
  

ระเบียบโรงเรียนวทิยาราษฎร์รังสรรค์  อ าเภอบ้านโพธ์ิ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ว่าด้วยการปกครองนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

หมวดท่ี ๑ 

บทท่ัวไป 

ข้อ ๑   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

วา่ดว้ยการลงโทษนกัเรียนและนกัศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบโรงเรียนวทิยาราษฎร์รังสรรค์ว่าด้วย
การปกครองนักเรียน  พ.ศ.๒๕๖๐” 

ข้อ ๒   ระเบียบนีใ้ห้มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓   ก าหนดการลงโทษโดยแบ่งโทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนท่ีกระท าความผิดเป็น  ๕  สถาน   คือ 

          ๓.๑     วา่กล่าวตกัเตือน 

          ๓.๒     ท าทณัฑบ์น 

          ๓.๓     ตดัคะแนนความประพฤติ 

          ๓.๔     ท ากิจกรรมเพ่ือใหป้รับเปล่ียนพฤติกรรม 

                    ๓.๕         ยา้ยสถานศึกษา 

  

 

 

 

 

 



หมวดท่ี ๒ 

การควบคุมความประพฤตินักเรียน 

ข้อ ๔   ระเบยีบการลงโทษนักเรียนที่ท าผิดระเบยีบวนัิย 

๔.๑ โทษขั้นวา่กล่าวตกัเตือน  ครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค ์ทกุทา่น  มีอ  านาจในการวา่กล่าวตกัเตือน  เม่ือนกัเรียนมีความ
ประพฤติไม่เหมาะสม 

๔.๒ โทษการท าทณัฑบ์นนกัเรียนท่ีประพฤติผดิหรือกระท าความผดิระเบียบของโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรคบ์อ่ยคร้ังไม่
ปรับปรุงตนเอง จนกระทัง่ถกูตดัคะแนนความประพฤติ ๑๕ คะแนน หวัหนา้งานบริหารงานทัว่ไป หรือ หวัหนา้งานระดบัชั้นและส่งเสริม
วินยั  มีอ  านาจเชิญผูป้กครองมาเพ่ือท าทณัฑบ์นได ้

๔.๓ โทษการตดัคะแนนความประพฤติ ใหค้รูทุกท่านมีอ านาจในการเสนอตดัคะแนนความประพฤติของนกัเรียนท่ีกระท า
ความผดิโดยเสนอต่อหวัหนา้งานบริหารงานทัว่ไป เพ่ือใหผู้อ้  านวยการสั่งการ  ใหห้วัหนา้งานระดบัชั้นและส่งเสริมวินยัไดด้  าเนินการ
บนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานในกรณีท่ีนกัเรียนกระท าความผดิ ดงัน้ี 

                       ๔.๓.๑ ครูทุกท่านมีอ านาจการตดัคะแนนไดค้ร้ังละไม่เกิน ๕ คะแนน 

                      ๔.๓.๒ ครูท่ีท าหนา้ท่ีหวัหนา้ระดบัชั้น หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และรองหวัหนา้ระดบัชั้นมีอ  านาจตดัคะแนนไดไ้ม่เกิน
คร้ังไม่เกิน ๑๐ คะแนน 

                      ๔.๓.๓ ครูท่ีท าหนา้ท่ีหวัหนา้งานระดบัชั้นและส่งเสริมวินยัมีอ  านาจตดัคะแนนไดค้ร้ังละ ไม่เกิน ๑๕ คะแนน 

                     ๔.๓.๔  หวัหนา้กลุ่มงานฝ่ายต่างๆ ทุกฝ่ายมีอ านาจตดัคะแนนไดค้ร้ังละไม่เกิน ๒๐ คะแนน 

                     ๔.๓.๕ ผูอ้  านวยการโรงเรียน  มีอ  านาจตดัคะแนนไดต้ามความเหมาะสมของการกระท าความผดิ 

          ๔.๓.๖  นกัเรียน คนหน่ึงๆ มีคะแนนความประพฤติประจ าตวั ภาคเรียนละ  ๓๐ คะแนน 

                     ๔.๓.๗ ในกรณีท่ีนกัเรียน ท าความผดิเกินอ านาจครูท่ีสั่งตดัคะแนน ใหค้รูท่ีสั่งตดัคะแนน เสนอใหค้รูท่ีมีอ  านาจตดัคะแนน
สูงกวา่ เป็นผูต้ดัคะแนนพร้อมแนบเหตุผลของ การตดัคะแนนมาดว้ย 

                    ๔.๓.๘ หวัหนา้งานระดบัชั้นและส่งเสริมวินยัมีหนา้ท่ีรวบรวมคะแนนความประพฤติของนกัเรียนท่ีถูกสั่งตดัคะแนนเสนอ
เพ่ือพิจารณาสัง่การประจ าภาคเรียน 

       ๔.๔ โทษท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม เม่ือนกัเรียนคนใดถูกลงโทษถึงขั้นสูงสุดของโทษท่ีก าหนดไวแ้ลว้ใหม้อบหมาย
กิจกรรมเสริมสร้างนิสัย  หรือกระท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์โดยนบัเป็นคร้ัง  หรือนบัเป็นชัว่โมง ตั้งแต่ ๑ ชัว่โมง ข้ึนไปแลว้แต่กรณี
ความผดิท่ีจะพิจารณา หรือจดัเขา้ค่ายอบรม เพ่ือใหป้รับเปล่ียนพฤติกรรม ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของครูหรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 



  

ข้อ ๕   แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการลงโทษ 

เพ่ือใหก้ารปฏิบติัของครูในการพิจารณาลงโทษนกัเรียนโรงเรียนวชัรวิทยาเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง โรงเรียนไดก้ าหนดลกัษณะของ
ความผดิไว ้ดงัน้ี 

๕.๑ ความผิดขั้นต้น เป็นความผดิท่ีตดัคะแนนความประพฤติคร้ังละไม่เกิน ๕ คะแนน ไดแ้ก่ 

                   ๕.๑.๑   แต่งกายผดิระเบียบของโรงเรียน 

                   ๕.๑.๒  แสดงกิริยา วาจาหยาบคายไม่วา่ในหรือนอกโรงเรียน 

                   ๕.๑.๓  หลีกเล่ียงไม่เขา้หอ้งเรียนโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

                   ๕.๑.๔  ออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

                   ๕.๑.๕   ขดัค าสัง่โดยชอบของครู(เก่ียวกบัการเรียนการสอนหรือกิจกรรม) 

                   ๕.๑.๖   มีอุปกรณ์การเล่นการพนนัไวใ้นครอบครอง 

                    ๕.๑.๗  ทรงผมผดิระเบียบ 

                   ๕.๑.๘   รับประทานอาหารไม่ถกูเวลาและสถานท่ี 

                   ๕.๑.๙   เขา้หอ้งเรียนสายเกิน  ๑๐ นาที 

                   ๕.๑.๑๐   ไม่รักษาความสะอาดหอ้งเรียน 

                   ๕.๑.๑๑   พดูเทจ็โกหกครู 

                   ๕.๑.๑๒  ไม่หยดุยนืเคารพเพลงชาติไทย 

                   ๕.๑.๑๓  ไม่ท าความเคารพหรือไหวค้รู 

                   ๕.๑.๑๔  ส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้นใน และ นอกหอ้งเรียน 

                   ๕.๑.๑๕  ใส่เคร่ืองประดบั  ใชเ้คร่ืองส าอาง 

                   ๕.๑.๑๖  ทิ้งขยะไม่ลงถงั 

                   ๕.๑.๑๗  มีอุปกรณ์การเรียนไม่ครบบอ่ยคร้ัง 



                   ๕.๑.๑๘  ไม่สนใจเรียน ไม่ส่งงานบ่อยคร้ัง 

๕.๒     ความผิดขั้นท่ี ๒ เป็นความผดิท่ีตดัคะแนนความประพฤติคร้ังละไม่เกิน  ๑๐  คะแนน ไดแ้ก่ 

๕.๒.๑ แสดงกิริยา วาจากา้วร้าว  หยาบคาย  หรือไม่สุภาพต่อครูและบุคคล ทัว่ไป 

๕.๒.๒  เขา้ไปในแหล่งอบายมุข  ท่ีอนัไม่สมควร แหล่งมัว่สุมหรือเขตหวงหา้มของโรงเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

               ๕.๒.๓ เจตนากระท าผดิเก่ียวกบัเอกสารทางราชการ 

               ๕.๒.๔  ก่อการทะเลาะวิวาทสถานเบา 

               ๕.๒.๕ ประพฤติตนในท านองชูส้าว 

               ๕.๒.๖  หนีการเรียนเป็นรายวิชา 

               ๕.๒.๗  มีบหุร่ี สุรา หรือส่ิงเสพติด รวมถึงอปุกรณ์การเสพไวใ้นครอบครอง 

               ๕.๒.๘  หลีกเล่ียงการเขา้แถวเคารพธงชาติ 

               ๕.๒.๙  ขีดเขียนโต๊ะ ผนงัหอ้งเรียน  หรืออาคารเรียน 

               ๕.๒.๑๐  สวมใส่ชุดกิจกรรม  ไม่ตรงกบัวนัเรียน 

               ๕.๒.๑๑  สวมใส่เส้ือท่ีไม่มีช่ือ - โรงเรียนของตนเอง 

               ๕.๒.๑๒  การซอยผม  สไลดผ์ม  กดัสีผม 

               ๕.๒.๑๓  ใส่รองเทา้ข้ึนบนอาคารเรียน 

               ๕.๒.๑๔  มาโรงเรียนสาย 

               ๕.๒.๑๕  มีปากเสียงกนัอยา่งรุนแรงกบัผูอ่ื้น 

๕.๓   ความผิดขั้นท่ี ๓ เป็นความผดิท่ีตดัคะแนนความประพฤติคร้ังละไม่เกิน  ๑๕  คะแนน ไดแ้ก่ 

 ๕.๓.๑ ก่อการทะเลาะวิวาทหรือกระท าใหเ้กิดการแตกแยกความสามคัคี และก่อความเดือดร้อนแก่ผูอ่ื้น 

               ๕.๓.๒ สูบบหุร่ี  ด่ืมสุราหรือของมึนเมาอ่ืนๆ หรือเสพยาเสพติด 

               ๕.๓.๓ เลน่การพนนั 



                 ๕.๓.๔  มีอาวธุไวใ้นครอบครอง 

                 ๕.๓.๕  น าส่ือลามกอนาจารทุกประเภทเขา้มาในโรงเรียน 

                 ๕.๓.๖  ยยุงใหเ้กิดความกระดา้งกระเด่ืองและฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียน 

                 ๕.๓.๗ ท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียนหรือของผูอ่ื้น 

๕.๔   ความผิดขั้นท่ี ๔ เป็นความผดิท่ีตดัคะแนนความประพฤติคร้ังละไม่เกิน  ๒๐ คะแนน ไดแ้ก่ 

       ๕.๔.๑  ความประพฤติท่ีเป็นการกระท าผดิซ ้ าๆ ไดรั้บการวา่กลา่วตกัเตือน  และถูกตดัคะแนนในขั้นตน้มาแลว้ 

                  ๕.๔.๒   ประพฤติตวัไม่เหมาะสมกบัการเป็นนกัเรียน 

                  ๕.๔.๓  แอบอา้งช่ือโรงเรียนไปกระท าการใดๆ จนเกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียงของโรงเรียน 

                  ๕.๔.๔  น าทรัพยสิ์นของโรงเรียน หรือของผูอ่ื้นไปโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

                  ๕.๔.๕  ประพฤติตนในท านองชูส้าวท่ีมีหลกัฐานต่อเน่ืองกนัหลายคร้ัง 

                  ๕.๔.๖  จอด – ขบัข่ีรถไม่ถูกกฎจราจร ไม่สวมหมวกนิรภยั 

                  ๕.๔.๗   แสดงตนเป็นอนัธพาล 

                  ๕.๔.๘  ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนก าหนด 

                  ๕.๔.๙   แสดงสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของโรงเรียน 

                  ๕.๔.๑๐  จุดประทดัหรืออ่ืน ๆท่ีท าใหเ้กิดเสียงดงั 

                  ๕.๔.๑๑  ปลอมลายมือช่ือผูป้กครอง  หรือครู 

๕.๕   ความผิดขั้นท่ี ๕ เป็นความผดิท่ีตดัคะแนนความประพฤติคร้ังละไม่เกิน ๒๕ คะแนน ไดแ้ก่ 

                  ๕.๕.๑   ท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียนโดยเจตนา 

                  ๕.๕.๒  ขโมยทรัพยสิ์นของโรงเรียนหรือของผูอ่ื้นโดยมีหลกัฐานแน่ชดั 

                  ๕.๕.๓   ซ่องสุมก่อกวนความสงบเรียบร้อยของสงัคม 

                  ๕.๕.๔   ประทุษร้ายร่างกายผูอ่ื้นจนไดรั้บบาดเจบ็ทั้งร่างกายและจิตใจ 



                  ๕.๕.๕   ชกัน าบุคคลภายนอกโรงเรียนมาร่วมก่อการทะเลาะวิวาท 

                  ๕.๕.๖   พกอาวธุหรือวตัถุระเบิดเขา้มาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน 

                  ๕.๕.๗   มีพฤติกรรมชูส้าว 

      ๕.๕.๘   ประพฤติชัว่หรือกระท าการใดๆ ท่ีท าความเส่ือมเสียช่ือเสียงเกียรติศกัด์ิแก่โรงเรียน หรือกระท าการอนั
เป็นความผดิทางอาญา 

                  ๕.๕.๙   แสดงพฤติกรรมข่มขู่กรรโชคทรัพย ์

                  ๕.๕.๑๐  เสพยาเสพติด  ใน - นอกโรงเรียน 

                  ๕.๕.๑๑  พกพาอาวธุ - ใชอ้าวธุ หรือพาบคุคลภายนอกก่อการทะเลาะวิวาท 

          ๕.๖   ความผิดเกีย่วกบัสารเสพติด ไดแ้ก่ความผดิในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

      ๕.๖.๑   เป็นผูเ้สพภายในและภายนอกโรงเรียน 

      ๕.๖.๒   เป็นผูจ้  าหน่ายจ่ายแจก 

                   ๕.๖.๓   เป็นผูซ้ื้อ 

                   ๕.๖.๔   เป็นผูผ้ลิต 

      ๕.๖.๕   เป็นผูช้กัจูงหรือลอ่ลวงใหผู้อ่ื้นซ้ือเสพหรือซ้ือใหเ้สพ 

      ๕.๖.๖    มีไวใ้นครอบครองทั้งส่ิงเสพติดและอุปกรณ์ ในการเสพย ์ให้ก าหนดการลงโทษไว้  ดังต่อไปนี ้

๑.  การเสพ ใหท้  าทณัฑบ์น และส่งเขา้รับการบ าบดัในสถานบ าบดั 

๒.  เป็นผูจ้  าหน่ายจ่ายแจกใหด้ าเนินการตามแนวปฏิบติัของกระทรวงศึกษาธิการ 

๓.  การมีไวค้รอบครอง ชกัจูงหรือลอ่ลวง หรืออ่ืนๆ ใหท้  าทณัฑบ์น หรือโทษอ่ืน ทั้งน้ี  

ให ้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาโทษนกัเรียน และผูอ้  านวยการโรงเรียน 

๕.๗  ความผิดอ่ืน ๆ ทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ีใหก้ลุ่มบริหารงานทัว่ไปหรือคณะกรรมการพิจารณาโทษนกัเรียน พิจารณา
ระดบัการลงโทษตามแนวบรรทดัฐาน เปรียบเทียบความผดิแลว้เสนอ  ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้นเพ่ือสัง่การต่อไป 

  



ข้อ ๖   การด าเนินการดูแลเพ่ือการปรับปรุงความประพฤติของนักเรียน 

ถา้นกัเรียนคนใดถกูตดัคะแนนความประพฤติ และไดรั้บการพิจารณาโทษแลว้ ใหค้รูท่ีมีหนา้ท่ีขา้งล่างน้ีเป็นผูป้รับปรุงแกไ้ข
ความประพฤติของนกัเรียนร่วมกบัฝ่ายต่าง ๆ ตามเกณฑค์ะแนนดงัน้ี 

๖.๑   ถูกตดัคะแนนความประพฤติ  ๕  คะแนน มอบใหค้รูท่ีปรึกษาแจง้ผูป้กครองใหรั้บทราบ เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข 

๖.๒  ถูกตดัคะแนนความประพฤติ ๑๐ คะแนน มอบใหค้รูท่ีปรึกษาเชิญผูป้กครองมารับทราบปัญหาและท าทณัฑบ์นไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

๖.๓  ถกูตดัคะแนนความประพฤติ ๑๕ คะแนน มอบใหค้รูท่ีปรึกษาและหวัหนา้งานระดบัชั้น  เชิญผูป้กครองมารับทราบ
ปัญหา และท าทณัฑบ์นคร้ังท่ี ๒ ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

๖.๔  ถกูตดัคะแนนความประพฤติตั้งแต่ ๒๐ คะแนนข้ึนไปมอบใหค้ณะกรรมการพิจารณา  โทษนกัเรียนพิจารณาเพ่ือก าหนด
โทษและใหห้วัหนา้งานระดบัชั้นเชิญผูป้กครองรับทราบผลการกระท าความผดิของนกัเรียนและแนะน าใหผู้ป้กครองไดด้ าเนินการดูแล
ควบคุมอยา่งเขม้งวด  ต่อไป 

๖.๕  ถูกตดัคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนน ข้ึนไป มอบใหค้ณะกรรมการพิจารณาการโทษนกัเรียนพิจารณาก าหนดแนวทาง
ปฏิบติัในการส่งคืนผู้ปกครอง  ใหไ้ปอบรมดูแลชัว่คราวจนกวา่โรงเรียนมีความเห็นวา่สามารถรับกลบัมาพฒันาได ้  เหมือนกบันกัเรียน
คนอ่ืนๆ หรือใหค้ณะกรรมการพิจารณาจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาจิตใจจนเห็นวา่สามารถเขา้เรียนไดต้ามปรกติ  จึงจะด าเนินการต่อไป 

 

ข้อ ๗   การมอบหมายกจิกรรมให้ท าเพ่ือให้ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

          ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไม่กระท าความผดิซ ้ าอีกโรงเรียนจึงไดก้ าหนดการมอบหมายกิจกรรมใหท้ าดงัต่อไปน้ี 

๗.๑ ถูกตดัคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน ครูผูส้ั่งตดัคะแนนมอบหมายงานกิจกรรมพฒันาในบริเวณโรงเรียน เป็นเวลา ๑ 
ชัว่โมง และบนัทึกผลการท ากิจกรรมไวเ้ป็นหลกัฐาน 

๗.๒ ถูกตดัคะแนนความประพฤติ ๑๐ คะแนน ใหค้รูสั่งตดัคะแนนมอบหมายงานกิจกรรมพฒันาบริเวณโรงเรียน เป็นเวลา ๓ 
วนั วนัละ ๑ ชัว่โมง 

๗.๓ ถกูตดัคะแนนความประพฤติ ๑๕ คะแนน ใหก้ลุ่มบริหารงานทัว่ไปรับผดิชอบมอบหมายงานกิจกรรมพฒันาภายใน
โรงเรียน เป็นเวลา ๕ วนั วนัละ ๑ ชัว่โมง 

๗.๔ ถูกตดัคะแนนความประพฤติ ๒๐ คะแนน ข้ึนไป ใหน้กัเรียน ท่ีถูกตดัคะแนนเขา้ร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม หรือค่าย
กิจกรรม ท่ีทางโรงเรียนจดัหรือหน่วยงานอ่ืนจดัเป็น เวลา ๓-๕ วนัโดยมีผูป้กครองรับผดิชอบดูแล และมีใบรับรองการผา่นการอบรมมา
แสดงต่อโรงเรียนเป็นหลกัฐาน 

๗.๕ ถกูตดัคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนน ข้ึนไป  ใหน้กัเรียน ท่ีถกูตดัคะแนนเขา้ร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ท่ีทาง



โรงเรียนจดัหรือหน่วยงานอ่ืนจดัเป็นเวลาไม่เกิน ๔๕ วนัโดยมีผูป้กครอง ครูท่ีปรึกษา ครูผูส้อน หรือครูท่ีไดรั้บมอบหมาย รับผดิชอบดูแล 
และมีใบรับรองการผา่นการอบรมมาแสดงต่อโรงเรียนเป็นหลกัฐาน 

๗.๖ การท่ีนกัเรียนคนหน่ึงคนใดถูกสั่งตดัคะแนนความประพฤติทกุระดบัของการตดัคะแนนใหมี้การมอบหมายกิจกรรมพฒันา
ใหน้กัเรียนผูน้ั้นไดป้ฏิบติัดว้ยทุกคร้ัง 

  

ข้อ ๘   ผลของการถูกลงโทษ หรือการถูกส่ังตัดคะแนนความประพฤติจะท าให้นักเรียน  เสียสิทธิในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

๘.๑ นกัเรียน ถูกตดัคะแนนความประพฤติตั้งแต่ ๒๐ คะแนนข้ึนไป โรงเรียนจะไม่ออกหนงัสือรับรองความประพฤติให ้

๘.๒ นกัเรียนท่ีถกูตดัคะแนนความประพฤติตั้งแต่ ๑๐ คะแนนข้ึนไป  ไม่มีสิทธิขอรับทนุการศึกษา หรือสวสัดิการอ่ืนๆ  

ของโรงเรียน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี ๓ 

การส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความประพฤติดีและท าคุณประโยชน์ให้กบัโรงเรียน 

นกัเรียนคนใด  ไดก้ระท าความดี หรือท าคุณประโยชน์ใหแ้ก่โรงเรียน หรือช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนในดา้นต่าง ๆ หรือ
กระท าตนสมควรแก่การยกยอ่งชมเชย เพ่ือใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนผูอ่ื้นได ้   อีกทั้งเพ่ือใหเ้ป็นความภาคภูมิใจแก่ตนเองและวงศ์
ตระกลู จึงใหค้รูผูพ้บเห็น  หรือครูท่ีรับผดิชอบ  ด าเนินการเพ่ือพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

  

ข้อ ๙  ครูท่ีพบเห็นหรือรับทราบการกระท าความดีของนักเรียน  

เม่ือไดพิ้สูจนท์ราบวา่เป็นเร่ืองจริงแลว้ใหค้รูผูน้ั้นท าบนัทึกเสนอผา่นหวัหนา้งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน เพ่ือ
พิจารณาเสนอตามล าดบัขั้นตอนนกัเรียนประพฤติหรือกระท าดี  เพ่ือเป็นการยกยอ่ง ส่งเสริม ใหก้ าลงัใจแก่นกัเรียนท่ีประพฤติหรือ
กระท าดี และส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมสูงส่งยิง่ข้ึน โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค ์ไดก้ าหนดใหค้ะแนนการประพฤติหรือ 

กระท าดีแก่นกัเรียน โดยนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนประพฤติหรือกระท าดีสะสมตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป จะไดรั้บเกียรติบตัรยกยอ่งของ
โรงเรียนและไดรั้บการบนัทึกประวติัดีเด่นในทะเบียนประวติัเป็นหลกัฐานและนกัเรียนท่ีไดรั้บคะแนนประพฤติ  หรือกระท าดีสะสม ๓ 
ปีการศึกษาตั้งแต่ ๓๐๐ คะแนนข้ึนไป จะไดรั้บเกียรติบตัรยกยอ่ง และเขม็เชิดชูเกียรติหรือเหรียญเชิดชูเกียรติของโรงเรียน และไดรั้บการ
บนัทึกประวติัดีเด่นในทะเบียนประวติัเป็นหลกัฐาน 

  

ข้อ ๑๐. คะแนนการประพฤติดีหรือท าความดี 

๑๐.๑ เกบ็ของมีค่าหรือเงินท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๕๐ บาทส่งคืน                          ไดค้ะแนน ๕ คะแนน 

๑๐.๒ เก็บของมีค่าหรือเงินท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ ๕๑ บาท ไม่เกิน ๑๐๐ บาทส่งคืน              ไดค้ะแนน ๑๐ คะแนน 

๑๐.๓ เกบ็ของมีค่าหรือเงินท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐๑ บาท ไม่เกิน ๕๐๐ บาทส่งคืน                ไดค้ะแนน  ๒๐ คะแนน 

        ๑๐.๔ เก็บของมีค่าหรือเงินท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๑ บาทข้ึนไปส่งคืน                     ไดค้ะแนน ๓๐ คะแนน 

        ๑๐.๕ แสดงความมีน ้าใจ เช่น ช่วยเหลืองานคุณครู-อาจารยโ์ดยมิตอ้งร้องขอ             ไดค้ะแนน ๑๐ คะแนน 

        ๑๐.๖ แจง้เบาะแสหรือแจง้ข่าวผูก้ระท าผดิระเบียบของโรงเรียน                      ไดค้ะแนน ๑๐ คะแนน 

        ๑๐.๗ กรณีอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบหมวดน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคุณครู-อาจารยผ์ูใ้หค้ะแนนใหเ้หมาะสมใกลเ้คียงกบั
ระดบัคะแนนความดีท่ีก าหนดไวใ้นหมวดน้ี 

๑๐.๘ ใหคุ้ณครู-อาจารยท์ุกท่านเป็นผูใ้หค้ะแนนการประพฤติหรือการท าดีของนกัเรียนทกุคนเม่ือประสบพบเห็น โดยใหบ้นัทึก



ลงในสมุดความดี และมอบใหก้บันกัเรียน ใหน้กัเรียนน าไปแจง้กบัหวัหนา้งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  กลุ่มบริหารงาน
ทัว่ไป  เพ่ือบนัทึกคะแนนไวใ้นสมุดความดีเป็นหลกัฐาน 

  

ข้อ ๑๑. คะแนนการชนะการประกวดหรือการแข่งขันกจิกรรมต่าง ๆ 

       ๑๑.๑ นกัเรียนท่ีชนะการประกวดหรือการแข่งขนักิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

๑๑.๑.๑ ชนะการประกวดหรือการแข่งขนั รางวลัท่ี ๑                       ไดค้ะแนน ๑๐ คะแนน 

               ๑๑.๑.๒ ชนะการประกวดหรือการแข่งขนั รางวลัท่ี ๒                      ไดค้ะแนน ๘ คะแนน 

               ๑๑.๑.๓ ชนะการประกวดหรือการแข่งขนั รางวลัท่ี ๓                          ไดค้ะแนน ๕ คะแนน 

๑๑.๒ นกัเรียนท่ีชนะการประกวดหรือการแขง่ขนักิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ระดบัจงัหวดั  

               ๑๑.๒.๑ ชนะการประกวดหรือการแข่งขนั รางวลัท่ี ๑                    ไดค้ะแนน ๑๕ คะแนน 

               ๑๑.๒.๓ ชนะการประกวดหรือการแข่งขนั รางวลัท่ี ๒                    ไดค้ะแนน ๑๐ คะแนน 

               ๑๑.๒.๔ ชนะการประกวดหรือการแข่งขนั รางวลัท่ี ๓                    ไดค้ะแนน ๘ คะแนน 

๑๑.๓ นกัเรียนท่ีชนะการประกวดหรือการแขง่ขนักิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน  ระดบัภาค  หรือเทียบเท่า  

                ๑๑.๓.๑  ชนะการประกวดหรือการแข่งขนั รางวลัท่ี ๑                    ไดค้ะแนน ๒๐ คะแนน 

                ๑๑.๓.๒  ชนะการประกวดหรือการแข่งขนั รางวลัท่ี ๒                   ไดค้ะแนน ๑๕ คะแนน 

                ๑๑.๓.๓  ชนะการประกวดหรือการแข่งขนั รางวลัท่ี ๓                   ไดค้ะแนน ๑๐ คะแนน 

๑๑.๔ นกัเรียนท่ีชนะการประกวดหรือการแขง่ขนักิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน  ระดบัประเทศ  หรือเทียบเท่า 

                ๑๑.๔.๑  ชนะการประกวดหรือการแข่งขนั รางวลัท่ี ๑                     ไดค้ะแนน ๓๐ คะแนน 

                ๑๑.๔.๒  ชนะการประกวดหรือการแข่งขนั รางวลัท่ี ๒                    ไดค้ะแนน ๒๐ คะแนน 

                ๑๑.๔.๓  ชนะการประกวดหรือการแข่งขนั รางวลัท่ี ๓                     ไดค้ะแนน ๑๕ คะแนน 

๑๑.๕ ใหคุ้ณครู-อาจารยท่ี์รับผดิชอบการประกวดหรือการแข่งขนับนัทึกลงในสมุดความดีและแจง้กบัหวัหนา้งานส่งเสริม 

คุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารงานทัว่ไป เพ่ือบนัทึกรวบรวมคะแนนไวใ้นสมุดความดีเป็นหลกัฐาน  



ข้อ ๑๒  การแจกรางวัล ใหจ้ดัมีข้ึนในโอกาสอนัสมควร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี ๔ 

การปกครองและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

          โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค ์ ไดจ้ดัการปกครองในรูปแบบของระดบัชั้นเรียน  โดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นผูใ้หก้ารดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน  และเพ่ือใหน้กัเรียนอยูใ่นระเบียบวินยัและค่านิยมอนัพึงประสงคข์องโรงเรียนและเป็นคนดีของสังคม ซ่ึงจะท าให้
นกัเรียนของโรงเรียนเป็นบคุคลท่ีมีคุณธรรมเป็นท่ีตอ้งการของสงัคม ใหค้รูท่ีปรึกษามีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในทุกดา้น 
เสมือนหน่ึงเป็นพอ่แม่คนท่ีสอง   โดยมีลกัษณะการด าเนินการ  ดงัน้ี 

 

ข้อ ๑๒ ครูท่ีปรึกษามีหน้าท่ี ดงัต่อไปน้ี 

๑๒.๑ ดแูลควบคุมปรับปรุงเร่ืองความประพฤติระเบียบวนิยัของนกัเรียนในความปกครอง 

๑๒.๒ ช่วยเหลือใหค้  าแนะน าใหก้บันกัเรียนทั้งดา้นการเรียน และเร่ืองส่วนตวัตามสมควร 

๑๒.๓ ดูแลควบคุมนกัเรียนในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมหนา้เสาธง เป็นตน้ 

๑๒.๔ ด าเนินการพิจารณาการลงโทษเบ้ืองตน้เม่ือไดรั้บทราบหรือพบเห็นการท าผดิระเบียบวินยัของนกัเรียน 

๑๒.๕ ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองของนกัเรียนเพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดกบันกัเรียนหรือติดต่อรายงานเก่ียวกบัความประพฤติ 

ของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่ถูกตอ้ง หรือรายงานความกา้วหนา้ในการเรียนของนกัเรียนใหผู้ป้กครองไดรั้บทราบ 

๑๒.๖ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

  

ข้อ  ๑๓  แนวปฏิบัต ิส าหรับนักเรียนโรงเรียนวทิยาราษฎร์รังสรรค์ 

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรคไ์ดก้ าหนดแนวทางการปฏิบติัส าหรับนกัเรียนเพ่ือถือปฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑๓.๑ การเข้าร่วมกจิกรรมหน้าเสาธง 

๑๓.๑.๑  เวลา ๐๘.๐๐ น. นกัเรียนเขา้แถวประกอบพิธีหนา้เสาธง (ครูเวรประจ าวนั / คณะกรรรมการนกัเรียนท า
หนา้ท่ีน ากิจกรรมหนา้เสาธง) 

                ๑๓.๑.๒  ครูท่ีปรึกษาและสภานกัเรียน  ช่วยก ากบัดูแลการเขา้แถวของนกัเรียน 

                ๑๓.๑.๓  เวลา ๐๘.๐๕  น. เคารพธงชาติ/ ร้องเพลงมาร์ซโรงเรียน/สวดมนต/์ทอ่งศีลหา้/แผเ่มตตา/ค่านิยมสิบสอง
ประการ 



                ๑๓.๑.๔  ครูเวรแจง้ข่าวสาร / อบรมนกัเรียน / หรือพิธีประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ 

                ๑๓.๑.๕  เวลา ๐๘.๒๐ น.  นกัเรียนพบครูท่ีปรึกษาตรวจสอบการมาเรียน โฮมรูมสั้น 

                ๑๓.๑.๖  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  เร่ิมเรียน 

                ๑๓.๑.๗  เวลา  ๑๕.๓๐(๑๖.๐๐ซ่อมเสริม) เลิกเรียน  

                ๑๓.๑.๘   มาตรการการด าเนินการกบันกัเรียน ท่ีไม่เข้า ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธงใหด้ าเนิน ดงัน้ี 

๑) ขาด / สายกิจกรรมหนา้เสาธง ๑-๕ คร้ัง ครูท่ีปรึกษาวา่กล่าวตกัเตือนและแจง้ผูป้กครองทราบเพ่ือแกไ้ข 

๒) ขาด / สายกิจกรรมหนา้เสาธง ๖-๑๐ คร้ัง ครูท่ีปรึกษาแจง้ผูป้กครองทราบ   และบนัทึกการวา่กล่าว
ตกัเตือนนกัเรียน 

๓) ขาด / สายกิจกรรมหนา้เสาธง ๑๐ คร้ังข้ึนไปครูท่ีปรึกษาเชิญผูป้กครองพบเพ่ือด าเนินการแกไ้ข โดยให้
ผูป้กครองท าทณัฑบ์นไวก้บัโรงเรียนและใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมชดเชยตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

๔) นกัเรียนคนใด มีความจ าเป็น ไม่สามารถร่วมกิจกรรมหนา้เสาธงไดใ้หด้  าเนินการบนัทึกขออนุญาต
เป็นกรณีพิเศษต่อหวัหนา้งานระดบัชั้นและส่งเสริมวินยันกัเรียน 

๕)   นกัเรียนคนใด ไม่เข้า ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง ตั้งแต่เปิดภาคเรียนใหค้รูท่ีปรึกษาด าเนินการดงัน้ี 

                                       (๑)   เชิญผูป้กครองพบ 

                                       (๒)  ส่งช่ือไม่ผา่นกิจกรรม 

                                       (๓)  ระงบัการออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) 

                                       (๔)  มอบหมายกิจกรรมชดเชยใหป้ฏิบติัตามความเหมาะสม 

๑๓.๒ การเรียน 

๑๓.๒.๑ นกัเรียนตอ้งเขา้เรียนทกุคาบเรียนตามตารางเรียน นกัเรียนท่ีเขา้หอ้งเรียนสายเกิน ๑๐ นาที  ถือวา่เขา้
หอ้งเรียนสายในคาบเรียนนั้น นกัเรียนท่ีเขา้หอ้งเรียนสายรวม  ๓ คร้ัง ถือวา่ขาดเรียนในรายวิชานั้น ๑ คร้ัง 

๑๓.๒.๒ นกัเรียนตอ้งมีอปุกรณ์การเรียนครบทกุรายวิชา และตอ้งเตรียมอุปกรณ์การเรียนใหพ้ร้อมก่อนคุณครู-อาจารย์
ประจ าวิชาเขา้หอ้งสอน 

๑๓.๒.๓ นกัเรียนตอ้งตั้งใจเรียน เขา้ร่วมกิจกรรม ปฏิบติังานตามท่ีคุณครู-อาจารยส์ั่ง ไม่ส่งเสียงรบ กวน หรือมี
พฤติกรรม อ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อบรรยากาศการเรียนการสอน และใหถื้อปฏิบติัหรือเขา้ร่วมกิจกรรม ตามระเบียบขอ้ตกลงท่ีเห็นชอบ



ร่วมกนัของนกัเรียนในแต่ละขอ้ 

๑๓.๒.๔ นกัเรียนท่ีเจบ็ป่วย ไม่สามารถเขา้เรียนในคาบเรียนใด ใหแ้จง้และขออนุญาตต่อคุณครู- อาจารยป์ระจ าวิชา
นั้น ก่อน และน าใบอนุญาตจากคณุครู-อาจารยป์ระจ าวิชา ไปแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีพยาบาล 

๑๓.๒.๕ ในขณะท่ีมีการเรียนการสอน นกัเรียนท่ีมีกิจธุระจ าเป็นตอ้งออกจากหอ้งเรียน หรือตอ้งการเขา้หอ้งเรียน 
หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งการพบเพ่ือน ใหข้ออนุญาตต่อคุณครู-อาจารยท่ี์สอนก่อนทกุคร้ัง 

๑๓.๒.๖ ในคาบเรียนใดท่ีคุณครู-อาจารยป์ระจ าวิชาไม่ไดเ้ขา้หอ้งสอน เม่ือเวลาผา่นไปแลว้ ๑๐ นาที ใหห้วัหนา้ชั้น
รีบรายงานต่อหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือกลุ่มงานวิชาการ  เพ่ือจดัคุณครู-อาจารยด์แูลหรือสอนแทน 

๑๓.๒.๗ นกัเรียนตอ้งช่วยกนัรักษาความสะอาดของหอ้งเรียน จดัเวรท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวนั และจดั
บรรยากาศของหอ้งเรียนใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ หา้มน าอาหาร เคร่ืองด่ืม ของขบเค้ียวไปรับประทานในหอ้งเรียนและในอาคาร
เรียน 

๑๓.๒.๘ ในคาบวา่ง นกัเรียนตอ้งใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์เช่น อา่นหนงัสือ เขา้หอ้งสมุด ท าการบา้น เลน่กีฬา 
หรือท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ หา้มกระท าอ่ืนใดท่ีก่อใหเ้กิดการรบกวนการเรียนการสอนของคุณครู-อาจารย ์และเพ่ือนนกัเรียน 

๑๓.๒.๙ นกัเรียนตอ้งมีความรักสามคัคี มีมนุษยสัมพนัธอ์นัดี มีความเป็นเพ่ือน มีความเป็นพ่ีหรือนอ้งกบันกัเรียนทกุ
คนหา้มใชก้ าลงัชกต่อย หรือใชอ้าวธุอ่ืนใด หรือใชอ้ารมณ์ในการตดัสินปัญหา หากเกิดปัญหาหรือเกิดการทะเลาะกนัข้ึน ใหคู้่กรณีหรือผู ้
พบเห็นรายงานต่อคุณครู-อาจารย ์ท่ีอยูใ่กลท่ี้สุดทราบทนัที 

๑๓.๓.  การเข้า - ออก บริเวณโรงเรียน 

เพ่ือใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการเขา้-ออก บริเวณโรงเรียนของนกัเรียนใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

๑๓.๓.๑ นกัเรียนตอ้งอยูใ่นบริเวณโรงเรียนตั้งแต่เร่ิมปฏิบติักิจกรรมหนา้เสาธง และตั้งแต่เร่ิมเรียนชัว่โมงแรก  ไม่
อนุญาตใหน้กัเรียน ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยเดด็ขาด 

๑๓.๓.๒  นกัเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนไดด้งักรณีต่อไปน้ี 

                      ๑)  เสร็จส้ินการเรียนตามตารางเรียน 

       ๒) ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระเบียบปฏิบติัวา่ดว้ยการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

๑๓.๓.๓ ระเบียบปฏิบติัวา่ดว้ยการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน มีขั้นตอนดงัน้ี 

๑)  ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีหอ้งกลุ่มบริหารงานทัว่ไปกรอกขอ้ความครบทั้ง ๒ ส่วน 

๒) น าใบขออนุญาตท่ีกรอกขอ้ความเรียบร้อยแลว้ ใหอ้าจารยผ์ูส้อน(หากการขออนุญาตนั้นอยูใ่นระหวา่ง
คาบเรียน) ครูหวัหนา้เวรประจ าวนัหรือหวัหนา้งานบริหารงานทัว่ไป เป็นผูล้งนามอนุญาต 



๓) นกัเรียนผูข้ออนุญาตยืน่แสดงใบอนุญาตครู และรับส่วนท่ี ๒ ติดตวัไวเ้ม่ือออกนอกบริเวณโรงเรียน 

                       ๔) นกัเรียนลงเวลาโดยการบนัทึกก่อนออกนอกโรงเรียน 

                       ๕) เม่ือกลบัเขา้บริเวณโรงเรียนใหม้อบใบอนุญาตส่วนท่ี ๒ คืน  

                       ๖) นกัเรียนลงเวลาโดยการบนัทึกเม่ือกลบัเขา้โรงเรียน 

๑๓.๓.๔ การออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นหมู่คณะตอ้งมีคุณครู-อาจารยค์วบคุมดูแลและคุณครู-อาจารยผ์ูค้วบคุมตอ้ง
เสนอขออนุญาตจากผูอ้  านวยการ 

๑๓.๓.๕ การมาโรงเรียนในวนัหยดุหรือนอกเวลาเรียนปกตินกัเรียนท่ีไดรั้บการนดัหมายใหม้าโรงเรียนในวนัหยดุ 
หรือนอกเวลาเรียนปกติ เช่น การเรียนเสริม  การซอ้มกีฬา หรือการท ากิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

๑) คุณครู-อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบตอ้งเสนอขออนุญาตจากผูอ้  านวยการและดูแลควบคุมนกัเรียนตลอดเวลา 

๒) นกัเรียนตอ้งน าหนงัสือขออนุญาตจากโรงเรียนใหผู้ป้กครองลงช่ือเพ่ืออนุญาต และน าหนงัสือขอ
อนุญาตมาใหคุ้ณครู-อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ 

๓) นกัเรียนตอ้งแต่งเคร่ืองแบบนกัเรียน หรือเคร่ืองแบบกิจกรรม หรือ ชุดสุภาพเรียบร้อยตามท่ี  คุณครู-
อาจารย ์ผูรั้บผดิชอบเป็นผูก้  าหนด  ตามท่ีเห็นสมควร 

๔) นกัเรียนตอ้งประพฤติปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นระเบียบวินยัของโรงเรียนเหมือนเช่นวนัเรียนปกติ 

                       ๕) นกัเรียนตอ้งกลบัถึงบา้นตามเวลาท่ีคุณครู-อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบก าหนด 

๑๓.๓.๖  นกัเรียนคนใดออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตถือวา่มีความผดิใหล้งโทษตามระเบียบของ
โรงเรียน 

          ๑๓.๔ การใช้ยานพาหนะ 

          นกัเรียนท่ีมีความประสงคจ์ะใชย้านพาหนะมาโรงเรียนและขอเขา้จอดในโรงเรียนเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความ
ปลอดภยั ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

๑๓.๔.๑ โรงเรียนอนุญาตใหน้กัเรียนใชย้านพาหนะไดเ้ฉพาะรถจกัรยาน  และจกัรยานยนตเ์ท่านั้น 

๑๓.๔.๒ นกัเรียนท่ีมีความประสงคจ์ะขอใชย้านพาหนะ จะตอ้งยืน่แบบค าร้องขอข้ึนทะเบียนยานพาหนะเพ่ือขอรับ
บตัร อนุญาต เขา้ - ออก และจอดในโรงเรียน 

                ๑๓.๔.๓  ยานพาหนะท่ีไม่มีบตัรอนุญาต จะไม่มีสิทธิตามขอ้ ๑๓.๔.๒ 



                ๑๓.๔.๔  ยานพาหนะท่ีไดรั้บอนุญาตใหติ้ดบตัรอนุญาตไวท่ี้ตวัยานพาหนะใหช้ดัเจน 

๑๓.๔.๕   ยานพาหนะท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ - ออก และจอดในโรงเรียนได ้จะตอ้งเป็นยานพาหนะถูกตอ้งตาม
กฎหมายนกัเรียนท่ีขบัข่ีตอ้งมีใบอนุญาตขบัท่ีท่ีถกูตอ้ง 

๑๓.๔.๖  โรงเรียน ไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายท่ีจะเกิดกบัยานพาหนะท่ีน ามาจอดในบริเวณโรงเรียน 

       ๑๓.๕ การขอพบนักเรียน ผูป้กครองหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความประสงคจ์ะขอพบนกัเรียนใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

                    ๑๓.๕.๑  แจง้ช่ือ ระบุชั้น / ปี ของนกัเรียนท่ีจะขอพบ 

                    ๑๓.๕.๒  แจง้ความเก่ียวพนัระหวา่งผูข้อพบและนกัเรียน 

                    ๑๓.๕.๓   ติดต่อขอพบนกัเรียนไดท่ี้หอ้งประชาสัมพนัธ์เท่านั้น 

                    ๑๓.๕.๔   เวลาท่ีขออนุญาตใหพ้บจะตอ้งเป็นเวลาพกัหรือเวลาเปล่ียนคาบเรียนเท่านั้น 

๑๓.๖. การใช้อาคารสถานท่ี 

                    ๑๓.๖.๑  อาคารเรียน / หอ้งเรียน 

๑) รักษาทรัพยสิ์นท่ีมีอยูใ่นอาคารเรียน และหอ้งเรียน ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

๒) หากนกัเรียนผูใ้ดกระท าใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของส่วนรวมใหล้งโทษตามระเบียบโรงเรียน 
และชดใชต้ามมูลค่าของของท่ีเกิดความเสียหาย 

๓) หากนกัเรียนพบเห็นทรัพยสิ์นของส่วนรวมเกิดความเสียหาย หรือช ารุดใหแ้จง้ต่อครูผูส้อนหรืองาน
อาคารสถานท่ีทนัที 

                    ๑๓.๖.๒  การใชโ้รงอาหาร 

๑)  หา้มนกัเรียนน าอาหารและเคร่ืองด่ืม ไปรับประทานในอาคารเรียนห้องเรียนโดยเดด็ขาด 

๒)  เม่ือนกัเรียนรับประทานอาหารเสร็จแลว้ จะตอ้งเก็บภาชนะใส่อาหารไปวางในท่ีเก็บภาชนะรวมท่ีทาง
โรงเรียนจดัไวใ้ห ้

                       ๓)  นกัเรียนมีหนา้ท่ีช่วยกนัดูแลรักษาความสะอาดของโรงอาหารร่วมกนั 

        ๔)  นกัเรียนคนใดไม่ปฏิบติัตามระเบียบในขอ้ ๑) - ๓)   ถือวา่มีความผดิ ใหล้งโทษโดยการวา่กล่าว
ตกัเตือนและตดัคะแนนความประพฤติต่อไป 



                    ๑๓.๖.๓  การใชห้อ้งน ้า  หอ้งส้วม 

๑) นกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัหรือแนวปฏิบติัการใชห้อ้งน ้าหอ้งส้วม ท่ีโรงเรียนไดก้ าหนดไว ้

๒) ช่วยกนัรักษาวสัดุอปุกรณ์ท าความสะอาด รักษาบรรยากาศใหส้วยงาม ไม่ท าลายใหเ้กิดความช ารุด
เสียหาย 

๓) กรณีท่ีมีอุปกรณ์ช ารุด  ช่วยแจง้ใหค้รู  หรือนกัการภารโรงทราบโดยด่วน 

๔) หากการช ารุดเสียหายเกิดจากการกระท าของนกัเรียน  ใหผู้ป้กครองเป็นผูรั้บผดิชอบซ่อมแซมจนใช้
งานไดดี้ 

          ๑๓.๗. โรงเรียนไม่อนุญาตให้น าโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน   

๑๓.๗.๑ การลงโทษ 

๑) ไม่ปฏิบติัตามท่ีโรงเรียนก าหนด  คร้ังท่ี ๑  ตดัคะแนนความประพฤติ  ๕ คะแนนและยดึโทรศพัท์
ไว ้ ๓ วนั  และแจง้ใหผู้ป้กครองทราบ 

๒) ไม่ปฏิบติัตามท่ีโรงเรียนก าหนด คร้ังท่ี ๒ ตดัคะแนนความประพฤติ  ๑๐  คะแนน ท าทณัฑบ์นคร้ังท่ี 
๑ และยดึโทรศพัทไ์ว ้ ๗  วนั  และแจง้ใหผู้ป้กครองมารับทราบ 

๓)  ไม่ปฏิบติัตามท่ีโรงเรียนก าหนด  คร้ังท่ี ๓  ตดัคะแนนความ ประพฤติ ๑๕  คะแนน ท าทณัฑบ์น
คร้ังท่ี ๒   

๑๓.๘. การลากจิ  ลาป่วย และลาไปท ากจิกรรม 

๑๓.๘.๑ การลากิจและขาดเรียนตลอดทั้งวนั นกัเรียนจะตอ้งยืน่ใบขออนุญาตหยดุเรียนต่อครูประจ าชั้นโดยใชแ้บบ
ใบลาของโรงเรียนซ่ึงขอไดจ้ากหอ้งงานบริหารงานทัว่ไป 

๑๓.๘.๒  การลาติดต่อกนัเกิน ๓ วนั จะตอ้งช้ีแจงเหตุผลอนัสมควรหรือแนบใบรับรองแพทยห์ากเป็นการลาป่วย 

๑๓.๘.๓ นกัเรียนท่ีมีความประสงคจ์ะขอลาในระหวา่งการเรียนและตอ้งออกนอกบริเวณโรงเรียน  ใหป้ฏิบติัตาม
ระเบียบวา่ดว้ยการอนุญาตออกนอก บริเวณโรงเรียน 

๑๓.๘.๔ นกัเรียนท่ีมีความจ าเป็นตอ้งขาดเรียนไปท ากิจกรรมท่ีโรงเรียนก าหนด หรือไปแข่งขนักีฬาหรือการไดรั้บ
อนุญาตจากผูอ้  านวยการโรงเรียนใหค้รูผูรั้บผดิชอบขออนุญาตผูอ้  านวยการโรงเรียนผา่นหวัหนา้งานบริหารงานวิชาการ และหวัหนา้งาน
บริหารงานทัว่ไป และแจง้ใหค้รูผูส้อนทราบเพื่อขอเวลาเรียนใหน้กัเรียน 

๑๓.๙  การท าความเคารพ การท าความเคารพใหน้กัเรียนปฏิบติัดงัน้ี 



๑๓.๙.๑  เม่ือนกัเรียนพบครู-อาจารยท์ุกคน ใหน้กัเรียนยนืตรง หนัหนา้ไปทางคุณครู-อาจารย ์ท าความเคารพดว้ย การ
ไหว ้ ใหน้กัเรียนชายกล่าวค าวา่ “สวัสดีครับ” และนกัเรียนหญิงกลา่วค าวา่ “สวัสดีค่ะ” หากมีสัมภาระอยูใ่นมือ ใหว้างสัมภาระไวก่้อน
การไหว ้ ในกรณีท่ีไม่สามารถวางสัมภาระได ้ เม่ือวางอาจจะส่งผลเสียหายต่อสัมภาระหรือชีวิต ใหท้  าความเคารพ โดยการยนืตรง ให้
นกัเรียนชายกล่าวค าวา่ “สวัสดีครับ” และนกัเรียนหญิงกล่าวค าวา่ “สวัสดีค่ะ” 

๑๓.๙.๒  ขณะท่ีนกัเรียนยนื หรือนัง่อยูต่ามบริเวณต่าง ๆ เม่ือคุณครู-อาจารยเ์ดินผา่น ใหท้  าความเคารพเช่นขอ้ ๑๓.๙.๑ 

๑๓.๙.๓ เม่ือนกัเรียนเดินสวนกบัคุณครู-อาจารย ์ ตอ้งท าความเคารพเช่นขอ้ ๑๓.๙.๑  และใหคุ้ณครู-อาจารยเ์ดินผา่น
ไปก่อนจึงคอ่ยเดินต่อไป 

๑๓.๙.๔ ขณะท่ีนกัเรียนเดินไม่ควรเดินแซงคุณครู-อาจารย ์ หากมีความจ าเป็น ใหน้กัเรียนชายกล่าวค าวา่ “ขอโทษ
ครับ” และนกัเรียนหญิงกล่าวค าวา่ “ขอโทษค่ะ” เสียก่อน จึงเดินแซงไป 

              ๑๓.๙.๕ ในเคร่ืองแบบอ่ืน ๆ การท าความเคารพใหเ้ป็นไปตามระเบียบของเคร่ืองแบบนั้น ๆ 

       ๑๓.๙.๖ ในหอ้งเรียน เม่ือคุณครู-อาจารยเ์ขา้หอ้งสอนใหห้วัหนา้ชั้นบอกค าวา่ “นักเรียนท าความเคารพ”และใหทุ้กคน
ยนืตรง ท าความเคารพโดยการไหว ้ ใหน้กัเรียนชายกล่าวค าวา่ “สวสัดีครับ” และนกัเรียนหญิงกล่าวค าวา่ “สวัสดีค่ะ” เม่ือไดรั้บอนุญาต
ใหน้ัง่จึงนัง่ลง และเม่ือหมดคาบเรียนคุณครู-อาจารยอ์อกจากหอ้ง ใหห้วัหนา้ชั้นบอกค าวา่ “นักเรียนท า  ความเคารพ” และใหทุ้กคนยนื
ตรง ยกมือไหว ้ ใหน้กัเรียนชายกลา่วค าวา่ “ขอบคุณครับ” และนกัเรียนหญิงกล่าวค าวา่ “ขอบคุณค่ะ” (ในวิชาต่างประเทศใหใ้ชภ้าษาใน
รายวิชานั้น ๆ) 

๑๓.๙.๗  ในคาบท่ีเรียนกบัพระสงฆ ์  ใหป้ฏิบติัตามศาสนพิธี  หรือท่ีพระสงฆก์ าหนด 

๑๓.๙.๘  เม่ือพบคุณครู-อาจารยภ์ายนอกบริเวณโรงเรียน ใหถื้อปฏิบติัตามประเพณีนิยม คือ ท าความเคารพดว้ยการ
ไหว ้

          ๓.๑๐ การแสดงความเป็นนักเรียนโรงเรียนวทิยาราษฎร์รังสรรค์ 

               ๑๓.๑๐.๑   นกัเรียนทกุคน ตอ้งพกบตัรประจ าตวันกัเรียนตลอดเวลา 

       ๑๓.๑๐.๒   หากนกัเรียนคนใดมีบตัรประจ าตวัประชาชนแลว้ใหพ้กบตัรประชาชนประกอบกบับตัรประจ าตวันกัเรียน
ดว้ย 

  

   

 

 



หมวดท่ี ๕ 

ระเบียบการแต่งกาย 
  

ข้อ  ๑๔  เคร่ืองแบบนักเรียนชาย  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงช้ันท่ี ๓) 
เส้ือ แบบเช้ิตคอตั้ง  ผา้ขาวเกล้ียงไม่บางเกินควร  ผา่ตลอด สาบท่ีอกเส้ือกวา้ง ๒ ซ.ม. ใชก้ระดุมสีขาวกลมแบนขนาด

เส้นผา่ศูนยก์ลางไม่เกิน ๑ ซ.ม. แขนสั้นเพียงขอ้ศอก มีกระเป๋าติดแนวราวนมซา้ย ๑  กระเป๋า ขนาดกวา้งตั้งแต่ ๘ - ๑๓ ซ.ม. และลึก
ตั้งแต่ ๑๐ - ๑๕  ซ.ม. พอเหมาะกบัขนาดของเส้ือ 

กางเกง ใชผ้า้สีกากีแบบกางเกงไทย  ขาสั้นเพียงเข่า  พน้กลางสะบา้ประมาณ ๕ ซ.ม. เม่ือยนืตรงส่วนของขากางเกงห่างจาก
ขาของนกัเรียนตั้งแต่  ๘ - ๑๓  ซ.ม.  ตามส่วนของขา ขาพบัเขา้ในกางเกงกวา้ง  ๕  ซ.ม.  ผา่ตรงส่วนหนา้ใชก้ระดุมขนาดยอ่มซ่อน
ไวข้า้งในหรือติดซิปซ่อนไวก้็ได ้กระเป๋าตามแนวตะเขบ็ขา้ง  ขา้งละ ๑  กระเป๋า  ไม่มีกระเป๋าหลงั  เวลาสวมใหก้างเกงทบัชายเส้ือให้
เรียบร้อย  และสามารถมองเห็นเขม็ขดัของนกัเรียนได ้

เข็มขัด ใชห้นงัสีน ้าตาลกวา้งตั้งแต่ ๒.๕ - ๔  ซ.ม.  ตามส่วนขนาดของตวันกัเรียน  เขม็ขดัเป็นโลหะสีทองหรือเงิน  รูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้  แบบชนิดหวัเขม็ขดัใหค้าดทบักางเกง  นกัเรียนท่ีเป็นลกูเสือ  จะใชเ้ขม็ขดัลกูเสือแทนก็ได ้

        รองเท้า ใชร้องเทา้ผา้ใบหุม้ส้นสีน ้าตาล  ไม่มีลวดลาย  

        ถุงเท้า ใชถุ้งเทา้สีน ้าตาล  แบบธรรมดา  ไม่มีลวดลาย  (หา้มพบัหรือมว้นเวลาสวมใส่) 

ข้อ  ๑๕  เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้(ช่วงชั้นท่ี ๓) 

เส้ือ สีขาวเกล้ียง ไม่บางจนเกินไป ไม่เป็นเส้ือคลา้ยคอพบัในตวั  สวมศีรษะไดส้ะดวก  ปกดา้นหลงัเป็นรูปปก
ทหารเรือ  วดัจากตน้คอลงไปไม่เกิน  ๑๒  ซ.ม.  ใชผ้า้สองชั้นเยบ็แบบเขา้ถ ้า  แขนยาวเพียงเหนือศอกเลก็นอ้ย  ปลายแขน
จีบ  ประกอบดว้ยผา้สองชั้นกวา้ง ๓ ซ.ม. ความยาวและความกวา้งของตวัเส้ือใหเ้หมาะสมกบัล าตวัไม่รัดเอว  ริมขอบเส้ือดา้นล่างแถบ
ขวา ติดกระเป๋ามีขนาดพองาม ปากกระเป๋าพบัริมประมาณ ๒ ซ.ม.ผกูหูกระต่ายใชผ้า้สีกรมท าชายเป็นสามเหล่ียมกวา้งไม่เกิน ๑๐ซ.
ม.  ผกูรอบคอแบบเง่ือนกลาสี  (นกัเรียนทุกคนตอ้งสวมเส้ือซบัใน) 

กระโปรง ใชผ้า้สีกรมท่าเกล้ียง ไม่มีลวดลาย ดา้นหนา้และดา้นหลงัพบัเป็นจีบ ดา้นละ ๓ จีบพบัออกดา้นนอก  เยบ็ทาบขอบ
กลางลงประมาณ ๖ - ๑๒ ซ.ม.  เวน้ระยะความกวา้ง ตรงกลางพอประมาณเอวหรือสะดือ  กระโปรงยาวเพียงคลุมเข่าพองาม 
ชายกระโปรงพบัเขา้ดา้นใน  ๕  ซ.ม. 

รองเท้า ใชร้องเทา้หนงัแบบหุม้สน้  หุม้ปลายเทา้  หวัมนชนิดมีสายรัดหลงัเทา้  สีด า ไม่มีลวดลาย  สน้สูงไม่เกิน ๓ ซ.ม.  

ถุงเท้า  สีขาวไม่มีลวดลาย  เวลาสวมใหพ้บัถงุเทา้ลง ๒ ชั้น  กวา้งประมาณ ๓ - ๔  ซ.ม. 



ข้อ  ๑๖  เคร่ืองแบบนักเรียนชาย  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นท่ี ๔) 
          เส้ือ  แบบเช้ิตคอตั้ง  ผา้ขาวเกล้ียง  ไม่บางเกินควร   ผา่ตลอด  สาบท่ีอกเส้ือกวา้ง ๒ ซ.ม. ใชก้ระดุมสีขาวกลมแบน
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่เกิน ๑ ซ.ม. แขนสั้นเพียงขอ้ศอก มีกระเป๋าติดแนวราวนมซา้ย  ๑ กระเป๋า ขนาดกวา้งตั้งแต่ ๘ – ๑๓ ซ.
ม.  และลึกตั้งแต่ ๑๐ - ๑๕  ซ.ม.  พอเหมาะ  กบัขนาดของเส้ือ 

กางเกง ใชผ้า้สีกากีแบบกางเกงไทย  ขาสั้นเพียงเข่า  พน้กลางสะบา้ประมาณ ๕ ซ.ม. เม่ือยนืตรงส่วนของขากางเกงห่างจาก
ขาของนกัเรียนตั้งแต่  ๘ - ๑๓  ซ.ม.  ตามส่วนของขา ขาพบัเขา้ในกางเกงกวา้ง  ๕  ซ.ม.  ผา่ตรงส่วนหนา้ใชก้ระดุมขนาดยอ่มซ่อน
ไวข้า้งในหรือติดซิปซ่อนไวก้็ไดก้ระเป๋าตามแนวตะเขบ็ขา้ง  ขา้งละ ๑  กระเป๋า  ไม่มีกระเป๋าหลงั  เวลาสวมใหก้างเกงทบัชายเส้ือให้
เรียบร้อย  และสามารถมองเห็นเขม็ขดัของนกัเรียนได ้

เข็มขัด  ใชห้นงัสีน ้าตาลกวา้งตั้งแต่ ๒.๕ - ๔  ซ.ม.  ตามส่วนขนาดของตวันกัเรียน  เขม็ขดัเป็นโลหะสีทองหรือเงิน  รูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้  แบบชนิดหวัเขม็ขดัใหค้าดทบักางเกง  นกัเรียนท่ีเป็นลกูเสือ  จะใชเ้ขม็ขดัลกูเสือแทนก็ได ้

          รองเท้า ใชร้องเทา้ผา้ใบหุม้ส้นสีน ้าตาล  ไม่มีลวดลาย  

          ถุงเท้า  ใชถุ้งเทา้สีน ้าตาล  แบบธรรมดา  ไม่มีลวดลาย  (หา้มพบัหรือมว้นเวลาสวมใส่) 

ข้อ  ๑๗  เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นท่ี ๔) 

เส้ือ ผา้สีขาวเกล้ียง ไม่บางเกินควร ไม่ใชผ้า้ดิบ แบบคอเช้ิต ผา่อกตลอด  ท่ีอกเส้ือท าเป็นสาบตลบเขา้ใน  กวา้ง ๒  ซ.
ม.  มีดุมกลางแบบสีขาว ๓ ซ.ม.  เส้ือแผน่หลงัไม่ต่อไหลห่รือจีบ รุดเอว  เวลาสวมเส้ือชายเส้ือไวใ้นกระโปรง  (นกัเรียนหญิงใหส้วม
เส้ือซบัในสีขาวเท่านั้น) 

กระโปรง ใชผ้า้สีกรมท่าเกล้ียง  ไม่มีลวดลาย  กระโปรงแบบธรรมดา  ดา้นหนา้และหลงัเป็นจีบขา้งละ ๓ จีบ  หนัออกดา้น
นอก  เยบ็ทางขอบขวากลางลงมาระหวา่ง ๖ - ๑๒  ซ.ม. เวน้ระยะความกวา้งตรงกลางพองามความยาวของกระโปรงใหเ้ลยเข่าพองาม 

เข็มขัด  ใชเ้ขม็ขดัหนงัสีด ากวา้งตั้งแต่  ๒ - ๓  ซ.ม.  ตามส่วนขนาดของนกัเรียน  หวัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ แบบชนิดหวั
กลดัใชห้นงัสีด าหุม้ มีปลอกหนงัสีเดียว  กบัเขม็ขดัขนาดกวา้ง ๑.๕ ซ.ม.ส าหรับสอดปลายเขม็ขดัท่ีวา่น้ีใชค้าดเอวขอบกระโปรง  ขอบ
เอวกระโปรงกวา้ง ๓  ซ.ม. 

          รองเท้า    แบบหุม้สน้  หุม้ปลายเทา้  หวัมนชนิดมีสายรัดหลงัเทา้หนงัสีด า  ไม่มีลวดลายสน้สูงไม่เกิน ๓  ซ.ม.  

          ถุงเท้า   สีขาวไม่มีลวดลาย  เวลาสวมใหพ้บัถุงเทา้ลงมา ๒ ชั้น  กวา้งประมาณ  ๓  ซ.ม. 

ข้อ  ๑๘  การปักอกัษรย่อ  ใหน้กัเรียนชายและนกัเรียนหญิง ปฏิบติั ดงัน้ี 

ช่ือโรงเรียน  ใชต้วัยอ่วา่  “ว.ส.”  ไวท้างหนา้อกดา้นขวา ใตช่ื้อยอ่โรงเรียน  เป็นเลขประจ าตวันกัเรียน  ช่ือและนามสกลุ
ของนกัเรียนและจุดระดบัชั้น  อยูห่นา้อกดา้นซา้ย 

ข้อ  ๑๙  ชุดลูกเสือ 



หมวก  ทรงอ่อนสีเลือดหมู  มีตราหนา้หมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าดว้ยโลหะสีทอง  เวลาสวมใหต้ราหนา้หมวกอยู่
เหนือคิ้วซา้ย 

เส้ือ คอพบัสีกากี แขนสั้นเหนือศอก ผา่อกตลอด อกเส้ือท าเป็นสาบ กวา้ง ๓๕ ซ.ม. มีกระดุมเหนือเขม็ขดั 4 เมด็ อกมีกระเป๋า
ขา้งละ ๑ กระเป๋า  มีอินทรธนูสีเดียวกบัเส้ืออยูเ่หนือบ่าทั้ง ๒ ขา้ง ดา้นไหล่กวา้ง ๓๕   ซ.ม. เยบ็ติดกบัตะเขบ็ ไหล่เส้ือดา้นคอกวา้ง ๒๕ 
ซ.ม. ปลายมน มีกระดุมท่ีปลายอินทรธนูทางดา้นคอดา้นละ ๑ เมด็     กระดุมลกัษณะกลมแบน ท าดว้ยวตัถสีุน ้าตาลแก่ อินทรธนูสีเลือด
หมูมีอกัษร “ล.ญ.” สีเหลือง ใหส้อดชายเส้ืออยูใ่นกางเกง ไม่อนุญาตใหใ้ชผ้า้เวสปอยต ์

        ผ้าผูกคอ  รูปสามเหล่ียมหนา้จัว่ ดา้นฐาน ๑๐๐ ซ.ม. ดา้นตั้ง ๗๕ ซ.ม. สีเหลืองมีห่วงซ่ึงไม่ใช่ห่วงกิลเวลลส์วมผา้ผกูคอ 

         กางเกง    สีกากี  ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ ๕ ซ.ม. ส่วนกวา้งของขากางเกงเม่ือยนืตรงห่างจากขาตั้งแต่    ๘-๑๒ ซ.ม. ปลายขา
พบัเขา้กวา้ง ๕ ซ.ม. ผา่ตรงส่วนหนา้ ใชก้ระดุมขนาดยอ่มขดัซ่อนไวข้า้งในกระเป๋าตามแนวตะเขบ็ขา้งละ ๑ กระเป๋า และมีหูร้อยเขม็ขดัยาว
ไม่เกิน ๖ ซ.ม. กวา้ง ๑ ซ.ม. ไม่อนุญาตใหใ้ชผ้า้เวสปอยต ์ใหใ้ชช้นิดและสีของผา้เหมือนเส้ือ 

เข็มขัด   หนงัสีน ้าตาล  กวา้งไม่เกิน ๓ ซ.ม. หวัชนิดหวัขดั ท าดว้ยโลหะสีทอง มีลายนูนรูปตราลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อ
ชยัพฤกษ ์

        ถุงเท้าสีกาก ี พบัขอบไวใ้ตเ้ข่า  ติดพูสี่เลือดหมูขา้งละ ๒ พู ่

        รองเท้า  ผา้ใบสีน ้าตาล ไม่มีลวดลาย หุม้ส้นชนิดผกูเชือก 

ข้อ  ๒๐  ชุดยุวกาชาด 

                   เส้ือ เส้ือปกเช้ิตสีฟ้าอมเทา   แขนสั้นเหนือขอ้ศอก ผา่อกตลอด  อกเส้ือท าเป็นสาบกวา้ง ๓.๕ซม. มีกระดุมเหนือเขม็ขดั ๔ 
เมด็ ท่ีอกมีกระเป๋าขา้งละ ๑ ใบ มีสาบตรงก่ึงกลางตามแนวด่ิง ปกกระเป๋าเป็นรูปมนเจาะรังดุมก่ึงกลาง 1ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกบัเส้ืออยู่
เหนือบ่าทั้งสองขา้ง ท่ีไหลก่วา้ง ๓.๕ ซม. เยบ็ติดตะเขบ็เปิดไหลเ่ส้ือดา้นคอกวา้ง ๒.๕ ซม. มีปลายมน มีกระดุมท่ีปลายอินทรธนูทางดา้น
คอ ดา้นละ ๑ เมด็ เวลาสวมเส้ือใหส้อดชายเส้ือไวใ้นกระโปรง  

                        หมวก ท าดว้ยผา้สีกรมท่าแบบมีแก๊ปขา้งหนา้และตลบปีกดา้นหนา้ประดบัเคร่ืองหมายหนา้หมวก  

                       ผ้าผูกคอ สีกรมท่าเป็นรูปสามเหล่ียมหนา้จัว่ มุมผา้ผกูคอดา้นหลงัติดเคร่ืองหมายยวุกาชาด  

                       กระโปรง สีฟ้าอมเทา ยาวคลุมเข่า ดา้นหนา้และดา้นหลงัมีจีบหนัทางเดียวกนั ดา้นละ ๖ จีบ กระโปรงบานพองาม สวมทบั
ชายเส้ือ 

                     เข็มขัด หนงัสีด า กวา้งไม่เกิน 3 ซม. หวัเขม็ขดัเป็นชนิดเก่ียว ท าดว้ยโลหะสีเงินมีตรา เคร่ืองหมายยวุกาชาด ถุงเทา้ ยาว สีขาว 
ไม่มีลวดลาย (หา้มใชถุ้งเทา้ท่ีท าดว้ยผา้ลกูฟกูชนิดหนา) เม่ือสวมใหส่้วนท่ีพบัทบกวา้ง ๔-๕ ซม. รอยพบัดา้นล่างอยูเ่หนือตาตุ่ม  

                     รองเท้า ใชร้องเทา้นกัเรียนหนงัสีด า ตามเคร่ืองแบบปกติ 

ข้อ  ๒๑  ชุดพลศึกษา เป็นไปตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 



ข้อ  ๒๒  ชุดนักศึกษาวิชาทหาร เป็นไปตามแบบท่ีกรมการรักษาดินแดนก าหนด 

ข้อ  ๒๓  ทรงผม  นกัเรียนชาย  ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ช่วงชั้นท่ี ๓) 

ตดัสั้นเกรียนรอบศีรษะ  ผมดา้นหนา้ยาวไม่เกิน  ๕  ซ.ม.  ดา้นบนศีรษะตดัสั้นสมส่วน  มีร่องรอยแบตตาเล่ียน   หา้ม
รองหว ี หา้มแลเงา   หา้มไวห้นวดเครา  ไม่ตกแต่งดว้ยเยล  หรือน ้ามนัแต่งผม  และใหต้ดัทกุส้ินเดือน 

ข้อ  ๒๔  ทรงผม  นกัเรียนชาย  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นท่ี ๔) 

อนุญาตใหไ้วผ้มทรงแรเงา “ทรงอเมริกนั(รองทรงสั้น)” เท่านั้น ดูสุภาพไม่ไวห้นวด และเครา ไม่ตกแต่งดว้ยเจล หรือน ้ามนัแต่ง
ผม และใหต้ดัทกุส้ินเดือน 

ข้อ  ๒๕  ทรงผม  นกัเรียนหญิง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ช่วงชั้นท่ี ๓) 

ตดัสั้นระดบัใตต่ิ้งหูประมาณ ๒ น้ิวมือของนกัเรียน (น้ิวช้ีกบัน้ิวกลาง)(ไม่เกินมุมปาก)  เสมอกนัทั้งดา้นขา้งและดา้นหลงั  ติด
ก๊ิบสีด า  แสกขา้งหรือแสกกลางก็ได ้ ไม่อนุญาตใหด้ดัผม  ซอยผม  สไลดผ์ม หรือไวห้นา้มา้  กรณีท่ีนกัเรียนมีความจ าเป็นในการ
ไวผ้มยาว  ใหผู้ป้กครองบนัทึกขอเป็นรายกรณี 

ข้อ  ๒๖  ทรงผม  นกัเรียนหญิง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นท่ี ๔) 

อนุญาตใหไ้วผ้มยาว รวบ รัด มดัใหเ้รียบร้อยโดยใชโ้บวสี์ด า/น ้าเงิน ไม่อนุญาตใหด้ดัผม ซอยผม สไลดผ์ม หรือไวห้นา้มา้  

ข้อ  ๒๗  เคร่ืองประดับและส่ิงของเคร่ืองใช้         

อนุโลมใหใ้ชน้าฬิกาขอ้มือ  สร้อยคอท่ีท าดว้ยเงินหรือสแตนเลต ใส่ไวใ้นเส้ือ(กรณีท่ีคลอ้งพระบูชา)และมีขอ้หา้ม  ดงัน้ี 

๒๗.๑  หา้มไวเ้ลบ็ยาว  แต่งตวัผดิระเบียบ  แต่งหนา้  ทาริมฝีปาก 

๒๗.๒  หา้มใชเ้คร่ืองประดบัท่ีมีค่า  หรือเพ่ือความสวยงาม 

ข้อ  ๒๘   การใช้กระเป๋า เป้ และของใช้จ าเป็นอ่ืน ๆ 

          เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใชก้ระเป๋า เป้ และของใชจ้  าเป็นอ่ืน ๆ จึงมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ข้อ ๒๙   กระเป๋าและเป้ อนุญาตให้ใช้ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

ข้อ ๓๐  นาฬิกาข้อมือ 

อนุญาตใหใ้ชเ้พ่ือประโยชน์ในการดูเวลา  รูปแบบสุภาพ  สายโลหะหรือสายหนงัสีด าหรือน ้าตาล ขนาดและราคาพอเหมาะกบั
วยัเรียน 



ข้อ ๓๑   แว่นตา 

อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะแวน่สายตา ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาเร่ืองสายตาเท่านั้น ตอ้งมีรูปทรงท่ีสุภาพเหมาะสม ไม่อนุญาตใหใ้ช้
แวน่กนัแดดสีชาหรือสีด า หรือคอนแทคเลนส์ ยกเวน้กรณีมีปัญหาเร่ืองแสงกบัสายตา ตอ้งขออนุญาตกลุ่มบริหารงานทัว่ไป โดยมี
ใบรับรองแพทยป์ระกอบ 

ข้อ ๓๒   กิบ๊ผม อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะนกัเรียนหญิง ตอ้งเป็นก๊ิบสีด า ไม่มีลวดลาย 

ข้อ ๓๓   ไม่อนุญาตให้ใช้เคร่ืองส าอาง เวน้แต่เป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนอนุญาต 

ข้อ ๓๔   ห้ามท าศัลยกรรมตกแต่งร่างกาย/สักบนผวิหนัง ทุกชนิด 

ข้อ ๓๕   ไม่อนุญาตให้น าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทุกชนิดเขา้มาในโรงเรียน  ยกเวน้เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้เท่านั้น 

ข้อ ๓๖   การตรวจเคร่ืองแต่งกาย  สุขภาพ  และทรงผม   

         ผู้ตรวจ 

 ๓๖.๑ ครูท่ีปรึกษามีหนา้ท่ีตรวจเคร่ืองแบบ ตรวจสุขภาพและตรวจทรงผมของนกัเรียนใหอ้ยูใ่นระเบียบวินยัระยะเวลาโฮมรูม
สั้นตอนเชา้ทกุวนั 

       ๓๖.๒  ครูท่ีปรึกษา มีหนา้ท่ีตรวจเคร่ืองแบบ  ตรวจสุขภาพ  และตรวจทรงผม ประจ าทุกเดือนตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

  

ก าหนดการตรวจ 

        ๓๖.๓ ใหก้ าหนดการตรวจ  ใหใ้ชว้นัตรวจทกุตน้เดือน  ภายใน ๓ วนัท าการของทุกเดือน 

๓๖.๔  การนดัหมายการตรวจ ใหห้วัหนา้ระดบัชั้น และครูท่ีปรึกษานดัหมายการตรวจเอง ทั้งน้ีตอ้งไม่กระทบการเรียนการ
สอน  ทั้งครูและนกัเรียน 

สถานท่ีตรวจ 

๓๖.๕  ก าหนดใหใ้ชท่ี้ประชุมโรงเรียน     

๓๖.๖  บริเวณท่ีโลง่แจง้  ไม่กระทบการใชส้ถานท่ีของบุคคลอ่ืน 

การบันทึก 

๓๖.๗  ใหใ้ชแ้บบบนัทึกการตรวจสุขภาพของงานบริหารทัว่ไป 



๓๖.๘  ใหมี้การบนัทึกการตรวจไวทุ้กคร้ัง  ภายใน ๓  วนัท าการ  ท่ีมีการตรวจ 

๓๖.๙   กลุ่มบริหารทัว่ไปรายงานการตรวจใหผู้อ้  านวยการทราบทกุเดือน 

๓๖.๑๐  ครูท่ีปรึกษาลงนามในบนัทึกการตรวจ  และการติดตามแกไ้ข  ทกุคร้ัง 

การแก้ไขติดตามและการส่งต่อ 

๓๖.๑๑   มอบหมายครูท่ีปรึกษาแกไ้ขพฤติกรรมใหแ้ลว้เสร็จ  ก่อน ๓  วนัท าการ  

๓๖.๑๒  หากพบวา่นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงพอใจ  และไม่ปฏิบติัตาม  ใหแ้จง้หวัหนา้ระดบัชั้นทนัที  และใหห้วัหนา้
ระดบัแกไ้ข  ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใน ๓ วนัท าการ 

๓๖.๑๓ เม่ือหวัหนา้ระดบัติดตามแกไ้ขแลว้  และยงัไม่ดีข้ึน  ใหส่้งต่อหวัหนา้งานระดบัชั้นและส่งเสริมวินยั หรือ หวัหนา้
งานบริหารงานทัว่ไป  เพ่ือด าเนินการแกไ้ข  ทั้งน้ีใหด้  าเนินการภายใน  ๓  วนัท าการ  จากการส่งต่อ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี ๖ 

การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
          เพ่ืออนุรักษต์ามวตัถปุระสงคแ์ผนการศึกษาแห่งชาติ และเสริมสร้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยใหเ้กิดข้ึนใน
โรงเรียน จึงก าหนดแนวทางการปฏิบติังานประชาธิปไตยในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนมีลกัษณะเป็นผูน้ าและเป็นผูร่้วมงานท่ีดีมี
ความรับผดิชอบในการใชสิ้ทธิและปฏิบติัหนา้ท่ีของตน โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมกบัโรงเรียนวชัรวิทยา  ตามสมควรแก่
กรณีจึงใหมี้ธรรมนูญโรงเรียนวชัรวิทยาข้ึนเพ่ือน าไปใช ้ ดงัต่อไปน้ี 

          ขอ้ ๑.    ธรรมนูญน้ีเรียกวา่ “ธรรมนูญโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค ์วา่ดว้ย งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน” 

          ขอ้ ๒.   ธรรมนูญน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป 

          ขอ้ ๓.   ใหฝ่้ายกลุ่มบริหารงานทัว่ไป  รักษาการใหเ้ป็นไปตามธรรมนูญน้ี 

  

หมวดท่ี ๑  คณะกรรมการนักเรียน 

           ขอ้ ๔. ใหมี้คณะกรรมการนกัเรียนข้ึนคณะหน่ึง เรียกวา่คณะกรรมการนกัเรียนโรงเรียน 

วิทยาราษฎร์รังสรรคป์ระกอบดว้ย 

                    ๑. ประธานคณะกรรมการนกัเรียน                            ๑        คน 

                    ๒. รองประธานคณะกรรมการนกัเรียน(ชาย)                       ๑        คน 



                    ๓. รองประธานคณะกรรมการนกัเรียน(หญิง)                                          ๑        คน 

                    ๔. ปฏิคม                                              ๑        คน 

                    ๕. สวสัดิการ                                           ๑        คน 

                    ๖. เหรัญญิก                                            ๑        คน 

                    ๗. ประชาสัมพนัธ์                                       ๑        คน 

                    ๘. เลขานุการ                                           ๑        คน 

                    ๙. ประธานสี  ทั้ง 4 สี ๆ ละ                                ๑        คน 

                                                                  รวม    ๑๒      คน 

  

หมวดท่ี ๒ กรรมการคณะสี 

ขอ้ ๕.   ใหมี้คณะกรรมการคณะสีข้ึนมาคณะหน่ึง เรียกวา่ คณะกรรมการคณะสี เป็นคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย 

                    ๑. ประธานสี                                             ๑        คน 

                    ๒. รองประธานสี(ชาย)                                                                                ๑        คน 

                    ๓. รองประธานสี(หญิง)                                                                              ๑        คน 

                    ๔. กิจกรรม                                              ๑        คน 

                    ๕. สวสัดิการ                                             ๑        คน 

                    ๖. เหรัญญิก                                              ๑        คน 

                    ๗. ประชาสัมพนัธ์                                         ๑        คน 

                    ๘. เลขานุการ                                             ๑        คน 

  

หมวดท่ี ๓ สภานักเรียน 



          ขอ้ ๖    ใหมี้สภานกัเรียนข้ึนหน่ึงคณะ เป็นคณะกรรมการบริหารงาน ประกอบดว้ย 

                    ๑. ประธานสภานกัเรียน                                      ๑        คน 

                    ๒. รองประธานสภานกัเรียน(ชาย)                               ๑        คน 

                    ๓. รองประธานสภานกัเรียน(หญิง)                               ๑        คน 

                    ๔. คณะกรรมการนกัเรียน                                    ๑๒      คน 

                    ๕. คณะกรรมการสีๆละ                                     ๘        คน 

                    ๖. ตวัแทนนกัเรียนหอ้งละ                                    ๑        คน 

  

หมวดท่ี ๔ การเลือกตั้ง 

ขอ้ ๗  ใหห้วัหนา้บริหารงานทัว่ไปเสนอผูอ้  านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง และใหค้ณะกรรมการเลือกตั้ง
ด าเนินการเลือกตั้งใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนกมุภาพนัธ์ของทุกปีโดยถกูตอ้งตามธรรมนูญขอ้ปฏิบติัการเลือกตั้งทุกประการเพ่ือประโยชน์
ทางดา้นการศึกษาและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

ขอ้  ๘  ใหน้กัเรียนโรงเรียนวทิยาราษฎร์รังสรรคใ์นระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ เป็นผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
นกัเรียน 

        ขอ้ ๙  ใหน้กัเรียนโรงเรียนวทิยาราษฎร์รังสรรคท์ั้งหมดเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน 

        ขอ้ ๑๐  ใหน้กัเรียนโรงเรียนวทิยาราษฎร์รังสรรคแ์ต่ละคณะสีเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งประธานสีของแต่ละคณะสี 

        ขอ้ ๑๑  ใหป้ระธานสีแต่ละคณะสีท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจดัตั้งคณะกรรมการสีพร้อมทั้งส่งรายช่ือคณะกรรมการสีใหง้านส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยภายใน ๗ วนั หลงัจากไดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานสี 

        ขอ้ ๑๒  คณะกรรมการนกัเรียน และคณะกรรมการสีทั้งคณะ อยูใ่นต าแหน่งคราวละ ๑ ปีการศึกษา 

        ขอ้ ๑๓  ใหน้กัเรียนแต่ละหอ้งเลือกตวัแทนนกัเรียนเพ่ือเขา้ประชุมสภานกัเรียนหอ้งละ ๒ คน 

        ขอ้ ๑๔  ใหส้ภานกัเรียนเลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียนท่ีหมดวาระลงข้ึนเป็นประธานสภานกัเรียน 1 คน รองประธานสภา 
นกัเรียน (ชาย) ๑ คน รองประธานสภานกัเรียน (หญิง) ๑ คน 

ขอ้ ๑๕  สภานกัเรียนมีอ านาจและหนา้ท่ีออกระเบียบขอ้บงัคบั เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางใหน้กัเรียนปฏิบติัซ่ึงไม่ขดัต่อขอ้
ธรรมนูญ ขอ้บงัคบันโยบายของโรงเรียน และกระทรวงการศึกษาธิการรวมทั้งพิจารณาอนุมติัโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการนกัเรียน 



          ขอ้ ๑๖  ขอ้บงัคบัและโครงการต่างๆ ตอ้งผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการงานบริหารงานทัว่ไป และน าเสนอผูอ้  านวยการ
อนุมติัจึงประกาศใชไ้ด ้

          ขอ้ ๑๗  คณะกรรมการนกัเรียนมีหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานกบัคณะกรรมการสีและงานฝ่ายต่างๆของโรงเรียน 

          ขอ้ ๑๘  คณะกรรมการนกัเรียนมีอ านาจและหนา้ท่ีเป็นผูป้ระเมินและตดัสินการท างานของคณะสีต่างๆ 

          ขอ้ ๑๙  คณะกรรมการนกัเรียนมีหนา้ท่ี เป็นผูบ้ริหารงานตามมติของสภานกัเรียน 

          ขอ้ ๒๐  นกัเรียนตวัแทนหอ้งท่ีมีหนา้ท่ีเขา้ประชุมสภาเพ่ือแสดงความคิดเห็นตามวาระประชุม แลว้แจง้ใหน้กัเรียน และครูท่ี
ปรึกษาในหอ้งของตวัเองทราบถึงมติท่ีประชุม 

  

หมวดท่ี ๕ การส้ินสุดสภาพคณะกรรมการในต าแหน่งต่างๆของคณะกรรมการนักเรียน 

ขอ้ ๒๑  คุณสมบติั  ดงัน้ี 

๒๑.๑  ตาย 

               ๒๑.๒  ลาออก 

               ๒๑.๓  หมดสภาพการเป็นนกัเรียนโรงเรียนวทิยาราษฎร์รังสรรค ์

               ๒๑.๔  ออกตามวาระ 

        ขอ้ ๒๒  กรรมการในต าแหน่งใดวา่งลง ใหค้ณะกรรมการนกัเรียนด าเนินการคดัเลือกแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงใหเ้สร็จส้ินภายใน 
๓๐ วนั  และใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามต าแหน่งจนครบวาระในปีการศึกษานั้นยกเวน้หรือเวลาครบวาระไม่ถึง ๖๐ วนั 

หมวดท่ี ๖ การประชุมคณะกรรมการนักเรียน 

         ขอ้ ๒๓ การประชุมสภานกัเรียน คณะกรรมการนกัเรียน คณะกรรมการสี มี 2 ประเภท การประชุมสามัญ ใหส้ภานกัเรียนจดั
ประชุมเพ่ือบริหารงาน ๑ คร้ังต่อเดือน การประชุมวิสามัญ เม่ือมีเหตุการณ์รีบด่วน เพ่ือประโยชนข์องโรงเรียนเป็นส่วนรวมใหเ้รียก
ประชุมคณะกรรมการ 

         ขอ้ ๒๔ ในการประชุมแต่ละคร้ังใหมี้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ๒ ใน ๓ ของผูมี้หนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจึงถือวา่เป็นองคป์ระชุม และตอ้ง
มีครูหวัหนา้งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ครูท่ีปรึกษาสีเขา้ประชุม 

         ขอ้ ๒๕ การลงมติของท่ีประชุมใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก 

         ขอ้ ๒๖ การประชุมในแต่ละคร้ังเลขานุการคณะกรรมการนกัเรียนและเลขานุการคณะกรรมการสี จะตอ้งท าหนงัสือระเบียบ



วาระการประชุม โดยผา่นการพิจารณาจากครูหวัหนา้งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน หรือครูท่ีปรึกษาสีก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย ๑ 
วนั 

   ขอ้ ๒๗ การประชุมทุกคร้ังเลขานุการตอ้งมีการจดบนัทึกการประชุม และรายงานการประชุมใหโ้รงเรียนทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร พร้อมทั้งด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระอยา่งถูกตอ้ง 

  

หมวดท่ี ๗ สิทธิการยบัยั้ง 

         ขอ้ ๒๘ ใหค้รูหวัหนา้งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนหรือฝ่ายงานบริหารงานทัว่ไปหรือครูท่ีปรึกษาสีมีอ  านาจยบัย ั้ง
กิจกรรมใดๆ เม่ือเห็นวา่กิจกรรมนั้นๆไม่เป็นการสมควร 

  

หมวดท่ี ๘ การแก้ไขเพิ่มเติม 

          ขอ้ ๒๙ การแกไ้ขเพ่ิมเติมธรรมนูญ ตอ้งไดรั้บมติจากสภานกัเรียนเกินกวา่คร่ึงหน่ึงของสภานกัเรียนโดยความเห็นชอบจากครู
หวัหนา้งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และฝ่ายงานบริหารงานทัว่ไปและไม่ขดัต่อระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน กฎหมายและ
ประเพณีอนัดีงาม 

  

  

บทเฉพาะกาล 

เพ่ือความเหมาะสม ผูท่ี้สมคัรเป็นคณะกรรมการนกัเรียนและคณะกรรมการคณะสี จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

๑. เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย 

       ๒. ไม่เคยถกูลงโทษร้ายแรงมาก่อน 

 

                             ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

                                                

  



      ลงช่ือ 

                      (นายอเนก  หร่ายเจริญ) 

                                                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนวทิยาราษฎร์รังสรรค ์

  

  

 

 

 

 

หมวดท่ี ๗ 

บทเฉพาะกาล 

          

 ข้อ ๓๗  ใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียน เครือข่ายผูป้กครองนกัเรียน เครือข่ายครู และคณะกรรมการ
นกัเรียน  เป็นผูพิ้จารณาเปล่ียนแปลงระเบียบการปกครอง นกัเรียนโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค ์ตามความเหมาะสมต่อเหตุการณ์ 

                ข้อ     ๓๘   ใหห้วัหนา้บริหารงานทัว่ไปรักษาการตามระเบียบน้ี 

  

                     ประกาศ   ณ   วนัท่ี   ๑๖  พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 

 

  

                                                      

                                                                 (นายอเนก  หร่ายเจริญ) 



                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค ์

 

 

 

 

 

 

คณะผู้จัดท า 

  

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

นายอเนก          หร่ายเจริญ                           ผูอ้  านวยการโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค ์

นายประพนัธ์    ทศัละมยั                                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

นายวินยั           ล่ิมเชย                                                                 ประธานชมรมผูป้กครอง   

นายบ ารุง          ล้ีประเสริฐ                                                           ผูแ้ทนองคก์รชุมชน 

นายจวน           แกว้พิทกัษ ์                                                         ผูท้รงคุณวฒิุ 

นายประภาส     นอ้ยจินดา                                                           หวัหนา้งานแผนงาน 

นายจารึก          ทิพยสุ์ข                                                                หวัหนา้งานบริหารวิชาการ/งบประมาณ  

นางสุภคั           ข  าเหม                                 หวัหนา้งานบริหารบุคคลโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค ์

นางสาวจ าเนียร    พรหมรัตนพงศ ์                      หวัหนา้งานกิจกรรมโรงเรียนวทิยาราษฎร์รังสรรค ์

  

คณะกรรมการด าเนินการ 

          นายภาสกร              วาปีเน                            ประธานกรรมการ 



          นางพลูสุข               มาลาทอง                          รองประธานกรรมการ 

                    นายประยทุธ           วฒุาพิทกัษ ์                                                     กรรมการ  

          นายอภิชาติ             ชุ่มสูงเนิน                          กรรมการ 

          นายประภาส           นอ้ยจินดา                          กรรมการ 

          นายขจรศกัด์ิ           ปานพวงแกว้                        กรรมการ 

          นายจารึก                 ทิพยสุ์ข                               กรรมการ 

          นางสาวฐิตินนั           รอเซ็น                                กรรมการ 

          นางสุภคั                     ข  าเหม                              กรรมการ 

          นางสาวจ าเนียร     พรหมรัตนพงศ ์                      กรรมการ 

                    นางสาวอรณี               ทองอารีย ์                                                           กรรมการ 

          นางกนกพรรณ           ประเสริฐศรี                              กรรมการ 

          นางสาวโศภิดา           จิตจนัทร์พร                          กรรมการ 

          นางอรสา                   จนัทร์สัมฤทธ์ิ                         กรรมการ 

          นางกาญจนา               คลอ้ยละไม                          กรรมการ         

          นางสาวนงลกัษณ์       เปล่งอรุณ                            กรรมการ และเลขานุการ 



 

 


