัก
กรณี
รายการกระทาความผิด
1. หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน
2. มาโรงเรียนแต่งไม่เข้ามาในโรงเรียน
3. ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน
4. ลักทรัพย์ / วิ่งราวทรัพย์ / กรรโชกทรัพย์
5. ทาลายทรัพย์สินของผู้อื่น / ทาลายทรัพย์สินของโรงเรียน
6. เล่นการพนันทุกชนิด/มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันนั้น ๆ
7. ทะเลาะวิวาทสถานหนักในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนเป็น
กลุ่มมีอาวุธ ใช้อาวุธ
8. โพสข้อความ สื่อ ไม่เหมาะสมในสื่อออนไลน์ ก่อให้เกิดความ
เสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้อื่น / โรงเรียน
9. ดื่มสุราหรือของมึนเมา น้ากระท่อม
10. - เสพยาเสพติด เช่น กัญชา เฮโรอีน ยาบ้า ยาไอซ์
- มียาเสพติดหรือสารเสพติดอยู่ในครอบครอง
- มียาเสพติดหรือสิ่งเสพติดไว้จาหน่าย จ่าย แจก
11. เรื่องอื่น ๆ อยู่ในดุลพินิจของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน)

ตัดคะแนน
หมายเหตุ
5 / 1 คาบเรียน ตักเตือน /แจ้งผู้ปกครอง
10
แจ้งผู้ปกครอง
10
แจ้งผู้ปกครอง
10 – 20

ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง

10 – 20
10 – 20
10 – 20
10 – 20

ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง
ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง
ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง
ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง

ตัดคะแนน
20 – 30
20 – 30
20 – 50
20 – 50
20 – 50
20 – 50
20 – 50
20 – 50
20 – 30
30 – 50

หมายเหตุ
แจ้งผู้ปกครอง
แจ้งผู้ปกครอง
ระดับความเสียที่เกิดขึ้น
ระดับความเสียที่เกิดขึ้น
ระดับความเสียที่เกิดขึ้น
- แจ้งผู้ปกครอง
- ตัดคะแนน
- ทาทัณฑ์บน
- อยู่ในดุลพินิจของกลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียน
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หมายเหตุ
1. นักเรียนที่กระทาความผิด จะได้รับการอบรมตักเตือนจากครูที่ปรึกษา / ครูผู้สอน / หัวหน้าระดับ
ชั้น/ครูฝ่ายกิจการนักเรียนนักเรียน แล้วแต่กรณี
2. นักเรียนทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ( ตามระดับความผิด )
3. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนกาหนด
4. การตัดคะแนนความประพฤติ ( ตามระดับความผิด )
5. เชิญผู้ปกครองมาพบตามกรณี
6. การทาทัณฑ์บน ตามกรณีที่กระทาความผิด
๑๒.๔ เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ
1. นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรมคนละ 100 คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึกษา ตลอด 3 ปีการศึกษา
นักเรียนต้องมีคะแนนพฤติกรรมไม่ต่ากว่า 80 คะแนน นักเรียนจึงได้รับใบรับรองความประพฤติและ
ใบประกาศจบการศึกษา
2. กรณีถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดต่าง ๆ นักเรียนจะต้องทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ที่
กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียนกาหนด หรือนาคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนมาบวกเพิ่มคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดดังกล่าว
คะแนนที่ถูกตัด
การปฏิบัติ
วิธีการแก้
หมายเหตุ
5 – 10 คะแนน แจ้งครูที่ปรึกษา
ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ - นักเรียนสามารถนา
คะแนนพฤติกรรมที่พึง
11 – 20 คะแนน แจ้งครูที่ปรึกษา แจ้งผู้ปกครอง ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ประสงค์มาบวกเพิ่ม
21 – 30 คะแนน แจ้งครูที่ปรึกษา แจ้งผู้ปกครอง ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
คะแนนได้
31 – 50 คะแนน แจ้งครูที่ปรึกษา แจ้งผู้ปกครอง ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
เกิน 50 คะแนน
เชิญผู้ปกครอง
- ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ - การตักเตือน เชิญ
ผู้ปกครอง ทาทัณฑ์บน
โดยนักเรียนไม่
- เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตัดคะแนนความ
ปรับแก้ทาผิดซ้า
- อื่นๆอยู่ในดุลพินิจของกลุ่ม
ประพฤติขึ้นอยู่กับ
ความผิดสถานหนัก
งานบริหารงานกิจการ
ความผิดของนักเรียน
นักเรียน
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ข้อที่ 13 การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
13.1 พฤติกรรมที่ส่งเสริม
- นักเรียนที่ได้กระทาความดีช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนซึ่งนาชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
- นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ หรือการแข่งขันอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริม
ทักษะความรู้ และทักษะชีวิตของนักเรียน
- นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 2.50 – 4.00 ในแต่ละภาคเรียน
- นักเรียนได้รับรางวัลเชิดชูความดี ด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานอื่น ๆ
- เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนพิจารณา
13.2 วิธีการดาเนินการเพิ่มคะแนน
- นักเรียน /ครูที่ปรึกษานาหลักฐาน ได้แก่ ภาพถ่าย เกียรติบัตรมาเสนอต่อคณะกรรมการ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน เพื่อเพิ่มคะแนนความประพฤติ
- นักเรียนทีม่ ีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือกระทาความดีจะได้รับประกาศยกย่อง และเกียรติ
บัตรเชิดชูเกียรติ จะประกาศเป็นปีการศึกษา
- นักเรียนที่จะได้รับเกียรติบัตรจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้นาคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์มาปรับแก้
คะแนนความประพฤติที่ถูกตัด
13.3 เกณฑ์คะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา
- ได้เพิ่ม 60 – 70 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับ ดี
- ได้เพิ่ม 71 – 80 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับ ดีมาก
- ได้ 81 คะแนนขึ้นไป
ได้รับเกียรติบัตร ระดับ ดีเยี่ยม
หมายเหตุ
นักเรียนสามารถสะสมคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ตลอดปีการศึกษา
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13.4 เกณฑ์การเพิ่มคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
1. เก็บสิ่งของมีค่าคืนเจ้าของ
- มูลค่าไม่เกิน 100
- มูลค่าเกิน 100
2. ให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ( แล้วแต่กรณี )
3. สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนด้านต่าง ๆ เช่นการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ฯลฯ
- ระดับโรงเรียน
- ระดับอาเภอ
- ระดังจังหวัด / เขตพื้นที่การศึกษา
- ระดับภาค
- ระดับประเทศ
4. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่น / กิจกรรมของโรงเรียน
( มีหลักฐานต่าง ๆ ยืนยัน ) แล้วแต่กรณี
5. ผลการเรียน / ภาคเรียน
- นักเรียนได้รับผลการเรียนเฉลี่ย / ภาคเรียน 2.50 – 3.00
- นักเรียนได้รับผลการเรียนเฉลี่ย/ ภาคเรียน 3.01 – 3.50
- นักเรียนได้รับผลการเรียนเฉลี่ย / ภาคเรียน 3.51 – 3.80
- นักเรียนได้รับผลการเรียนเฉลี่ย / ภาคเรียน 3.81 – 4.00

คะแนนที่เพิ่ม

หมายเหตุ

+ 5 คะแนน
+ 10 คะแนน
+ 5 – 10 คะแนน แล้วแต่กรณี
+ 5 คะแนน
+ 10 คะแนน
+ 15 คะแนน
+ 20 คะแนน
+ 30 คะแนน
+ 5 – 20 คะแนน
+ 5 คะแนน
+ 10 คะแนน
+ 15 คะแนน
+ 20 คะแนน

ลงชื่อ......................................................
( นายกิตติ วิชัยดิษฐ )
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
10 เมษายน 2562
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