ระเบียบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ว่าด้วยความประพฤติและการลงโทษนักเรียน พุทธศักราช 2560
.........................................................................................................................
ด้วยโรงเรียนพิจารณาเห็นว่านักเรียนเป็นเยาวชนที่มีความสาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
นักเรียนจึงควรได้รับการอบรม สั่งสอนและดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านความรู้เชิงวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กติกาและข้อบังคับของสังคม ประพฤติตนเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี เชื่อฟังและเคารพบิดา
มารดา ผู้ปกครองและครู โรงเรียนจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็ จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ว่าด้วย
ความประพฤติและการลงโทษนักเรียน พุทธศักราช 2560
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบข้อบังคับหรือคาสั่งอื่นใดที่ได้กาหนดไว้ในระเบี ยบนี้ หรือ ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนที่เรียน ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในปัจจุบันทุกคน
“นักเรียนประจา” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ที่พักอยู่ประจาที่หอพักของโรงเรียน
“นักเรียน ไป-กลับ” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ที่
ไม่ได้พักอยู่ประจาที่หอพักของโรงเรียน
“ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่เป็นผู้ปกครองแทนบิดามารดา
“ครูที่ปรึกษา” หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและครูที่โรงเรียนแต่งตั้งให้มี
หน้าที่เป็นที่ปรึกษา อบรม สั่งสอน แนะนา และ สอดส่องพฤติกรรมนักเรียนในชั้นที่ได้รับมอบหมาย
“ครู” หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
“รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป” หมายถึง รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป มีอานาจและหน้าที่ในการดูแลความประพฤติของนักเรียน ตลอดจนพิจารณาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ที่เกี่ยวกับการปกครองนักเรียนให้สอดคล้องกับระเบียบนี้ ทั้งพิจารณาโทษและลงโทษนักเรียนที่กระทาผิดระเบียบ
ของโรงเรียน รวมทั้งควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบุคลากรฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไปให้เป็นไปตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการหอพัก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ
“ฝ่ายบริหารโรงเรียน” หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียน และ รองผู้อานวยการโรงเรียนทั้ง ๕ ฝ่าย
“ผู้อานวยการโรงเรียน” หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ข้อ 5 ให้ มีคะแนนความประพฤติ ประจ าตัว นั ก เรี ยนคนละ 100 คะแนนต่อภาคเรีย น แต่พฤติ ก รรม
พิจารณาต่อเนื่องตลอดการเป็นนักเรียน
ข้อ 6 นักเรียนพึงแสดงความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาด้วยคาสุภาพ ไม่แสดงกิริยาและวาจา
ที่
ก้าวร้าวต่อผู้ปกครอง ผู้อาวุโส และครู
ข้อ 7 นักเรียนต้องมีความสามัคคีกลมเกลียว เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตาปราณีต่อกัน มีศักดิ์ศรี
ข้อ 8 นั กเรี ย นต้องมีความรั กและศรัทธาต่อ โรงเรียน นักเรียนผู้ ใดก่อความเสื่ อมเสี ยต่อ ชื่อเสี ยงและ
เกียรติยศของโรงเรียนถือว่ามีความผิด
ข้อ 9 นักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
ข้อ 10 ห้ ามนั กเรี ย นน าหรื อชักชวนบุคคลภายนอก เข้ามาในโรงเรียนเป็นอันขาด หากฝ่ าฝื นถือเป็น
ความผิดร้ายแรง หากเกิดความเสียหายใดๆ นักเรียนต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
ข้อ 11 นักเรียนต้องสวมเครื่องแต่งกายตามระเบียบที่โรงเรียนกาหนด
ข้อ 12 นักเรียนต้องจอดยานพาหนะไว้ในบริเวณที่โรงเรียนจัดให้ ไม่ควรนายานพาหนะมาขับขี่ภายใน
บริเวณโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยของนักเรียน
ข้อ 13 นักเรียนไป-กลับ ผู้ปกครองต้องรับส่งนักเรียนด้วยตนเอง
ข้อ 14 การลากิจ หรือลาป่วยนักเรียนต้องปฏิบัติดังนี้
14.1 การลากิจ นั กเรี ย นต้องเขียนใบลากิจ เสนอไปยังฝ่ ายบริห ารงานทั่ว ไป เพื่อขออนุ มั ติ
จากผู้อานวยการโรงเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันลา โดยมีผู้ปกครองหรือครูที่ปรึกษาลงนามรับรองใบลากิจ
นั้น เมื่อผู้อานวยการโรงเรียนอนุญาตจึงจะสามารถลากิจได้
14.2 การลาป่วย เมื่อนักเรียนกลับมาถึงโรงเรียนให้เขียนใบลาป่วยเสนอไปยังฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไปทันที เพื่อเสนอแจ้งให้ผู้อานวยการโรงเรียนทราบ โดยมีผู้ปกครองหรือครูที่ ปรึกษาลงนามรับรองใบลาป่วย
นั้น ในกรณีลาป่วยเกิน 2 วัน ต้องแนบใบรับรองแพทย์มาด้วย
ข้อ 15 การขออนุ ญาตออกนอกบริเวณโรงเรี ยนหรื อ กลั บบ้ านในวันจัน ทร์ - ศุ กร์ ระหว่างเวลาตั้ ง แต่
07.30 - 15.30 น. ให้นักเรียนดาเนินการขออนุญาตที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและหรือฝ่ายกิจการหอพัก
ข้อ 16 หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนหรือกลับบ้าน ถือว่า
นักเรียนหลบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน เป็นความผิดร้ายแรง
ข้อ 17 เมื่อสิ่งของเครื่องใช้สูญหายหรือถูกสับเปลี่ยน ตั้งแต่เวลา 07.00-16.30 น. ของวันทาการ ให้
นักเรียนแจ้งฝ่ายบริหารงานทั่วไปทราบทันทีเพื่อดาเนินการต่อไป

ข้อ 18 กรณีถูกกลั่นแกล้ง ถูกข่มเหงรังแก หรือถูกทาร้ายร่างกายให้นักเรียนแจ้งครู ครูที่ปรึกษา หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รองผู้อานวยการโรงเรียน หรือผู้อานวยการโรงเรียนให้ทราบทันที เพื่อดาเนินการตาม
ระเบียบต่อไป
ข้ อ 19 เมื่ อ นั ก เรี ย นพบเห็ น พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมของผู้ อื่ น ให้ แ จ้ ง ครู ครู ที่ ป รึ ก ษา หั ว หน้ า ฝ่ า ย
บริหารงานทั่วไป รองผู้อานวยการโรงเรียน หรือผู้อานวยการโรงเรียนให้ทราบทันที เพื่อดาเนินการตามระเบียบ
ต่อไป
ข้อ 20 นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกครั้ง
ข้อ 21 หากนักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ให้นักเรียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอธิบายเหตุผล
ความจาเป็น โดยมีผู้ปกครองหรือครูที่ปรึกษาลงนามรับรอง แล้วเสนอไปยังฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อเสนอขอ
อนุญาตต่อผู้อานวยการโรงเรียน โดยเสนอล่วงหน้ าก่อนวันที่มีกิจกรรมอย่างน้อย 3 วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
จึงไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้
ข้อ 22 นักเรียนต้องให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
ข้อ 23 หากนักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ขออนุญาตตามระเบียบข้อ 21 นักเรียนจะถูกพิจารณา
ลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนและตัดคะแนนความประพฤติ
ข้อ 24 ในวันที่มีกิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนหรือกลับ
บ้านโดยเด็ดขาด ยกเว้นนักเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อ 21 แล้วเท่านั้น
ข้อ 25 ความประพฤติต่อไปนี้ถือว่าไม่เหมาะสมแก่สภาพนักเรียน
(1) ลักขโมยหรือขู่กรรโชกทรัพย์
(2) เล่นการพนัน
(3) ทะเลาะวิวาท
(4) ยุยงให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะ
(5) มั่วสุม สร้างความเดือดร้อนราคาญให้กับผู้อื่น
(6) เสพ จาหน่าย จ่ายแจก มีไว้ในครอบครองสารเสพติด
(7) ข่มขู่ ข่มเหง รังแกผู้อื่น
(8) ทาลายทรัพย์สินของผู้อื่นและหรือของโรงเรียน
(9) ประพฤติตนเสื่อมเสียในทางชู้สาว
(10) ไม่เคารพเชื่อฟังครู ไม่ให้เกียรติ แสดงท่าทางหรือกิริยาความก้าวร้าวต่อผู้อื่น
(11) เที่ยวเตร่ในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ สถานที่ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นไป
กับบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน
(12) เข้าไปร่วมงานสังสรรค์และงานนั้นมีการเต้นราหรือการแสดงซึ่งไม่สมควรแก่สภาพนักเรียน
ยกเว้นไปกับบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน หรืองานนั้นโรงเรียนหรือผู้ปกครอง
ของนักเรียนคนหนึ่งคนใดเป็นผู้จัด
(13) เข้าไปในสถานค้าประเวณี

(14) คบค้าสมาคมกับผู้ประพฤติตนเพื่อค้าประเวณี เว้นแต่เป็นญาติใกล้ชิดกับบุคคลนั้น
(15) มีอาวุธหรือวัตถุระเบิดติดตัวหรือซ่อนเร้นไว้
(16) หลบหนีการเรียน ไม่ตั้งใจเรียน ก่อกวนความไม่สงบ ไม่เชื่อฟังครูขณะเรียนหรือขณะจัดกิจกรรม
(17) ไม่ขออนุญาตจัดกิจกรรมทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน โดยกิจกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับ
ชื่อเสียงของโรงเรียน
(18) ใส่เครื่องประดับหรือตกแต่งร่างกายที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน
(19) นาสิ่งของมีค่าเกินความจาเป็นของนักเรียนมาโรงเรียน
(20) ใช้เครือ่ งมือสื่อสารนอกเหนือเวลาที่โรงเรียนกาหนด เว้นแต่โรงเรียนอนุญาต
(21) นายานพาหนะไปจอดในที่ห้ามจอดหรือนาเข้ามาขับขี่ในบริเวณโรงเรียนซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
อุบัติเหตุและรบกวนบุคลากรในโรงเรียน
(22) การกระทาอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออานาจการบริหารและการปกครองของโรงเรียนหรือบังคับขู่เข็ญ
ยุยง ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้นักเรียนอื่นกระทาการดังกล่าว
(23) มีพฤติกรรมอื่นๆที่สร้างความเสื่อมเสียต่อเกียรติยศและชื่อเสียงของโรงเรียน
ข้อ 26 นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติกิจกรรมที่โรงเรียนกาหนดทุกวันอย่างพร้อมเพรียงกัน
ข้อ 27 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องนักเรียนที่มีคุณลักษณะดังนี้
(1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและสม่าเสมอ
(2) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ กีฬาและดนตรีตลอดจนนาชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
(3) มีความเป็นผู้นาและทาคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม
ข้อ 28 การให้รางวัลอาจจะกระทาโดยวิธีการดังนี้
(1) ประกาศยกย่องชมเชย
(2) มอบเกียรติบัตร
(3) มอบโล่เกียรติบัตร
ข้อ 29 การให้รางวัลตามข้อ 28 ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ข้อ 30 นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนประพฤติตนตามข้อ 25
ถือว่าผู้นั้นมีความผิดจะต้องถูกลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในระเบียบนี้
“กระทาความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา
หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนที่กระทาความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการ
อบรมสั่งสอน
ข้อ 31 การลงโทษนักเรียน 4 สถานดังนี้
31.1 ว่ากล่าวตักเตือน
31.2 ทาทัณฑ์บน
31.3 ตัดคะแนนความประพฤติ
31.4 ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ข้อ 32 ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธหรือด้วย
ความพยาบาท โดยให้คานึงถึงอายุของนักเรียนและความร้ายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษด้วย
การลงโทษนักเรียนให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนให้รู้สานึ กใน
ความผิด และกลับประพฤติตนที่ดีต่อไป
ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายให้เป็นผู้มีอานาจ
ในการลงโทษนักเรียน
ข้อ 33 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนกระทาความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อ 34 การทาทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยความประพฤตินักเรียน หรือกรณีทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบ
ของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ
การทาทัณฑ์บนให้ทาเป็นลายลักษณ์อักษร และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด
และรับรองการทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
ข้อ 35 การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนของแต่ละสถานศึกษากาหนด และให้ทาบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 36 ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระทาความผิดที่สมควรต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข้อ 37 การลงโทษ ข้อ 31.1, 31.2, 31.3, และ 31.4 ให้คณะกรรมการดาเนินงานฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ที่ทางโรงเรียนแต่งตั้งโดยผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาลงโทษ
ข้อ 38 โรงเรียนอาจลงโทษนักเรียนโดยการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ข้อ 39 ความผิดของนักเรียนจาแนกเป็น 3 ระดับ
39.1 ความผิดสถานเบา คือ รายการที่ตัด 5 คะแนน ในการตัดคะแนนให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้มี
อานาจตัดคะแนน ว่าสมควรจะตักเตือนก่อนหรือจะตัดโดยทันที
39.2 ความผิดสถานหนักคือ รายการที่ ตัด 10-20 คะแนน การตัดคะแนนต้องให้นักเรียนผู้ที่
ถูกตัดคะแนนลงลายมือชื่อรับทราบทุกครั้ง
39.3 ความผิดร้ายแรงคือ รายการที่ตัด 30-50 คะแนน การตัดคะแนนต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว โดยมีเกณฑ์ดังนี้
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หมวดที่ 1 ว่าด้วยการมาโรงเรียน
มาโรงเรียนสายหรือมาโรงเรียนช้าเกินกว่าเวลา 08.00 น.
มาทันเวลา 08.00 น. แต่ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ
เข้า-ออกโรงเรียนทางอื่นที่ไม่ใช่ประตูหน้าโรงเรียน
หนีเรียน

ตัดคะแนน
5
5
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หมวดที่ 2 ว่าด้วยการเคารพธงชาติตอนเช้า
หลีกเลี่ยงไม่มาเข้าแถวเคารพธงชาติ
ไม่รักษาระเบียบวินัยในการเข้าแถวและเดินแถว
ไม่เข้ารับการ Home room หลังจากเคารพธงชาติ
หมวดที่ 3 ว่าด้วยการปฏิบัติตน
ไม่รักษามารยาทในการเข้าประชุม
ส่งเสียงดังรบกวนสมาธิผู้อื่นเมื่อเข้าห้องสมุด
ไม่แสดงความเคารพขณะเดินผ่านครู
ไม่จอดยานพาหนะในบริเวณที่โรงเรียนจัดให้/นายานพาหนะมาขับขี่
ภายในบริเวณโรงเรียน
ขีดเขียนตัดฉีกหรือทาลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียนและสาธารณะ
ลักทรัพย์หรือขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของส่วนรวม
หมวดที่ 4 ว่าด้วยการรับประทานอาหาร
การนาอาหารทุกชนิดเข้าไปรับประทาน
ในห้องเรียนหรือในระหว่างเวลาเรียน
ไม่เก็บภาชนะใส่อาหารไปไว้ในที่กาหนดหลังจากรับประทานอาหาร
ขาดระเบียบในการเข้าแถวรับอาหาร
ทิ้งเศษอาหารหรือภาชนะใส่อาหาร/เครื่องดื่มไว้ในที่ที่ไม่สมควร
ซื้ออาหารไม่ตรงเวลาที่ระเบียบกาหนด
สั่งซื้ออาหารจากภายนอกเข้ามารับประทานในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
หมวดที่ 5 ว่าด้วยการออกนอกบริเวณโรงเรียน
ไม่คืนบัตรขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
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ทาลายบัตรขออนุญาตหรือทาบัตรหาย
ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
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หมวดที่ 6 ว่าด้ายการแต่งกาย
แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน เช่น เสื้อ เข็มขัด กางเกง กระโปรง
ไม่ปักชื่อ-สกุล เลขประจาตัว ระดับชั้น เครื่องหมายต่างๆ ถุงเท้า รองเท้า
แต่งกายชุดพลศึกษาในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
สวมรองเท้าผิดระเบียบมาเรียนในวันปกติ
ปล่อยเสื้อลอยชาย

ตัดคะแนน
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ใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน
ใช้เครื่องสาอางมาโรงเรียน
ทรงผม
- นักเรียนชายไว้ผมยาว ไว้เครา
- ใส่น้ามัน เครื่องสาอาง
- นักเรียนหญิงไว้ผมยาว (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากโรงเรียน)
หมวดที่ 7 ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
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มีหรือสูบบุหรี่ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
มีหรือดื่มสุรา เสพกัญชา หรือของมึนเมา สารระเหย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ติดสารเสพติดร้ายแรงเช่น ฝิ่น ยาบ้า เฮโรอีนฯลฯ
มีหรือครอบครองยาเสพติดร้ายแรง
หมวดที่ 8 ว่าด้วยระเบียบวินัยในห้องเรียนและบนอาคารเรียน
ไม่แสดงความเคารพครูในขณะที่ทาการสอน
เข้า-ออกนอกห้องเรียนก่อนได้รับอนุญาต
รบกวนการสอนของครูทา ให้การเรียนการสอนไม่ราบรื่น
นอนหลับในห้องเรียน
ไม่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวัน
เล่นกีฬาทุกชนิดบนอาคารเรียนก่อให้เกิดความราคาญหรือทาให้ทรัพย์สิน
ของทางราชการเสียหาย
ก่อการทะเลาะวิวาททั้งในและนอกโรงเรียน
กระทาการประพฤติตนทานองชู้สาว
เล่นการพนันทุกชนิด
พกอาวุธหรืออุปกรณ์ ที่เจตนาใช้เป็นอาวุธทุกชนิด
หมวดที่ 9 ว่าด้วยมารยาททั่วไป
พูดหรือแสดงกิริยาที่ไม่สุภาพต่อครูหรือบุคคลทั่วไป
แสดงความกระด้างกระเดื่อง ด่า หรือใช้ถ้อยคาหยาบคาย
แสดงกิริยาอาการดูหมิ่นเหยียดหยามครูผู้สอน
หมวดที่ 10 ว่าด้วยการปฏิบัติตนภายนอกโรงเรียน
แต่งเครื่องแบบนักเรียนเข้าไปในบริเวณที่มมี หรสพหรือสถานเริงรมย์
เข้าไปในสถานบริการที่ไม่เหมาะสมเช่นบาร์ ไนต์คลับ คาเฟ่ ดิสโกเทค อาบอบนวด
บ่อนการพนัน สถานค้าประเวณี หรือสถานเริงรมย์ต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียน
ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของทางโรงเรียน
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หมายเหตุ

เที่ยวเตร่เกินเวลา 21.00 น.
ทาผิดกฎหมายบ้านเมืองทุกกรณี
หมวดที่ 11ว่าด้วยเครื่องมือสื่อสารและสื่อออนไลน์ทุกชนิด
ใช้ในขณะที่มีการเรียนการสอนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ใช้ในขณะที่มีการประชุม อบรม สัมมนา ระหว่างทากิจกรรม
ชาร์จแบตเตอรี่ในบริเวณที่นอกเหนือจากที่โรงเรียนกาหนด
ใช้ในการเล่นเกมส์ เล่นการพนัน ดูหนังหรือดูสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่เป็นโทษ ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ ในขณะที่มีการเรียนการสอน
ใช้สื่อออนไลน์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง โรงเรียนและผู้อื่น
โรงเรียนจะอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น
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ข้อ 40 การปรับพฤติกรรมโดยการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์และคืนคะแนน
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความประพฤติดีและได้คะแนนคืน โรงเรียนจึงได้กาหนดกิจกรรม
ควบคุมการปรับพฤติกรรม ดังนี้
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กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ด้วยการทาความสะอาดสถานที่ต่างๆ (จานวน 5 ชั่วโมง)
- โรงอาหารบริเวณโรงเรียน ห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
- บริเวณหน้าโรงเรียน
- บริเวณหน้าเสาธง สนามกีฬาต่างๆ
- บริเวณสวนหย่อม
- ห้องสุขา ห้องแนะแนว ห้องสมุด หอประชุม
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เกี่ยวกับ ด้านบริการ (จานวน 5 ชั่วโมง)
- ทาหน้าที่ดูแลจราจร
- ช่วยงานห้องพยาบาล
- ช่วยงานของโรงเรียน หรือ ช่วยครูทางาน ฯลฯ
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เกี่ยวกับ ด้านการเกษตร (จานวน 5 ชั่วโมง)
- ปลูกต้นไม้/รดน้าต้นไม้
- ถางหญ้า กาจัดวัชพืช
- ดูแล ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตัดหญ้า
- จัดทา/ดูแล แปลงเกษตร
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เกี่ยวกับ ด้านวิชาการ (จานวน 5 ชั่วโมง)
- จัดทาบอร์ด
- เผยเพร่ความรู้ต่างๆ

คะแนน
10
10
10
10
20
คะแนน
10
10
10
คะแนน
20
20
20
20
คะแนน
10
10
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- ช่วยครูจัดหนังสือเข้าตู้ในห้องสมุด
- ช่วยครูทางานที่ห้องปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือห้องสานักงานต่างๆ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (จานวน 10 ชั่วโมง)
- จิตอาสาพัฒนาสถานปฏิบัติธรรมหรือศาสนสถาน อื่นๆ 3-5 วัน

15
15
คะแนน
20

ข้อ 41 ให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้พิจารณาเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียน ในกรณีที่มีหลักฐาน
แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือสังคม สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
เป็นที่ประจักษ์และมีหลักฐานประกอบ
ลักษณะของพฤติกรรม

เพิ่มคะแนน

ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมระดับโรงเรียน
ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมระดับ สพม. จังหวัด
ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมระดับสูงกว่า สพม. จังหวัด
เก็บเงินหรือสิ่งของมีค่าของผู้อื่นได้และนามาแจ้งที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เป็นนักเรียนผู้นาหรือปฏิบัติหน้าที่สม่าเสมอโดยไม่มีข้อบกพร่อง
เป็นกรรมการนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่สม่าเสมอโดยไม่มีข้อบกพร่อง
เป็นกรรมการคณะสีและปฏิบัติหน้าที่สม่าเสมอโดยไม่มีข้อบกพร่อง
แจ้งเหตุหรือแจ้งข่าวให้ครูทราบจนเป็นผลดีต่อการปกครองนักเรียน
เต็มใจช่วยเหลืองานโรงเรียนหรือช่วยครูปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน
อย่างสม่าเสมอ
10 เป็นผู้มีความประพฤติดีและชักจูงเพื่อนไม่ให้มั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด
11 เข้าร่วมกิจกรรมในระดับ สพม. จังหวัด ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
12 เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจรรยามารยาทงดงาม
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ข้อ 42 ให้ครูมีอานาจหน้าที่เพิ่มหรือตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนตามอานาจที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ 43 ให้ครูรายงานการตัดหรือเพิ่มคะแนนความประพฤติ พร้อมทั้งให้เหตุผลที่ต้องตัดหรือเพิ่มคะแนน
ต่องานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้อ 44 ให้กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบันทึกคะแนนความประพฤติ ของนักเรียนในระเบียน
ประวัติ เพื่อ ดาเนินการต่อไป
ข้อ 45 นักเรียนที่กระทาความผิดจนถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไปหรือกระทา
ความผิดร้ายแรง ให้เชิญครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่มีปัญหาพบรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และหัวหน้างาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา
ข้อ 46 นักเรียนที่กระทาความผิดจนถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป ให้เชิญผู้ปกครอง

ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว พบรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป หรือผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา
และทาทัณฑ์บน
ข้อ 47 นักเรีย นที่กระทาความผิ ดจนถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ให้ประชุม
คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพิจารณาโทษ เสนอผลการพิจารณาต่อผู้อานวยการโรงเรียน
เพื่อพิจารณาสั่งการ
ข้อ 48 ถ้าคะแนนความประพฤติร วมสุดท้ายก่อนจบการศึกษา ระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้นหรือระดับ
มัธ ยมศึกษาตอนปลาย ได้น้ อยกว่า 80 คะแนน โรงเรียนจะไม่ออกใบรับรองความประพฤติให้ จนกว่าจะทา
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ตามที่คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกาหนด เพื่อ ปรับเพิ่มคะแนนให้ถึง
80 คะแนน
ข้อ 49 การทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้กิจกรรมที่ให้นักเรียนทาจะต้องเป็นประโยชน์ทั้งต่อนักเรียนเอง
สถานศึกษา ชุมชน และประเทศชาติ โดยให้แก้ใขพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือความผิดในแต่ละครั้งและให้ถือเกณฑ์
คะแนนที่เพิ่มหรือถูกตัดและต้องไม่เป็นความผิดร้ายแรง
ข้อ 50 การลงโทษนักเรียนที่กระทาความผิดอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดาเนินงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยความเห็นชอบของผู้อานวยการโรงเรียน
ข้อ 51 เมื่อสิ้นภาคเรียนให้คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสรุปรวมคะแนนความประพฤติ
นักเรียนเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน
ข้อ 52 ให้มอบเกียรติบัตร “นักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ” ให้กับนักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมสูง
อันดับที่ 1-5 มอบให้ในวันเกียรติยศในทุกปีการศึกษา
ข้อ 53 การผ่ อนผั น ระเบี ย บนี้ ให้ อยู่ ในดุล ยพิ นิจ ของคณะกรรมการด าเนิน งานฝ่ ายบริห ารงานทั่ ว ไป
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 54 การปรับปรุงแก้หรือไขระเบียบนี้ต้องประกาศเป็นระเบียบของโรงเรียน
ข้อ 55 ให้รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ระเบียบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พุทธศักราช 2560
ด้วยโรงเรียนพิจารณาเห็ น่านั กเรีย นเป็นเยาวชนที่มีความส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
นักเรียนจึงควรได้รับการอบรมสั่งสอนและดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านความรู้เชิงวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กติกาและข้อบังคับของสังคม ประพฤติตนเป็นที่ยอมรับของคนในสั งคม เป็นแบบอย่างที่ดี เชื่อ ฟังและเคารพ
บิดามารดา ผู้ปกครองและครู โรงเรียนจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษว่าด้วย
การแต่งกายของนักเรียน พุทธศักราช 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสั่งอื่นใดที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือข้อขัดแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“นักเรียน”หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในปัจจุบันทุกคน
“ผู้ปกครอง”หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่เป็นผู้ปกครองแทนบิดา
มารดา
“รองผู้ อ านวยการโรงเรี ย นฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป”หมายถึ ง รองผู้ อ านวยการโรงเรี ย นฝ่ าย
บริ ห ารงานทั่ ว ไปมี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการดู แ ลควบคุ ม ความประพฤติ ข องนั ก เรี ย นตลอดจนพิ จ ารณาระเบี ย บ
ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวกับการปกครองนักเรียนให้สอดคล้องกับระเบียบนี้ ทั้งพิจารณาโทษและลงโทษนักเรียน
ที่กระทาผิดระเบียบของโรงเรียน รวมทั้งควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
และ
บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
“คณะกรรมการบริห ารโรงเรียน”หมายถึงบุคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนแต่งตั้งให้ ปฏิบัติ
หน้ าที่ร องผู้ อานวยการโรงเรี ยนฝ่ายบริห ารงานทั่วไป ฝ่ ายบริหารงานบุคคล ฝ่ ายงบประมาณและแผนงาน
ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการหอพัก
“ฝ่ายบริหารโรงเรียน” หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียน และ รองผู้อานวยการโรงเรียนทั้ง ๕ ฝ่าย

“ผู้อานวยการโรงเรียนหมายถึง”ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรี
สะเกษ
“โรงเรียน”หมายถึง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

หมวดที่ 2
การแต่งกายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อ 1 เครื่องแต่งกายนักเรียนชาย
1.1 เครื่องแบบนักเรียน เป็นเครื่องแบบที่ใช้ในวันเรียนตามปกติ
1.1.1 เสื้อ เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้น คอตั้ง ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยง ไม่บางหรือหนาเกินไป ห้ามใช้ผ้า
มันหรือผ้าดิบด้าน ผ้าฝ้ายหรือผ้าเนื้อหยาบ ผ่าอกตลอด มีสาบนอกที่อกเสื้อ ขนาด 1.5 – 5 เซนติเตร กระดุม
แบนสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร ความกว้างของแขนเสื้อให้เหมาะกับแขนของนักเรียน ไหล่ไม่ตก
ความยาวของแขนเสื้อพอเหมาะ ไม่ยาวเลยข้อพับแขน มีกระเป๋าติดบริเวณอกเสื้อด้านซ้าย1 กระเป๋า ขนาดกว้าง
8-10 เซนติเมตร ลึก 10-15 เซนติเมตร เหนือกระเป๋าปักชื่อและนามสกุล ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ปักจุด
กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร ด้วยไหมสีน้าเงิน (ม.1 = 1 จุด, ม.2 = 2 จุด, ม.3 = 3 จุด) อก
เสื้อด้านขวาปักอักษรย่อโรงเรียน สว.ศก. ขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร เลขประจาตัวนักเรียน (เลขไทย) ขนาด
ประมาณ 1 เซนติเมตรด้วยไหมสีน้าเงินแนวเดียวกับกระเป๋า เหนืออักษรย่อ ติดเข็ม สว. สีแดง เวลาสวมทับ
ชายเสื้อไว้ในกางเกง
1.1.2 กางเกง ใช้ผ้าสีกรมท่า ขาสั้น เนื้อเกลี้ยง ผิวไม่หยาบหรือด้าน ไม่บางหรือหนาเกินไป
ห้ามใช้ผ้ายีนส์หรือเวสท์ปอยเนื้อหยาบ ใช้แล้วสีไม่ตกหรือด่าง ความยาวของกางเกงสูงจากกึ่งกลางลูกสะบ้าหัว
เข่าไม่เกิน 3.5 เซนติเมตร ส่วนกว้างของขอบกางเกง เมื่อยื นตรงดึงด้านหนึ่งแนบเนื้อด้านตรงกันข้ามต้องห่าง
ประมาณ 8-12 เซนติเมตร ปลายขาพับเข้าด้านในกว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้าสาหรับ
กลัด
กระดุมหรือใช้ซิปซ่อนไว้ด้านใน มีกระเป๋าตามแนวข้างตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า มีจีบด้านหน้า ข้างละ 2 จีบ เป็น
ลักษณะจีบออก ไม่มีกระเป๋าหลัง มีหูร้อยเข็มขัด 7 หู ห้ามสั่งทาหรือให้หูกางเกงใหญ่กว่าปกติ ติดหูไว้ผิดไปจาก
ปกติ ห้ามต่อขอบเอวสูงเกินเส้นตะเข็บคู่
1.1.3 เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดาขนาดกว้าง 3-4 เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ชนิดหัวกลัด ความยาวพอดีร้อยหูกางเกงที่ 2 ได้ ไม่ตัดปลาย ไม่เขียนลวดลายหรือตอกหมุดใดๆ บนเข็มขัด หัวเข็ม
ขัด มีตราสัญลักษณ์โรงเรียนอยู่ตรงกลาง
1.1.4 ถุงเท้า สีขาว ไม่มีลวดลาย ยาวคลุมน่อง ต่ากว่าข้อพับเข่า 5 เซนติเมตร ใส่ให้ดึงตึง ห้าม
พับ
1.1.5 รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีดา ขัดมัน หุ้มส้น ส้นสูงประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร มีรูร้อย
เชือก 3 รู มีเชือกผูกสีดา ไม่มีลวดลาย หัวรองเท้าไม่เป็นชนิดหัวโต

1.2 ชุดพลศึกษา ตามแบบที่โรงเรียนกาหนด อกด้านขวาปักชื่อและนามสกุล ขนาดประมาณ 1
เซนติเมตร ปักจุดกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1 มิลลิเมตรด้วยไหมสีน้าเงิน (ม.1 = 1 จุด, ม.2 = 2 จุด, ม.3 =
3 จุด) เวลาสวมเสื้อทับชายเสื้อไว้ในกางเกง ยกเว้นเสื้อโปโลของโรงเรียนให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง รองเท้า
ผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย มีเชือกผูกสีขาว ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
ข้อ 2 เครื่องแต่งกายนักเรียนหญิง
2.1 เครื่องแบบนักเรียนหญิง
2.1.1 เสื้อ ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่บางหรือหนาเกินไป ห้ามใช้ผ้ามันหรือผ้าดิบด้าน ผ้าฝ้ายหรือ
ผ้าเนื้อหยาบ ตัดเสื้อเป็นแบบกลาสี ผ่าแค่อกสาบเสื้อตลบเข้าข้างใน ปกเสื้อกว้างไม่เกิน 14 เซนติเมตร ตัวเสื้อ
ไม่วาดเอว ความยาวของตัวเสื้อวัดจากข้อมือขึ้นมาเมื่อยื่น ระยะตั้งแต่ 10-15 เซนติเมตร ชายขอบเสื้อด้านล่างมี
ขอบพับ ไม่เกิน 3 เซนติเมตร ด้านหน้าระดับเอว ด้านขวามือมีกระเป๋าพอดีกับตัวเสื้อ 1 กระเป๋า ปลายแขน
จับจีบ 6 จีบ ด้านละ 3 จีบ ปลายแขนผ่ากว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร ผูกคอด้วยผ้าสีกรมท่าชายสามเหลี่ยมขนาด
กว้าง 7-8 เซนติเมตร ความยาวเมื่อผูกคอได้ขนาดพอดีของแต่ละบุคคล เงื่อนกลาสี ให้ผูกปมเงื่อนกลาสีห่าง
จากลาคอประมาณ 1 ฝ่ามือ ด้านอกซ้ายปักชื่อและนามสกุลขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ปักจุดกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1 มิลลิเมตรด้วยไหมสีน้าเงิน (ม.1 = 1 จุด, ม.2 = 2 จุด, ม.3 = 3 จุด) อกเสื้อด้านขวา
ปักอักษรย่อโรงเรียน สว.ศก. ขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร เลขประจาตัวนักเรียน (เลขไทย) ขนาดประมาณ
1 เซนติเมตรด้วยไหมสีน้าเงิน เหนืออักษรย่อติดเข็ม สว. สีแดง และต้องสวมเสื้อบังทรงสีขาวหรือเสื้อยืดสีขาวไว้
ข้างในเสื้อนักเรียนทุกครั้ง
2.1.2 กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่าเรียบ ไม่มีลวดลายด้านหน้าและด้านหลังเป็นจีบข้างละ 3 จีบ
จีบออกด้านหน้าพร้อมทั้งตีเกล็ดออกมาประมาณ 5-10 เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างตรงกลางพอประมาณ
ความยาวของกระโปรงเลยใต้เข่ามาประมาณ 1 ฝ่ามือ เวลานั่ งคุกเข่ากระโปรงยาวปิดหัวเข่า ให้ชายกระโปรงติด
พื้น เมื่อสวมแล้วให้ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว
2.1.3 ถุงเท้า สีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นผ้าลูกฟูก พับปลาย 2 พับ กว้างขนาดประมาณ 3
เซนติเมตร สูงประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร
2.2 ชุดพลศึกษา ตามแบบที่ โรงเรียนกาหนด อกด้านขวาปักชื่อและนามสกุล ขนาดประมาณ 1
เซนติเมตร ปักจุดกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1 มิลลิเมตรด้วยไหมสีน้าเงิน (ม.1 = 1 จุด, ม.2 = 2 จุด, ม.3 =
3 จุด) เวลาสวมเสื้อทับชายเสื้อไว้ในกางเกง ยกเว้นเสื้อโปโลของโรงเรียนให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง รองเท้า
ผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย มีเชือกผูกสีขาว ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
ข้อ 3 ทรงผม นักเรียนต้องไว้ทรงผมที่โรงเรียนกาหนด
3.1 นักเรียนชาย ให้ไว้ทรงผมนักเรียน ด้านหน้ายาว 4 เซนติเมตร ด้านหลังสั้นเกรียน ห้ามใส่
น้ามัน เจล สเปรย์หรือวัสดุตกแต่งผมทุกชนิด ไม่ไว้หนวดเครา
3.2 นักเรียนหญิง ให้ตัดผมสั้นระดับติ่งหู ไม่เกิน 1 เซนติเมตร มีความยาวระดับเดียวกันทั้งศีรษะ
ไม่มีผมมาปิดหน้าผาก หรือเป็นผมหน้าม้า ห้ามซอย ดัด ย้อมสีหรือกัดสีผม ห้ามใส่น้ามัน เจล สเปรย์หรือ
วัสดุตกแต่งผมทุกชนิด ห้ามใช้ที่ติดผมหรือที่คาดผมที่มีสีฉูดฉาด

3.3 เฉพาะนักเรียนหญิง หากมีความจาเป็นต้องไว้ผมยาว ต้องขออนุญาตโดยบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร เสนอไปยังฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อขออนุมัติจากผู้อานวยการโรงเรียน เมื่ออนุญาตแล้วจึงไว้ได้และต้อง
รวบผมหรือถักเปียให้เรียบร้อยอยู่เสมอ ผูกริบบิ้นสีดาหรือสีกรมท่าเท่านั้น ไม่มีผมมาปิดหน้าผาก หรือเป็นผมหน้า
ม้า ห้ามซอย ดัด ย้อมสีหรือกัดสีผม ห้ามใส่น้ามัน เจล สเปรย์หรือวัสดุตกแต่งผมทุกชนิด ห้ามใช้ที่ติดผมหรือ
ที่คาดผมที่มีสีฉูดฉาด
หมวดที่ 3
การแต่งกายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ 1 เครื่องแต่งกายนักเรียนชาย
1.1 เครื่องแบบนักเรียนชาย เป็นเครื่องแบบที่ใช้ในวันเรียนตามปกติ
1.1.1 เสื้อ เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้น คอตั้ง ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยง ไม่บางหรือหนาเกินไป ห้ามใช้ผ้ามัน
หรือผ้าดิบด้าน ผ้าฝ้ายหรือผ้าเนื้อหยาบ ผ่าอกตลอด มีสาบนอกที่อกเสื้อ ขนาด 1.5 – 5 เซนติเตร กระดุม
แบนสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร ความกว้างของแขนเสื้อให้เหมาะกับแขนของนักเรียน ไหล่ไม่ตก
ความยาวของแขนเสื้อพอเหมาะ ไม่ยาวเลยข้อพับแขน มีกระเป๋าติดบริเวณอกเสื้อด้านซ้าย1 กระเป๋า ขนาดกว้าง
8-10 เซนติเมตร ลึก 10-15 เซนติเมตร เหนือกระเป๋าปักชื่อและนามสกุล ด้วยไหมสีน้าเงิน ขนาดประมาณ 1
เซนติเมตร ปกเสื้อด้านซ้ายมือปักจุดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร (ม.4 = 1 จุด, ม.5 = 2 จุด, ม.
6 = 3 จุด) อกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อโรงเรียน สว.ศก. ขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร เลขประจาตัวนักเรียน
(เลขไทย) ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตรด้วยไหมสีน้าเงินแนวเดียวกับกระเป๋า เหนือ อักษรย่อ ติดเข็ม สว. สีแดง
เวลาสวมทับชายเสื้อไว้ในกางเกง
1.1.2 กางเกง ใช้ผ้าสีกรมท่า ขาสั้น เนื้อเกลี้ยง ผิวไม่หยาบหรือด้าน ไม่บางหรือหนาเกินไป
ห้ามใช้ผ้ายีนส์หรือเวสท์ปอยเนื้อหยาบ ใช้แล้วสีไม่ตกหรือด่าง ความยาวของกางเกงสูงจากกึ่งกลางลูกสะบ้าหัวเข่า
ไม่เกิน 3.5 เซนติเมตร ส่วนกว้างของขอบกางเกง เมื่อยืนตรงดึงด้านหนึ่งแนบเนื้อด้านตรงกันข้ามต้องห่ าง
ประมาณ 8-12 เซนติเมตร ปลายขาพับเข้าด้านในกว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้าสาหรับกลัดกระดุม
หรือใช้ซิปซ่อนไว้ด้านใน มีกระเป๋าตามแนวข้างตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า มีจีบด้านหน้า ข้างละ 2 จีบ เป็น
ลักษณะจีบออก ไม่มีกระเป๋าหลัง มีหูร้อยเข็มขัด 7 หู ห้ามสั่งทาหรือให้หูกางเกงใหญ่กว่าปกติ ติดหูไว้ผิดไปจาก
ปกติ ห้ามต่อขอบเอวสูงเกินเส้นตะเข็บคู่
1.1.3 เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดาขนาดกว้าง 3-4 เซนติเมตร หัว เข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ชนิดหัวกลัด ความยาวพอดีร้อยหูกางเกงที่ 2 ได้ ไม่ตัดปลาย ไม่เขียนลวดลายหรือตอกหมุดใดๆ บนเข็มขัด หัวเข็ม
ขัดมีตราสัญลักษณ์โรงเรียนอยู่ตรงกลาง
1.1.4 ถุงเท้า สีขาว ไม่มีลวดลาย ยาวคลุมน่อง ต่ากว่าข้อพับเข่า 5 เซนติเมตร ใส่ให้ดึงตึง
ห้ามพับ
1.1.5 รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีดา ขัดมัน หุ้มส้น ส้นสูงประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร มีรูร้อยเชือก
3 รู มีเชือกผูกสีดา ไม่มีลวดลาย หัวรองเท้าไม่เป็นชนิดหัวโต

1.2 ชุ ดพลศึ กษา ตามแบบที่ โรงเรี ยนก าหนด อกด้ านขวาปั กชื่ อและนามสกุ ล ขนาดประมาณ 1
เซนติเมตร ปักจุดกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1 มิลลิเมตรด้วยไหมสีน้าเงิน (ม.4 = 1 จุด, ม.5 = 2 จุด, ม.6 =
3 จุด) เวลาสวมเสื้อทับชายเสื้อไว้ในกางเกง ยกเว้นเสื้อโปโลของโรงเรียนให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง รองเท้า
ผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย มีเชือกผูกสีขาว ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
ข้อ 2 เครื่องแต่งกายนักเรียนหญิง
2.1 เครื่องแบบนักเรียนหญิง เป็นเครื่องแบบที่ใช้ในวันเรียนตามปกติ
2.1.1 เสื้อ ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยง ไม่บางหรือหนาเกินไป ห้ามใช้ผ้ามันหรือผ้าดิบด้าน ผ้าฝ้ายหรือ
ผ้าเนื้อหยาบแบบปกเชิ้ตคอตั้ง ผ่าอกตลอด ไม่มีสาบ มีกระดุมแบนสีขาวเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร
ความกว้างของแขนเสื้อให้เหมาะกับแขนของนักเรียน ไหล่ไม่ตก ความยาวของแขนเสื้อพอเหมาะ ไม่ยาวเลยข้อ
พับแขน ปลยแขนจับจีบ 6 จีบ ด้านละ 3 จีบ ปลายแขนผ่ากว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร ด้านอกซ้ายปักชื่อและ
นามสกุลขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ปกเสื้อด้านซ้ายมือปักจุดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร
ด้วยไหมสีน้าเงิน (ม.4 = 1 จุด , ม.5 = 2 จุด, ม.6 = 3 จุด) อกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อโรงเรียน สว.ศก. ขนาด
ประมาณ 1.5 เซนติเมตร เลขประจาตัวนักเรียน (เลขไทย) ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตรด้วยไหมสีน้าเงิน เหนือ
อักษรย่อ ติดเข็ม สว. สีแดง เวลาสวมทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง และต้องสวมเสื้อบังทรงสีขาวหรือเสื้อยืด สีขาว
ไว้ข้างในเสื้อนักเรียนทุกครั้ง
2.1.2 กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่าเรียบ ไม่มีลวดลายด้านหน้าและด้านหลังเป็นจีบข้างละ 3 จีบ
จีบออกด้านหน้าพร้อมทั้งตีเกล็ดออกมาประมาณ 5-10 เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างตรงกลางพอประมาณ
ความยาวของกระโปรงเลยใต้เข่ามาประมาณ 1 ฝ่ามือ เวลานั่งคุกเข่ากระโปรงยาวปิดหัวเข่าให้ชายกระโปรงติดพื้น
เมื่อสวมแล้วให้ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว
2.1.3 เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดาขนาดกว้าง 3-4 เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ชนิ ดหั ว กลั ด ความยาวพอดี ไม่ตัดปลาย ไม่เขียนลวดลายหรือตอกหมุดใดๆ บนเข็มขัด หั ว เข็มขัดมีตรา
สัญลักษณ์โรงเรียนอยู่ตรงกลาง
2.1.4 ถุงเท้า สีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นผ้าลูกฟูก พับปลาย 2 พับ กว้างขนาดประมาณ
3
เซนติเมตร ห้ามใส่ถุงเท้าแบบสั้น
2.1.5 รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีดา ขัดมัน หุ้มส้น มีสายรัดด้านบน กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร
ไม่มีลวดลาย ส้นสูงประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร
2.2 ชุดพลศึกษา ตามแบบที่โ รงเรียนกาหนด อกด้านขวาปักชื่อและนามสกุล ขนาดประมาณ
1 เซนติเมตร ปักจุดกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1 มิลลิเมตรด้วยไหมสีน้าเงิน (ม.4 = 1 จุด, ม.5 = 2 จุด, ม.
6 = 3 จุด) เวลาสวมเสื้อทับชายเสื้อไว้ในกางเกง ยกเว้นเสื้อโปโลของโรงเรียนให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง
รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย มีเชือกผูกสีขาว ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
ข้อ 3 ทรงผม นักเรียนต้องใว้ทรงผมที่โรงเรียนกาหนด
3.1 นักเรียนชาย ให้ไว้ทรงผมนักเรียน ด้านหน้ายาว 4 เซนติเมตร ด้านหลังสั้นเกรียน ห้ามใส่
น้ามัน เจล สเปรย์หรือวัสดุตกแต่งผมทุกชนิด ไม่ไว้หนวดเครา

3.2 นักเรียนหญิง ให้ตัดผมสั้นระดับติ่งหู ไม่เกิน 2 เซนติเมตรมีความยาวระดับเดียวกันทั้งศีรษะไม่
มีผมมาปิดหน้าผาก หรือเป็นผมหน้าม้า ห้ามซอย ดัด ย้อมสีหรือกัดสีผม ห้ามใส่น้ามัน เจล สเปรย์หรือวัสดุ
ตกแต่งผมทุกชนิด กรณีที่ไว้ผมยาวต้องรวบผมหรือถักเปียให้เรียบร้อยอยู่เสมอ ผูกริบบิ้นสีดาหรือสีกรมท่าเท่านั้น
ไม่มีผมมาปิดหน้าผาก หรือเป็นผมหน้าม้า ห้ามซอย ดัด ย้อมสีหรือกัดสีผม ห้ามใส่น้ามัน เจล สเปรย์หรือวัสดุ
ตกแต่งผมทุกชนิด ห้ามใช้ที่ติดผมหรือที่คาดผมที่มีสีฉูดฉาด
หมวดที่ 4
การแต่งกายเครื่องแบบชุดพิธีการ
ข้อ 1 นักเรียนชาย
1.1 เสื้อนอก เป็นเสื้อคอตั้ง 5 ตะเข็บ สีขาว มีลักษณะแขนยาว กระเป๋าเจาะที่อกเสื้อ 2 กระเป๋า
และที่ชายเสื้อ 2 กระเป๋า มีฝาปิด ติดกระดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณ์โรงเรียน 5 เม็ด บริเวณอกเสื้อด้าน
ซ้ายมือเหนือกระเป๋าติดแถบสีที่โรงเรียนกาหนด บริเวณอกเสื้อด้านขวามือเหนือกระเป๋า ติดป้ายชื่อตนเองเหนือ
ป้ายชื่อติดเข็ม สว. สีแดง
1.2 แผงคอ ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 8-10 เซนติเมตร พื้นสีแดง คาดกลาง ตามแนวด้วย
ไหมสีทอง 1 แถบ ติดเข็มโลหะเครื่องหมายโรงเรียนสีทอง ขนาด 1.5 เซนติเมตร 2 อัน
1.3 เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดาขนาดกว้าง 3-4 เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัว
กลัด ความยาวพอดีร้อยหูกางเกงที่ 2 ได้ ไม่ตัดปลาย ไม่เขียนลวดลายหรือตอกหมุดใดๆ บนเข็มขัด หัวเข็มขัดมี
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอยู่ตรงกลาง
1.4 หมวก ใช้ผ้าสีกรมท่า ติดตราสัญลักษณ์โรงเรียน 1 อัน ด้านหน้าซ้ายมือ (ขณะใส่) เมื่อไม่ได้
สวมหมวกให้เก็บหมวกไว้ในกระเป๋าเสื้อนอกด้านซ้ายมือ ให้ตราสัญลักษณ์โรงเรียนตั้งขึ้นเหนือกระเป๋า
1.5 กางเกง ใช้กางเกงนักเรียนสีกรมท่า
1.6 ถุงเท้า แบบยาวถึงข้อพับใต้หัวเข่า สีดาล้วน ไม่มีลวดลาย ใส่ให้ดึงตึง ห้ามพับ
1.7 รองเท้าใช้รองเท้าหนังสีดาขัดมัน หุ้มส้น ส้นสูงประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร มีรูร้อยเชือก 3 รู
มีเชือกผูกสีดา ไม่มีลวดลาย หัวรองเท้าไม่เป็นชนิดหัวโต
กรณีสวมแบบกึ่งพิธีการ ให้สวมเสื้อนักเรียนตามแบบที่โรงเรียนกาหนดแทนเสื้อนอกของเครื่องแบบพิธีการ
ติดกระดุมที่คอเสื้อให้เรียบร้อย เวลาสวมเสื้อทับชายเสื้อไว้ในกางเกง
2. นักเรียนหญิง
2.1 เสื้อนอก เป็นเสื้อสูท แขนยาว กระเป๋าเจาะที่ชายเสื้อ 2 กระเป๋ามีฝาปิด ติดกระดุมโลหะสีทอง
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 3 เม็ด สวมทับเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ผูกเนคไทสีแดง ติดเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนที่
ปกเสื้อทั้งสองด้าน บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายมือติดแถบสีที่โรงเรียนกาหนด บริเวณอกเสื้อด้านขวามือติดป้ายชื่อ
ตนเอง เหนือป้ายชื่อติดเข็ม สว. สีแดง
2.2 เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดาขนาดกว้าง 3-4 เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด
ความยาวพอดี ไม่ตัดปลาย ไม่เขียนลวดลายหรือตอกหมุดใดๆ บนเข็มขัด หัวเข็มขัดมีตราสัญลักษณ์โรงเรียนอยู่
ตรงกลาง

2.3 หมวก ใช้ผ้าสีกรมท่า ติดตราสัญลักษณ์โรงเรียน 1 อัน ด้านหน้าซ้ายมือ (ขณะใส่) เมื่อไม่ได้สวม
หมวกให้เก็บหมวกไว้ในกระเป๋าเสื้อนอกด้านซ้ายมือ ให้ตราสัญลักษณ์โรงเรียนตั้งขึ้นเหนือกระเป๋า
2.4 กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผ้ามัน หนาพอสมควร กระโปรงทรงเอ ผ่าหลัง
ประมาณ 15 เซนติเมตร กระโปรงยาวกว่ากึ่งกลางสะบ้าหัวเข่า 5-10 เซนติเมตร ไม่สั้นหรือยาวเกินไป
2.5 ถุงเท้า สีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นผ้าลูกฟูก พับปลาย 2 พับ กว้างขนาดประมาณ 3 เซนติเมตร
ห้ามใส่ถุงเท้าแบบสั้น
2.6 รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีดา ขัดมัน หุ้มส้น มีสายรัดด้านบน ไม่มีลวดลาย ส้นสูงประมาณ
22.5 เซนติเมตร
2.7 ทรงผม ผมสั้น ให้ติดกิ๊บให้เรียบร้อย ไม่มีผมมาปิดหน้าผาก กรณีสวมแบบกึ่งพิธีการ ให้สวมเสื้อเชิ้ต
แขนสั้น สีขาวและผูกเนคไทสีแดงแทนเสื้อนอกของเครื่องแบบพิธีการ ติดกระดุมที่คอเสื้อให้เรียบร้อย เวลาสวม
เสื้อทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง
หมวดที่ 5
การแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี
ข้อ 1 เครื่องแบบลูกเสือ
ให้ใช้เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ผูกผ้าพันคอสีประจา
จังหวัดและติดตราสัญลักษณ์ของจังหวัดไว้ที่มุมของผ้าพันคอ หมวกสีแดง เข็มขัดใช้หนังหรือหนังเทียมสีน้าตาล หัวเข็ม
ขัดกลมเป็นตราสัญลักษณ์ของลูกเสือ ถุงเท้ายาวสีน้าตาล พับปลายไว้ที่น่องติดพู่สีแดง รองเท้าผ้าใบสีน้าตาล
ไม่มีลวดลาย
ข้อ 2 เครื่องแบบเนตรนารี
ให้ใช้เครื่องแบบเนตรนารีตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ผูกผ้าพันคอสีประจาจังหวัดและ
ติดตราสัญลักษณ์ของจังหวัดไว้ที่มุมของผ้าพันคอ หมวกสีเขียว เข็มขัดใช้เข็มขัดของเนตรนารี รองเท้าหนังสีดา
ขัดมัน หุ้มส้น มีสายรัดด้านบน ไม่มีลวดลาย ส้นสูงประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร
หมวดที่ 6
เครื่องประดับและอื่นๆ
ข้อ 1 สายสร้อย เป็นเงิน แสตนเลส หรือเชือกสีดาที่ยาวพอสมควร มีพระห้อยไว้
ข้อ 2 นักเรียนหญิงให้เจาะติ่งหูได้ข้างละไม่เกิน 1 รู ต่างหูแบบห่วงหรือหมุดขนาดเล็ก ห้ามนักเรียนชาย
เจาะหู
ข้อ 3 ห้ามใช้เครื่องสาอางและเครื่องประดับทุกชนิด นอกเหนือจาก ข้อ 1,2 และนาฬิกาข้อมือ
ข้อ 4 กระเป๋านักเรียนเป็นหนังหรือหนังเทียมสีดาล้วน มีหูถือขนาดเหมาะสมกับตัวกระเป๋ามีขีดเขียน
หรือวาดลวดลายต่างๆบนกระเป๋า หรือเป็นกระเป๋าที่โรงเรียนอนุญาตให้ใช้
ข้อ 5 ห้ามนักเรียนไว้เล็บยาว ห้ามทาน้ายาเคลือบเล็บ หรือตกแต่งเล็บด้วยน้ายาทาเล็บสีต่างๆ
ข้อ 6 ห้ามนักเรียนเจาะผิวหนังหรือสักผิวหนังเป็นลวดลายหรืออื่นๆ ที่ทาให้เกิดลวดลายบนผิวหนัง

หมวดที่ 7
การผ่อนผัน การแก้ไขและการใช้ระเบียบ
ข้ อ 1 การผ่ อ นผั น ระเบี ย บนี้ ใ ห้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการด าเนิ น งานฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 2 การปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบนี้ต้องประกาศเป็นระเบียบของโรงเรียน
ข้อ 3 ให้รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือที่ได้รับมอบหมายรักษาการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์)
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