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ประกาศโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
ฉบบัที่ 3/2559 

เร่ือง  ระเบยีบวนิัยและข้อบังคบัส าหรับนักเรียนโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 
  

เพื่อใหน้กัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ไดป้ระพฤติปฏิบติัตนถกูตอ้งตามระเบียบวินัยและขอ้บงัคบัของ
นกัเรียนในการเป็นแบบอยา่งท่ีดี และใหก้ารด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย จึงออก
ประกาศว่าดว้ย ระเบียบวินยัและขอ้บงัคบัส าหรับนกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2559)  ดงั
รายละเอียดในเอกสารแนบทา้ยน้ี  
 

ทั้งน้ี  ใหด้  าเนินการตั้งแต่ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป  จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  16  พฤษภาคม  2559 
 
 
 

(ภราดา ดร.วีรยทุธ   บุญพราหมณ์) 
ผูอ้  านวยการ 
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ระเบียบวนิัยและข้อบังคบัส าหรับนักเรียนโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ไดว้างระเบียบเพื่อเป็นแนวทางใหน้กัเรียนมคุีณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม
แบบอยา่งท่ีดีของโรงเรียนและสงัคม ซ่ึงนกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบวนิยั ขอ้บงัคบั แนวปฏิบติัและค าสัง่ต่าง ๆ 
ของโรงเรียน ดงัน้ี 

 
1. ระเบียบน้ี เรียกว่า “ระเบียบวินัยและขอ้บังคบัส าหรับนักเรียนโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ฉบบัปรับปรุง  

พ.ศ. 2559” 
2. ใหย้กเลิก “ระเบียบวินยัและขอ้บงัคบัส าหรับนกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ปีการศึกษา 2557”  และ

ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
3. ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป 
4. “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
5. “หวัหนา้สถานศึกษา” หมายถึง ผูอ้  านวยการโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
6. “ครู” หมายถึง ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี ในโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
7. “นกัเรียน” หมายถึง นกัเรียนท่ีก  าลงัศึกษาอยูโ่รงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
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ระเบียบวนิัยและข้อบังคบัส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
หมวดที่ 1 

ว่าด้วย เคร่ืองแต่งกายของนกัเรียน 
 

ข้อ 1. การแต่งกายของนักเรียนชาย 
1.1 เส้ือ เส้ือเช้ิตสีขาวมีสาบกวา้งประมาณ 4 เซนติเมตร เส้ือดา้นหลงัไม่มีจีบ กระดุมสีขาวใส เวลาสวมให้

น าชายเส้ือใส่ไวใ้นกางเกง 
1.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 

ท่ีหน้าอกด้านขวาปักอกัษรย่อ อ.ส.ธ. ขนาดตัวอักษร 0.5 น้ิว ใต้อักษรย่อ อ.ส.ธ. ปักเลข
ประจ าตวัขนาดตวัอกัษร 1 เซนติเมตร         ท่ีหน้าอกดา้นซา้ยมือ เหนือกระเป๋า ปัก ช่ือ-สกุล 
ขนาดตวัอกัษร 0.5 เซนติเมตร และเหนือช่ือ-สกุลใหปั้กจุดดว้ยไหมสีแดง 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปักหน่ึงจุด 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปักสองจุด 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปักสามจุด 

เวลาสวมใส่ใหน้ าชายเส้ือไวใ้นกางเกง 
1.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  

ท่ีหน้าอกด้านขวาปักอกัษรย่อ อ.ส.ธ. ขนาดตัวอักษร 0.5 น้ิว ใต้อักษรย่อ อ.ส.ธ. ปักเลข
ประจ าตวัขนาดตวัอกัษร 1 เซนติเมตร  ท่ีหนา้อกดา้นซา้ยมือ เหนือกระเป๋า ปัก ช่ือ-สกุล ขนาด
ตวัอกัษร 0.5 เซนติเมตร และปักจุดท่ีปกเส้ือดา้นขวามือดว้ยไหมสีแดง 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ปักหน่ึงจุด 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ปักสองจุด 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปักสามจุด 

เวลาสวมใส่ใหน้ าชายเส้ือไวใ้นกางเกง 
1.2  กางเกง  กางเกงขาสั้น ผา้โทเรหรือผา้เสิร์ทสีน ้ าเงิน ปลายขาอยูเ่หนือเข่าประมาณ 5 เซนติเมตร ดา้นหน้ามี

จีบ 2 จีบ ไม่มีกระเป๋าหลงั หา้มใชผ้า้เวสปอยท ์
1.3  เข็มขัด  เข็มขดัสีด าไม่มีลวดลายใด ๆ หวัเข็มขดัสีเงินมีเคร่ืองหมายตราสญัลกัษณ์โรงเรียน 
1.4  รองเท้า  รองเทา้หนงัสีด าลว้น ไม่มีลวดลาย มีเชือกผกู และมีรูปทรงตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
1.5  ถุงเท้า  ถุงเทา้สีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่พบัขอบ มีความยาวเหนือตาตุ่ม ประมาณ 10 เซนติเมตร 
1.6  ทรงผม  ทรงนกัเรียน ทรงอเมริกนั หรือ รองทรง (ตีนผมดา้นขา้งและดา้นหลงัตอ้งตดัให้ติดหนังศีรษะ 

หา้มไวจ้อนหรือปล่อยตีนผมแบบรากไทร ส่วนยาวของผม ดา้นหน้าตอ้งไม่ยาวเกินระดบัค้ิวลงมา และ
หา้มใส่น ้ ามนัหรือเคร่ืองส าอางใดๆ 
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ข้อ 2. การแต่งกายของนักเรียนหญิง 
2.1  เส้ือ   

2.1.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  
เส้ือแขนสั้นสีขาว ปกบวัมน ติดกระดุมสีขาวใส  ดา้นหนา้มีกระเป๋าเส้ือติดท่ีหน้าอกดา้นซา้ย  1  
กระเป๋า ตรงกลางปก มีโบวสี์เดียวกบักระโปรง ท่ีปลายปกดา้นซา้ย มีสญัลกัษณ์เป็นจุดสีกรมท่า  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปักหน่ึงจุด 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปักสองจุด 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปักสามจุด 

2.1.2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  
เส้ือแขนสั้นสีขาว ปกบวัมน ติดกระดุมสีขาวใส  ดา้นหนา้มีกระเป๋าเส้ือติดท่ีหน้าอกดา้นซา้ย  1  
กระเป๋า  ตรงกลางปกมีโบสีเดียวกบักระโปรง ตรงจุดไขวติ้ดกระดุมตราสัญลกัษณ์โรงเรียน  ท่ี
ปลายปกดา้นซา้ยมีสญัลกัษณ์เป็นจุดสีกรมท่า  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปักหน่ึงจุด 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ปักสองจุด 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปักสามจุด 

 2.2  กระโปรง 
2.2.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
  กระโปรงเป็นชุดเอ๊ียมสีกรมท่า ตามแบบของโรงเรียน  ความยาวคลุมเข่า  ดา้นขา้งซา้ย ติดซิปยาว  
มีกระเป๋าเจาะด้านขา้งขวา กระโปรงจีบทวิสดา้นหน้าและด้านหลงั ดา้นละสองจีบ เหนือเอวข้ึนไปถึง
หนา้อก เยบ็เกลด็ 2 ขา้ง  บริเวณเอวมีเข็มขดัติดตายตวั ท่ีหนา้อกดา้นขวา ปักช่ือ – สกุล  ขนาดตวัอกัษร 0.5 
เซนติเมตร และเลขประจ าตวั ขนาด 1 เซนติเมตร ดว้ยไหมสีขาว เหนือช่ือติดเข็มตราสญัลกัษณ์โรงเรียน 
2.2.2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 กระโปรงเป็นชุดเอ๊ียมสีกรมท่า ตามแบบของโรงเรียน  ความยาวคลุมเข่า  ดา้นขา้งซา้ยติดซิปยาว  มี
กระเป๋าเจาะด้านข้างขวา กระโปรงจีบทวิสด้านหน้าและดา้นหลงั ด้านละสองจีบ เหนือเอวข้ึนไปถึง
หนา้อก เยบ็เกลด็ 2 ขา้ง ปลายบาน บริเวณเอวมีเข็มขดัติดตายตวั ท่ีหน้าอกดา้นขวา ปักช่ือ – สกุล ขนาด
ตวัอกัษร 0.5 เซนติเมตร  และเลขประจ าตวัขนาด 1 เซนติเมตร ดว้ยไหมสีขาว   

2.3  รองเท้า  รองเท้านักเรียนหนังเรียบสีด าลว้น ไม่มีลวดลาย ไม่มีเชือกผกู และมีรูปทรงตามท่ีโรงเรียน
ก าหนด 

2.5  ถุงเท้า  สีขาวเรียบแบบนักเรียน ไม่มีลวดลาย ไม่มีแถบสี และให้พบัขอบไวเ้หนือตาตุ่ม ห้ามใชถุ้งเทา้
ลกูฟกูชนิดหนาหรือบางคลา้ยถุงน่อง 

2.6  ทรงผม 
2.6.1 ผมสั้น ตดัตรง ปลายผมยาวไม่เกินปกเส้ือ 
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2.6.2 ผมยาว ใหถ้กัเปียสองขา้ง ปล่อยปลายผมยาว 3 น้ิว รัดดว้ยหนังยางสีด า และผกูริบบ้ินเน้ือเรียบไม่มี 
ลวดลาย ขนาด 1 – 1.15 น้ิว สีขาว สีด  า หรือสีกรมท่า (สีเดียวกบักระโปรง) ผมดา้นหน้าติดก๊ิบขนาด
เลก็สีด า ไม่ใหไ้วผ้มหน้ามา้ เปิดหน้าผาก ผมดา้นขา้งติดก๊ิบเก็บผมให้เรียบร้อย ห้ามซอยผม ดดัผม 
กัดสีผม ยอ้มผม สไลด์ผม ไม่ใช้สเปรย์ หรือเจลยกผมด้านหน้าสูง ท่ีคาดผม หวีสับ หรือ
เคร่ืองประดบัอ่ืน 

ข้อ 3. การแต่งกายชุดพลศึกษา  
3.1  เส้ือ         เส้ือยดื มีตราสญัลกัษณ์โรงเรียนตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
3.2  กางเกง   กางเกงวอร์มขายาว ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
3.3  รองเท้า   รองเทา้ผา้ใบสีขาวมีเชือกผกู และไม่มีลวดลาย  รองเทา้พละใหส้วมใส่เฉพาะวนัเรียนพละ

เท่านั้น 
3.4  ถุงเท้า   ถุงเทา้สีขาวไม่มีลวดลาย 

ข้อ 4.  การแต่งกายชุดลูกเสือ 
4.1   เคร่ืองแบบลูกเสือส ารอง (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) 

4.1.1  หมวก ทรงกลมมีกระบงัหนา้หมวก  ท าดว้ยผา้สีกรมท่า  แนวตะเข็บระหว่างช้ินและขอบหมวก
โดยรอบทาบดว้ยไหมถกัสีเหลือง 

4.1.2  เส้ือ  แขนสั้นสีฟ้า เวลาสวมใส่ใหน้ าชายเส้ือไวใ้นกางเกง 
4.1.3  ผ้าผูกคอ  รูปสามเหล่ียมหน้าจัว่สีขาวขอบแดง ด้านหลงัติดเคร่ืองหมายพระปรางค์วดัอรุณ        

มีห่วง ซ่ึงไม่ใช่ห่วงกิลเวลลส์วมผา้ผกูคอ 
4.1.4  กางเกงขาส้ัน ผา้โทเรหรือผา้เสิร์ทสีน ้ าเงิน ปลายขาอยูเ่หนือเข่าประมาณ 5 เซนติเมตร ดา้นหน้า

มีจีบ 2 จีบ ไม่มีกระเป๋าหลงั  
4.1.5  เข็มขัด  หนงัสีน ้ าตาล กวา้งไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขดัท าดว้ยโลหะสีทอง มีตราคณะ

ลกูเสือแห่งชาติภายในกรอบ ช่อชยัพฤกษ ์ดา้นล่างมีคติพจน์ลกูเสือ “เสียชีพอยา่เสียสตัย”์ 
4.1.6  รองเท้า  รองเทา้หนงัเรียบสีด าลว้น ไม่มีลวดลาย มีเชือกผกู และมีรูปทรงตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
4.1.7  ถุงเท้า  ถุงเทา้สีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่พบัขอบ มีความยาวเหนือตาตุ่ม ประมาณ 10 เซนติเมตร 

4.2   เคร่ืองแบบลูกเสือสามญั (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) 
4.2.1  หมวก   ปีกกวา้งพบัปีกข้างขวาข้ึน  ประดบัด้วยดอกจนัชั้นเดียว กลางดอกจนัมีรูปตราคณะ

ลกูเสือแห่งชาติ  ท าดว้ยโลหะสีทองมีหนังหรือวสัดุเทียมหนังสีน ้ าตาลแก่  กวา้ง 2 เซนติเมตร  
พนัรอบหมวก  ปีกหมวก 2 ขา้ง เจาะรูส าหรับร้อยสายรัดดา้นหลงัศีรษะ  สายรัดท าดว้ยเชือกถกั
สีเดียวกบัหมวก ผกูเป็นปมไวด้า้นหลงั 

4.2.2  เส้ือ    คอพบัสีกากี แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเส้ือท าเป็นสาบกวา้ง 3.5 เซนติเมตร 
กระเป๋าปะขา้งละ 1 กระเป๋า มีแถบก่ึงกลางตามแนวด่ิง ปกกระเป๋ารูปมน ชายกลางแหลม มี
อินทรธนูสีเดียวกบัเส้ือ อยูเ่หนือบ่าทั้งสองขา้ง มีดุมท่ีปลายอินทรธนูทางดา้นคอ ดา้นละ 1 เม็ด 
ท าดว้ยวสัดุสีน ้ าตาลแก่ เวลาสวมใส่ ใหน้ าชายเส้ือไวใ้นกางเกง 
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4.2.3  ผ้าผูกคอ รูปสามเหล่ียมหนา้จัว่สีเหลือง ดา้นหลงัติดเคร่ืองหมายพระปรางค์วดัอรุณ และมีห่วง
ซ่ึงไม่ใช่ห่วงกิลเวลลส์วมผา้ผกูคอ 

4.2.4  กางเกง สีกากี (สีเดียวกบัเส้ือ) ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 เซนติเมตร มีหูร้อยเข็มขดัยาวไม่เกิน    
6 เซนติเมตร กวา้ง 1 เซนติเมตร มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บ ขา้งละ 1 กระเป๋า 

4.2.5  เข็มขัด   หนังสีน ้ าตาล กวา้งไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขดั ท าดว้ยโลหะสีทอง มีรูปตรา
คณะลกูเสือแห่งชาติ ภายในกรอบช่อชยัพฤกษ์ ดา้นล่างมีคติพจน์ลกูเสือ “เสียชีพอยา่เสียสตัย”์ 

4.2.6  รองเท้า  รองเทา้ลกูเสือ เป็นรองเทา้ผา้ใบสีน ้ าตาลเขม้ 
4.2.7  ถุงเท้า ไนล่อน ความยาวถึงเข่า สีกากี พบัขอบไวใ้ตเ้ข่า  

ข้อ 5.  การแต่งกายชุดเนตรนารี 
5.1   เคร่ืองแบบเนตรนารีส ารอง (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1- 3 )  

5.1.1  หมวก ปีกแคบสีเขียวแก่ มีตราหนา้หมวกรูปเคร่ืองหมายเนตรนารี ท าดว้ยโลหะสีทอง  ปีกหมวก
ดา้นหนา้พบัข้ึน 

5.1.2  เส้ือ  คอพบัสีเขียวแก่แขนสั้นเหนือศอก ผา่อกตลอด อกเส้ือมีสาบกวา้ง 3.5 เซนติเมตร           มี
กระดุมเหนือเข็มขดั 4 ดุม อกมีกระเป๋า ขา้งละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงก่ึงกลางตามแนวด่ิง ปกรูป
มน เจาะรังดุมก่ึงกลาง 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกบัเส้ือ อยูเ่หนือบ่าทั้งสองขา้ง ดา้นไหล่ กวา้ง 3.5 
เซนติเมตร  เย็บติดกับตะเข็บไหล่เส้ือ ด้านคอกวา้ง 2.5 เซนติเมตร ปลายมน มีดุมท่ีปลาย
อินทรธนูทางดา้นคอ ดา้นละ 1 ดุม ดุมลกัษณะกลมแบน ท าดว้ยวตัถุสีเขียวแก่ ให้สอดชายเส้ือ
อยูใ่ตก้ระโปรง 

5.1.3  กระโปรง  สีเขียวแก่ ยาวเสมอเข่า ดา้นหน้าและดา้นหลงั พบัเป็นกลีบหันออกดา้นขา้ง ขา้งละ    
1 กลีบ 

5.1.4  ผ้าผูกคอ  รูปสามเหล่ียมหน้าจั่ว ดา้นฐาน กวา้ง 100 เซนติเมตร ด้านตั้ง สูง 75 เซนติเมตร สี
เหลืองดา้นหลงั มีตราพระปรางคว์ดัอรุณ และมีห่วงซ่ึงไม่ใชห่้วงกิลเวลลส์วมผา้ผกูคอ 

5.1.5  เข็มขัด  หนงัสีด า  กวา้งไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ท าดว้ยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปเคร่ืองหมายเนตรนารี 

5.1.6 ถุงเท้า  ขาวเรียบแบบนกัเรียน ไม่มีลวดลาย ไม่มีแถบสี และใหพ้บัขอบไวเ้หนือตาตุ่ม  
5.1.7  รองเท้า  รองเทา้นกัเรียนหนงัเรียบสีด าลว้น ไม่มีลวดลาย หรือมีเชือกผกู 

5.2   เคร่ืองแบบเนตรนารีสามญั (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4- 6 ) 
5.2.1  หมวก ปีกแคบสีเขียวแก่ มีตราหนา้หมวกรูปเคร่ืองหมายเนตรนารี ท าดว้ยโลหะสีทอง  ปีกหมวก

ดา้นหนา้พบัข้ึน 
5.2.2  เส้ือ  คอพบัสีเขียวแก่ แขนสั้นเหนือศอก ผา่อกตลอด อกเส้ือมีสาบกวา้ง 3.5 เซนติเมตร มีกระดุม

เหนือเข็มขดั 4 ดุม อกมีกระเป๋า ขา้งละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงก่ึงกลาง ตามแนวด่ิง ปกรูปมน เจาะ
รังดุมก่ึงกลาง 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ อยู่เหนือบ่าทั้ งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 3.5 
เซนติเมตร เย็บติดกับตะเข็บไหล่เส้ือ ด้านคอกว้าง 2.5 เซนติเมตร ปลายมน มีดุมท่ีปลาย
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อินทรธนูทางดา้นคอ ดา้นละ 1 ดุม ดุมลกัษณะกลมแบน ท าดว้ยวตัถุสีเขียวแก่ สวมอินทรธนู    
สีเลือดหม ูปลายอินทรธนู มีเคร่ืองหมายเนตรนารีสีเหลือง เวลาสวมใส่ ให้สอดชายเส้ืออยู่ใน
กระโปรง 

5.2.3  กระโปรง  สีเขียวแก่ ยาวเสมอเข่า ดา้นหน้าและดา้นหลงั พบัเป็นกลีบ หันออกดา้นขา้ง ขา้งละ   
1 กลีบ 

5.2.4  ผ้าผูกคอ รูปสามเหล่ียมหน้าจัว่ ดา้นฐาน กวา้ง 100 เซนติเมตร ดา้นตั้ง สูง 75 เซนติเมตร สี
เหลืองดา้นหลงัมีตราพระปรางคว์ดัอรุณ และมีห่วงซ่ึงไม่ใชห่้วงกิลเวลลส์วมผา้ผกูคอ 

5.2.5  เข็มขัด  หนงัสีด า กวา้งไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ท าดว้ยโลหะสีทอง มีลายดุน 
รูปเคร่ืองหมายเนตรนารี 

5.2.6  ถุงเท้า  สีขาวเรียบแบบนกัเรียน ไม่มีลวดลาย ไม่มีแถบสี และใหพ้บัขอบไวเ้หนือตาตุ่ม 
5.2.7  รองเท้า  รองเทา้นักเรียนหนังเรียบสีด าลว้น ไม่มีลวดลาย ไม่มีเชือกผูก และมีรูปทรงตามท่ี

โรงเรียนก าหนด 
ข้อ 6.  กระเป๋านักเรียน 
 ใชก้ระเป๋า หรือ เป้ ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

หมวดที่ 2 
ว่าด้วย  จรรยามารยาท และการท าความเคารพ 

ข้อ 1.  การแสดงความเคารพเมือ่เข้าสู่โรงเรียนใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 
1.1  เมื่อนกัเรียนเขา้สู่บริเวณโรงเรียน และหลงัเลิกเรียน ใหน้กัเรียนหยดุยนืท าความเคารพครูเวรประจ าวนั

ทุกคร้ัง ดว้ยการไหวห้รือการยนืตรงค านบัตามโอกาส 
1.2  รูปป้ันพระแม่มารีย ์และนกับุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เปรียบเสมือนเป็นศนูยร์วมจิตใจของ

ชาวอสัสมัชญัธนบุรี นกัเรียนทุกคนตอ้งแสดงความเคารพดว้ยการไหว ้
1.3  เมื่อนกัเรียนไดย้นิเพลงชาติหรือเพลงโรงเรียน ใหย้นืตรง ขณะสวดมนต ์ใหป้ระนมมือสวดมนตด์ว้ย

ความสงบเรียบร้อย 
1.4  เมื่อนกัเรียนพบครู ตอ้งแสดงความเคารพดว้ยการไหว ้หรือยนืตรงค านบัตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

ข้อ 2.  การแสดงความเคารพเมือ่อยู่ในห้องเรียน ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 2.1  เมื่อครูประจ าวิชาเขา้สอน ใหห้วัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ จากนั้น นกัเรียนทุกคนตอ้งแสดงความ
เคารพ โดยลุกข้ึนยนืแลว้ไหว ้พร้อมทั้งกล่าวค าว่า “สวสัดีครับ, สวสัดีค่ะ” โดยพร้อมเพรียงกนั 
 2.2  เมือ่หมดคาบเรียน ก่อนท่ีครูจะออกจากหอ้งเรียน หวัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ จากนั้นนกัเรียน     
ทุกคนกล่าวค าว่า “ขอบคุณครับ, ขอบคุณค่ะ” โดยพร้อมเพรียงกนั 
 2.3  การขออนุญาตเขา้ – ออกหอ้งเรียน ขณะท่ีครูก  าลงัสอนหรืออยูใ่นหอ้งเรียน นกัเรียนตอ้งขออนุญาต  
ทุกคร้ัง เม่ืออนุญาตแลว้ นกัเรียนชายใหย้นืตรงค านบั นกัเรียนหญิงใหไ้หว ้
ข้อ 3.  การแสดงความเคารพเมือ่อยู่ภายนอกห้องเรียน ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
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 3.1  เมื่อเดินสวนกบัภราดา ครู หรือแขกผูม้ีเกียรติ ท่ีมาเยีย่มชมโรงเรียน ใหห้ยดุยนืตรงแลว้ไหว ้ในกรณีท่ี
พบคร้ังแรก และคร้ังต่อไปใหย้นืตรง 
 3.2  เม่ือข้ึน-ลงบนัได ใหย้นืชิดขวาเสมอ กรณีเมื่อเดินสวนกบัภราดา  ครู  หรือแขกผูม้ีเกียรติ ใหห้ยดุยนืตรง 
จนกว่าภราดา  ครู  หรือแขกผูม้ีเกียรติจะเดินผา่นไป 
 3.3  เมื่อจะเดินแซงครู ใหก้ล่าวค าว่า “ขออนุญาตครับ, ขออนุญาตค่ะ” และเดินกม้หลงัเลก็นอ้ย แลว้เดินแซง
ผา่นไป 
 3.4  ขณะท่ีภราดา  ครู  หรือแขกผูม้ีเกียรติอยูก่บัท่ี ถา้นกัเรียนตอ้งการเดินผา่น ใหก้ม้หลงัเลก็นอ้ย 
ข้อ 4.  การปฏิบัตตินภายในห้องเรียนและห้องประชุม 
 4.1  ไม่เล่นและคุยเสียงดงั 
 4.2  ไม่ลุกเดินหรือยา้ยท่ีนัง่โดยพลการ 
 4.3  ไม่น าอาหาร ขนม หรือเคร่ืองด่ืม เขา้มารับประทานในหอ้ง 
 4.4  นกัเรียนทุกคนตอ้งช่วยกนัรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน และปฏิบติัหนา้ท่ีเวรตามท่ีครูก  าหนด 
 4.5  อุปกรณ์ โตะ๊ เกา้อ้ี ภายในหอ้งเรียน และบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน ถือเป็นสาธารณสมบติัท่ีมีค่า 
นกัเรียนตอ้งช่วยกนัรักษา 
 4.6  นกัเรียนไม่ควรขีดเขียนส่ิงใด ๆ ลงบนกระดานไวทบ์อร์ด ผนงั โต๊ะ เกา้อ้ีนกัเรียน หรือนัง่เล่นบนโต๊ะ
ครู หรือโต๊ะนกัเรียน 
 4.7  ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนอยูใ่นหอ้งเรียนในช่วงเวลาเชา้ก่อนเคารพธงชาติ  เวลาพกักลางวนั และหลงัเลิกเรียน
ยกเวน้เมื่อไดรั้บอนุญาต หรือท ากิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีครูมอบหมาย 
 4.8   ไม่อนุญาตนกัเรียนเขา้หอ้งเรียนท่ีไม่ใช่หอ้งเรียนของตนเอง ยกเวน้เมื่อไดรั้บอนุญาต หรือท ากิจกรรม
การเรียนการสอนตามท่ีครูมอบหมาย 
 

หมวดที่ 3 
ว่าด้วย  การมาเรียน การมาสาย การลา และการขาดเรียน 

ข้อ 1.  การปฏิบัตตินเมือ่มาโรงเรียน 
1.1 นกัเรียนตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียน ตามระเบียบท่ีโรงเรียนก าหนด และมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.50 น. 
1.2 นักเรียนทุกคนต้องถือกระเป๋านักเรียนสีด า หรือเป้ ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด กรณีมีอุปกรณ์

การศึกษาใหใ้ชก้ระเป๋าใส่อุปกรณ์ตามแบบของโรงเรียน ควบคู่กบักระเป๋านกัเรียนเสมอ 
1.3 เม่ือมาโรงเรียน นกัเรียนทุกคนตอ้งท าความเคารพครูเวรท่ีประตูเขา้โรงเรียน และท าความเคารพรูปป้ัน

พระแม่มารีย ์ 
1.4 เมื่อจบเพลง “สถาบนั” ใหน้กัเรียนทุกคนพร้อมอยู่ในแถว เตรียมพร้อมเคารพธงชาติ หากนักเรียนไม่

อยูใ่นแถว แต่อยูใ่นบริเวณโรงเรียน ใหแ้ยกเขา้แถวร้องเพลงชาติ  สวดมนต ์และรายงานตวัต่อครูประจ าชั้น หรือครู
ผูรั้บผดิชอบในระดบัชั้น เพื่อบนัทึกสถิติก่อนเขา้หอ้งเรียน 

1.5 นกัเรียนท่ีมาโรงเรียนไม่ทนัเคารพธงชาติ ถือว่า มาสาย 
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1.5.1  กรณีไม่เกินเวลา 08.10 น. ใหร้ายงานตวัต่อครูประจ าชั้น 
1.5.2  หากมาหลงัเวลา 08.10 น. ใหร้ายงานตวัต่อครูฝ่ายปกครอง และรับใบอนุญาตเขา้ห้องเรียน เพื่อ

น าไปแสดงต่อครูประจ าวิชาท่ีก  าลงัสอน และน าส่งครูประจ าชั้นต่อไป 
1.6 นกัเรียนท่ีมาสาย ทางโรงเรียนจะด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1.6.1 นักเรียนที่มาสายคร้ังแรก ใหว้่ากล่าวตกัเตือนดว้ยวาจา 
1.6.2 นักเรียนที่มาสายคร้ังที่ 2 ใหว้่ากล่าวตกัเตือน แลว้บนัทึกการมาสายลงในแบบบนัทึกการมาสาย 
1.6.3 นักเรียนที่มาสายคร้ังที่ 3 ลงบนัทึกปกครอง 1 
1.6.4 นักเรียนที่มาสายคร้ังที่ 4 ลงบันทึกปกครอง 2 แจง้ผูป้กครองรับทราบแลว้รายงานตวัท่ีฝ่าย

ปกครอง ตามวนัเวลาท่ีก  าหนด 
1.6.5 นักเรียนที่มาสายคร้ังที่ 5 ลงบนัทึกปกครอง 3 เชิญผูป้กครองรับทราบเพื่อพฒันาพฤติกรรม 
1.6.6 นักเรียนที่มาสายมากกว่า 5 คร้ัง  ลงบันทึกปกครอง 3 เชิญผูป้กครองรับทราบเพื่อพัฒนา

พฤติกรรมและบ าเพญ็ประโยชน์ 
1.6.7 กรณนีักเรียนมาสายด้วยเหตุจ าเป็น ตอ้งมีหนังสือรับรองจากผูป้กครองท่ีถูกตอ้งมาแสดง และ

บนัทึกลงในแบบบนัทึกการมาสายดว้ย 
ข้อที่ 2.  การขาดเรียน และการลา 

2.1  การหยดุเรียนของนักเรียนทุกคร้ัง จะตอ้งมีใบลาท่ีมีการรับรองจากผูป้กครอง ช้ีแจงสาเหตุการขอลา
หยดุ โดยน าส่งใหค้รูประจ าชั้น 

2.2  หากนกัเรียนคนใดขาดเรียนโดยไม่ส่งใบลา ทางโรงเรียนจะถือว่าขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ และจะ
ไดรั้บโทษตามระเบียบว่าดว้ยการลงโทษนกัเรียน 

2.3  การขาดเรียนและการลา ใหย้ดึแนวปฏิบติัดงัน้ี 
2.3.1  กรณีลากิจ  นกัเรียนจะตอ้งส่งใบลาตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด โดยก่อนหยดุเรียน ผูป้กครองส่ง

ใบลาล่วงหนา้ ถา้ไม่สามารถส่งใบลาไดท้นัทีในวนัลา ใหผู้ป้กครองแจง้ลาทางโทรศพัท ์แลว้ส่ง
ใบลาในวนัท่ีเรียนท่ีครูประจ าชั้น  

2.3.2  กรณีลาป่วย เมื่อนกัเรียนกลบัมาเรียน ตอ้งส่งใบลาในวนัท่ีมาเรียนท่ีครูประจ าชั้น  
2.3.3  กรณีนกัเรียนขาดเรียนติดต่อกนั 2 วนั โดยไม่ทราบสาเหตุ ทางโรงเรียนจะเชิญผูป้กครองมาพบ

เพื่อรับทราบการขาดเรียน และลงช่ือรับทราบในหนงัสือขอความร่วมมือในการปรับปรุง
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน 

2.3.4  กรณีลาออกไปนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อท ากิจกรรมของโรงเรียน นกัเรียนตอ้งไดรั้บหนงัสือ
อนุญาตจากผูป้กครอง หวัหนา้ฝ่าย และหวัหนา้สถานศกึษา 

2.3.5  กรณีการขออนุญาตออกนอกหอ้งเรียน เพื่อท ากิจกรรมในเวลาเรียนปกติ ผูข้ออนุญาตขอ
ใบอนุญาตน านกัเรียนไปปฏิบติังานนอกหอ้งเรียน ท่ีฝ่ายกิจการนกัเรียน และลงช่ือรับผดิชอบ 
จากนั้นน าเสนอพิจารณาตามขั้นตอน 
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2.3.6  กรณีลาออกไปนอกบริเวณโรงเรียนในชัว่โมงเรียน หรือลากลบับา้น ฝ่ายปกครองอนุญาตไดใ้น
กรณีต่อไปน้ี 
1)  ผูป้กครองมารับดว้ยตนเอง 
2)  มีจดหมายรับรองจากผูป้กครอง โดยรับทราบจากครูประจ าชั้น ครูหวัหนา้ระดบั แลว้ท า

หนงัสือขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนจากฝ่ายปกครอง 
3)  ใบรับรองจากครูพยาบาลของโรงเรียนในกรณีเจ็บป่วย 
4)  นกัเรียนตอ้งไดรั้บอนุญาตจากฝ่ายปกครอง โดยเขียนลงในแบบขออนุญาตและน าส่งครู

ประจ าชั้นเพ่ือรับทราบ และส่งใหพ้นกังานรักษาความปลอดภยั ก่อนออกนอกบริเวณ
โรงเรียน 

 
หมวดที่ 4 

ว่าด้วย ระเบยีบปฏิบัตสิ าหรับนกัเรียน 
1. นกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามกฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบและค าสัง่ต่าง ๆ ของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
2. นกัเรียนตอ้งมาโรงเรียนใหท้นัเวลาเขา้แถว ไม่หนีการเรียน ไม่หนีการเขา้แถว และไม่เขา้หอ้งเรียนสาย 
3. นกัเรียนไม่ออกนอกหอ้งเรียน และออกนอกโรงเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
4. นกัเรียนตอ้งใหค้วามร่วมมือและมีส่วนร่วมกบักิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ทุกคร้ัง 
5. ในกรณี ลากิจ หรือลาป่วย นกัเรียนตอ้งส่งใบลาทุกคร้ัง ตามระเบียบว่าดว้ยการขาดเรียนและการลา 
6. นักเรียนตอ้งแต่งกายให้ถูกตอ้งตามระเบียบว่าดว้ยเคร่ืองแต่งกายของนักเรียน ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน 
7. นกัเรียนตอ้งไวท้รงผมให้ถูกตอ้ง ตามระเบียบว่าดว้ยเคร่ืองแต่งกายของนักเรียน ไม่อนุญาตให้นักเรียน

ยอ้มสีผม กดัสีผม ซอยผม  ดดัผม ต่อผม และไม่น าเคร่ืองส าอางหรือแต่งหนา้มาโรงเรียน 
8. นักเรียนชายตอ้งไม่เจาะหู ส าหรับนักเรียนหญิงเจาะหูได้ขา้งละ 1 รู และห้ามสักตามส่วนต่าง ๆ ของ

ร่างกาย 
9. นกัเรียนตอ้งไม่น าหรือสวมใส่เคร่ืองประดบั วตัถุ หรือทรัพยสิ์นมีค่ามาโรงเรียน 
10. นกัเรียนตอ้งไม่ใชเ้คร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์เสริมทุกชนิด  ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. ยกเวน้ไดรั้บ

อนุญาตเป็นรายกรณี 
11. นกัเรียนตอ้งไม่ใชก้ระเป๋าหรือเป้ ท่ีมิใช่ตราสัญลกัษณ์ของโรงเรียน ยกเวน้กระเป๋านักเรียนหนังแบบห้ิว   

สีด  า ท่ีใชท้ัว่ไป 
12. นกัเรียนตอ้งไม่น าหรือมีส่ือลามกอนาจารไวใ้นครอบครอง 
13. นกัเรียนตอ้งเคารพเช่ือฟังค าสัง่สอนของครู พร้อมทั้งมีกิริยาวาจาท่ีสุภาพ 
14. นกัเรียนไม่พดูคุย ไมส่่งเสียงดงั ไมเ่ล่นในหอ้งเรียน หอ้งประชุมหรือในสถานท่ีท่ีมีการจดักิจกรรมหรือพิธี

การต่าง ๆ  
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15. นักเรียนไม่พูดค าหยาบ พูดส่อเสียด ลอ้เลียนช่ือบิดามารดาของผูอ่ื้นให้เสียหาย ไม่พูดปด ไม่ปกปิด
ความผดิของตนเองและผูอ่ื้น 

16. นักเรียนตอ้งไม่สั่งอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากภายนอกโรงเรียน เข้ามารับประทานภายในโรงเรียน ใน
ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. 

17. นกัเรียนตอ้งรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมในสถานท่ีท่ีโรงเรียนก าหนด ไม่รับประทานอาหารก่อนเวลา
ท่ีก  าหนด เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแลว้ ตอ้งเก็บภาชนะทุกคร้ัง  

18. นกัเรียนตอ้งรักษาความสะอาดภายในหอ้งเรียน ภายในบริเวณโรงเรียนและท้ิงขยะใหถ้กูท่ี 
19. นกัเรียนตอ้งไม่ข้ึนอาคารเรียนหรืออยูใ่นหอ้งเรียน โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
20. นกัเรียนตอ้งไม่เล่นกีฬาในบริเวณสถานท่ีหา้มเล่น 
21. นกัเรียนตอ้งไม่ปลอมแปลงเอกสาร เช่น ลายมือช่ือผูป้กครอง ครู อาจารย ์หรือบุคคลอ่ืน ๆ  
22. นกัเรียนตอ้งไม่ท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียนและสาธารณสมบติั  รวมทั้งไม่กระท าส่ิงใด ๆ อนัจะน ามาซ่ึง

ความเสียหายแก่ช่ือเสียงของโรงเรียน 
23. นักเรียนตอ้งไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย กา้วร้าว ข่มขู่ กรรโชกทรัพย ์ข่มเหง รังแก หรือลกั

ทรัพยข์องผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
24. นกัเรียนตอ้งไม่สูบบุหร่ี เสพส่ิงเสพติด  เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลทุ์กชนิด หรือเคร่ืองด่ืมท่ีท าให้เกิดอาการ

มึนเมา และไม่ครอบครองส่ิงดงักล่าว 
25. นกัเรียนตอ้งไม่เล่นการพนันและมัว่สุมในร้านเกม หรือแหล่งอบายมุขต่าง ๆ ตลอดทั้งการเท่ียวเตร่เกิน

เวลาท่ีทางราชการก าหนด 
26. นกัเรียนตอ้งไม่พกอาวุธและวตัถุอนัตรายมาโรงเรียน 
27. นกัเรียนตอ้งไม่ประพฤติตนในท านองชูส้าว 
28. นกัเรียนตอ้งไม่ขบัข่ีรถจกัรยานยนตห์รือรถยนตม์าโรงเรียน 
29. นักเรียนต้องไม่กระท าความผิดอ่ืน ๆ ท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน อนัจะน ามาซ่ึงความ

เสียหายแก่ช่ือเสียงของโรงเรียน 
 

หมวดที่ 5 
ว่าด้วย ระเบยีบการลงโทษนักเรียน 

 เมื่อนักเรียนไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีทางโรงเรียนก าหนดไว ้จะพิจารณาลงโทษตามความผิดอย่าง
เหมาะสมโดยครูท่ีพบเห็น  ครูประจ าชั้น ครูคู่ชั้น หัวหน้าระดบัชั้น หัวหน้าแผนก  หัวหน้าฝ่ายปกครอง และ
ผูอ้  านวยการ ตามล าดบั การพิจารณาโทษของนกัเรียน ไดแ้ก่ 

1. ว่ากล่าวตกัเตือนดว้ยวาจา  :  ไม่ตดัคะแนนความประพฤติ  
2. ว่ากล่าวตกัเตือนดว้ยลายลกัษณ์อกัษร  :  ตดัคะแนนความประพฤติ และท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์
3. ออกหนงัสือเชิญผูป้กครองรับทราบความประพฤติ  :   ตดัคะแนนความประพฤติ และท ากิจกรรม

บ าเพญ็ประโยชน ์
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4. ท าสญัญาทณัฑบ์น  :  ตดัคะแนนความประพฤติ และท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
5. ผูป้กครองรับนกัเรียนไปพฒันาความประพฤติ 

แนวทางการลงโทษนักเรียน 
 นกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีทุกคน มีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนน ต่อ 1 ช่วงชั้นการเรียน 
ไวส้ าหรับเป็นคะแนนในการพิจารณาความประพฤติท่ีผดิระเบียบวินยัของโรงเรียน ดงัน้ี 

ข้อ 1.  การตดัคะแนนความประพฤต ิ
1.1  ลกัษณะความผดิและเกณฑ์การตดัคะแนนความประพฤติ 

ระดับที่ 1  ตดัคะแนนความประพฤต ิ1 – 5 คะแนน ในกรณ ีดังต่อไปนี ้
1. มาโรงเรียนสาย (หลงัเวลา 08.00 น.) 
2. หลบหนีการเขา้แถว และไม่เขา้เรียนตรงตามเวลาท่ีก  าหนด 
3. ไม่น าบตัรประจ าตวันกัเรียนมาโรงเรียน 
4. แต่งหนา้มาโรงเรียน 
5. ไม่ส่งใบลาในกรณีลากิจ ลาป่วย ตามระเบียบว่าดว้ยการขาดเรียน 
6. น าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมออกนอกโรงอาหาร, สถานท่ีจ  าหน่ายอาหารหรือน าเขา้

หอ้งเรียนหรือหอ้งประชุม 
7. สัง่ซ้ืออาหารจากภายนอกโรงเรียน เขา้มารับประทานภายในโรงเรียน 
8. รับประทานอาหารในสถานท่ีท่ีโรงเรียนไม่อนุญาต รับประทานอาหารก่อนเวลาท่ี

ก  าหนด หรือไม่เก็บภาชนะเม่ือรับประทานอาหารเสร็จแลว้ 
9. ท้ิงขยะไม่ถกูท่ี หรือไม่รักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน 
10. อยูบ่นอาคารเรียน หรืออยูใ่นหอ้งเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
11. เล่นกีฬาในบริเวณท่ีหา้มเล่น 
12. พดูคุยเสียงดงั หรือเล่นในหอ้งเรียนและหอ้งประชุม 
13. พดูปด พดูส่อเสียด หยาบคาย พดูหรือแสดงกิริยาลอ้เลียนหรือกลัน่แกลง้ผูอ่ื้นให้

เสียหาย 
14. สวมใส่หรือน าเคร่ืองประดบั และส่ิงของมีค่ามาโรงเรียน 
15. ใชก้ระเป๋าเป้ท่ีมิใช่ตราโรงเรียน 
16. ไวท้รงผมไม่ถกูตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน 
17. แต่งกายไม่ถกูตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน 
18. ใชโ้ทรศพัทม์ือถือในโรงเรียน 
19. ขีดเขียนฝาผนงัอาคาร โต๊ะ เกา้อ้ี ใหส้กปรกเสียหาย 

ระดับที่ 2  ตดัคะแนนความประพฤต ิ6 – 15 คะแนน กรณดีังต่อไปนี ้
1. ออกนอกหอ้งเรียน ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
2. หลบหนีชัว่โมงเรียนอยูภ่ายในโรงเรียน 



13 

 

3. นกัเรียนชายเจาะหู ส่วนนกัเรียนหญิงเจาะหูมากกว่าขา้งละ 1 รูข้ึนไป 
4. นกัเรียนแสดงกิริยา และใชว้าจาไม่สุภาพต่อคุณครูและบุคคลทัว่ไป 
5. ยยุง ชกัชวนเพื่อส่งเสริมใหผู้อ่ื้นกระท าความผดิท่ีขดัต่อระเบียบโรงเรียน 
6. กา้วร้าว ข่มเหง ข่มขู่ผูอ่ื้น 
7. ขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์รถยนตม์าโรงเรียน 
8. มัว่สุมในร้านเกม ร้านอาหาร หรือสถานท่ีต่าง ๆ ท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียช่ือเสียง

แก่โรงเรียน 
ระดับที่ 3  ตดัคะแนนความประพฤต ิ16 – 30 คะแนน กรณดีังต่อไปนี ้

1. หลบหนีการเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน 
2. น าส่ือลามกอนาจารต่าง ๆ มาโรงเรียนหรือมีไวใ้นครอบครอง 
3. ปลอมแปลงเอกสาร เช่น ลายมือช่ือผูป้กครอง ครู หรือบุคคลอ่ืน ๆ  หรือกระท า

การแอบอา้งช่ือโรงเรียนผูอ่ื้น ท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่ทางโรงเรียน 
4. ท าลายทรัพยสิ์นสาธารณสมบติัของโรงเรียน และของผูอ่ื้น 
5. ทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผูอ่ื้น ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
6. ลกัทรัพยข์องผูอ่ื้น ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
7. สูบบุหร่ี เสพส่ิงเสพติด  ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลทุ์กชนิด  เคร่ืองด่ืมท่ีท าใหเ้กิด

อาการมึนเมา หรือมีไวใ้นครอบครอง 
8. น าอุปกรณ์ในการเล่นการพนนั หรือเล่นการพนนัทุกชนิด มัว่สุมในแหล่งอบายมุข 

เท่ียวเตร่กลางคืนระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. 
9. น าหรือพกพาอาวุธ และวตัถุอนัตรายมาโรงเรียน 
10. ประพฤติตนหรือแสดงกิริยาท่ีไม่เหมาะสมในท านองชูส้าว 
11. ข่มขู่และกรรโชกทรัพยผ์ูอ่ื้น 

 
1.2   กรณทีี่นักเรียนประพฤตผิดิซ ้าซาก ไม่แก้ไขปรับปรุงความประพฤตจิะถูกพจิารณาลงโทษถงึขั้น

สูงสุด 
  ข้อ 2.  ผู้ปกครองรับนกัเรียนไปพฒันาพฤตกิรรม 

 ในกรณีท่ีนกัเรียนประพฤติผิดซ ้ าซาก  หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง หรือเมื่อนักเรียน  
ถกูตดัคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน คณะกรรมการฝ่ายปกครองพิจารณาแลว้ เห็นว่าพฤติกรรมดงักล่าว
จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนคนอ่ืน ๆ หรือน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียช่ือเสียงของโรงเรียน หรือเป็นอนัตรายต่อ
นกัเรียนผูน้ั้น ใหเ้สนอหวัหนา้สถานศึกษา  ใหผู้ป้กครองรับนกัเรียนไปพฒันาพฤติกรรม หรือใหน้กัเรียนผูน้ั้น ยา้ย
สถานศึกษาโดยไม่ตอ้งผา่นทณัฑบ์นและการพฒันาพฤติกรรม 
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หมวดที่ 6 
ว่าด้วยการยกย่องนักเรียนประพฤตดิี 

เมื่อนกัเรียนกระท าความดีจนปรากฏ ควรแก่การยกยอ่ง สรรเสริญ เชิดชูเกียรติ จะไดรั้บการพจิารณาคะแนน
ตามระดบัความดีนั้น ๆ โรงเรียนจะรวบรวมและบนัทึกไวใ้นประวติันกัเรียนจนจบปีการศกึษา โดยคณะกรรมการ
ฝ่ายปกครอง 
ข้อ 1.  ความดีแบ่งเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 

1.1 ความดีระดับที่ 1  เป็นความดีเฉพาะตวัท่ีปรากฏต่อสาธารณชนโดยสม ่าเสมอ เช่น การดูแลรักษา
ส่ิงของสาธารณประโยชน์ การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ มีความซ่ือสตัย ์มีสมัมาคารวะ มีน ้ าใจ 

1.2 ความดีระดับที่ 2  เป็นความดีท่ีเก่ียวขอ้งหรือก่อประโยชนก์บัผูอ่ื้น เช่น การชกัชวนใหผู้อ่ื้นกระท า
ความดี น าของท่ีเก็บไดไ้ปส่งมอบใหค้รู เสียสละและบ าเพ็ญประโยชนต่์อสงัคมอยา่งสม ่าเสมอ 

ข้อ 2. การให้คะแนนนักเรียนทีก่ระท าความดี ตามข้อที่ 1  
ใหค้รูท่ีพบเห็นหรือเก่ียวขอ้งเป็นผูเ้สนอต่อหวัหนา้ระดบัชั้น เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

โดยมีเกณฑท่ี์ก  าหนดดงัน้ี 
2.1  ความดีระดับที่ 1    1 – 5  คะแนน 
2.2   ความดีระดับที่ 2   6 – 10 คะแนน 

ข้อ 3. ส าหรับนักเรียนที่มคีวามประพฤตดิี ได้รับการเพิม่คะแนนถึงเกณฑ์ทีก่ าหนด จะด าเนินการ ดงัน้ี 
3.1  25 – 74 คะแนน  ไดรั้บหนงัสือชมเชย 
3.2  75 – 100 คะแนน  ไดรั้บหนงัสือชมเชย และไดรั้บการเสนอช่ือรับเกียรติบตัรเชิดชูเกียรติ 

ข้อ 4. นกัเรียนที่กระท าความดเีป็นที่ประจกัษ์ และสร้างช่ือเสียงให้กบัโรงเรียนเป็นกรณพีเิศษ 
 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายปกครองพิจารณาแลว้เห็นว่าสมควรประกาศยกยอ่งเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ ให้
เสนอหวัหนา้สถานศึกษามอบเกียรติบตัร แมค้วามดีไม่ถึงเกณฑท่ี์ก าหนด 
ข้อ 5. การเพิม่คะแนนความดีหรือตดัคะแนนความประพฤติ ถือว่าเป็นคนละกรณี ไม่สามารถน าคะแนนมาหกัลบ
กนัได ้
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ระเบียบวนิัยและข้อบังคบัส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา 
หมวดที่ 1 

ว่าด้วย เคร่ืองแต่งกายของนกัเรียน 
ข้อ 1.  การแต่งกายของนักเรียนชาย 

1.1 เส้ือ เส้ือเช้ิตสีขาวมีสาบกวา้งประมาณ 4 เซนติเมตร เส้ือดา้นหลงัไม่มีจีบ กระดุมสีขาวใส เวลาสวมให้
น าชายเส้ือใส่ไวใ้นกางเกง 
1.1.1 นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

ท่ีหน้าอกด้านขวา ปักอกัษรย่อ อ.ส.ธ. ขนาดตัวอกัษร 0.5 น้ิว ใต้อกัษรย่อ อ.ส.ธ. ปักเลข
ประจ าตวัขนาดตวัอกัษร 1 เซนติเมตร ท่ีหน้าอกดา้นซา้ยมือ เหนือกระเป๋า ปัก ช่ือ-สกุล ขนาด
ตวัอกัษร 0.5 เซนติเมตร และเหนือช่ือ-สกุล ใหปั้กดาวดว้ยไหมสีแดง 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปักหน่ึงดาว 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ปักสองดาว 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปักสามดาว 

เวลาสวมใส่ใหน้ าชายเส้ือไวใ้นกางเกง 
1.1.2 นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4 – 6  

ท่ีหน้าอกด้านขวา ปักอกัษรย่อ อ.ส.ธ. ขนาดตัวอกัษร 0.5 น้ิว ใต้อกัษรย่อ อ.ส.ธ. ปักเลข
ประจ าตวั ขนาดตวัอกัษร 1 เซนติเมตร ดว้ยไหมสีแดง ติดเข็มวิทยฐานะ เหนืออกัษรย่อ อ.ส.ธ. 
และปักดาวท่ีปกเส้ือดา้นขวา ดว้ยไหมสีน ้ าเงิน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ปักหน่ึงดาว 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ปักสองดาว 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปักสามดาว 

เวลาสวมใส่ใหน้ าชายเส้ือไวใ้นกางเกง 
1.2 กางเกง  กางเกงขาสั้น ผา้โทเรหรือผา้เสิร์ทสีน ้ าเงิน ปลายขาอยูเ่หนือเข่าประมาณ 5 เซนติเมตร ดา้นหนา้

มีจีบ 2 จีบ ไม่มีกระเป๋าหลงั หา้มใชผ้า้เวสปอยท ์
1.3 เข็มขัด  เข็มขดัสีด าไม่มีลวดลายใด ๆ หวัเข็มขดัสีเงิน มีเคร่ืองหมายตราสญัลกัษณ์โรงเรียน 
1.4 รองเท้า  รองเทา้หนงัเรียบสีด าลว้น ไม่มีลวดลาย มีเชือกผกู และมีรูปทรงตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
1.5 ถุงเท้า  ถุงเทา้สีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่พบัขอบ มีความยาวเหนือตาตุ่มประมาณ 10 เซนติเมตร 
1.6 ทรงผม  ทรงนกัเรียน ทรงอเมริกนั หรือ รองทรง (ตีนผมดา้นขา้งและดา้นหลงัตอ้งตดัใหติ้ดหนังศีรษะ 

ห้ามไวจ้อนหรือปล่อยตีนผมแบบรากไทร ส่วนยาวของผม ดา้นหน้าตอ้งไม่ยาวเกินระดบัค้ิวลงมา) 
และหา้มใส่น ้ ามนัหรือเคร่ืองส าอางใดๆ 

ข้อ 2. การแต่งกายของนักเรียนหญิง 
2.1   เส้ือ   

2.1.1  นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
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เส้ือแขนยาวสีขาว ปกบัวแหลม เอวจัม๊มีขอบกวา้ง 6 เซนติเมตร เหนือขอบมีจีบปล่อยด้าน   
ซา้ย-ขวา ดา้นละ 3 จีบ แขนยาวถึงขอ้มือ ปลายแขนแบบเช้ิต มีจีบปล่อย 3 จีบ ติดกระดุมแขน    
2 เม็ด ท่ีอกดา้นซ้ายมีกระเป๋าเส้ือ หรือกระเป๋าปักช่ือ – สกุล ขนาดตัวอกัษร 0.5 เซนติเมตร 
เหนือช่ือ – สกุล ปักดาวสีแดง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปักดาว 1 ดวง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ปักดาว 
2 ดวง  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปักดาว 3 ดวง เหนืออกดา้นขวาปักอกัษรยอ่ อ.ส.ธ. ขนาดตวัอกัษร 
0.5 น้ิว และเลขประจ าตวัขนาดตวัอกัษร 1 เซนติเมตร ดว้ยไหมสีแดง ตรงกลางปกเส้ือมีโบวสี์
เดียวกบักระโปรง ตรงจุดไขวก้ลดักระดุมตราสญัลกัษณ์โรงเรียน และใส่เส้ือทบัเต็มตวัทุกคร้ัง 

2.1.2  นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
เส้ือแขนยาวสีขาวปกเช้ิต คอตั้ง ผา่หนา้ สามารถติดกระดุมคอได ้บ่าหน้ามีจีบปล่อยขา้งละหน่ึง
จีบ แขนยาวถึงข้อมือ ปลายแขนแบบเช้ิต มีจีบปล่อย 2 จีบ ขอบแขนกวา้ง 6 เซนติเมตร ติด
กระดุมสองเมด็ ท่ีอกดา้นซา้ย มีกระเป๋าเส้ือเหนืออกดา้นขวา ปักอกัษรยอ่ อ.ส.ธ. ขนาดตวัอกัษร 
0.5 น้ิว และเลขประจ าตวัขนาด 1 เซนติเมตร ดว้ยไหมสีแดง ท่ีปลายปกเส้ือดา้นขวา ปักดาวดว้ย
ไหมสีน ้ าเงิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ปักดาว 1 ดวง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ปักดาว 2 ดวงและชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปักดาว 3 ดวง มีเนคไทสีกรมท่า สีเดียวกบักระโปรง ปลายตดัตามแบบของ
โรงเรียน ผกูพอดีคอเส้ือและติดเข็มวิทยฐานะใหต้รงกบักระดุมเส้ือเมด็ท่ีสาม เม่ือผกูเนคไท ให้
ความยาวเสมอขอบเข็มขดัดา้นบน เวลาสวมใหน้ าชายเส้ือไวใ้นกระโปรง และใส่เส้ือทบัเต็มตวั
ทุกคร้ัง 

2.2   กระโปรง 
2.2.1   นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

กระโปรงสีกรมท่า (ตามสีท่ีโรงเรียนก าหนด) แบบทวิส มีจีบกระโปรงสองจีบ ทั้งดา้นหน้าและ
ดา้นหลงั ปลายบานเลก็นอ้ย ติดซิปขา้งดา้นซา้ย ดา้นขวามีกระเป๋าแบบเจาะ ขอบกระโปรงกวา้ง 
3 เซนติเมตร ไม่รัดรูป ความยาวคลุมเข่า เวลาสวมใส่ขอบกระโปรงจะอยูท่ี่ระดบัเอว 

2.2.2  นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
กระโปรงสีกรมท่า (ตามสีท่ีโรงเรียนก าหนด) แบบทวิส มีจีบกระโปรงสองจีบ ทั้งดา้นหน้าและ
ด้านหลงั ปลายบานเล็กน้อย ติดซิปข้างซ้าย ด้านขวามีกระเป๋า เจาะ ขอบกระโปรงกวา้ง 3 
เซนติเมตร ไม่รัดรูป ความยาวคลุมเข่า เวลาสวมใส่ขอบกระโปรงจะอยู่ท่ีระดบัเอว คาดทบัดว้ย
เข็มขดัหนงัสีด าไม่มีลวดลาย หวัเข็มขดัสีเงินมีเคร่ืองหมายตราสญัลกัษณ์โรงเรียน 

2.3   เข็มขัด 
2.3.1   นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

เข็มขดัหนงัสีด าไม่มีลวดลาย หวัเข็มขดัสีเงิน มีเคร่ืองหมายตราสญัลกัษณ์โรงเรียน 
หมายเหตุ  ห้ามติดรูปลอกท่ีเข็มขดั ในกรณีท่ีขอบกระโปรงหลุดจากเข็มขดั อนุญาตให้ใชต้วั
หนีบสีด าเท่านั้น 
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2.4   รองเท้า  รองเทา้นักเรียนหนังเรียบสีด าลว้นไม่มีลวดลาย ไม่มีเชือกผกู และมีรูปทรงตามท่ีโรงเรียน
ก าหนด 

2.5   ถุงเท้า  สีขาวเรียบแบบนกัเรียน ไม่มีลวดลาย ไม่มีแถบสี และให้พบัขอบไวเ้หนือตาตุ่ม ห้ามใชถุ้งเทา้
ลกูฟกูชนิดหนาหรือบางคลา้ยถุงน่อง 

2.6   ทรงผม 
2.6.1   นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 - 3   

1)  ผมสั้น ตดัตรง ปลายผมยาวไม่เกินปกเส้ือ 
2)  ผมยาว ใหถ้กัเปียสองขา้ง ปล่อยปลายผมยาว 3 น้ิว รัดดว้ยหนังยางสีด า และผกูริบบ้ินเน้ือเรียบ

ไม่มีลวดลาย ขนาด 1 – 1.15 น้ิว  สีขาว  สีด  า หรือสีกรมท่า (สีเดียวกบักระโปรง)  ผมดา้นหน้า 
ติดก๊ิบขนาดเลก็สีด า   

3)  ไม่ให้ไวผ้มหน้ามา้ ให้เปิดหน้าผาก  ผมดา้นข้างให้ติดก๊ิบเก็บผมให้เรียบร้อย  ห้ามซอยผม     
ดดัผม กัดสีผม ยอ้มผม สไลด์ผม ห้ามใช้สเปรยห์รือเจลยกผมด้านหน้าสูง ไม่ใช้ท่ีคาดผม      
หวีสบั หรือเคร่ืองประดบัอ่ืนใด 

2.6.2   นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
1)  ผมสั้น ตดัตรง ปลายผมยาวไม่เกินปกเส้ือ  
2)  ผมยาว ใหร้วบผมหรือถกัเปียเด่ียว ผกูริบบ้ินเน้ือเรียบไม่มีลวดลายขนาด 1 – 1.5 น้ิว สีขาว   

สีด  า หรือสีกรมท่า (สีเดียวกบักระโปรง) ผมดา้นหนา้ติดก๊ิบขนาดเลก็สีด า  
3)  ไม่ให้ไวผ้มหน้ามา้ ให้เปิดหน้าผาก  ผมดา้นขา้งให้ติดก๊ิบเก็บผมให้เรียบร้อย  ห้ามซอยผม    

ดดัผม กัดสีผม ยอ้มผม สไลด์ผม ห้ามใช้สเปรยห์รือเจลยกผมด้านหน้าสูง ไม่ใช้ท่ีคาดผม      
หวีสบั หรือเคร่ืองประดบัอ่ืนใด 

2.7   ต่างหู (เฉพาะนกัเรียนหญิง) 
2.7.1  อนุญาตใหเ้จาะหู ขา้งละ 1 รู เท่านั้น 
2.7.2  ในกรณีท่ีเจาะหู ให้ใส่ต่างหูชนิดห่วงเงินหรือห่วงทองขนาดเล็ก  เส้นผ่าศูนยก์ลางไม่เกิน 1 

เซนติเมตร หรือใส่ต่างหูตุม้เงินตุม้ทองกลมขนาดเลก็ไม่มีลวดลาย หรือใส่กา้นใสท่ีไม่มีลวดลาย
และสีสนั  

 

ข้อ 3.  การแต่งกายชุดพลศึกษา  
3.1  เส้ือ   นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 เส้ือโปโล มีตราสญัลกัษณ์โรงเรียนตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
3.2  กางเกง   กางเกงวอร์มขายาว ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
3.3  รองเท้า   รองเทา้ผา้ใบสีขาวมีเชือกผกู และไม่มีลวดลาย  
                      รองเทา้พละใหส้วมใส่เฉพาะวนัเรียนพละเท่านั้น 
3.4  ถุงเท้า   ถุงเทา้สีขาว ไม่มีลวดลาย     
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ข้อ 4.  การแต่งกายชุดลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
4.1   หมวก   ทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าดว้ยโลหะสีทอง

เวลาสวมหมวก ใหต้ราหนา้หมวก อยูเ่หนือค้ิวซา้ย 
4.2   เส้ือ    คอพบัสีกากี แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเส้ือท าเป็นสาบกวา้ง 3.5 เซนติเมตร 

กระเป๋าปะขา้งละ 1 กระเป๋า มีแถบก่ึงกลางตามแนวด่ิง ปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม มี
อินทรธนูสีเดียวกบัเส้ือติดอยูเ่หนือบ่าทั้งสองขา้ง บนบ่าติดอินทรธนูสีเลือดหมู กระดุมสีน ้ าตาล 
ปลายอินทรธนู มีอกัษร “ลญ” สีเหลือง เวลาสวมใส่ใหน้ าชายเส้ือไวใ้นกางเกง 

4.3   ผ้าผูกคอ รูปสามเหล่ียมหนา้จัว่สีเหลือง ดา้นหลงัติดเคร่ืองหมายพระปรางค์วดัอรุณ  และมีห่วง
ซ่ึงไม่ใช่ห่วงกิลเวลลส์วมผา้ผกูคอ 

4.4   กางเกง สีกากี (สีเดียวกบัเส้ือ) ขาสั้น เหนือเข่าประมาณ 5 เซนติเมตร มีหูร้อยเข็มขดัยาวไม่เกิน 6 
เซนติเมตร กวา้ง 1 เซนติเมตร มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บขา้งละ 1 กระเป๋า 

4.5   เข็มขัด   หนังสีน ้ าตาล กวา้งไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขดัท าดว้ยโลหะสีทอง มีรูปตรา
คณะลกูเสือแห่งชาติ ภายในกรอบช่อชยัพฤกษ์ ดา้นล่างมีคติพจน์ลกูเสือ “เสียชีพอยา่เสียสตัย”์ 

4.6   รองเท้า  รองเทา้ลกูเสือผา้ใบสีน ้ าตาลเขม้ 
4.7   ถุงเท้า ไนล่อนสีกากี ความยาวถึงเข่า พบัขอบไวใ้ตเ้ข่า และมีพู่สีเลือดหม ูขา้งละ 2 พู่ 

ข้อ 5.  การแต่งกายชุดเนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ 
5.1  หมวก  ปีกแคบสีเขียวแก่ มีตราหนา้หมวกรูปเคร่ืองหมายเนตรนารี ท าดว้ยโลหะสีทอง ปีกหมวก

ดา้นหนา้พบัข้ึน 
5.2  เส้ือ  คอพบัสีเขียวแก่ แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเส้ือเป็นสาบกวา้ง 3.5 เซนติเมตร มี

กระดุมเหนือเข็มขดั 4 ดุม อกมีกระเป๋า ขา้งละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงก่ึงกลางตามแนวด่ิงปกรูป
มน เจาะรังดุมก่ึงกลาง 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกบัเส้ืออยูเ่หนือบ่าทั้งสองขา้ง ดา้นไหล่กวา้ง 3.5 
เซนติเมตร เย็บติดกับตะเข็บไหล่เส้ือ ด้านคอกว้าง 2.5 เซนติเมตร ปลายมนมีดุมท่ีปลาย
อินทรธนูทางดา้นคอดา้นละ 1 ดุม ดุมลกัษณะกลมแบน ท าดว้ยวตัถุสีเขียวแก่ สวมอินทรธนูสี
เลือดหมู ปลายอินทรธนูมีเคร่ืองหมายเนตรนารีสีเหลือง เวลาสวมใส่ให้สอดชายเส้ืออยู่ใน
กระโปรง 

5.3  กระโปรง  สีเขียวแก่ยาวเสมอเข่า ดา้นหน้าและดา้นหลงั พบัเป็นกลีบหันออกดา้นขา้ง ขา้งละ 1 
กลีบ 

5.4  ผ้าผูกคอ รูปสามเหล่ียมหนา้จัว่ ดา้นฐาน กวา้ง 100 เซนติเมตร ดา้นตั้ง สูง 75 เซนติเมตร สีเหลือง
ดา้นหลงัมีตราพระปรางคว์ดัอรุณ และมีห่วงซ่ึงไม่ใชห่้วงกิลเวลลส์วมผา้ผกูคอ 

5.5  เข็มขัด  หนังสีด า กวา้งไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ท าดว้ยโลหะสีทอง มีลายดุน   
รูปเคร่ืองหมายเนตรนารี 

5.6  ถุงเท้า  สีขาว พบัสั้นเหนือตาตุ่ม 
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5.7  รองเท้า  รองเท้านักเรียนหนังเรียบสีด าล้วน ไม่มีลวดลาย ไม่มีเชือกผูก และมีรูปทรงตามท่ี
โรงเรียนก าหนด 

ข้อ 6.  เคร่ืองแบบนักศึกษาวชิาทหาร 
 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ท่ีสมคัรเรียนวิชาทหาร ตอ้งแต่งเคร่ืองแบบนกัศกึษาวิชาทหาร ตามท่ี
กรมการรักษาดินแดนก าหนด 
ข้อ 7.  กระเป๋านักเรียน 
 ใชก้ระเป๋า หรือ เป้ ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

หมวดที่ 2 
ว่าด้วย  จรรยามารยาท และการท าความเคารพ 

ข้อ 1.  การแสดงความเคารพเมือ่เข้าสู่โรงเรียนให้ปฏิบตั ิดงันี ้
1.1 เมือ่นกัเรียนเขา้สู่บริเวณโรงเรียนและหลงัเลิกเรียน ใหน้กัเรียนหยดุยนืท าความเคารพครูเวรประจ าวนั

ทุกคร้ัง ดว้ยการไหวห้รือการยนืตรงค านบัตามโอกาส 
1.2 รูปป้ันพระแม่มารีย ์และนกับุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เปรียบเสมือนเป็นศนูยร์วมจิตใจของ

ชาวอสัสมัชญัธนบุรี นกัเรียนทุกคนตอ้งแสดงความเคารพดว้ยการไหว ้
1.3 เมื่อนกัเรียนไดย้นิเพลงชาติหรือเพลงโรงเรียน ใหย้นืตรง ขณะสวดมนต ์ใหป้ระนมมือสวดมนตด์ว้ย

ความสงบเรียบร้อย 
1.4 เมื่อนกัเรียนพบครู ตอ้งแสดงความเคารพดว้ยการไหว ้หรือยนืตรงค านบัตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

ข้อ 2.  การแสดงความเคารพเมือ่อยู่ในห้องเรียน ให้ปฏิบัตดิังนี ้
 2.1  เมื่อครูประจ าวิชาเขา้สอน ใหห้วัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ จากนั้นนกัเรียนทุกคนตอ้งแสดงความ

เคารพ โดยลุกข้ึนยนืแลว้ไหวพ้ร้อมทั้งกล่าวว่า “ สวสัดีครับ , สวสัดีค่ะ ” โดยพร้อมเพรียงกนั 
 2.2  เมื่อหมดคาบเรียนก่อนท่ีครูจะออกจากหอ้งเรียน หวัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ จากนั้นนกัเรียนทุก

คนกล่าวค าว่า “ขอบคุณครับ, ขอบคุณค่ะ” โดยพร้อมเพรียงกนั 
 2.3  การขออนุญาตเขา้ – ออกหอ้งเรียน ขณะท่ีครูก  าลงัสอนหรืออยูใ่นหอ้งเรียน นกัเรียนตอ้งขออนุญาตทุก

คร้ัง เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ นกัเรียนชายใหย้นืตรงค านบั นกัเรียนหญิงใหไ้หว ้
ข้อ 3.  การแสดงความเคารพเมือ่อยู่ภายนอกห้องเรียน ให้ปฏิบัตดิังนี ้

3.1  เมื่อเดินสวนกบัภราดา ครู หรือแขกผูม้ีเกียรติ ท่ีมาเยีย่มชมโรงเรียน ใหห้ยดุยนืตรงแลว้ไหว ้ในกรณีท่ี
พบคร้ังแรก และคร้ังต่อไปใหย้นืตรง 

3.2  เม่ือข้ึน-ลงบนัได ใหย้นืชิดขวาเสมอ กรณีเมื่อเดินสวนกบัภราดา ครู หรือแขกผูม้ีเกียรติ ใหห้ยดุยนืตรง
จนกว่าภราดา ครู หรือแขกผูม้ีเกียรติจะเดินผา่นไป 

3.3  เมื่อจะเดินแซงครูใหก้ล่าวค าว่า “ขออนุญาตครับ, ขออนุญาตค่ะ” แลว้เดินกม้หลงัเลก็นอ้ย แลว้เดินแซง
ผา่นไป 

3.4  ขณะท่ีภราดา ครู หรือแขกผูม้ีเกียรติอยูก่บัท่ี ถา้นกัเรียนตอ้งการเดินผา่นใหก้ม้หลงัเลก็นอ้ย 
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ข้อ 4.  การปฏิบัตตินภายในห้องเรียนและห้องประชุม 
 4.1  ไม่เล่นและคุยเสียงดงั 
 4.2  ไม่ลุกเดินหรือยา้ยท่ีนัง่โดยพลการ 
 4.3  ไม่น าอาหาร ขนม หรือเคร่ืองด่ืมเขา้มารับประทานในหอ้ง 
 4.4  นกัเรียนทุกคนตอ้งช่วยกนัรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและปฏิบติัหนา้ท่ีเวรตามท่ีครูก  าหนด 
 4.5  อุปกรณ์ โตะ๊ เกา้อ้ี ภายในหอ้งเรียนและบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน ถือเป็นสาธารณสมบติัท่ีมีค่า 

นกัเรียนตอ้งช่วยกนัรักษา 
 4.6  นกัเรียนไม่ควรขีดเขียนส่ิงใด ๆ ลงบนกระดานไวทบ์อร์ด นัง่เล่นบนโต๊ะครูหรือโตะ๊นกัเรียน 
 4.7  ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนอยูใ่นหอ้งเรียนในช่วงเวลาเชา้ก่อนเคารพธงชาติ เวลาพกักลางวนั หรือหลงัเลิกเรียน

ยกเวน้เมื่อไดรั้บอนุญาต หรือท ากิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีครูมอบหมาย 
 4.8   ไม่อนุญาตนกัเรียนเขา้หอ้งเรียนท่ีไม่ใช่หอ้งเรียนของตนเอง  ยกเวน้เมื่อไดรั้บอนุญาต หรือท ากิจกรรม

การเรียนการสอนตามท่ีครูมอบหมาย 
ข้อ 5.  การปฏิบัตตินของนกัศึกษาวชิาทหาร โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

5.1 ตอ้งปฏิบติัตามกฎของนกัศกึษาวิชาทหาร 10 ขอ้ 
5.2  การเดินทางไปและกลบัจากการเรียนวิชารักษาดินแดน ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

5.2.1 ตอ้งมาข้ึนรถใหท้นัตามเวลาท่ีนดัหมาย 
5.2.2 ขณะอยูบ่นรถ ตอ้งประพฤติตนเป็นสุภาพชน และใหค้วามร่วมมือกบัพนกังานขบัรถตามท่ีร้องขอ 
5.2.3 ไม่น าอาหารเคร่ืองด่ืมข้ึนมารับประทานบนรถ 
5.2.4 ไม่เล่นการพนนั ไม่เสพส่ิงของมึนเมา และส่ิงเสพติดใหโ้ทษทุกชนิด 
5.2.5 นกัเรียนท่ีเดินทางไป-กลบัดว้ยรถโรงเรียน และมีเหตุจ  าเป็นไม่สามารถไป-กลบัพร้อมรถโรงเรียน

ได ้ใหแ้จง้ครูผูป้ระสานงานในชั้นปีท่ีรับผดิชอบเพื่อรับทราบและอนุญาตก่อนทุกคร้ัง 
5.3  เมื่อเลิกเรียนและเดินทางกลบัมาถึงโรงเรียน ใหน้กัเรียนรีบกลบัท่ีพกัอาศยั หากตอ้งการเขา้มาติดต่อกิจธุระ

ภายในโรงเรียน ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
5.3.1 ตอ้งแต่งเคร่ืองแบบใหถ้กูตอ้งตามระเบียบท่ีก  าหนดไว ้
5.3.2 ไม่น าอาหารเคร่ืองด่ืมเขา้มารับประทานภายในโรงเรียน 
5.3.3 เมื่อติดต่อกิจธุระเรียบร้อยแลว้ ใหเ้ดินทางกลบั ไม่อนุญาตใหเ้ดินเขา้ออกโรงเรียนตลอดเวลา 

 
หมวดที่ 3 

ว่าด้วย  การมาเรียน การมาสาย การลา และการขาดเรียน 
ข้อ 1.  การปฏิบัตตินเมือ่มาโรงเรียน 

1.1 นกัเรียนตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียน ตามระเบียบท่ีโรงเรียนก าหนด และมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.50 น. 
1.2    นกัเรียนทุกคนตอ้งถือกระเป๋านกัเรียนสีด าหรือเป้ ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด กรณีมีอุปกรณ์การศึกษา

ใหใ้ชก้ระเป๋าใส่อุปกรณ์ของโรงเรียน ควบคู่กบักระเป๋านกัเรียนเสมอ 
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1.3   เมื่อมาโรงเรียน นกัเรียนทุกคนตอ้งท าความเคารพครูเวรท่ีประตูทางเขา้โรงเรียน และท าความเคารพรูป
ป้ันพระแม่มารีย ์ 

1.4 การเขา้แถวเคารพธงชาติ และการสวดมนตข์องนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3  
1.4.1  เมื่อจบเพลง “สถาบัน” ให้นักเรียนทุกคนพร้อมอยู่ในแถว เตรียมพร้อมเคารพธงชาติ หาก
นกัเรียนไม่อยูใ่นแถว แต่อยูใ่นบริเวณโรงเรียน ใหแ้ยกเขา้แถวร้องเพลงชาติ  สวดมนต ์ และรายงานตวั
ต่อครูประจ าชั้นหรือครูผูรั้บผดิชอบในระดบัชั้น เพื่อบนัทึกสถิติก่อนเขา้หอ้งเรียน 
1.4.2  นกัเรียนท่ีมาโรงเรียนไม่ทนัเคารพธงชาติ ถือว่า มาสาย 

1.4.2.1  กรณีไม่เกินเวลา 08.10 น. ใหร้ายงานตวัต่อครูประจ าชั้น 
1.4.2.2  ถา้มาหลงัเวลา 08.10 น. ใหร้ายงานตวัต่อครูฝ่ายปกครองและรับใบอนุญาตเขา้หอ้งเรียน 
เพ่ือน าไปแสดงต่อครูประจ าวิชาท่ีก  าลงัสอนและน าส่งครูประจ าชั้นต่อไป 

1.4.3  นกัเรียนท่ีมาสายทางโรงเรียนจะด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
1) นักเรียนที่มาสายคร้ังแรก ใหว้่ากล่าวตกัเตือนดว้ยวาจา 
2) นักเรียนที่มาสายคร้ังที่ 2 ใหว้่ากล่าวตกัเตือน แลว้บนัทึกการมาสายลงในแบบบนัทึกการมา

สาย 
3) นักเรียนที่มาสายคร้ังที่ 3 ลงบนัทึกปกครอง 1 
4) นักเรียนที่มาสายคร้ังที่ 4 ลงบนัทึกปกครอง 2 แจง้ผูป้กครองรับทราบแลว้รายงานตวัท่ีฝ่าย

ปกครอง ตามวนัเวลาท่ีก  าหนด 
5) นักเรียนที่มาสายคร้ังที่ 5 ลงบนัทึกปกครอง 3 เชิญผูป้กครองรับทราบเพื่อพฒันาพฤติกรรม 
6) นักเรียนที่มาสายมากกว่า 5 คร้ัง ลงบนัทึกปกครอง 3 เชิญผูป้กครองมารับทราบเพื่อพฒันา

พฤติกรรมและบ าเพญ็ประโยชน์ 
7) กรณีนักเรียนมาสายด้วยเหตุจ าเป็น ตอ้งมีหนังสือรับรองจากผูป้กครองท่ีถูกตอ้งมาแสดง 

และบนัทึกลงในแบบบนัทึกการมาสาย 
ข้อที่ 2.  การลงเวลาเข้า – ออกโรงเรียน ด้วยการสแกนนิว้มอื (นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6) 

2.1 นกัเรียนตอ้งลงเวลาเขา้เรียนและหลงัเลิกเรียนดว้ยการสแกนน้ิวมือ 
2.2 ก  าหนดเวลาเปิด-ปิดเคร่ืองสแกนน้ิวมือ ดงัน้ี 

 2.2.1 รอบท่ี 1 เปิดเคร่ืองสแกนน้ิวมือ เวลา 07.00  –07.50 น. (เวลา 07.50  –08.00 น. เคารพธงชาติและ
สวดมนต)์ 

 2.2.2 รอบท่ี 2 เปิดเคร่ืองสแกนน้ิวมือ เวลา 08.00 – 08.30 น. 
 2.2.3 รอบท่ี 3 เปิดเคร่ืองสแกนน้ิวมือ เวลา 16.00 – 17.30 น. 
2.3  การส่งขอ้ความ (SMS) ถึงผูป้กครอง ด าเนินการ ดงัน้ี 

2.3.1  นกัเรียนท่ีสแกนน้ิวมือ ตั้งแต่เวลา 08.01– 08.10 น. ถือว่ามาสาย ฝ่ายปกครองยงัไม่ส่ง
ขอ้ความถึงผูป้กครอง   
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2.3.2  นกัเรียนท่ีสแกนน้ิวมือ ตั้งแต่เวลา 08.11  – 10.59 น. ถือว่ามาสายและส่งขอ้ความถึง
ผูป้กครอง  

2.3.3  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นตน้ไป ยติุการสแกนน้ิวมือ และถือว่าขาดเรียน 
2.3.4  กรณีท่ีนกัเรียนมาเรียนแต่ไม่สแกนน้ิวมือ ใหติ้ดต่อกบัครูประจ าชั้นเพ่ือรับรองการมาเรียน  

โดยครูประจ าชั้น เขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมลงช่ือก ากบัและน าส่งฝ่ายปกครองเพื่อ
แกไ้ขขอ้มลูภายใน 3 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไม่สแกนน้ิวมือ 

2.3.5  กรณีท่ีนกัเรียนไม่สแกนน้ิวมือ คร้ังท่ี 5 ลงบนัทึกปกครอง 2  แจง้ใหผู้ป้กครองรับทราบ  
2.3.6  กรณีท่ีนกัเรียนไม่สแกนน้ิวมือ มากกว่า 5 คร้ัง ลงบนัทึกปกครอง 3 เชิญผูป้กครองรับทราบ 

เพื่อพฒันาพฤติกรรมและบ าเพญ็ประโยชน ์
2.3.7  กรณีมีเหตุจ  าเป็น ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากผูป้กครองมาแสดง เช่น พบแพทย ์ ท าธุระกบั

ผูป้กครอง เป็นตน้ 
2.3.8  เมื่อผูป้กครองไดรั้บขอ้ความหรือจดหมายแลว้  ขอใหผู้ป้กครองติดต่อกลบัมาท่ีฝ่ายปกครอง

โดยเร็ว เพื่อใหก้ารดูแลและติดตามการมาเรียนของนกัเรียนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
2.4   นกัเรียนท่ีมาสาย (หลงัเวลา 08.30 น.) ใหล้งบนัทึกการเขา้โรงเรียนในสมุดมาสายบริเวณประตูท่ี 2 แลว้

ติดต่อขอสแกนลายน้ิวมือ พร้อมท าใบขออนุญาตเขา้หอ้งเรียน ท่ีฝ่ายปกครอง 
ข้อที่ 3.  การขาดเรียน และการลา 

3.1  การหยดุเรียนของนกัเรียนทุกคร้ัง จะตอ้งมีใบลาท่ีมีการรับรองจากผูป้กครอง ช้ีแจงสาเหตุการขอลา
หยดุ และน าส่งใหค้รูประจ าชั้น   

3.2  หากนกัเรียนคนใดขาดเรียนโดยไม่ส่งใบลา ทางโรงเรียนจะถือว่าขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุและ  
จะไดรั้บโทษตามระเบียบว่าดว้ยการลงโทษนกัเรียน 

3.3  การขาดเรียนและการลา ใหย้ดึแนวปฏิบติัดงัน้ี 
3.3.1  กรณีลากิจ นกัเรียนจะตอ้งส่งใบลาตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด โดยก่อนหยดุเรียนใหผู้ป้กครอง

ส่งใบลาล่วงหนา้ ถา้ไม่สามารถส่งใบลาไดท้นัทีในวนัลา ใหผู้ป้กครองแจง้ลาทางโทรศพัท ์
และส่งใบลาในวนัท่ีมาเรียนท่ีครูประจ าชั้น   

3.3.2  กรณีลาป่วย เมื่อนกัเรียนกลบัมาเรียน ตอ้งส่งใบลาในวนัท่ีมาเรียนท่ีครูประจ าชั้น   
3.3.3  กรณีนกัเรียนขาดเรียนติดต่อกนั 3 วนัโดยไม่ทราบสาเหตุ ทางโรงเรียนจะเชิญผูป้กครองมาพบ

เพื่อรับทราบการขาดเรียน และลงช่ือรับทราบในหนงัสือขอความร่วมมือปรับปรุงพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน 

3.3.4  กรณีลาออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อท ากิจกรรมของโรงเรียน นกัเรียนตอ้งไดรั้บหนงัสือ
อนุญาตจากผูป้กครอง หวัหนา้ฝ่าย และหวัหนา้สถานศกึษา 

3.3.5  กรณีการขออนุญาตออกนอกหอ้งเรียนเพื่อท ากิจกรรมในเวลาเรียนปกติ ผูข้ออนุญาตขอ
ใบอนุญาตน านกัเรียนไปปฏิบติังานนอกหอ้งเรียนท่ีฝ่ายกิจการนกัเรียนและลงช่ือรับผดิชอบ 
แลว้น าเสนอพิจารณาตามขั้นตอน 
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3.3.6  กรณีลาออกนอกบริเวณโรงเรียนในชัว่โมงเรียนหรือลากลบับา้น โดยฝ่ายปกครองจะอนุญาต
ไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี 
1)  ผูป้กครองมารับดว้ยตนเอง 
2)  มีจดหมายรับรองจากผูป้กครอง โดยครูประจ าชั้นหรือครูหวัหนา้ระดบัชั้นรับทราบ จากนั้น 

ท าหนงัสือขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนจากฝ่ายปกครอง 
3)  ใบรับรองจากครูพยาบาลของโรงเรียนในกรณีเจ็บป่วย 
4)  จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากฝ่ายปกครอง โดยเขียนลงใบแบบขออนุญาตแลว้น าส่งครูประจ าชั้น 

เพื่อรับทราบและใหพ้นกังานรักษาความปลอดภยัก่อนออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 

หมวดที่ 4 
ว่าด้วย  ระเบยีบปฏิบัตสิ าหรับนกัเรียน 

1. นกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามกฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบและค าสัง่ต่าง ๆ ของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
2. นกัเรียนตอ้งมาโรงเรียนใหท้นัเวลาเขา้แถว ไม่หนีการเรียน ไม่หนีการเขา้แถวและไม่เขา้หอ้งเรียนสาย 
3. นกัเรียนไม่ออกนอกหอ้งเรียนและออกนอกโรงเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
4. นกัเรียนตอ้งใหค้วามร่วมมือและมีส่วนร่วมกบักิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ทุกคร้ัง 
5. นกัเรียนตอ้งส่งใบลาทุกคร้ังในกรณีลากิจหรือลาป่วย ตามระเบียบว่าดว้ยการขาดเรียนและการลา 
6. นกัเรียนตอ้งแต่งกายให้ถูกตอ้งตามระเบียบว่าดว้ยเคร่ืองแต่งกายของนักเรียน ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน 
7. นกัเรียนตอ้งไวท้รงผมใหถ้กูตอ้งตามระเบียบว่าดว้ยเคร่ืองแต่งกายของนักเรียน ไม่อนุญาตให้นักเรียน

ยอ้มสีผม กดัสีผม ซอยผม  ดดัผม ต่อผม และไม่น าเคร่ืองส าอางหรือแต่งหนา้มาโรงเรียน 
8. นกัเรียนชายตอ้งไม่เจาะหู ส่วนนกัเรียนหญิงเจาะหูไดข้า้งละ 1 รู และหา้มสกัตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
9. นกัเรียนตอ้งไม่น าหรือสวมใส่เคร่ืองประดบั วตัถุหรือทรัพยสิ์นมีค่ามาโรงเรียน 
10. นกัเรียนตอ้งไม่ใชเ้คร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์เสริมทุกชนิด  ตั้งแต่เวลา  08.00 - 16.00 น. ยกเวน้ไดรั้บ

อนุญาตเป็นรายกรณี 
11. นกัเรียนตอ้งไม่ใชก้ระเป๋าหรือเป้ ท่ีมิใช่ตราสญัลกัษณ์โรงเรียน ยกเวน้กระเป๋านักเรียนหนังแบบห้ิวสีด า

ท่ีใชท้ัว่ไป 
12. นกัเรียนตอ้งไม่น าหรือมีส่ือลามกอนาจารไวใ้นครอบครอง 
13. นกัเรียนตอ้งเคารพเช่ือฟังค าสัง่สอนของครูพร้อมทั้งมีกิริยาวาจาท่ีสุภาพ 
14. นกัเรียนไม่พดูคุย ส่งเสียงดงั หรือเล่นในหอ้งเรียน ห้องประชุม และสถานท่ีท่ีมีการจดักิจกรรมหรือพิธี

การต่าง ๆ  
15. นักเรียนไม่พูดค าหยาบ พูดส่อเสียด ลอ้เลียนช่ือบิดามารดาของผูอ่ื้นให้เสียหาย ไม่พูดปด ไม่ปกปิด

ความผดิของตนเองและผูอ่ื้น 
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16. นกัเรียนตอ้งไม่สัง่อาหารและเคร่ืองด่ืมจากภายนอกโรงเรียน เขา้มารับประทานในโรงเรียน 
17. นกัเรียนตอ้งรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมในสถานท่ีท่ีโรงเรียนก าหนด  ไม่รับประทานอาหารก่อน

เวลาท่ีก  าหนด เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแลว้ ตอ้งเก็บภาชนะทุกคร้ัง  
18. นกัเรียนตอ้งรักษาความสะอาดหอ้งเรียน ภายในบริเวณโรงเรียน และท้ิงขยะใหถ้กูท่ี 
19. นกัเรียนตอ้งไม่ข้ึนอาคารเรียนหรืออยูใ่นหอ้งเรียน โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
20. นกัเรียนตอ้งไม่เล่นกีฬาในบริเวณท่ีหา้มเล่น 
21. นกัเรียนตอ้งไม่ปลอมแปลงเอกสาร เช่น ลายมือช่ือผูป้กครอง ครู อาจารย ์หรือบุคคลอ่ืน ๆ  
22. นกัเรียนตอ้งไม่ท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียนและสาธารณสมบติั  รวมทั้งไม่กระท าส่ิงใด ๆ อนัจะน ามา

ซ่ึงความเสียหายแก่ช่ือเสียงของโรงเรียน 
23. นกัเรียนตอ้งไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย กา้วร้าว ข่มขู่ กรรโชกทรัพย ์ข่มเหง รังแก และลกั

ทรัพยข์องผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
24. นักเรียนตอ้งไม่สูบบุหร่ี เสพส่ิงเสพติด  เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด หรือเคร่ืองด่ืมท่ีท าให้เกิด

อาการมึนเมา พร้อมทั้งไม่ครอบครองส่ิงดงักล่าว 
25. นกัเรียนตอ้งไม่เล่นการพนนัและมัว่สุมในร้านเกม หรือแหล่งอบายมุขต่าง ๆ ตลอดทั้งการเท่ียวเตร่เกิน

เวลาท่ีทางราชการก าหนด 
26. นกัเรียนตอ้งไม่พกอาวุธและวตัถุอนัตรายมาโรงเรียน 
27. นกัเรียนตอ้งไม่ประพฤติตนในท านองชูส้าว 
28. นกัเรียนตอ้งไม่ขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์รถยนตม์าโรงเรียน 
29. นักเรียนตอ้งไม่กระท าความผิดอ่ืน ๆ ท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพความเป็นนักเรียน อนัจะน ามาซ่ึงความ

เสียหายแก่ช่ือเสียงของโรงเรียน 
 

หมวดที่ 5 
ว่าด้วย ระเบยีบการลงโทษนักเรียน 

 เมื่อนักเรียนไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีทางโรงเรียนก าหนดไว ้จะพิจารณาลงโทษตามความผิดอย่าง
เหมาะสมโดยครูท่ีพบเห็น ครูประจ าชั้น ครูคู่ชั้น หัวหน้าระดบัชั้น หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่ายปกครอง และ
ผูอ้  านวยการ ตามล าดบัการพิจารณาโทษของนักเรียน ไดแ้ก่ 

1. ว่ากล่าวตกัเตือนดว้ยวาจา  :  ไม่ตดัคะแนนความประพฤติ  
2. ว่ากล่าวตกัเตือนดว้ยลายลกัษณ์อกัษร  :  ตดัคะแนนความประพฤติ และท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
3. ออกหนงัสือเชิญผูป้กครองมารับทราบความประพฤติ  :   ตดัคะแนนความประพฤติ และท ากิจกรรม

บ าเพญ็ประโยชน ์

4. ท าสญัญาทณัฑบ์น  :   ตดัคะแนนความประพฤติ และท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
5. ผูป้กครอง รับนกัเรียนไปพฒันาความประพฤติ 
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แนวทางการลงโทษนักเรียน 
 นกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนน ต่อ 1 ช่วงชั้นการเรียน 
ไวส้ าหรับเป็นคะแนนในการพิจารณาความประพฤติผดิระเบียบวินยัของโรงเรียน ดงัน้ี 

ข้อ 1.  การตดัคะแนนความประพฤต ิ
1.1  ลกัษณะความผดิและเกณฑ์การตดัคะแนนความประพฤติ 

ระดับที่ 1  ตดัคะแนนความประพฤต ิ1 – 5 คะแนน กรณดีงัต่อไปนี ้
1. มาโรงเรียนสาย (หลงัเวลา 08.00 น.) 
2. หลบหนีการเขา้แถว และไม่เขา้เรียนตรงตามเวลาท่ีก  าหนด 
3. ไม่น าบตัรประจ าตวันกัเรียนมาโรงเรียน 
4. แต่งหนา้มาโรงเรียน 
5. ไม่ส่งใบลาในกรณีลากิจ ลาป่วย ตามระเบียบว่าดว้ยการขาดเรียน 
6. น าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมออกนอกโรงอาหาร หรือสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือ

น าเขา้หอ้งเรียนหรือหอ้งประชุม 
7. สัง่ซ้ืออาหารจากภายนอกโรงเรียน เขา้มารับประทานในโรงเรียน 
8. รับประทานอาหารในสถานท่ีท่ีโรงเรียนไม่อนุญาต  รับประทานอาหารก่อนเวลาท่ี

ก  าหนด หรือไม่เก็บภาชนะเม่ือรับประทานอาหารเรียบร้อยแลว้ 
9. ท้ิงขยะไม่ถกูท่ี หรือไม่รักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน 
10. อยูบ่นอาคารเรียน หรืออยูใ่นหอ้งเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
11. เล่นกีฬาในบริเวณสถานท่ีหา้มเล่น 
12. พดูคุยเสียงดงัหรือเล่นในหอ้งเรียนและหอ้งประชุม 
13. พดูปด พดูส่อเสียด หยาบคาย พดูหรือแสดงกิริยาลอ้เลียนหรือกลัน่แกลง้ผูอ่ื้นให้

เสียหาย 
14. สวมใส่หรือน าเคร่ืองประดบั และส่ิงของมีค่ามาโรงเรียน 
15. ใชก้ระเป๋าเป้ ท่ีมิใช่ตราโรงเรียน 
16. ไวท้รงผมไม่ถกูตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน 
17. แต่งกายไม่ถกูตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน 
18. ใชโ้ทรศพัทม์ือถือในโรงเรียน 
19. ขีดเขียนฝาผนงัอาคาร โต๊ะ เกา้อ้ี ใหส้กปรกเสียหาย 

ระดับที่ 2  ตดัคะแนนความประพฤต ิ6 – 15 คะแนน กรณดีังต่อไปนี ้
1. ออกนอกหอ้งเรียน ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
2. หลบหนีชัว่โมงเรียนอยูภ่ายในโรงเรียน 
3. นกัเรียนชายเจาะหู ส่วนนกัเรียนหญิงเจาะหูมากกว่าขา้งละ 1 รู ข้ึนไป 
4. นกัเรียนแสดงกิริยา และใชว้าจาไม่สุภาพต่อคุณครูและบุคคลทัว่ไป 
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5. ยยุง ชกัชวนเพื่อส่งเสริมใหผู้อ่ื้นกระท าความผดิท่ีขดัต่อระเบียบโรงเรียน 
6. กา้วร้าว ข่มเหง ข่มขู่ผูอ่ื้น 
7. ขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์รถยนตม์าโรงเรียน 
8. มัว่สุมในร้านเกม ร้านอาหาร หรือสถานท่ีต่าง ๆ ท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียช่ือเสียง

แก่โรงเรียน 
ระดับที่ 3  ตดัคะแนนความประพฤต ิ16 – 30 คะแนน กรณดีังต่อไปนี ้

1. หลบหนีการเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน 
2. น าส่ือลามกอนาจารต่าง ๆ มาโรงเรียนหรือมีไวใ้นครอบครอง 
3. ปลอมแปลงเอกสาร เช่น ลายมือช่ือผูป้กครอง ครู หรือบุคคลอ่ืน ๆ  หรือกระท า

การแอบอา้งช่ือโรงเรียนผูอ่ื้น ท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่ทางโรงเรียน 
4. ท าลายทรัพยสิ์นสาธารณสมบติัของโรงเรียน และของผูอ่ื้น 
5. ทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผูอ่ื้น ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
6. ลกัทรัพยข์องผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
7. สูบบุหร่ี เสพส่ิงเสพติด  ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลทุ์กชนิด  เคร่ืองด่ืมท่ีท าใหเ้กิด

อาการมึนเมา หรือมีไวใ้นครอบครอง 
8. น าอุปกรณ์ในการเล่นการพนนัเขา้มาในบริเวณโรงเรียน หรือเล่นการพนนัทุกชนิด 

มัว่สุมในแหล่งอบายมุข เท่ียวเตร่กลางคืน ระหว่างเวลา 22.00–04.00 น. 
9. น าหรือพกพาอาวุธ และวตัถุอนัตรายมาโรงเรียน 
10. ประพฤติตนหรือแสดงกิริยาท่ีไม่เหมาะสมในท านองชูส้าว 
11. ข่มขู่และกรรโชกทรัพยผ์ูอ่ื้น 

1.2   กรณทีี่นักเรียนประพฤตผิดิซ ้าซาก ไม่แก้ไขปรับปรุงความประพฤตจิะถูกพจิารณาลงโทษถงึขั้น
สูงสุด 

 

  ข้อ 2.  ผู้ปกครองรับนกัเรียนไปพฒันาพฤตกิรรม 
 ในกรณีท่ีนกัเรียนประพฤติผดิซ ้าซาก หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมอยา่งร้ายแรง หรือเมื่อนักเรียนถูก

ตดัคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน คณะกรรมการฝ่ายปกครองพิจารณาแลว้ เห็นว่าพฤติกรรมดงักล่าว   
จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนคนอ่ืน ๆ หรือน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียช่ือเสียงของโรงเรียน หรือเป็นอนัตรายต่อ
นักเรียนผูน้ั้น ให้เสนอหัวหน้าสถานศึกษา ให้ผูป้กครองรับนักเรียนไปพฒันาพฤติกรรม หรือให้นักเรียนผูน้ั้น   
ยา้ยสถานศึกษาโดยไม่ตอ้งผา่นทณัฑบ์นและการพฒันาพฤติกรรม 
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หมวดที่ 6 
ว่าด้วย  การยกย่องนักเรียนประพฤตดิี 

เมื่อนกัเรียนกระท าความดีจนปรากฏ สมควรแก่การยกยอ่ง สรรเสริญ เชิดชูเกียรติ จะไดรั้บการพิจารณา
คะแนนตามระดบัความดีนั้น ๆ โรงเรียนจะรวบรวมและบนัทึกไวใ้นประวติันกัเรียนจนจบปีการศึกษา โดย
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
ข้อ 1.  ความดีแบ่งเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 

1.3 ความดีระดับที่ 1  เป็นความดีเฉพาะตวัท่ีปรากฏต่อสาธารณชนโดยสม ่าเสมอ เช่น การดูแลรักษา
ส่ิงของสาธารณประโยชน์ การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ มีความซ่ือสตัย ์มีสมัมาคารวะ มีน ้ าใจ 

1.4 ความดีระดับที่ 2  เป็นความดีท่ีเก่ียวขอ้งหรือก่อประโยชนก์บัผูอ่ื้น เช่น การชกัชวนใหผู้อ่ื้นกระท า
ความดี น าของท่ีเก็บไดไ้ปส่งมอบใหค้รู เสียสละและบ าเพ็ญประโยชนต่์อสงัคมอยา่งสม ่าเสมอ 

ข้อ 2. การให้คะแนนนักเรียนทีก่ระท าความดี ตามข้อที่ 1  
ใหค้รูท่ีพบเห็นหรือเก่ียวขอ้ง เป็นผูเ้สนอต่อหวัหนา้ระดบัชั้น เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

โดยมีเกณฑท่ี์ก  าหนดดงัน้ี 
2.1   ความดีระดับที่ 1    1 – 5  คะแนน 
2.2   ความดีระดับที่ 2   6 – 10 คะแนน 

ข้อ 3. ส าหรับนักเรียนที่มคีวามประพฤตดิี ได้รับการเพิม่คะแนนถึงเกณฑ์ทีก่ าหนด จะด าเนินการ ดงัน้ี 
3.1  25 – 74 คะแนน  ไดรั้บหนงัสือชมเชย 
3.2  75 – 100 คะแนน  ไดรั้บหนงัสือชมเชย และไดรั้บการเสนอช่ือรับเกียรติบตัรเชิดชูเกียรติ 

ข้อ 4. นกัเรียนที่กระท าความดเีป็นที่ประจกัษ์ และสร้างช่ือเสียงให้กบัโรงเรียนเป็นกรณพีเิศษ 
 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายปกครองพิจารณาแลว้ เห็นว่าสมควรประกาศยกยอ่งเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ        
ใหเ้สนอหวัหนา้สถานศึกษามอบเกียรติบตัรแมค้วามดีไม่ถึงเกณฑท่ี์ก าหนด 
ข้อ 5. การเพิม่คะแนนความดีหรือตดัคะแนนความประพฤตินั้น ถือว่าเป็นคนละกรณี ไม่สามารถน าคะแนนมาหกั
ลบรวมกนัได ้
 


