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ประกาศ 
ระเบียบโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 

ว่าด้วย ความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

       
  ด้วยทางโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เห็นสมควรที่จะก าหนด
ระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ขึ้นเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง   
การบริหารงานของโรงเรียน และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตน 
ในทางท่ีพึงประสงค์ จึงได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ว่าด้วย ความประพฤติและ  
การปฏิบัติตนของนักเรียน โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ เป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่งกาย  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน   
 
  ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
   “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ี
   “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
   “ครู” หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  
   “ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
   “การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน” หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน 
ที่ประพฤติผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน โดยใช้กิจกรรม หรือการลงโทษตามระดับความผิด 
ที่กระท า และการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

 



๒ 

 

   “พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ผิด  
ฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ว่าด้วย ความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน โรงเรียน  
รัตนราษฎร์บ ารุง พ.ศ. ๒๕๖๒  และพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม 
   “พฤติกรรมที่พึงประสงค”์ หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูก 
ที่ควร กระท าความดีอันเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชู  
เป็นแบบอย่างท่ีดีและควรได้รับรางวัล 

“การกระท าความผิด” หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติผิด ฝ่าฝืนระเบียบ ค าสั่ง 
แนวปฏิบัติ ข้อบังคับของโรงเรียนหรือกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘  

“ท ากิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนที่กระท าผิด ท ากิจกรรมบ าเพ็ญตนให้เป็น 
ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม 
 
  ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียนที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
เป็นผู้รักษาตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ ๒ 
ว่าด้วย การปฏิบัติตนของนักเรียน โรงเรียนรัตนราษฎรบ์ ารุง 

 
  ข้อ ๖ แนวปฏิบัติทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 

(๑) ต้องยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และระบอบประชาธิปไตย 
ของไทย 

   (๒) ต้องเป็นผู้ตั้งใจเรียน  เอาใจใส่ต่อการเรียน 
   (๓) ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
   (๔) ต้องรักษาศักดิ์ศรี เกียรติยศชื่อเสียง ของโรงเรียนและตนเอง 
   (๕) ต้องเคารพและมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครู ผู้มีพระคุณ และโรงเรียน 
   (๖) ต้องมีความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน 
   (๗) ต้องมีบุคลิกภาพสะอาด สุภาพเรียบร้อย สมกับเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม 
   (๘) ต้องเป็นผู้อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
   (๙) ต้องมีความเสียสละต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 
   (๑๐) ต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง 
 

 ข้อ ๗ การปฏิบัติตนของนักเรียนในการมาโรงเรียน 
  (๑) แต่งกายให้เรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน 



๓ 

 

  (๒) จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนมาตามตารางเรียนประจ าวัน 
  (๓) ท าความเคารพผู้ปกครองก่อนออกจากบ้าน 
  (๔) โดยสารหรือขับข่ียานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร 
  (๕) มาโรงเรียนก่อนเวลา ๐๗.๕๐ น.  

 (๖) ท าความเคารพครู ไหว้พระ และเดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ เมื่อมาถึงโรงเรียน 
  (๗) เริ่มเข้าแถวเพ่ือท ากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา ๐๗.๕๐ น. (เพลงมาร์ช) 
  (๘) ออกจากโรงเรียนเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเท่านั้น 
                          (ต้องมีการขออนุญาตจากฝ่ายปกครองนักเรียน ก่อนออกนอกสถานที่ทุกครั้ง) 

  
ข้อ ๘ การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน 

  (๑) ต้องเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
  (๒) ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเชื่อฟังครูผู้สอน 
  (๓) รักษากริยามารยาท ระเบียบวินัย ให้เรียบร้อย 
  (๔) ดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของห้องเรียน วัสดุ และครุภัณฑ์อยู่เสมอ 

   (๕) การเข้าและออกห้องเรียนขณะเรียนต้องขออนุญาตและท าความเคารพ  
                                    ครูผู้สอนก่อนเสมอ 

  (๖) ไม่น าอาหาร เครื่องดื่มใด ๆ เข้ามารับประทานในห้องเรียน 
  (๗) ไม่ท าความสกปรก หรือเคลื่อนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  (๘) ไม่วิ่งเล่น ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อ่ืนทั้งในและนอกเวลาเรียน 
  (๙) ฟัง คิด และซักถามครูผู้สอนเมื่อมีปัญหาไม่เข้าใจ แล้วจดบันทึกไว้เสมอ 

   (๑๐) เมื่อเปลี่ยนห้องหรือสถานที่เรียนต้องเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดัง 
 

ข้อ ๙ สิ่งที่นักเรียนต้องไม่น าเข้ามาในโรงเรียน 
 (๑) อาวุธ สิ่งเทียบอาวุธ วัตถุระเบิด และวัตถุอันตรายอ่ืน ๆ  
 (๒) สื่อลามกอนาจาร 
 (๓) สิ่งเสพติดให้โทษ 
 (๔) อุปกรณ์เก่ียวกับการพนันทุกประเภท 
 (๕) อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากคร ู 
               ฝ่ายปกครองนักเรียนเท่านั้น 
 (๖) เครื่องเล่นเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ ยกเว้นสิ่งที่โรงเรียนส่งเสริม 
 (๗) สิ่งของฟุ่มเฟือย เครื่องประดับ ของมีค่า ซึ่งไม่มีความจ าเป็นต่อการเรียน 
 (๘) อุปกรณ์ สิ่งพิมพ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจ าหน่ายสินค้า 
 (๙) บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัว 



๔ 

 

 (๑๐) สัตว์เลี้ยง 
 (๑๑) สิ่งที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติใด ๆ ของราชการ 
 
ข้อ ๑๐ การแสดงความเคารพ 

 ก. ในห้องเรียน 
   (๑) ครูเข้าสอน หรือเลิกการสอน ให้หัวหน้าห้องบอกนักเรียนท าความเคารพ 

   (๒) เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยือนหรือมาให้ความรู้ ให้ครูผู้สอนแนะน าให้นักเรียนรู้จัก ให้หัวหน้าห้อง  
                                  บอกท าความเคารพเช่นเดียวกับการเคารพครู 

 ข. นอกห้องเรียน 
   (๑) แสดงความเคารพครูและผู้อาวุโส ด้วยการหยุดเดิน ยืนตรง ท าความเคารพ  

     ด้วยการไหว้ หรือโค้งค านับ พร้อมกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ”  “สวัสดีค่ะ”  
   (๒) กรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถยกมือไหว้ได้ เนื่องจากถือสัมภาระสิ่งของอยู่ ให้นักเรียน 
                                    หยุด ยืนตรง พร้อมกล่าวค าว่า  “สวัสดีครับ”  “สวัสดีค่ะ” 
   (๓) การเดินผ่านครูหรือผู้อาวุโสกว่า นักเรียนต้องขออนุญาตและน้อมตัวลงเล็กน้อย  

     เมื่อเดินผ่านไป 
 
  ข้อ ๑๑ การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนนักเรียน 
   (๑) มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน 
   (๒) ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เพื่อนนักเรียนในทางที่ถูกท่ีควร 
   (๓) ยกย่อง ให้เกียรติแก่เพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 
   (๔) พูดและแสดงกริยามารยาทสุภาพต่อนักเรียนทุกคน 
   (๕) เคารพนักเรียนรุ่นพ่ีหรือผู้อาวุโสกว่า 
   (๖) ไม่ชักชวน ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไม่เหมาะสม 
   (๗) เคารพและปฏิบัติตามมติ แนวปฏิบัติของสภานักเรียน 

 
 ข้อ ๑๒ การปฏิบัติตนในการสอบ 
   (๑) แต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบโรงเรียน 
   (๒) ดูตารางสอบล่วงหน้าและเตรียมอุปกรณ์การท าข้อสอบให้พร้อมเสมอ 
   (๓) ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาพอสมควร 
   (๔) ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมห้องสอบ 
   (๕) ไม่น าเอกสาร อุปกรณ์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าในห้องสอบ 
   (๖) นั่งประจ าที่นั่งสอบตามท่ีก าหนด 
   (๗) กรอกข้อมูลประจ าตัวผู้สอบ วิชาที่สอบ วันเวลาสอบ ให้ครบถ้วน 



๕ 

 

   (๘) ปฏิบัติตามค าชี้แจงในการสอบอย่างเคร่งครัด 
   (๙) ไม่ทุจริต คัดลอก หรือให้ผู้อื่นคัดลอกค าตอบ โดยเด็ดขาด 
   (๑๐) ปฏิบัติตนสุภาพ ไม่พูดคุยกับผู้อื่นในขณะสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
   (๑๑) ไม่ออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่ก าหนด 
   (๑๒) เมื่อส่งข้อสอบและออกจากห้องสอบแล้ว ไม่ส่งเสียงหรือท ากริยารบกวนผู้อ่ืน 
 
  ข้อ ๑๓ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
            เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน ให้นักเรียน        
ถือปฏิบัติตามระเบียบ และขั้นตอนวิธีการ ที่โรงเรียนก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (๑) มีผู้ปกครองมาเป็นผู้ขอรับออกจากบริเวณโรงเรียนโดยมีเหตุผลความจ าเป็น 
   (๒) มีครูเป็นผู้รับรองว่ามีเหตุผลความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน 
   (๓) เป็นนักเรียนที่เข้ามาเรียนในวันที่ขออนุญาต 
   (๔) แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
 
  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

(๑) ผู้ปกครองหรือครู น านักเรียนมาแจ้งเหตุผลความจ าเป็นและช่วงเวลาที่ต้อง 
ขออนุญาตน านักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยบันทึกขออนุญาตตามแบบที่ฝ่ายปกครองนักเรียนก าหนด 
   (๒) นักเรยีนน าแบบบันทึกไปแจ้งครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาที่ขออนุญาต ลงนาม
รับทราบการขออนุญาต 
   (๓) ให้ครูเวรประจ าวันห้องปกครอง เป็นผู้ลงนามอนุญาตในแบบบันทึก  
   (๔) นักเรียนรับใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ต้องน าพกติดตัวไปด้วยขณะอยู่ 
นอกบริเวณโรงเรียน 
   (๕) ในกรณีทีน่ักเรียนกลับเข้ามาในโรงเรียนตามเวลาที่ก าหนด ให้แสดงใบขออนุญาต 
ออกนอกบริเวณโรงเรียน (ตามข้อ ๔) ต่อครูเวรประจ าวันห้องปกครอง แล้วกลับเข้าเรียนตามปกติ 
 

 ข้อ ๑๔ การใช้ยานพาหนะในโรงเรียน 
   (๑) ห้ามนักเรียนน ารถยนต์มาโรงเรียน และขับข่ีจักรยานยนต์ จักรยาน หรือ
ยานพาหนะใด ๆ บริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ในวันและเวลาราชการ 
   (๒) ให้นักเรียนหยุดรถ ดับเครื่องยนต์ แล้วจูงจักรยานยนต์ จักรยาน เมื่อมาถึง 
หน้าประตูโรงเรียนเพ่ือท าความเคารพครู น ารถไปจอดไว้ในที่ที่จัดให้จอดพร้อมล็อคหรือใส่กุญแจเพ่ือความ
ปลอดภัยทุกครั้ง 



๖ 

 

   (๓) นักเรียนที่โดยสารมากับรถยนต์รับส่งนักเรียน หรือรถประจ าทาง ให้ลงที่หน้า
โรงเรียนแล้วเดินเป็นแถวเข้าโรงเรียน ท าความเคารพครูอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ส าหรับการขึ้นรถกลับบ้าน
หลังเลิกเรียน ให้นักเรียนขึ้นตามจุดที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น 
 

ข้อ ๑๕ การใช้อาคารเรียน สถานที่  ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษ 
   (๑) ห้ามเข้าห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูประจ าห้องนั้น ๆ 
   (๒) ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อาคาร ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษต่าง ๆ ตามระเบียบ 
การใช้ห้อง และควรมีครูเป็นผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด 
   (๓) ไม่เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ใด ๆ ในห้องโดยเด็ดขาด 
 
  ข้อ ๑๖  ประกาศนี้ ถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างเป็นสุข  
ได้รับความสะดวกและปลอดภัย  หากนักเรียนคนใดฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ากระท าผิดระเบียบ  
จะถูกลงโทษตามระเบียบโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน  
โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

หมวดที่ ๓ 
ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน 

 
  ข้อ ๑๗ เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน 
   ๑. นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๑.๑ เสื้อ เป็นแบบเชิ้ต คอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง เนื้อหนา ผ่าอกตลอด มีสาบที่ 
อกเสื้อกว้าง ๓.๕ – ๔ เซนติเมตร กระดุมสีขาวแบบศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร จ านวน ๕ เม็ด แขนเสื้อยาว เหนือ
ข้อศอกขึ้นมา ๕ เซนติเมตร มีกระเป๋าติดแนวราวนมเบื้องซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้างตั้งแต่ ๘ – ๑๒ เซนติเมตร 
ลึก ๑๐ เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ เมื่อสวมใส่ให้ชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง มองเห็นเข็มขัดชัดโดยรอบ 
    ๑.๒ กางเกง ผ้าสีกรมท่าพ้ืนเรียบ (ห้ามใช้ผ้าเสิร์จ ผ้าลินิน ผ้ากระสอบ หรือ
ผ้าหางกระรอก) มีจีบหน้า ๒ จีบ มีหูเข็มขัด ๖ – ๗ หู ขาสั้นเหนือสะบ้าหัวเขา่ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร  เมื่อยืนตรง  
ขากางเกงกว้างจากต้นขา ๒ - ๘ เซนติเมตร ความกว้างของปลายขาพับเข้าในกว้าง ๓ - ๕ เซนติเมตร ผ่ากลาง
ส่วนหน้าติดซิป มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า  ไม่มีกระเป๋าหลัง กางเกงต้องสวมทับชายเสื้อไว้
ให้เรียบร้อย ห้ามเปลี่ยนแปลงสีของกางเกง 
    ๑.๓ เข็มขัด อนุญาตให้ใช้เข็มขัดหนังสีด าขนาดกว้าง  ๓ เซนติเมตร  
หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สายหนังไม่มีลวดลาย มีปลอกสีด าส าหรับสอดปลายเข็มขัด ห้าม
เสริมแต่งเข็มขัดในลักษณะอ่ืนใด  



๗ 

 

    ๑.๔ รองเท้า ให้ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้นผูกเชือก ผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลายหรือสีอ่ืนปน 
โดยสอดเชือกผูกรองเท้าทุกรูของรองเท้า 
    ๑.๕ ถุงเท้า สีขาวข้อสั้นขอบหนา ไม่มีลวดลาย ยาวเหนือตาตุ่มไม่น้อยกว่า ๕ 
เซนติเมตร  ไม่พับหรือไม่ม้วนถุงเท้า  
    ๑.๖ ทรงผม รองทรงสูง ด้านหน้าสั้นยาวไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ส่วนด้านข้าง
ด้านหลังตัดเกรียนติดหนังศีรษะ ผมห้ามใส่เยล น้ ามันสเปรย์ ครีมแต่งผม ห้ามย้อมหรือกัดสีผมหรืออ่ืน ๆ  
ในลักษณะเป็นการเสริมสวย ห้ามไว้จอนไว้หนวดไว้เครา  ห้ามกันขอบกันหน้า  
      ๒. นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๒.๑ เสื้อ เป็นแบบเชิ้ต คอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง เนื้อหนา ผ่าอกตลอด มีสาบที่ 
อกเสื้อกว้าง ๓.๕ – ๔  เซนติเมตร กระดุมสีขาวแบบศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร จ านวน ๕ เม็ด แขนเสื้อยาว เหนือ
ข้อศอกขึ้นมา ๕ เซนติเมตร มีกระเป๋าติดแนวราวนมเบื้องซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้างตั้งแต่ ๘ – ๑๒ เซนติเมตร 
ลึก ๑๐ เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ เมื่อสวมใส่ให้ชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง มองเห็นเข็มขัดชัดโดยรอบ 
    ๒.๒ กางเกง ผ้าสีด าพ้ืนเรียบ (ห้ามใช้ผ้าเสิร์จ ผ้าลินิน ผ้ากระสอบ หรือ
ผ้าหางกระรอก) มีจีบหน้า ๒ จีบ มีหูเข็มขัด ๖ – ๗ หู ขาสั้นเหนือสะบ้าหัวเขา่ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร เมื่อยืนตรง  
ขากางเกงกว้างจากต้นขา ๒ - ๘  เซนติเมตร ความกว้างของปลายขาพับเข้าในกว้าง ๓ - ๕ เซนติเมตร ผ่ากลาง
ส่วนหน้าติดซิป มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า  ไม่มีกระเป๋าหลัง กางเกงต้องสวมทับชายเสื้อไว้
ให้เรียบร้อย ห้ามเปลี่ยนแปลงสีของกางเกง      

๒.๓ เข็มขดั อนุญาตให้ใช้เข็มขัดหนังสีด าขนาดกว้าง  ๓ เซนติเมตร  
หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สายหนังไม่มีลวดลาย มีปลอกสีด าส าหรับสอดปลายเข็มขัด  ห้าม
เสริมแต่งเข็มขัดในลักษณะอ่ืนใด 
    ๒.๔ รองเท้า ให้ใช้รองเทา้ผ้าใบสีด าชนิดผูกเชือก ผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลายหรือ 
สีอื่นปน โดยสอดเชือกผูกรองเท้าทุกรูของรองเท้า 
    ๒.๕ ถุงเท้า สีขาวข้อสั้นขอบหนา ไม่มีลวดลาย ยาวเหนือตาตุ่มไมน่้อยกว่า ๕ 
เซนติเมตร  ไม่พับหรือไม่ม้วนถุงเท้า  
    ๒.๖ ทรงผม รองทรงสูง ด้านหน้าสั้นยาวไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ส่วนด้านข้าง
ด้านหลังตัดเกรียนติดหนังศีรษะ ผมห้ามใส่เยล น้ ามันสเปรย์ ครีมแต่งผม ห้ามย้อมหรือกัดสีผมหรืออ่ืน ๆ  
ในลักษณะเป็นการเสริมสวย ห้ามไว้จอนไว้หนวดไว้เครา ห้ามกันขอบกันหน้า  
   ๓. นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๓.๑ เสื้อ ผ้าสีขาวเกลี้ยง  คอปกกะลาสีแบบคอพับในตัว ลึกพอสวมศีรษะ 
ได้สะดวก สาบเสื้อตลบเข้าข้างในปกเสื้อ มีขนาด ๑๐ เซนติเมตร แขนเสื้อยาวเหนือข้อศอกประมาณ ๕ 
เซนติเมตร ปลายแขนเสื้อจีบเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้า ๒ ชิน้ ชิ้นที่ท าขอบแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร เมื่อยืนตรง 
ความยาวของตัวเสื้อวัดจากข้อมือขึ้นมาประมาณ ๕ – ๑๐ เซนติเมตร ชายขอบเสื้อด้านล่างมีรอยพับ ๒ – ๓ 



๘ 

 

เซนติเมตร ขนาดตัวเสื้อพอเหมาะกับตัว ไม่รัดเอว ริมขอบล่างด้านหน้าติดกระเป๋า ๑ กระเป๋า  ขนาดพอเหมาะกับ
ขนาดของเสื้อและให้ผูกหูกระต่ายสีกรมท่าที่คอเสื้อ 
    ๓.๒ กระโปรง ผ้าพ้ืนเรียบธรรมดาสีกรมท่า ไม่ใช้ผ้ามัน ด้านหน้าและด้านหลัง
พับเป็นจีบ ด้านละ ๖ จีบ ( รวม ๑๒ จีบ ) หันจีบออกด้านนอก แต่ละจีบลึก ๓ เซนติเมตร เย็บทับจีบกระโปรง
จากขอบเอว ลงมายาว ๑๐ เซนติเมตร มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บกระโปรงข้างขวาของกระโปรง ๑ กระเป๋า ( ไม่มี
กระเป๋าซ่อนทางด้านหน้าของขอบกระโปรง ) ความยาวของกระโปรง ยาวคลุมหัวเข่าลงไปประมาณ ๕ - ๑๐ 
เซนติเมตร ชายกระโปรงด้านล่างพับเข้าด้านในกว้าง ๔  เซนติเมตร  ชายกระโปรงไม่สอบเข้าหากัน และไม่รัดรูป  
    ๓.๓ ถุงเท้า สีขาวข้อสั้นขอบหนา ไม่มีลวดลาย ยาวเหนือตาตุ่มไม่น้อยกว่า ๕ 
เซนติเมตร  ไม่พับหรือไม่ม้วนถุงเท้า     

๓.๔ รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหนังสีด า  หัวมน  แบบหุ้มส้น  ส้นสูงไม่เกิน ๓  
เซนติเมตร  มีสายรัดหลังเท้า รองเท้าผ้าใบให้ใช้สีขาวล้วน ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน 
    ๓.๕ ผมหรือทรงผม ให้ไว้ผมยาว โดยรวบผมทั้งหมดรัดด้วยยางสีด า ห้ามมี
ลวดลาย บริเวณต าแหน่งกลางศีรษะด้านหลัง  การวัดความยาวผมต้องปล่อยผม เริ่มวัดจากขอบบนของปกเสื้อ   
ลงมาไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ผูกผมด้วยโบว์สีกรมท่าของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ไม่ซอย ไม่ดัด ไม่เปลี่ยนสีผม  
ไม่ไว้ผมทรงหน้าม้าปรกหน้า ห้ามใช้สเปรย์หรือน้ ามันใส่ผม  อนุญาตให้ใช้กิ๊บสีด าเท่านั้น หากไม่รวบผมให้ไว้ปลายผม 
เสมอกันทุกด้านโดยความยาวเสมอติ่งหู 
    ๓.๖ การตกแต่งใบหน้า ห้ามใช้เครื่องส าอางใด ๆ ตกแต่งบริเวณใบหน้าหรือ
ส่วนอื่นใดของร่างกายที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน   

๔. นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๔.๑ เสื้อ ให้ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร แบบเชิ้ตคอตั้ง ผ่าอกตลอด ไม่มี
สาบนอกและเกล็ดหลัง กระดุมสีขาวกลม แขนเสื้อสั้นเหนือข้อศอกขึ้นมาประมาณ ๕ เซนติเมตร ปลายแขนจีบ
เล็กน้อยประกอบด้วยผ้า ๒ ชิ้น ชิ้นที่ท าขอบแขนกว้างประมาณ ๓ เซนติเมตร ความยาวของตัวเสื้อ  เมื่อใส่กระโปรง
ทับแล้วยกแขนทั้ง ๒ ข้างขึ้นเหนือศีรษะ ชายเสื้อจะไม่หลุดออกนอกกระโปรง ขนาดเสื้อพอเหมาะกับตัวไม่รัดรูป
หรือหลวมเกินไป ไม่มีกระเป๋าเสื้อ       

๔.๒ กระโปรง ผ้าพ้ืนเรียบธรรมดาสีกรมท่า ไม่ใช้ผ้ามัน ด้านหน้าและด้านหลัง 
พับเป็นจีบ ด้านละ ๖ จีบ ( รวม ๑๒ จีบ ) หันจีบออกด้านนอก แต่ละจีบลึก ๓ เซนติเมตร เย็บทับจีบกระโปรง
จากขอบเอว ลงมายาว ๑๐ เซนติเมตร มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บกระโปรงข้างขวาของกระโปรง ๑ กระเป๋า ( ไม่มี
กระเป๋าซ่อนทางด้านหน้าของขอบกระโปรง ) ความยาวของกระโปรง ยาวคลุมหัวเข่าลงไปประมาณ ๕ - ๑๐ 
เซนติเมตร ชายกระโปรงด้านล่างพับเข้าด้านในกว้าง ๔  เซนติเมตร  ชายกระโปรงไม่สอบเข้าหากัน และไม่รัดรูป  

 ๔.๓ เข็มขดั อนุญาตให้ใช้เข็มขัดหนังสีด าขนาดกว้าง  ๓ เซนติเมตร  
หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สายหนังไม่มีลวดลาย มีปลอกสีด าส าหรับสอดปลายเข็มขัด  ห้าม
เสริมแต่งเข็มขัดในลักษณะอ่ืนใด 
 



๙ 

 

    ๔.๔ ถุงเท้า สีขาวข้อสั้นขอบหนา ไม่มีลวดลาย ยาวเหนือตาตุ่มไม่น้อยกว่า ๕ 
เซนติเมตร  ไม่พับหรือไม่ม้วนถุงเท้า     

๔.๕ รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหนังสีด า  หัวมน  แบบหุ้มส้น  ส้นสูงไม่เกิน ๓  
เซนติเมตร  มีสายรัดหลังเท้า รองเท้าผ้าใบให้ใช้สีขาวล้วน ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน 
    ๔.๖ ผมหรือทรงผม ให้ไว้ผมยาว โดยรวบผมทั้งหมดรัดด้วยยางสีด าห้ามมี
ลวดลาย บริเวณต าแหน่งกลางศีรษะด้านหลัง  การวัดความยาวผมต้องปล่อยผม เริ่มวัดจากขอบล่างของปกเสื้อ   
ลงมาไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ผูกผมด้วยโบว์สีกรมท่าของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ไม่ซอย ไม่ดัด ไม่เปลี่ยนสีผม  
ไม่ไว้ผมทรงหน้าม้าปรกหน้า ห้ามใช้สเปรย์หรือน้ ามันใส่ผม  อนุญาตให้ใช้กิ๊บสีด าเท่านั้น หากไม่รวบผมให้ไว้ปลายผม 
เสมอกันทุกด้านโดยความยาวเสมอติ่งหู 
    ๔.๗ การตกแต่งใบหน้า ห้ามใช้เครื่องส าอางใด ๆ ตกแต่งบริเวณใบหน้าหรือ
ส่วนอื่นใดของร่างกายที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน   
   ๕. เครือ่งหมายของโรงเรียน 
       ๕.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๕.๑.๑ ให้ปักอักษรย่อ ร.ร. ที่อกเสื้อเบื้องขวา ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงินเข้ม 
ขนาดความสูง ๑.๕ เซนติเมตร 
    ๕.๑.๒ ให้ปักชื่อ – สกุล ของนักเรียนที่อกเสื้อเบื้องขวาใต้อักษรย่อ ร.ร.  
ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงินเข้ม ขนาดความสูงประมาณ ๐.๕ เซนติเมตร  
    ๕.๑.๓ ให้ปักหมายเลขระบุห้องเรียน ด้วยเลขอารบิกที่อกเสื้อเบื้องซ้าย โดยอยู่
ในระดับเดียวกันกับชื่อ – สกุล  
     ต้องใช้สีของด้ายหรือไหม ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้ าเงิน ตามล าดับแทน
สัญลักษณ์ในแต่ละระดับชั้น หมุนเวียนกันไปทุก ๓ ปี นักเรียนเข้าใหม่ปีใด ตรงกับสีใด ให้ใช้สีนั้นไปตลอด ๓ ปี 
ส าหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ก าหนดไว้ดังนี้ 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปักด้วยด้ายหรือไหม สีเขียว 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ปักด้วยด้ายหรือไหม สีน้ าเงิน 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปักด้วยด้ายหรือไหม สีแดง 
   (ตัวอย่าง นักเรียนเรียนอยู่ชั้น ม.๑/๕ ต้องปักเลข “5” ด้วยไหมสีเขียว บนอกเสื้อ 
เบื้องซ้ายเหนือกระเป๋า การใช้สีดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไปและใช้ไปจนจบหลักสูตร) 
        ๕.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๕.๒.๑ ให้ปักอักษรย่อ ร.ร. ที่อกเสื้อเบื้องขวา ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงินเข้ม 
ขนาดความสูง ๑.๕ เซนติเมตร 
    ๕.๒.๒ ให้ปักสัญลักษณ์เสมาครอบรูปเพชรที่อกเสื้อเบื้องขวาเหนืออักษรย่อ 
ร.ร. เล็กน้อย โดยใช้พิมพ์ของโรงเรียน 
 



๑๐ 

 

    ๕.๒.๓ ให้ปักชื่อ – สกุล ของนักเรียนที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ด้วยด้ายหรือไหม 
สีน้ าเงินเข้ม ขนาดความสูงประมาณ ๐.๕ เซนติเมตร  
    ๕.๒.๔ ให้ปักหมายเลขระบหุ้องเรียน ด้วยเลขอารบิกท่ีอกเสื้อเบื้องซ้าย เหนือ
ชื่อ – สกุล เล็กน้อย 
     ต้องใช้สีของด้ายหรือไหม ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้ าเงิน ตามล าดับแทน
สัญลักษณ์ในแต่ละระดับชั้น หมุนเวียนกันไปทุก ๓ ปี นักเรียนเข้าใหม่ปีใด ตรงกับสีใด ให้ใช้สีนั้นไปตลอด ๓ ปี 
ส าหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ก าหนดไว้ดังนี้ 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปักด้วยด้ายหรือไหม สีเขียว 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ปักด้วยด้ายหรือไหม สีน้ าเงิน 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปักด้วยด้ายหรือไหม สีแดง 
   (ตัวอย่าง นักเรียนเรียนอยู่ชั้น ม.๔/๕ ต้องปักเลข “5” ด้วยไหมสีเขียว บนอกเสื้อ 
เบื้องซ้ายเหนือกระเป๋า การใช้สีดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไปและใช้ไปจนจบหลักสูตร) 
       ๖. เครื่องแบบพลศึกษา 
             นักเรียนต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน การดัดแปลง 
เครื่องแต่งกาย ชุดพลศึกษาให้ผิดไปจากรูปแบบเดิม ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบ และพึงทราบว่า ชุดพลศึกษา
ไม่ใช่เครื่องแบบนักเรียน การแต่งกายชุดพลศึกษา แต่งได้เฉพาะวันที่มีการเรียนวิชาพลศึกษาเท่านั้น ชุดพลศึกษา
ของโรงเรียนแบ่งเป็น 2 แบบดังนี้ 
    ๖.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย  
     ๖.1.1 เสื้อพลศึกษา เป็นเสื้อเชิ้ตสีน้้าเงิน ลักษณะคอโปโล แขนสั้น  
มีสัญลักษณ์ “รูปเพชร” และชื่อโรงเรียนรัตนราษฎร์บ้ารุงที่กระเป๋าเสื้อเบื้องซ้าย โดยปักหมายเลขอารบิก 
ระบุห้องเรียนด้วยด้ายหรือไหมตามสีที่โรงเรียนก้าหนด เหมือนกับเครื่องแบบนักเรียนเหนือกระเป๋าเสื้อ  และ 
ปักชื่อ – นามสกุล ของนักเรียนด้วยด้ายหรือไหมสีน้้าเงินเข้มที่อกเสื้อเบื้องขวา 
     ๖.1.2 กางเกงพลศึกษา เป็นกางเกงวอร์ม ตามแบบที่โรงเรียนก้าหนด และให้
ใช้ของโรงเรียนเท่านั้น 
     ๖.1.3 รองเท้าและถุงเท้า 
              รองเท้า ส้าหรับนักเรียนชาย ใช้รองเท้าผ้าใบสีด้าเหมือนการแต่งกาย 
ชุดนักเรียน ส่วนนักเรียนหญิง ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวชนิดหุ้มส้น  ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ห้ามใช้รองเท้า
ชนิดที่มีสายคาดรัดที่หลังเท้าเด็ดขาด การสวมรองเท้าต้องสวมเต็มเท้าไม่สวมแบบเหยียบส้นเท้า 
               ถุงเท้า ส าหรับนักเรียนชาย – หญิง ใช้สีขาวข้อสั้นขอบหนา ไม่มี
ลวดลาย ยาวเหนือตาตุ่ม ๕ เซนติเมตร  ไม่พับหรือไม่ม้วนถุงเท้า   
      การแต่งกายชุดพลศึกษา นักเรียนชายและนักเรียนหญิง เมื่อแต่ง 
ชุดพลศึกษาให้ปล่อยชายเสื้อไม่ต้องทับไว้ในกางเกงวอร์ม 
    ๖.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 
     ๖.๒.1 เสื้อพลศึกษา เป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้า ลักษณะคอโปโล แขนสั้น  
มีสัญลักษณ์ “รูปเพชร” และชื่อโรงเรียนรัตนราษฎร์บ้ารุงที่กระเป๋าเสื้อเบื้องซ้าย โดยปักหมายเลขอารบิก 
ระบุห้องเรียนด้วยด้ายหรือไหมตามสีที่โรงเรียนก้าหนด เหมือนกับเครื่องแบบนักเรียนเหนือกระเป๋าเสื้อ  และ 



๑๑ 

 

ปักชื่อ – นามสกุล ของนักเรียนด้วยด้ายหรือไหมสีน้้าเงินเข้มที่อกเสื้อเบื้องขวา 
     ๖.๒.2 กางเกงพลศึกษา เป็นกางเกงวอร์ม ตามแบบที่โรงเรียนก้าหนด และ 
ให้ใช้ของโรงเรียนเท่านั้น 
     ๖.๒.3 รองเท้าและถุงเท้า 
              รองเท้า ส้าหรับนักเรียนชาย ใช้รองเท้าผ้าใบสีด้าเหมือนการแต่งกาย 
ชุดนักเรียน ส่วนนักเรียนหญิง ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวชนิดหุ้มส้น  ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ห้ามใช้รองเท้า
ชนิดที่มีสายคาดรัดที่หลังเท้าเด็ดขาด การสวมรองเท้าต้องสวมเต็มเท้าไม่สวมแบบเหยียบส้นเท้า 
      ถุงเท้า ส าหรับนักเรียนชาย – หญิง ใช้สีขาวข้อสั้นขอบหนา ไม่มี
ลวดลาย ยาวเหนือตาตุ่ม ๕ เซนติเมตร  ไม่พับหรือไม่ม้วนถุงเท้า   
      การแต่งกายชุดพลศึกษา นักเรียนชายและนักเรียนหญิง เมื่อแต่ง 
ชุดพลศึกษาให้ปล่อยชายเสื้อไม่ต้องทับไว้ในกางเกงวอร์ม 
   ๗. เครื่องแบบลูกเสือ ให้ใช้ระเบียบการเครื่องแบบลูกเสือแห่งชาติ กรมพลศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 
   ๘. เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้ใช้ระเบียบการเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
กรมการรักษาดินแดน 

๙. นักเรียนชายและนักเรียนหญิงทุกระดับชั้น ห้ามใส่หรือใช้เครื่องประดับทุกชนิด  
ยกเว้นต่างห ูต้องใส่ต่างหูวงเล็กติดติ่งหูสีเงิน ๑ คู่เท่านั้น  และสร้อยคอใส่ได้เฉพาะสร้อยพระที่เป็นเงินหรือสเตนเลส 
ความยาว ๒๒ – ๒๕ เซนติเมตร ต้องห้อยพระตรงกลางหน้าอกเท่านั้น  
     ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนไว้เล็บยาว แต่งเล็บ ทาเล็บหรือตกแต่งส่วนต่าง ๆ  
ของร่างกาย เช่น ห้ามกันคิ้ว ห้ามดัดขนตา ห้ามสักรูปต่าง ๆ บนร่างกาย และไม่อนุญาตใส่คอนแท็คเลนส์แฟชั่น 
   ๑๐. เครื่องแบบชุมนุมต่าง ๆ ที่นักเรียนเลือกเรียน ให้ใช้ตามค าสั่งของแต่ละชุมนุม 
ที่ก าหนดขึ้น 
   ๑๑. การใช้โทรศัพท์ ให้ปฏิบัติตามหมวดว่าด้วยการใช้โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ 
 

หมวดที่ ๔ 
ว่าด้วย การลงโทษนักเรียนของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 

 
  นักเรียนที่กระท าความผิด ทางโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปน็ต้นไป ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ 
                                    นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” 



๑๒ 

 

   (๒) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
   (๓) ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  
                                    พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   (๔) ในระเบียบนี้ 
   “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ 
อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
นั้น 
   “กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติผ่าฝืนระเบียบ 
ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา 
   “การลงโทษ” หมายความว่าการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยมี
ความมุ่งหมายเพ่ือการอบรมสั่งสอน 
   (๕) โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้ 
    (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
    (๒) ท าทัณฑ์บน  

  (๓) ตัดคะแนนความประพฤติ  
  (๔) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  (๖) ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษ 
ด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรง  
ของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย 

  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติ 
ไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และกลับพฤติกรรมตนในทางที่ดีต่อไป 

  ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย
เป็นผู้มีอ านาจการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 

  (๗) การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
  (๘) การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม สภาพ

นักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยัง
ไม่เข็ดหลาบ 

  การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

  (๙) การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 



๑๓ 

 

  (๑๐) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนและนักศึกษา 
กระท าความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 

 
หมวดที่ ๕ 

ประเภทของการกระท าความผิด การตัดคะแนนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
และการลงโทษหรือปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

 
ข้อ ๑๘ นักเรียนจะถูกตัดคะแนนเมื่อมีความประพฤติท่ีไม่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์การตัดคะแนน

พฤติกรรม ดังนี้ 
  

ลักษณะการกระท าผิด ตัดคะแนน
พฤติกรรม 

มาโรงเรียนหลังเวลา 08.00 น. เกิน 1 ครัง้ 5 
ไม่ตั้งใจเรียนหรือก่อกวนความสงบในห้องเรียน เกิน ๑ ครั้ง 5 
เข้าห้องเรียนช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เกิน ๑ ครั้ง ๕ 
ไม่เข้าห้องเรียนหรือหนีเรียนอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน 5 
ใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน ได้แก่  แหวน  สร้อยข้อมือ  ก้าไลข้อมือ  สร้อยคอ 
ที่ไม่ใช่เงินหรือสเตนเลส  และต่างหูที่ไม่ใช่วงเล็กติดติ่งหูสีเงิน 

5 

แต่งกายผิดระเบียบตามที่ระบุรายละเอียดไว้ในหมวดที่ ๓ ข้อ ๑๗ มาโรงเรียน 5 
ขาดเรียนโดยไม่ส่งใบลา เกิน 1 ครั้ง 5 
ซื้อของหรือถ่ายเอกสารในเวลาเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนประจ้ารายวิชา 
เกิน 1 ครั้ง 

5 

ไม่มีอุปกรณ์การเรียนมาเรียน  5 
ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 5 
วางอุปกรณ์ทุกประเภทในการจองพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 5 
น้าเครื่องส้าอางหรืออุปกรณ์เสริมสวย ที่ไม่เหมาะสมกับสถานภาพการเป็นนักเรียน 
มาโรงเรียน 

10 

แต่งหน้าหรือเสริมสวยในขณะที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน ๑๐ 
ไม่ทิ้งขยะในที่ที่ก้าหนดไว้ 10 
น้าอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทขึ้นบนอาคาร ยกเว้น น้้าเปล่า 10 
รับประทานอาหารนอกบริเวณโรงอาหาร 10 
น้าภาชนะใส่อาหารออกนอกบริเวณโรงอาหาร 10 
สั่งซื้ออาหารจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียน 10 
ซื้ออาหารจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียน ๑๐ 
ทรงผมผิดระเบียบตามท่ีระบุรายละเอียดไว้ในหมวดที่ ๓ ข้อ ๑๗  มาโรงเรียน 10 

  



๑๔ 

 

ลักษณะการกระท าผิด ตัดคะแนน
พฤติกรรม 

ใช้โทรศัพทม์ือถือในเวลาเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนประจ้ารายวิชา 10 
ชาร์จแบตโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมสวยที่ต้องใช้ไฟฟ้า ๑๐ 
ออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต 10 
ใช้ค้าพูดที่ไม่เหมาะสมต่อที่ประชุมชน 15 
น้าสินค้าเข้ามาจ้าหน่ายในโรงเรียน ๒๐ 
หนีโรงเรียนไปมั่วสุมในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม 20 
ทุจริตในการสอบ โดยมีการบันทึกเปน็หลักฐาน 20 
ซ้อนจักรยานยนต์ด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน 20 
น้าบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายปกครอง 20 
ปลอมแปลงลายมือชื่อของบุคคลอ่ืน โดยไม่ได้รับอนุญาต 20 
ผู้ปกครองไม่มาตามที่โรงเรียนนัดหมาย โดยไม่มีสาเหตุอันสมควร 20 
ลงข้อความทีไ่ม่เหมาะสม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง
ของบุคคลและโรงเรียน 

30 

ก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียน  30 
ก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียนต่อเนื่องจนไปถึงภายนอกโรงเรียน 
หรือน้าบุคคลภายนอกมาร่วมสมทบในการทะเลาะวิวาท 

 
50 

มีสื่อลามกอนาจารหรืออุปกรณ์เล่นการพนันทุกชนิด 50 
ขโมยหรือยักยอกทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือโรงเรียน 50 
ข่มขู ่ รีดไถ  กรรโชกทรัพย์สินของผู้อ่ืน 50 
เล่นการพนันทุกประเภทภายในโรงเรียน 50 
มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวในที่สาธารณะ   50 
ค้าประเวณีหรือเป็นคนชักน้าให้มีการค้าประเวณี 50 
พกพาอาวุธทุกชนิดเข้ามาในโรงเรียน 50 
ท้าลายทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนในโรงเรียน 50 
มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกประเภท 60 
น้าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้ามาในโรงเรียน 60 

 
 ข้อ ๑๙  นักเรียนที่กระท้าผิดระเบียบของโรงเรียน หรือการกระท้าที่ท้าให้เกิดความเสื่อมเสีย 

แก่ชื่อเสียงของโรงเรียน สังคม หมู่คณะ หรือประพฤติฝ่าฝืนตามกฎกระทรวง ก้าหนดความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ้ารุงจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบนี้ ซึ่งโทษที่จะลงโทษ 
แก่นักเรียนที่กระท้าผิดมี ๔ สถาน ดังนี้ 
   (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
   (๒) ท าทัณฑ์บน  



๑๕ 

 

 (๓) ตัดคะแนนความประพฤติ  
 (๔) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  การลงโทษนักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ให้เป็นไปเพ่ือว่ากล่าวสั่งสอน โดยเจตนา 
ที่จะแก้ไขความประพฤติท่ีไม่ดีของนักเรียนให้รู้ส านึกในความผิดที่กระท า ละเว้นการประพฤติชั่ว และปรับปรุง
พฤติกรรมของตนในทางท่ีดีต่อไป โดยผู้ที่จะลงโทษจะต้องท าการสอบสวนให้ปรากฏซึ่งข้อเท็จจริงให้ชัดแจ้ง 
ว่านักเรียนผู้นั้นได้กระท าผิดและสมควรถูกลงโทษ 

 การลงโทษตาม (๓) และ (๔) ก่อนลงโทษให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบ 
ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงให้ลงโทษได้ ในการลงโทษนักเรียนทุกครั้งให้โรงเรียน
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐาน โดยจัดท าแบบบันทึกให้เหมาะสม มีการจัดเก็บและแจ้งให้ผู้ปกครอง
ของนักเรียนรับทราบด้วยทุกครั้ง 
 

 ข้อ ๒๐  การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าผิดทุกสถาน ซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียน
ได้ออกค าสั่งของโรงเรียนมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สามารถว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนได้ 

 
 ข้อ ๒๑  การตัดคะแนนพฤติกรรม การตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน เป็นการลงโทษเพ่ือให้

นักเรียนได้ระมัดระวังตัวในการประพฤติผิดระเบียบและส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี ถูกต้องตามระเบียบ
โรงเรียน เพื่อให้เป็นการร่วมกันอบรม ตักเตือน ป้องปราม มิให้นักเรียนประพฤติตนผิดระเบียบของโรงเรียน ดังนั้น
จึงให้ครูและบุคลากรทุกคนมีอ านาจในตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน  

 
 ข้อ ๒๒ การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ให้ครูที่ปรึกษาประสานงานกับฝ่ายปกครองนักเรียน เพ่ือท า

หนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียนให้รับทราบพฤติกรรมของนักเรียน 
     
 ข้อ ๒๓ การเชิญผู้ปกครองมาพบทีโ่รงเรียน  ให้ครูที่ปรึกษาประสานงานกับฝ่ายปกครอง

นักเรียน เพ่ือท าหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือปรึกษาหารือกับทางโรงเรียนในการร่วมมือแก้ไขปัญหานักเรียน 
  

ข้อ ๒๔  การท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน มีดังนี้ 
   (๑) ส่งตัวให้รับการอบรมตักเตือน จากครูที่ปรึกษาหรือฝ่ายปกครองนักเรียน 
   (๒) ให้บันทึกการท าความดีซึ่งมีครูในโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง รับรองเป็นพยาน ตามท่ี
ก าหนด 
   (๓) ให้รายงานตัวเป็นประจ า ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
   (๔) ให้ท าบันทึกสัญญาปรับปรุงพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
   (๕) ให้เข้ารับการอบรมเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมตามที่ก าหนด 
 



๑๖ 

 

ข้อ ๒๕  การท าทัณฑ์บน ให้พิจารณาท าทัณฑ์บนแก่นักเรียนที่ท าผิดและถูกตัดคะแนน
พฤติกรรมตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป  

 
  ข้อ ๒๖ เกณฑ์การลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติ 

(๑) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 30 – ๔๕  คะแนน โรงเรียนท้าหนังสือ
แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ 

(๒) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 50 – ๖๕ คะแนน  เชิญผู้ปกครองมา
พบและบันทึกน้านักเรียนไปอบรมดูแลเอง 3 วัน  

(๓) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๗0 – ๗๕ คะแนน  เชิญผู้ปกครองมา
พบและบันทึกน้านักเรียนไปอบรมดูแลเอง 5 วัน  

(๔) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 80 – ๙๕ คะแนน  เชิญผู้ปกครองมา
พบและบันทึกน้านักเรียนไปอบรมดูแลเอง 7 วัน  

(๕) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 100 คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบและ
บันทึกเสนอผู้อ้านวยการพิจารณาย้ายโรงเรียน 

หมายเหตุ    
 - นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป โรงเรียนจะไม่ออก 

ใบรับรองความประพฤติให้แก่นักเรียน ที่มีความประสงค์น้าไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการท้าประโยชน์
ส่วนตน 
      - นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ ๕0 คะแนนขึ้นไป ต้องเข้าร่วมกิจกรรม 
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม โดยผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
  - นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติน้อยกว่า ๕๐ คะแนน ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทัง้หมด 
  - นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม แล้วนั้น คะแนนพฤติกรรมที่ถูกตัด
จะถูกลบล้างหมดไป 
 
   ข้อ ๒๗ ผู้มีอ้านาจลงโทษนักเรียน 
   ครู-อาจารย์ทุกท่านมีอ้านาจในการลงโทษนักเรยีน ตามค้าสั่งโรงเรียนรัตนราษฎร์บ้ารุง 
เรื่อง มอบหมายอ านาจการลงโทษนักเรียน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
   (๑) ลงโทษนักเรียน โดยการว่ากล่าว ตักเตือน 
   (๒) ลงโทษนักเรียน โดยการให้นักเรียนท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   (๓) ลงโทษนักเรียน โดยการให้ย้ายสถานศึกษาหรือให้ผู้ปกครองมาท าเรื่องลาออก  
   (๔) ครู-อาจารย์ทุกท่าน มีอ านาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒ 
   (๕) หัวหน้าระดับ มีอ านาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒ 



๑๗ 

 

   (๖) ผู้อ านวยการโรงเรียน มีอ านาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑, ๒, ๓ 
 

หมวดที๖่ 
การเพิ่มคะแนนพฤติกรรม และ การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 
  ข้อ ๒๘ นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือเมื่อ
เปิดภาคการศึกษาใหม่ ยกเว้นนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้มีคะแนนสะสม
เท่าท่ีก าหนดไว้ 
 

  ข้อ ๒๙ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการเพ่ิมคะแนนพฤติกรรม มีดังนี้ 
 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ คะแนนพฤติกรรมที่เพิ่ม 
สร้างชื่อเสียง ระดับโรงเรียน 
สร้างชื่อเสียง ระดับจังหวัด 
สร้างชื่อเสียง ระดับภาค 
สร้างชื่อเสียง ระดับประเทศ 
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้รับอันตราย 
แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 
ประพฤติตนเป็นคนดีจนได้รับการยกย่อง 
เสียสละเวลาช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน 
บ าเพ็ญประโยชน์ ระดับโรงเรียน 
บ าเพ็ญประโยชน์ ระดับจังหวัด 
บ าเพ็ญประโยชน์ ระดับภาค 
บ าเพ็ญประโยชน์ ระดับประเทศ 
ท าความสะอาด บ าเพ็ญประโยชน์ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๕๐ 
๕๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๕๐ 
๕ 

 
ข้อ ๓๐ แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

   (๑) นักเรยีนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จะได้รับคะแนนพฤติกรรมเพ่ิมข้ึน ตามลักษณะ 
                                    ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (๒) ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเสนอข้อเพ่ิมพฤติกรรม คะแนนพฤติกรรม 

     ที่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ โดยเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบเอกสาร   
     หลักฐานถ้าม ี
 
 



๑๘ 

 

  ข้อ ๓๑ นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและส่วนรวม 
จึงควรแก่การยกย่อง เชิดชู หรือประกาศเกียรติคุณ ให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ส่งรายชื่อนักเรียนให้แก่คณะกรรมการ
ฝ่ายปกครองนักเรียนพิจารณา 
 

หมวดที่ ๗ 
การใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสาร 

 
  ข้อที่ ๓๒ โทรศัพท์มือถือ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าโทรศัพท์มือถือมา
ใช้ในโรงเรียน (นอกจากได้รับอนุญาตจากครูฝ่ายปกครองนักเรียน) 

(๑) หากนักเรียนน าโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนและเกิดสูญหาย ทางโรงเรียน 
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

(๒) หากนักเรียนน าโทรศัพท์ออกมาใช้ในเวลาราชการ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม 
ทางโรงเรียนจะท าการยึดโทรศัพท์ แล้วให้ผู้ปกครองมารับคืน 
 

หมวดที่ ๘ 

แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 

 

  ข้อที่ ๓๓ แนวทางปฏิบัติในกรณีเมื่อมีนักเรียนกระท าผิด 

(๑) ครูทุกท่านมีสิทธิและหน้าที่ในการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิดได้ในทันที 
ที่พบว่านักเรียนกระท าผิด ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
   (๒) กรณีท่ีครูหรือบุคลากรพบนักเรียนกระท าผิดให้แจ้งต่อครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับ
ของนักเรียนที่ท าผิด หรือฝ่ายปกครองนักเรียน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
   (๓) ให้ครูที่ปรึกษา และครูหัวหน้าระดับเป็นผู้ด าเนินการเบื้องต้นในการร่วมสอบสวน
ความผิด อบรมดูแลนักเรียนร่วมกับฝ่ายปกครองนักเรียน โดยบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนตามที่ก าหนดไว้เป็น
หลักฐาน และแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบทุกครั้ง 
   (๔) การให้นักเรียนท ากจิกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ฝ่ายปกครองนักเรียน 
เป็นผู้มอบหมายให้ท ากิจกรรม และควบคุมดูแล 
   (๕) ในกรณีที่การกระท าความผิดของนักเรียนเป็นความผิดอันจะน ามาซึ่งความเสียหาย
หรืออาจเกิดอันตรายต่อตัวนักเรียนเอง ผู้อ่ืนและส่วนรวมอย่างร้ายแรง หรือเกินกว่าอ านาจหน้าที่ของโรงเรียน 
เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกโรงเรียน หรือเป็นการกระท าความผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงให้ฝ่ายปกครองนักเรียน
เสนอต่อผู้อ านวยการ เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ช านาญการเฉพาะ ในการด าเนินการตามสมควร
ต่อไป 



๑๙ 

 

  ข้อ ๓๔ การแกไ้ข ปรับปรุง ผ่อนผัน หรือยกเลิกระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการฝ่ายปกครอง

นักเรียน เสนอขอความคิดเห็นต่อผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงด าเนินการได้ 

   

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 

 

   ลงชื่อ  

        (นายนิวัตร   วงศ์วิลัย) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 

 


