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 เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความรู้  มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  
จริยธรรม  รู้จักรับผิดชอบตนเอง  เติบโตเป็นพลเมืองดี  และ  เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติ เพ่ือให้การ
เรียนการสอนของครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้กำหนดระเบียบออกเป็น  2  หมวด  ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ 1 
บทกำหนดโทษ 

 
1. การลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา  พ.ศ. 2548     

(ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  122 ตอนพิเศษ  35 ง. : 26  เมษายน  2548 ) ซึ่งมีดังนี้ 
- ว่ากล่าวตักเตือน 
- ตัดคะแนนความประพฤติ 
- ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- ทำทัณฑ์บน 

 
     2.   การตัดคะแนนความประพฤติโรงเรียนได้วางเกณฑ์เกี่ยวกับการตัดคะแนนความประพฤติดังนี้ 
           ระดับความผิดที่ตัดคะแนนครั้งละ 5  คะแนน  หรือว่ากล่าวตักเตือนได้แก่ พฤติกรรมดังนี้ 

1. สวมเครื่องประดับ สร้อยสเตนเลส เชือกร่ม และสร้อยพระเท่านั้น 
2. ไม่นำกระเป๋าหนังสืออ่ืนมาโรงเรียน ( ต้องมีกระเป๋าสะพายของโรงเรียนเป็นหลัก ) 
3. รับประทานอาหารนอกเวลา ( ก่อนเวลาที่กำหนด ) 
4. มาโรงเรียนสาย ( มาโรงเรียนสายหลัง 07.45 น. ) ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 
5. ทิ้งขยะไม่เป็นที่ 
6. แต่งกายผิดระเบียบ 
7. เล็บยาว/ทาสีเล็บ 
8. ไว้หนวด เครา 
9. ไม่สแกนยืนยันตัวตน เข้า-ออก ตามเวลาที่กำหนด 

ม.ต้น สแกนกลับ 15.45 น. 
ม.ปลาย สแกนกลับ 16.00 น. 

10. ไม่จูงรถ ไม่ดับเครื่องรถเข้าโรงเรียน 
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     ระดับความผิดที่ตัดคะแนนครั้งละ  10  คะแนน  ได้แก่พฤติกรรมดังนี้ 

1. ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ 
2. หนีคาบเรียน / คาบกิจกรรม 
3. มีสื่อลามก 
4. ทรงผมผิดระเบียบ 
5. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด/ครั้ง 
6. ย้อมหรือกัดสีผม 
7. แกล้งเพื่อน 
8. ว่าหรือล้อเลียนครู 
9. ทุจริตในการสอบ 
10. แต่งหน้า – ทาปาก 
11. ขัดคำสั่งครู 
12. ไม่สวมหมวกกันน็อก 

 
      พฤติกรรมความผิด   ครั้งละ  15  คะแนน 

1. อำนวยความสะดวกให้เพ่ือนหรือบุคคลอ่ืนกระทำความผิด 
2. ไม่นำรถจักรยานยนต์ไปจอดในที่ที่โรงเรียนกำหนด 

 
      พฤติกรรมความผิด  ครั้งละ  20  คะแนน 

1. ข่มขู่เพ่ือนนักเรียน 
2. แอบอ้างบุคคลอ่ืนเป็นผู้ปกครอง 
3. ใช้คำไม่สุภาพในเว็ปบอร์ด / มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์ 
4. ขีดเขียนพ่นสีบนทรัพย์สินของโรงเรียน 
5. ทะเลาะวิวาท 
6. มีหรือจุดประทัดในโรงเรียน 
7. ทำอนาจาร 
8. นำอาหารออกนอกโรงอาหาร 

 
      พฤติกรรมความผิด  ครั้งละ  30  คะแนน 

1. เที่ยวกลางคืนในสถานเริงรมย์ 
2. รีดไถเงิน 
3. เล่นการพนัน 
4. กระด้างกระเดื่องหรือก้าวร้าวต่อครู 
5. หนีเรียนตลอดวัน 
6. ทำลายทรัพย์สินของครูโดยเจตนา 
7. ชายหญิงอยู่ในท่ีลับตาสองต่อสอง / พฤติกรรมไม่เหมาะสมในเรื่องชู้สาว ทั้งต่างเพศและเพศ

เดียวกัน 
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   พฤติกรรมความผิด  ครั้งละ  40  คะแนนได้แก่ 

1. ลักขโมยทั้งในและนอกห้องเรียน 
2. เสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย รวมถึงเครื่องดื่มของมึนเมา เหล้า บุหรี่ ทุกชนิด 

   3.    ดื่มของมึนเมาทุกชนิด 
    

   พฤติกรรมความผิด  ครั้งละ  50  คะแนนได้แก่ 
1. ทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวุธ 
2. มีอาวุธในครอบครอง 
3. ยกพวก  ทะเลาะวิวาท ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 
   พฤติกรรมความผิด ครั้งละ  60  คะแนน 
        1.   ไม่ผ่านการประเมินการแต่งเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม  ครั้งสุดท้ายของภาคเรียนนั้น 
        2.   ซื้อ จำหน่ายแลกเปลี่ยน สิ่งเสพติดชนิดรุนแรง เช่น ยาบ้า กัญชา ยาไอซ์ เป็นต้น 
        3.   ชักนำบุคคลภายนอกมาร่วมก่อเหตุภายในโรงเรียน 
        4.   ปลอมลายมือชื่อ ผู้ปกครอง  ครู ผู้บริหาร 
 
3.  ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อ 
    ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้ 
        3.1   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ  ครู  โรงเรียน  และชุมชน 
        3.2  กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
        3.3  กิจกรรมฝึกอบรมด้วยความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบโดยค่ายฝึกทหาร 
        3.4  กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณี 
 
 4.  นักเรียนพึงระวังสาเหตุที่ถูกตัดคะแนนมากที่สุดคือ 
       1.   มาสาย     2.  การแต่งกาย     3.  ทรงผม    4.  หนีเรียน   5.  ขาดเรียน 
       6.  หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน     7.  เล่นการพนัน    8.  มั่วสุมดื่มสุรายาเสพติด 
       9. ไม่ร่วมกิจกรรมทางโรงเรียนจัดขึ้น 
 
 5.  เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      5.1  ระยะเวลาในการควบคุมพฤติกรรมตลอดปีการศึกษา 
      5.2  ผลของคะแนนพฤติกรรม 
 5.2.1   ผลของคะแนนเกี่ยวกับการดำเนินการของฝ่ายกิจการนักเรียน 
  คะแนนถูกตัดสะสม  30  คะแนนขึ้นไป  แจ้งผู้ปกครอง  ว่ากล่าวตักเตือน 
  คะแนนถูกตัดสะสม  ถึง 50  คะแนน  เชิญผู้ปกครอง  ทำทัณฑ์บนครั้งที่ 1  
                     ไม่ผ่านวิชาหน้าที่    พลเมือง 
  คะแนนถูกตัดสะสม  ถึง  70   คะแนน  เชิญผู้ปกครอง  ทำทัณฑ์บนครั้งที่ 2 
  คะแนนถูกตัดสะสม  ถึง  90  คะแนน   เชิญผู้ปกครอง   ทำทัณฑ์บนครั้งที่ 3 
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  คะแนนถูกตัดสะสม   100   คะแนนขึ้นไปให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการและ 
                     ผู้บริหารสถานศึกษา 
     5.3  ผลของคะแนนต่อการลงทะเบียนเรียน 
     ในการลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา   นักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมสะสมของปีการศึกษา 
ต่ำกว่า  50  คะแนน  นักเรียนจะถูกระงับการลงทะเบียนเรียนชั่วคราว  จนกว่านักเรียนจะดำเนินการแก้ไข
พฤติกรรมสะสมให้ได้ตามเกณฑ์ที่ฝ่ายกิจการนักเรียนกำหนด 
         5.4  ผลต่อการจบหลักสูตร 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2  หากมีคะแนนพฤติกรรมสะสมต่ำกว่า  50  
คะแนน  จะถูกระงับการออกใบ ปพ  4  และ  ปพ 7 ชั่วคราวจนกว่านักเรียนจะดำเนินการแก้ไขคะแนน
พฤติกรรมสะสมให้ได้ตามเกณฑ์ที่ฝ่ายกิจการนักเรียนกำหนด   
        5.5  ผลต่อการออกใบรับรองความประพฤติ 
    โรงเรียนจะไม่ออกใบรับรองความประพฤติให้นักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมสะสมต่ำกว่า  50  
คะแนน  ไม่ว่ากรณีใดๆ  ยกเว้นนักเรียนได้ดำเนินการแก้ไขคะแนนพฤติกรรมให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
         5.6  การกำหนดคะแนนความประพฤติ  100  คะแนนนั้น   
              ถือใช้ในแต่ละช่วงชั้นเมื่อจบช่วงชั้นใดๆ  ถือ  เป็นการสิ้นสุดของคะแนน 
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หมวดที่ 2 
การเพ่ิมคะแนนเพ่ือกระทำความด ี

 
 นักเรียนที่เรียนดีและทำความดีหรือสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน  ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่องชมเชย  เช่น  
การช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน  ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์  ชนะการประกวดแข่งขันประเภทต่างๆ  
หรือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั่วไป  ซึ่งสมควรให้คะแนนความประพฤติในแต่ละปีการศึกษา 
การพิจารณาเพิ่มคะแนนความประพฤติ  มีเกณฑ์ดังนี้ 
 1.  ผู้มีอำนาจเพิ่มคะแนน 
     เพ่ิมครั้งละ  2 – 10   คะแนน   เป็นอำนาจของครูที่ปรึกษา 
     เพ่ิมครั้งละ  15 – 20   คะแนน   เป็นอำนาจของครูหัวหน้าระดับ 
     เพ่ิมครั้งละ  30   คะแนนขึ้นไป  เป็นอำนาจของรองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนหรือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2.  พฤติกรรมของนักเรียน 
      2.1  พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพ่ิมคะแนนความประพฤติ   5   คะแนนได้แก่ 
            -   มีความเสียสละช่วยเหลือครู 
      2.2  พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ  10  คะแนนได้แก่ 
            -   เป็นนักกีฬาของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 
            -  ร่วมประกวด/แข่งขัน  ทั้งในและนอกโรงเรียน 
            -  ได้รับการประเมินจากครูที่ปรึกษาให้เป็นกลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อนดีเยี่ยมประจำภาคเรียน 
            -   เป็นตัวแทนของโรงเรยีนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน โรงเรียนจัดขึ้น และหน่วยงานต่างๆ 
      2.3  พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ  15  คะแนนได้แก่ 
            -   ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม 
            -  ช่วยเหลือครูให้รู้เบาะแสนักเรียนกระทำความผิดต่อสิ่งเสพติด การพนัน และ การลักขโมย 
            -  คณะกรรมการคณะสีและคณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬาภายใน 
      2.4  พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ  20  คะแนน  ได้แก่ 
            -  ชนะเลิศประกวด/แข่งขันระดับโรงเรียน 
            -  ชนะเลิศการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      2.5  พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ   30  คะแนน ได้แก่ 
           -  ชนะเลิศการแข่งขันระดับจังหวัด 
           -  คณะกรรมการนักเรียนตลอดปีการศึกษา 
      2.6  พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ  40  คะแนนได้แก่ 
           -  ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ 
      2.7  พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ  50  คะแนนได้แก่ 
           -   ชนะเลิศการแข่งขันระดับนานาชาติ 
      2.8  พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ  70  คะแนนได้แก่ 
           -  บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี  ที่จัดโดยฝ่ายกิจการนักเรียน 
           - เข้าค่ายที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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   ผลของคะแนนความประพฤติที่รับเพิ่ม 
 
         1.  นักเรียนที่รับคะแนนความประพฤติรวม  150  คะแนนขึ้นไป  จะได้รับเกียรติบัตรนักเรียนคนดีศรี
ม่วงขาวประเภทผู้มีระเบียบวินัยดีเด่นประจำปีการศึกษานั้นๆ (จะต้องไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ) 
         2.  นักเรียนคนใดรับเกียรติบัตรคนดีศรีม่วงขาว ติดต่อกัน  3  ปีจะได้รับโล่เกียรติยศ 
ให้รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำนาจตีความเก่ียวกับ
ปัญหาในการใช้ระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  31 มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
                 
                  ( นางสาวสายพิณ  พิมล ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนนายายอามพิทยาคม 
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ระเบียบโรงเรียนนายายอามพิทยาคม 
ว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน  พ.ศ. 2551 

 
1.  บททั่วไป 
 1.1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนนายายอามพิทยาคมว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน 
พ.ศ. 2551” 
 1.2  ให้ยกเลิกระเบียบและคำสั่งโรงเรียนนายายอามพิทยาคมที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ 
 1.3  ระเบียบนี้ให้บังคับกับนักเรียนโรงเรียนนายายอามพิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 
2551  เป็นต้นไป 
 1.4  “รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน”  หมายถึงรองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 1.5  “ครูที่ปรึกษา”  หมายถึง  ครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา 
 1.6  “ผู้ปกครอง”  หมายถึง  ผู้ปกครองนักเรียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือ
ผู้ปกครองที่มอบตัวนักเรียนวันแรกเข้าโรงเรียน  หรือบุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่โดยยินยอมดูแลปกครอง
นักเรียนแทนบิดา มารดา 
จุดมุ่งหมายของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนนายายอามพิทยาคม  มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่พัฒนานักเรียนให้มีระเบียบ
วินัย และความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน  เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ที่พึงประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรในเรื่องต่อไปนี้ 

- วินัยของชาติในส่วนที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์  ความยุติธรรม  การตรงต่อเวลา  การประหยัด  
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

- การเคารพต่อกฎหมาย ต่อกติกาของสังคม  รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี รู้จัก
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 

- ความภูมิใจในความเป็นไทย  มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์  มี
ความรู้ และเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

2.  แนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนนายายอามพิทยาคม 
 กำหนดการปฏิบัติประจำวัน 
 07.45 น.  เพลงมาร์ชโรงเรียนเป็นสัญญาณเตือนให้นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ 
 07.55 น.  นักเรียนเข้าแถว – จัดแถวด้วยความเรียบร้อยพร้อมที่จะประกอบพิธีหน้าเสาธง 
 08.00  น.  เคารพธงชาติ  สวดมนต์  กล่าวคำปฏิญาณตน  ทำสมาธิ  รับฟังข่าวสาร รับฟังการอบรม 
 08.05  น. นักเรียนแยกเดินเป็นแถวตามระเบียบและไปตามเส้นทางที่โรงเรียนกำหนด 
 08.10  น.  เริ่มเรียนคาบท่ี 1 
 11.10  น. พักรับประทานอาหาร ม. ต้น 
          12.10  น.  เริ่มเรียนภาคบ่าย ม.ต้น และ พักรับประทานอาหาร ม. ปลาย 
 13.10  น. เริ่มเรียนภาคบ่าย ม.ปลาย 
 16.10  น. เลิกเรียน  นักเรียนต้องทำความสะอาดห้องเรียน  
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3.  การประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน 
 3.1  แต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
 3.2  มีอุปกรณ์การเรียนต่างๆ  ครบตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
 3.3  มาโรงเรียนให้ทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ (ก่อนเวลา 07.45 น.) 
 3.4  เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนจะมีครูมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนที่ประตูทางเข้าโรงเรียนทุกประตู  
นักเรียนหยุดทำความเคารพครูก่อนเข้า – ออกโรงเรียน  กรณีที่นักเรียนขี่จักรยานยนต์ต้องหยุดรถลงมาทำ
ความเคารพและจูงผ่านครูไป สำหรับนักเรียนที่มีรถรับส่งให้ลงจากรถรับส่งนอกโรงเรียนแล้วเดินหยุดทำความ
เคารพก่อนเข้าโรงเรียน 
 3.5  นักเรียนต้องพบครูที่ปรึกษาตามห้องประจำชั้น(การโฮมรูม) เป็นหน้าที่สำคัญท่ีนักเรียนจะต้อง
เข้ารับฟังการชี้แจง  อบรม  ตักเตือนจากครูที่ปรึกษา  ก่อนเริ่มมีการเรียนการสอนทุกวัน  เพื่อให้ครูที่ปรึกษา  
ตรวจดูแลความเรียบร้อยและความพร้อมของนักเรียน 
 3.6  เมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในความดูแลของครู  และเจ้าหน้าที่ จะออกไปนอกบริเวณโรงเรียน
ไม่ได้  ถ้ามีความจำเป็นต้องออกไปทำกิจธุระ  นักเรียนต้องได้รับอนุญาตจากโรงเรียน  โดยผ่านฝ่ายกิจการ
นักเรียนก่อน  และต้องมีใบอนุญาตติดตัวไปด้วยเสมอ 
 3.7  เมื่อนักเรียนไม่มาโรงเรียนต้องส่งใบลาให้ครูที่ปรึกษาทุกครั้ง  ทั้งลากิจและลาป่วยโดยผู้ปกครอง
ต้องลงลายมือชื่อรับรองทุกครั้ง 
 3.8  การมาโรงเรียนในวันหยุด พึงปฏิบัติดังนี้ 
 ถ้ามาตามทีโ่รงเรียนนัดหมายหรือมาติดต่อราชการ  นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้อง
เรียบร้อย  ถ้ามาทำงานพิเศษของตนเองต้องแต่งกายให้สุภาพ 
 3.9  การทำความเคารพในห้องเรียน นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
 -   เมื่อครู  หรือผู้ที่ควรเคารพเข้ามาในห้อง  หัวหน้าห้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บอกทำ
ความเคารพโดยใช้คำบอกว่า “นักเรียน”ให้ทุกคนหยุดทำงานที่กำลังทำอยู่นั้นทันที นั่งตัวตรง  แล้วบอกว่า  
“เคารพ”ให้นักเรียนยืนตรงแล้วไหว้ (พร้อมทั้งกล่าวคำว่า  สวัสดีครับ  สวัสดีค่ะ โดยพร้อมเพรียงกัน)  เมื่อ
ได้รับคำสั่งผู้รับความเคารพแล้วจึงนั่งลง (เมื่อผู้รับความเคารพออกจากห้องให้หัวหน้าห้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายบอก “นักเรียนเคารพ”  อีกครั้งหนึ่ง ให้นักเรียนยืนตรงแล้วไหว้กล่าวว่า “ขอบคุณครับ”  “ขอบคุณ
ค่ะ”  และรอจนกว่าผู้รับการเคารพออกจากห้องเรียนแล้วจึงนั่งลง)  (ลูกเสือ  เนตรนารี  ทำความเคารพตาม
วิธีการของลูกเสือ เนตรนารี) 
 -   เมื่อมีธุระเข้าพบครู  ให้นักเรียนยืนด้านหน้าของครูห่างพอประมาณนักเรียนชายยืนตรงยกมือไหว้
นักเรียนหญิงทำเช่นเดียวกันกับนักเรียนชายเมื่อเสร็จธุระแล้วก่อนจะจากไปให้ทำความเคารพเช่นเดียวกับตอน
เข้าพบ 
 -   การขออนุญาตเข้าห้องเรียนให้กล่าวคำว่า “ขออนุญาตครับ (ค่ะ)”  ให้ครูได้ยินนักเรียนชาย(หญิง) 
ยืนตรงแล้วยกมือไหว้ 
 -  การขออนุญาตออกห้องเรียน  ให้ขออนุญาตจากครูผู้สอนพร้อมบอกเหตุผล 
 -  ขณะที่พูดกับครูทุกครั้ง  นักเรียนต้องอยู่ในอาการสำรวม 
       3.10  การทำความเคารพนอกห้องเรียน  นอกบริเวณโรงเรียน  ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
 -   เมื่อเดินสวนทางกับครูหรือผู้ที่ควรเคารพให้หยุดทำความเคารพ  โดยหันหน้าไปทางครูหรือผู้ที่ควร
เคารพ   ยืนตรงแล้วยกมือไหว้ 
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 -  เมื่อนักเรียนมีความจำเป็นต้องเดินแซงออกหน้าครู  หรือผู้ที่ควรเคารพให้กล่าวคำว่า  “ขออนุญาต
ครับ (ค่ะ)”  แล้วเดินก้มตัวเล็กน้อยพองามผ่านไป 
 -  เมื่อนักเรียนนั่งเรียนนั่งอยู่มีครู  หรือผู้ที่ควรเคารพผ่านมา  ให้ยืนตรงแล้วยกมือไหว้ 
 -  ในขณะที่นักเรียนขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะผ่านครูหรือผู้ที่ควรเคารพ  ให้
นักเรียนอยู่ในยานพาหนะนั้นด้วยอาการสำรวม 
 -  เมื่อนักเรียนพบครูหรือผู้ที่ควรเคารพนอกบริเวณโรงเรียน  นักเรียนควรแสดงออกถึงความเป็นผู้มี
วัฒนธรรมที่ดีด้วยการแสดงความเคารพโดยการยกมือไหว้  หรือกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ (ค่ะ) และอาจทักทาย
ปราศรัยตามควรแก่โอกาส 
 3.11  การปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่อยู่ในห้องเรียน  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 -   ตั้งใจเรียน รักษามารยาทในการพูดและการแสดงออก 
 -  ไม่ควรกระทำการใดๆ  ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น 
 -  ระหว่างเรียนหากปรากฏว่าครูยังไม่เข้าสอนเกิน  10  นาที ให้หัวหน้าห้องแจ้งครูหรือหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้นั้นๆ  หรือฝ่ายวิชาการ 
 -   ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน จัดโต๊ะ  เก้าอ้ี  ให้เป็นระเบียบ 
 -  ช่วยกันรักษาทรัพย์สินของห้องเรียนให้อยู่ในสภาพคงทนถาวร 
 -   ไม่เล่นในห้องเรียนหรือบนอาคารเรียนอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม 
 -  ไม่นำอาหาร  เครื่องดื่มทุกชนิดขึ้นไปบนอาคารเรียน 
 -  อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ  เมื่อจะใช้ถ้าไม่เข้าใจต้องถามครูหรือเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 
 -  ไม่เขียนข้อความหรือภาพหรือเครื่องหมายใด  ลงบนโต๊ะ  เก้าอ้ี  ผนังห้องเรียนหรือส่วนอื่นๆ  ของ
ห้องเรียน 
 3.12   การนำ  การใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อ่ืนๆ  ในโรงเรียน 
 -  ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือ  เครื่องเล่นเอ็มพี 3 พร้อมหูฟัง  เครื่องเล่นซีดีพร้อมหูฟัง  แฮนดี
ไดรฟ ์ กล้องถ่ายรูปหรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆในขณะทำการเรียนการสอน 
 -  ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนมาโรงเรียน 
 -  ห้ามบันทึกเสียงการเรียนการสอน  การประชุม  หรือกิจกรรมใด  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน  
หรือผู้ดำเนินกิจกรรม 
4.   การเดินออกห้องเรียนเม่ือหมดคาบเรียน 
 4.1  เมื่อหมดคาบเรียนให้ครูผู้สอนปล่อยให้นักเรียนเดินออกจากห้อง  เป็นกลุ่มแถวเรียงหนึ่ง  
นักเรียนจะต้องเดินแถวเรียงหนึ่งเมื่อเปลี่ยนคาบเรียน  หรือหลังเลิกเรียนหรือเดินข้ึนห้องเรียน 
 4.2  การเดินขึ้นลงอาคารเรียนต้องเดินแถวเรียงหนึ่งตามกลุ่มและเดินแถวเรียงหนึ่งตามกลุ่มและเดิน
ชิดด้านขวามือเท่านั้น 
 4.3  การเดินตามถนนให้เดินแถวเรียงหนึ่งตามกลุ่มโดยเดินชิดขอบถนนด้านขวามือ 
 4.4  นักเรียนจะต้องเดินไปเป็นกลุ่มเป็นแถวเรียงหนึ่งสมาชิกต้องครบทุกคนจนถึงจุดหมาย 
5.  การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 เมื่อนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนแล้ว  จะออกนอกบริเวณโรงเรียนไม่ได้จนกว่าโรงเรียนจะเลิก  หาก
นักเรียนมีธุระจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนโดยปฏิบัติดังนี้ 
 5.1  ผู้ปกครองต้องมาขออนุญาตด้วยตนเอง  หากผู้ปกครองมาไม่ได้จะต้องมีจดหมายอนุญาตจาก
ผู้ปกครองมายื่นขออนุญาตที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน  เมื่อฝ่ายกิจการนักเรียนตรวจสอบลายเซ็นผู้ปกครองแล้ว
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จะมอบบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนกรอกข้อความให้ครบถ้วน  บัตรอนุญาตออกนอก
บริเวณโรงเรียนมี 2 ส่วน  (ส่วนที่ 1  ครูที่ปรึกษาเก็บไว้ ส่วนที่ 2 นักเรียนนำติดตัวไป)  
 5.2  นำบัตรส่วนที่กรอกข้อความเรียบร้อย ไปสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน เพ่ือให้ฝ่ายกิจการ
นักเรียนอนุญาต  และนักเรียนลงลายมือชื่อที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 5.3  นักเรียนต้องกลับมาให้ทันเวลาตามที่ระบุให้ในบัตรอนุญาต  เมื่อกลับมาต้องแสดงบัตรอนุญาต 
ต่อครูเวรพร้อมทั้งลงเวลากลับด้วย หากนักเรียนกลับมาไม่ทันเวลาตามกำหนดที่ระบุไว้นักเรียนอาจได้รับการ
สอบสวนและตัดคะแนนความประพฤติ 
 5.4  โรงเรียนไม่อนุญาตให้นำยานพาหนะออกนอกบริเวณโรงเรียนไปด้วย  เว้นแต่ไม่กลับมาอีกในวัน
นั้นหากเปน็รถจักรยานยนต์ ต้องระบุหมายเลขทะเบียน เครื่องหมายการค้า(ยี่ห้อ)และสีของรถ 
 5.5  อนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียนได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ 
  -    ไปติดต่อสำนักงานไปรษณีย์ 
  -   ไปทำธุรกรรมกับธนาคาร 
  -  ไปโรงพยาบาลตามหมอนัด 
  -  หรือมีธุระจำเป็นถ้าไม่ไปแล้วจะทำความเสียหายให้กับตัวผู้ขอหรือครอบครัว 
  -   ไม่อนุญาตให้กลับไปเอาอุปกรณ์การเรียนหรืองานการบ้านหรือชุดกีฬาฯลฯ 
6.  การนำรถมาโรงเรียน 
 เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัยในการขับขี่  ใช้ถนนอย่างถูกต้องและมีน้ำใจ  โรงเรียนจึงกำหนดแนว
ทางการนำรถมาโรงเรียนดังนี้ 
รถท่ีอนุญาตให้นำมาโรงเรียน 
รถจักรยาน 
รถจักรยานยนต์ 

- รถจักรยานยนต์ที่นำมาขับขี่ต้องมีหนังสือคู่มือจดทะเบียนอย่างถูกต้อง 
- รถจักรยานยนต์ที่นำมาขับขี่ต้องได้ดำเนินการจดทะเบียนเอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจราจร พ.ศ. 2535 
นักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนต้องปฏิบัติดังนี้ 
นักเรียนต้องเป็นเจ้าของรถอย่างแท้จริงหรือได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของรถโดยแจ้งชัด  ถ้าหาก
ไม่ใช้เจ้าของรถหรือไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถแล้ว  จะนำรถจักรยานยนต์มาขับขี่ไม่ได้โดยเด็ดขาด 
นักเรียนผู้ขับข่ีต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้เป็นผู้ขับขี่ และจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยเคร่งครัด 
นักเรียนต้องนำรถจักรยานยนต์ไปจอดในที่ท่ีโรงเรียนกำหนดให้จอด 
นักเรียนที่มาโรงเรียนสายจะต้องหยุดรถลงมาทำความเคารพครูและจูงรถผ่านครูไป 
ในวันที่มีการเรียนการสอน ห้ามนักเรียนนำรถออกจากท่ีจอด ตั้งแต่เวลา 07.45 - 16.20  น. 
นักเรียนผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย 
7.   สิ่งของ “ต้องห้าม”  มิให้นำมาโรงเรียน 

7.1  ห้ามนักเรียนนำสิ่งของต่อไปนี้เข้ามาในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
 -   บุหรี่  สรุา  ของมึนเมาหรือยาเสพติดทุกประเภท 
 -   อุปกรณ์การเล่นการพนันทุกประเภท 
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 -    อาวุธ  วัตถุระเบิด  ไม้ขีดไฟ  สิ่งของที่สามารถใช้เป็นอาวุธและไม่ใช้อุปกรณ์การเรียนทุก
ประเภท 
 -   ของผิดกฎหมาย 
7.2   ห้ามนักเรียนใช้หรือนำมาโรงเรียนเพื่อใช้ในขณะแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพลศึกษาหรือ
ชุดลูกเสือ – เนตรนารี หรือชุดนักศึกษาวิชาทหาร 
 -   เครื่องประดับทุกประเภท 
 -  เครื่องสำอางทุกประเภท 
7.3  ห้ามนักเรียนนำสิ่งของต่อไปนี้เข้ามาโรงเรียน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าแล้ว 
 -   รถยนต์   รถจักรยานยนต์  รถจักรยาน 
 -  เครื่องดนตรี  เครื่องมือสื่อสาร  เครื่องเสียง 
 -  ของเล่นทุกประเภทที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่น  เช่น ปืน ลูกดอก 
 -   ขนม เครื่องดื่ม  หรืออาหารประเภทที่อาจทำให้เกิดความสกปรกในโรงเรียน เช่น ลูกอม  
ทอฟฟ่ี  หมากฝรั่ง 
 -   สินค้าทุกประเภทที่นำมาเพ่ือจำหน่ายในโรงเรียน 
 -  รองเท้าแตะ  ถ้าเท้าเจ็บต้องขออนุญาตฝ่ายกิจการนักเรียนก่อนและแสดงบัตรอนุญาตเมื่อ
ถูกตรวจ 
7.4   ห้ามนักเรียนใช้หรือนำทรัพย์สินมีค่ามากมาโรงเรียน  ถ้ามีความจำเป็นให้แจ้งครู เช่น 
 -  ปากกา  นาฬิกา  แว่นตา  ที่มีราคาสูง 
 -   เงินจำนวนมาก 
 -   โทรศัพท์มือถือ  MP.3  แฮนดีไดรฟ์ 
 -   เครื่องคิดเลข  เครื่องเล่นเกม  เครื่องคอมพิวเตอร์  กล้องถ่ายรูป  ของเล่นราคาแพง 
 -  กรณีท่ีนักเรียนนำสิ่งของ  “ต้องห้าม”  ตามระเบียบนี้มาโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ  ถ้ามี
การสูญหายหรือเสียหาย  ทั้งที่ถูกยึดไว้หรือยังมิได้ถูกยึดไว้เพราะถือว่านักเรียนทำผิดระเบียบและได้
ห้ามแล้ว 
 -  กรณีนักเรียนทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของโรงเรียนมอบหมายให้ครูยึดไว้ก่อน  แล้ว
เชิญผู้ปกครองรับคืน  และนับเป็นความผิดตัดคะแนนความประพฤติด้วย 
 -   ผู้ปกครองต้องมารับคืนภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่ถูกยึดของ  มิฉะนั้นโรงเรียนจะถือว่า
นักเรียนและผู้ปกครองไม่ประสงค์จะไปรับของคืน 

8.  หน้าที่ของนักเรียนภายในโรงเรียน  พฤติกรรมนักเรียนที่โรงเรียนปรารถนา 
 โรงเรียนมีความมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี  มีวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรม  รู้จักพัฒนา
ตนเองในทุกด้าน  จึงให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ 

8.1 แต่งกาย  และทรงผมให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและสะอาด 
8.2 ตรงต่อเวลา  มาโรงเรียนทันตามกำหนดเวลา  เข้าเรียนรายคาบตามตารางเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

ทุกกิจกรรม 
8.3 มีกิริยามารยาทเรียบร้อย  ให้ความเคารพต่อครู  พ่อ  แม่ ผู้ปกครองและผู้มีพระคุณ 
8.4 มีความสามัคคีในหมู่คณะ  ไม่ก้าวร้าว  หรือทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืน 
8.5 งดเว้นการเสพยาเสพติด  สารระเหย  และเครื่องดองของเมา 
8.6 ไม่หนีการเรียน  รู้จักการลาป่วย  ลากิจ  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
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8.7 งดเว้นการทำลายทรัพย์สินของสาธารณสมบัติ  ไม่ลักขโมยของผู้อ่ืน 
8.8 รู้จักรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบของร่างกาย  อาคารสถานที่  และบริเวณโรงเรียน 
8.9 ปฏิบัติตามกฎจราจร 
8.10 ไม่พกพาอาวุธเข้ามาโรงเรียน  และสถานที่สาธารณะ 
8.11 ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
8.12 ยึดมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่น 
8.13 เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  เป็นที่รักใคร่ของผู้พบเห็น 
8.14 รู้จักช่วยเหลือชุมชนตามโอกาส 
8.15 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
8.16 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
8.17 ไม่แสดงออกด้านพฤติกรรมทางชู้สาว 
8.18 เป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  คิดเป็น  ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 

9.   บัตรประจำตัวนักเรียน 
      นักเรียนทุกคนจะต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียน 
      นักเรียนจะต้องพกบัตรประจำตัวนักเรียนมาโรงเรียนทุกวัน 
      นักเรียนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนทุกครั้งที่ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
      นักเรียนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนทุกครั้งที่เข้าสอบปลายภาคเรียน หากไม่มีบัตรประจำตัว         
นักเรียน  ครู ผู้ควบคุมสอบจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าห้องสอบ 
     การทำบัตรประจำตัวนักเรียน  ฝ่ายกิจการนักเรียนจะจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนให้กับนักเรียน  โดยให้
นักเรียนรับผิดชอบค่าทำบัตรเอง 
     เมื่อบัตรประจำตัวนักเรียนหายต้องรีบแจ้งบัตรหายที่สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียนการขอทำบัตร
ประจำตัวนักเรียนใหม่  นักเรียนจะต้องนำเงินมาชำระค่าทำบัตรใหม่ตามที่โรงเรียนกำหนด 
10.นักเรียนโรงเรียนนายายอามพิทยาคมต้องมีบัตรประจำตัวเพื่อ 
    เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนนายายอามพิทยาคม 
    เพ่ือแสดงบัตรในการมาโรงเรียน 
    เพ่ือแสดงบัตรการยืมหนังสือห้องสมุด 
   เพ่ือเข้าห้องสอบทุกครั้ง 
   เพ่ือใช้พร้อมกับแบบบันทึกการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 
11.  การช่วยกันรักษาทรัพย์สินส่วนตัว 
    ไม่ทิ้งของมีค่าไว้ในห้องเรียน  ควรนำติดตัวตลอดเวลา 
    ถ้านำเงินติดตัวมามากควรฝากครูไว้ 
    คาบท่ีเรียนพลศึกษา ลูกเสือ  เนตรนารี  ควรฝากของมีค่า เงิน ไว้กับครูผู้สอน 
    ถ้าทรัพย์สินสูญหายให้รีบแจ้งฝ่ายกิจการนักเรียนทันที 
    เครื่องประดับที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนจะถูกริบและคืนให้ผู้ปกครองของนักเรียนเท่านั้น 
12.   ข้อควรทราบของผู้ปกครองนักเรียน 
 เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับบ้านและผู้ปกครองจะได้ทราบถึงพัฒนาการต่างๆของบุตร
หลานและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ของบุตรหลานของท่านได้อย่างถูกต้อง  ตรงไปตรงมาโรงเรียนจึงขอแจ้ง
ให้ผู้ปกครองทราบดังนี้ 
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12.1 การที่โรงเรียนจัดกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ  08.00 – 16.30 น. หรือใน
วันหยุดราชการ  โรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบเพ่ือขออนุญาตทุกครั้ง 

12.2 ในกรณีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนได้ขออนุญาตผู้ปกครองแล้วปรากฏว่านักเรียน
กลับถึงบ้านช้ากว่าปกติ  ผู้ปกครองควรสอบถามโรงเรียน 

12.3 การที่นักเรียนขออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  โดยไม่มีใบขออนุญาตจากโรงเรียน  
ผู้ปกครองโปรดเข้าใจว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนไม่ได้จัดขึ้น 

12.4 ในกรณีที่นักเรียนกระทำความผิด  โรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบ  และเมื่อโรงเรียน
เชิญท่านไปพบเพื่อหาแนวทางแก้ไข  กรุณาสละเวลาไปให้ตรงกับนัดหมายด้วย  หากไม่
สามารถไปตามนัด  ขอความกรุณากรอกแบบตอบรับนัดหมายแล้วส่งคืนให้ทราบหรือมอบ
อำนาจให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจแทนและบรรลุนิติภาวะแล้วเป็นผู้ปกครองแทนได้ 

12.5 โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ตามโครงการประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง  เพ่ือผู้ปกครองจะได้ทราบถึงพัฒนาการของบุตรหลานของท่านเมื่อเข้า มาอยู่ใน
โรงเรียนทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรมต่างๆ 

12.6 โรงเรียนยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเสมอไม่ว่าจะเป็นรูปจดหมาย  หรือการสนทนา
ระหว่างผู้ปกครองกับครู โรงเรียนดีใจและภูมิใจที่ท่านใส่ใจโรงเรียนเสมือนเป็นโรงเรียนของ
ท่าน 

ให้รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำนาจ
ตีความเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ระเบียบนี้ 
 
 
   
       ประกาศ  ณ  วันที่  31 มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
                  
                  ( นางสาวสายพิณ  พิมล ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนนายายอามพิทยาคม 
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ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน 
เครื่องแบบนักเรียนชาย  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ) 

 
1. เสื้อ  แบบคอเชิ้ต ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด มีสาบที่อกเสื้อกว้าง 4 เซนติเมตร ไม่มีจีบข้าง

หลัง มีกระเป๋าติดแนวราวนมเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกระเป๋า กว้าง 8-12 เซนติเมตร และลึก 10-15 
เซนติเมตร ให้พอเหมาะกับขนาดเสื้อ 

2. เครื่องหมาย  
• ชื่อ-นามสกุล  ปักด้วยไหมสีน้ำเงินกรมท่า เหนือกระเป๋าประมาณ 2 เซนติเมตร ใช้ตัวอักษรไทยไม่เล่น

ลาย ขนาดความสูง 1 เซนติเมตร โดยไม่ต้องใช้คำนำหน้าชื่อ 
• อักษรย่อโรงเรียน ให้ปักอักษร น.พ. ขนาดความสูง 2 เซนติเมตร ด้วยไหมสีน้ำเงินกรมท่า ทาง

ด้านขวาในแนวเดียวกับชื่อ-นามสกุล  
3. กางเกง สีกากี ขาสั้นเพียงเหนือเข่า พ้นกลางลูกสะบ้าประมาณ 5 เซนติเมตร เมื่อยืนตรงส่วนกว้างของขา

กางเกงห่างจากขาตั้งแต่ 8-10เซนติเมตร  ผ่าตรงกลางส่วนหน้าใช้ซิปซ่อนติดไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนว
ตะเข็บ ข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง  เอวมีหูร้อยเข็มขัด กว้างไม่เกิน 1 เซนติเมตร จำนวน 6 -7รู  
เวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้ข้างในให้เรียบร้อย 

4. เข็มขัด เป็นแบบสายหนังสีน้ำตาล หัวโลหะทองเหลืองรูปสี่เหลี่ยมขัดเงาแบบหัวกลัดอันเดียว หรือเป็นหัว
เข็มขัดลูกเสือขัดเงา  ไมใ่ช้หัวเข็มขัดของสถาบันอื่น 

5. รองเท้า เป็นรองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล หุ้มส้นชนิดผูกเชือก ไม่มีลวดลาย   ห้ามใส่รองเท้าแบบเหยียบส้น
รองเท้า 

6. ถุงเท้า เป็นถุงเท้าสั้นธรรมดา เป็นด้ายหรือสักหลาด ไม่มีลูกฟูก สีน้ำตาล พับลงให้มีความกว้างประมาณ 
๕ เซนติเมตร พอปิดตาตุ่ม 

7. ทรงผม  ความยาวของผมด้านหน้ายาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร ด้านข้าง ด้านหลังและด้านบน ผมยาวไม่เกิน 
2 เซนติเมตร และไม่เลยตีนผมหรือจะไว้ผมเกรียนแบบมัธยมศึกษาตอนต้นเดิมก็ได้  

8. เล็บ ตัดสั้นทุกนิ้ว ไม่ไว้ยาว ไม่แต่งเล็บและทาเล็บ 
9. เครื่องประดับ นักเรียนชายห้ามแต่งเครื่องประดับมีค่า สร้อยข้อมือ สร้อยคอ แหวน กำไล และต่างหู  

รวมถึงห้ามสักหรือแต่งลวดลายบนผิวหนัง 
10. กระเป๋า  นักเรียนทุกคนต้องมีกระเป๋าใส่หนังสือ ให้ใช้กระเป๋าหนังสือแบบเรียนที่ทำด้วยหนังหรือหนัง

เทียมหรือพลาสติก สีดำ ขนาด 12  18 นิ้ว หรือกระเป๋าเป้ที่มีตราโรงเรียน ห้ามใช้กระเป๋าหรือเป้ของ
สถาบันอื่น 
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ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน 
เครื่องแบบนักเรียนชาย  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) 

 
1. เสื้อ  แบบคอเชิ้ต ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด มีสาบที่อกเสื้อกว้าง 4 เซนติเมตร ไม่มีจีบข้าง

หลัง มีกระเป๋าติดแนวราวนมเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกระเป๋า กว้าง 8-12 เซนติเมตร และลึก 10-15 
เซนติเมตร ให้พอเหมาะกับขนาดเสื้อ 

2. เครื่องหมาย  
• ชื่อ-นามสกุล  ปักด้วยไหมสีน้ำเงินกรมท่า เหนือกระเป๋าประมาณ 2 เซนติเมตร ใช้ตัวอักษรไทยไม่เล่น

ลาย ขนาดความสูง 1 เซนติเมตร โดยไม่ต้องใช้คำนำหน้าชื่อ 
• อักษรย่อโรงเรียน ให้ปักอักษร น.พ. ขนาดความสูง 2 เซนติเมตร ด้วยไหมสีน้ำเงินกรมท่า ทาง

ด้านขวาในแนวเดียวกับชื่อ-นามสกุล 
• ดาวห้าแฉก ให้ปักดาวขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ใต้อักษรย่อโรงเรียน ด้วยไหมสีน้ำเงินกรมท่า เพ่ือ

แสดงระดับชั้น โดยชั้น ม.4 ปักดาว 1 ดวง  ม.5 ปักดาว 2 ดวง  และ ม.6 ปักดาว 3 ดวง 
3. กางเกง สีดำ ขาสั้นเพียงเหนือเข่า พ้นกลางลูกสะบ้าประมาณ 5 เซนติเมตร เมื่อยืนตรงส่วนกว้างของขา

กางเกงห่างจากขาตั้งแต่ 8-10 เซนติเมตร  ผ่าตรงกลางส่วนหน้าใช้ซิปซ่อนติดไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนว
ตะเข็บ ข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง  เอวมีหูร้อยเข็มขัด กว้างไม่เกิน 1 เซนติเมตร จำนวน 6 -7 รู  
เวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้ข้างในให้เรียบร้อย 

4. เข็มขัด เป็นแบบสายหนังสีดำ หัวโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยม แบบหัวกลัดอันเดียว มีปลอกหนังสีเดียวกับตัว
เข็มขัด 1 ปลอก  ไม่ใช้หัวเข็มขัดของสถาบันอื่น 

5. รองเท้า เป็นรองเท้าผ้าใบสีดำ หุ้มส้นชนิดผูกเชือก ไม่มีลวดลาย  ห้ามใส่รองเท้าแบบเหยียบส้นรองเท้า 
6. ถุงเท้า เป็นถุงเท้าสั้นธรรมดา เป็นด้ายหรือสักหลาด ไม่มีลูกฟูก สีขาว พับลงให้มีความกว้างประมาณ 5 

เซนติเมตร พอปิดตาตุ่ม 
7. ทรงผม  ความยาวของผมด้านหน้ายาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร ด้านข้าง ด้านหลังและด้านบน ผมยาวไม่เกิน 

2 เซนติเมตร และไม่เลยตีนผมหรือจะไว้ผมเกรียนแบบมัธยมศึกษาตอนต้นเดิมก็ได้  
8. เล็บ ตัดสั้นทุกนิ้ว ไม่ไว้ยาว ไม่แต่งเล็บและทาเล็บ 
9. เครื่องประดับ นักเรียนชายห้ามแต่งเครื่องประดับมีค่า สร้อยข้อมือ สร้อยคอ แหวน กำไล และต่างหู  

รวมถึงห้ามสักหรือแต่งลวดลายบนผิวหนัง 
10. กระเป๋า  นักเรียนทุกคนต้องมีกระเป๋าใส่หนังสือ ให้ใช้กระเป๋าหนังสือแบบเรียนที่ทำด้วยหนังหรือหนัง

เทียมหรือพลาสติก สีดำ ขนาด 12  18นิ้ว หรือกระเป๋าเป้ที่มีตราโรงเรียน ห้ามใช้กระเป๋าหรือเป้ของ
สถาบันอื่น 
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ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน 
เครื่องแบบนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) 

 
1. เสื้อ  แบบคอทหารเรือ กว้างไม่น้อยกว่า 8-10 เซนติเมตร  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป ปลายแขนเสื้อ

พับจีบ ปลายแขนกว้าง 3 เซนติเมตร ความยาวเสื้อวัดจากเองลงมาประมาณ 10 เซนติเมตร  ติดกระเป๋า
ขาว 1 ใบ ไม่รัดรูปแสดงส่วนสัดและต้องสวมเสื้อซับในสีขาวไม่มีลายทุกครั้ง  หูกระต่ายให้ใช้แบบสำเร็จรูป 
ความยาวให้พอดีกับความลึกของคอเสื้อ 

2. เครื่องหมาย  
• ชื่อ-นามสกุล  ปักด้วยไหมสีน้ำเงินกรมท่า เหนือกระเป๋าประมาณ 2 เซนติเมตร ใช้ตัวอักษรไทยไม่เล่น

ลาย ขนาดความสูง 1 เซนติเมตร โดยไม่ต้องใช้คำนำหน้าชื่อ 
• อักษรย่อโรงเรียน ให้ปักอักษร น.พ. ขนาดความสูง 2 เซนติเมตร ด้วยไหมสีน้ำเงินกรมท่า ทาง

ด้านขวาในแนวเดียวกับชื่อ-นามสกุล  
3. กระโปรง สีน้ำเงินกรมท่า ไม่มีลายด้านหน้าและหลัง  พับเป็นกลีบข้างละ 3 กลีบ  หันกลีบออกด้านนอก 

เย็บทับล่างลงมาประมาณ 6-10 เซนติเมตร เว้นระยะตรงกลางพองาม ตัวกระโปรงคลุมเข่า วัดจาก
ลูกสะบ้าลงมาไม่เกิน 10 เซนติเมตร ต้องมีขอบทั้งด้านล่างและที่เอว  เวลาสวมขอบกระโปรงอยู่ระดับแนว
สะดือ ห้ามสวมต่ำกว่านั้น 

4. รองเท้า เป็นรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ หัวมนชนิดมีสายรัดหลังเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 เซนติเมตร 
5. ถุงเท้า เป็นถุงเท้าสั้นธรรมดา เป็นด้ายหรือสักหลาด ไม่มีลูกฟูก สีขาว พับลงให้มีความกว้างประมาณ 5 

เซนติเมตร พอปิดตาตุ่ม 
6. ทรงผม  จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ หากผมสั้นปลายผมยาวไม่เลยคางของตนเอง ไม่มีหน้าม้า และติดกิ๊ฟดำ

ให้เรียบร้อย หากผมยาวให้นักเรียนรวบผม ห้ามถักเปียทุกรูปแบบ และผูกโบว์ตามระดับชั้นให้เรียบร้อย 
ดังนี้ 

      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ผูกโบว์สีขาว 
      นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ผูกโบว์สีม่วง 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ผูกโบว์สีน้ำเงิน 
7. เล็บ ตัดสั้นทุกนิ้ว ไม่ไว้ยาว ไม่แต่งเล็บและทาเล็บ 
8. เครื่องประดับ นักเรียนหญิงห้ามแต่งเครื่องประดับมีค่า สร้อยข้อมือ สร้อยคอ แหวน กำไล และต่างหู  

รวมถึงห้ามสักหรือแต่งลวดลายบนผิวหนัง 
9. กระเป๋า  นักเรียนทุกคนต้องมีกระเป๋าใส่หนังสือ ให้ใช้กระเป๋าหนังสือแบบเรียนที่ทำด้วยหนังหรือหนัง

เทียมหรือพลาสติก สีดำ ขนาด 12  18 นิ้ว หรือกระเป๋าเป้ที่มีตราโรงเรียน ห้ามใช้กระเป๋าหรือเป้ของ
สถาบันอื่น 
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ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน 
เครื่องแบบนักเรียนหญิง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) 

 
1. เสื้อ  แบบคอเชิ้ต ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด ปลายปกยาวไม่เกิน 7 เซนติเมตร ที่ปกเสื้อ

ทำสาบเข้าข้างในกว้าง 3 เซนติเมตร มีกระดุมแบนสีขาว 5 เม็ด ที่สายเสื้อเท่านั้น แขนยาวเหนือข้อศอก
ประมาณ 2 เซนติเมตร ไม่พับแขน ปลายแขนจีบ ตัวเสื้อและแขนตัดขนาดพอดี  ชายเสื้ อไว้ในกระโปรง 
ห้ามใส่เสื้อรัดรูปและต้องใส่เสื้อซับในสีขาว ไม่มีลวดลายทุกครั้ง 

2. เครื่องหมาย  
• ชื่อ-นามสกุล  ปักด้วยไหมสีน้ำเงินกรมท่า ด้านซ้าย ใช้ตัวอักษรไทยไม่เล่นลาย ขนาดความสูง ๑ 

เซนติเมตร โดยไม่ต้องใช้คำนำหน้าชื่อ 
• อักษรย่อโรงเรียน ให้ปักอักษร น.พ. ขนาดความสูง 2 เซนติเมตร ด้วยไหมสีน้ำเงินกรมท่า ทาง

ด้านขวาในแนวเดียวกับชื่อ-นามสกุล 
• ดาวห้าแฉก ให้ปักดาวขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ใต้อักษรย่อโรงเรียน ด้วยไหมสีน้ำเงินกรมท่า เพ่ือ

แสดงระดับชั้น โดยชั้น ม.4 ปักดาว 1 ดวง  ม.5 ปักดาว 2 ดวง  และ ม.6 ปักดาว 3 ดวง 
3. กระโปรง สีน้ำเงินกรมท่า ไม่มีลายด้านหน้าและหลัง  พับเป็นกลีบข้างละ 3 กลีบ  หันกลีบออกด้านนอก 

เย็บทับล่างลงมาประมาณ 6-10 เซนติเมตร เว้นระยะตรงกลางพองาม ตัวกระโปรงคลุมเข่า วัดจาก
ลูกสะบ้าลงมาไม่เกิน 10 เซนติเมตร ต้องมีขอบทั้งด้านล่างและที่เอว  เวลาสวมขอบกระโปรงอยู่ระดับแนว
สะดือ ห้ามสวมต่ำกว่านั้น 

4. เข็มขัด สีดำ ทำจากหนังหรือหนังเทียม กว้างพอดีขอบกระโปรง อนุญาตให้ใช้คลิปสีดำหนีบด้านหลัง
ป้องกันเข็มขัดหลุดจากกระโปรง 

5. รองเท้า เป็นรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ หัวมนชนิดมีสายรัดหลังเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 เซนติเมตร 
6. ถุงเท้า เป็นถุงเท้าสั้นธรรมดา เป็นด้ายหรือสักหลาด ไม่มีลูกฟูก สีขาว พับลงให้มีความกว้างประมาณ 5 

เซนติเมตร พอปิดตาตุ่ม 
7. ทรงผม  จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ หากผมสั้นปลายผมยาวไม่เลยคางของตนเอง ไม่มีหน้าม้า และติดกิ๊ฟดำ

ให้เรียบร้อย หากผมยาวให้นักเรียนรวบผม ห้ามถักเปียทุกรูปแบบ และผูกโบว์ตามระดับชั้นให้เรียบร้อย 
ดังนี้ 

      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ผูกโบว์สีขาว 
      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ผูกโบว์สีม่วง 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ผูกโบว์สีน้ำเงิน 
8. เล็บ ตัดสั้นทุกนิ้ว ไม่ไว้ยาว ไม่แต่งเล็บและทาเล็บ 
9. เครื่องประดับ นักเรียนชายห้ามแต่งเครื่องประดับมีค่า สร้อยข้อมือ สร้อยคอ แหวน กำไล และต่างหู  

รวมถึงห้ามสักหรือแต่งลวดลายบนผิวหนัง 
10. กระเป๋า  นักเรียนทุกคนต้องมีกระเป๋าใส่หนังสือ ให้ใช้กระเป๋าหนังสือแบบเรียนที่ทำด้วยหนังหรือหนัง

เทียมหรือพลาสติก สีดำ ขนาด 12  18 นิ้ว หรือกระเป๋าเป้ที่มีตราโรงเรียน ห้ามใช้กระเป๋าหรือเป้ของ
สถาบันอื่น 
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ระเบียบการแต่งกายนักเรียนเครื่องแบบอ่ืนๆ 
 
ชุดพลศึกษา 

เสื้อเชิ้ตผ่าอก คอโปโล สีม่วง มีปักตราโรงเรียนที่กระเป๋าเสื้อ ตามแบบท่ีโรงเรียนกำหนด และกางเกง
วอร์มสีดำ ให้แต่งเฉพาะวันที่มีเรียนวิชาพลศึกษา หรือแต่งตามที่โรงเรียนกำหนด 
 
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี 
 การแต่งกายชุดลูกเสือและเนตรนารีให้เป็นตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และแต่งเฉพาะ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในวันพุธทุกสัปดาห์ที่มีการเรียนวิชาลูกเสือและเนตรนารี หรือแต่งตามวันที่ทางโรงเรียน
กำหนด 
 
ชุดนักศึกษาวิชาทหาร 
 การเรียนวิชาทหาร ไม่ใช่วิชาหรือกิจกรรมบังคับ นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนหรือไม่ก็ได้ รับ
สมัครเฉพาะนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ซึ่งต้องมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จึงจะสามารถศึกษาวิชาทหารได้ 
เมื่อได้ศึกษาวิชาทหารแล้วจะมีเจ้าหน้าที่มาทำการวัดตัวและตัดชุดนักศึกษาวิชาทหารให้ กำหนดการต่างๆ 
ทางโรงเรียนจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นักเรียนต้องติดตามข่าวสารโดยตลอด 
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การแต่งกายของนักเรียนเครื่องแบบนักเรียนชาย   
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรงผม ความยาวของผมด้านหน้ายาวไม่เกิน 3 
เซนติเมตร ด้านข้าง ด้านหลังและด้านบน ผมยาว
ไม่เกิน 2 เซนติเมตร และไม่เลยตนีผมหรือจะไวผ้ม
เกรียนแบบมัธยมศึกษาตอนต้นเดมิก็ได ้
 

เสื้อ แบบคอเชิ้ต ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป ผ่า
อกตลอด มีกระเป๋าติดแนวราวนมเบื ้องซ้าย 1 
กระเป๋า  

เคร่ืองหมาย  
• ชื่อ-นามสกุล  ปักด้วยไหมสี น้ำ

เงินกรมท่า เหนือกระเป๋า 
• อักษรย่อโรงเรียน ให้ปักอักษร 

น.พ. ด้วยไหมสีน้ำเงินกรมท่า  

เข็มขัด เป็นแบบสายหนังสีน้ำตาล หัวโลหะ
ทองเหลืองรูปสี่เหลี่ยมขัดเงาแบบหัวกลัดอัน
เดียว หรือเป็นหัวเข็มขัดลูกเสือขัดเงา  ไม่ใช้
หัวเข็มขัดของสถาบันอื่น 

กางเกง สีกากี ขาสั้นเพียงเหนือเข่า มี
กระเป ๋าตามแนวตะเข ็บ ข ้างละ 1 
กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง  เวลาสวมให้
ทับชายเสื้อไว้ข้างในให้เรียบร้อย 

ถุงเท้า เป็นถุงเท้าสั้นธรรมดา เป็นด้าย
หรือสักหลาด ไม่มีลูกฟูก สีน้ำตาล  
พับลงให้มีความกว้างประมาณ 5 ซ.ม. 
พอปิดตาตุ่ม 

รองเท้า เป็นรองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล 
หุ้มส้นชนิดผูกเชือก ไม่มลีวดลาย  
ห้ามใส่รองเท้าแบบเหยียบส้นรองเท้า 
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การแต่งกายของนักเรียนเครื่องแบบนักเรียนชาย   

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทรงผม ความยาวของผมด้านหน้ายาวไม่
เกิน 3 เซนติเมตร ด้านข้าง ด้านหลังและ
ด้านบน ผมยาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร และ
ไม่เลยตีนผมหรือจะไว้ผมเกรียนแบบ
มัธยมศึกษาตอนต้นเดิมก็ได้ 

เสื้อ แบบคอเชิ้ต ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บาง
จนเกินไป ผ่าอกตลอด มีกระเป๋าติด
แนวราวนมเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า  

เคร่ืองหมาย  
• ชื ่อ-นามสกุล  ปักด้วยไหมสี น้ำเงิน

กรมท่า เหนือกระเป๋า 
• อักษรย่อโรงเรียน ให้ปักอักษร น.พ. ด้วย

ไหมสีน้ำเงินกรมท่า  
• ดาวห ้าแฉก  ให ้ป ักดาวใต ้อ ักษรย่อ

โรงเรียน ด้วยไหมสีน้ำเงินกรมท่า เพื่อ
แสดงระดับชั้น  

เข็มขัด เป็นแบบสายหนังสีดำ หัวโลหะสี
เงินรูปสี่เหลี่ยม แบบหัวกลัดอันเดียว ไม่ใช้
หัวเข็มขัดของสถาบันอื่น 
 

กางเกง สีดำ ขาสั้นเพียงเหนือเข่า มีกระเป๋า
ตามแนวตะเข็บ ข้างละ 1กระเป๋า ไม่มีกระเป๋า
หลัง  เวลาสวมให้ทับชายเสื ้อไว้ข ้างในให้
เรียบร้อย 

ถุงเท้า เป็นถุงเท้าสั้นธรรมดา เป็นด้ายหรือ
สักหลาด ไม่มีลูกฟูก สีขาว พับลงให้มีความ
กว้างประมาณ 5 เซนติเมตร พอปิดตาตุ่ม 

รองเท้า เป็นรองเท้าผ้าใบสีดำ  
หุ ้มส้นชนิดผูกเชือก ไม่มีลวดลาย  
ห ้ามใส ่ รองเท ้ าแบบเหย ียบส้น
รองเท้า 
 
 

 



21 
 

การแต่งกายของนักเรียนเครื่องแบบนักเรียนหญิง   
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรงผม  จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ หากผมสั้น
ปลายผมยาวไม่เลยคางของตนเอง ไม่มีหน้า
ม้า และติดกิ๊ฟดำให้เรียบร้อย หากผมยาวให้
นักเรียนรวบผม ห้ามถักเปียทุกรูปแบบ และ
ผูกโบว์ตามระดับชั้นให้เรียบร้อย 
 

เสื ้อ แบบคอทหารเรือ  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่
บางจนเกินไป ปลายแขนเสื้อพับจีบ ความ
ยาวเส ื ้ อว ัดจากเองลงมาประมาณ 10 
เซนติเมตร  ติดกระเป๋าขาว 1 ใบ ไม่รัดรูป
แสดงส่วนสัดและต้องสวมเสื้อซับในสีขาวไม่มี
ลายทุกครั ้ง  หูกระต่ายให้ใช้แบบสำเร็จรูป 
ความยาวให้พอดีกับความลึกของคอเสื้อ 
 

 

เคร่ืองหมาย  
• ช่ือ-นามสกุล  ปักด้วยไหม 

สีน้ำเงินกรมท่า ทางด้านขวา 
• อักษรย่อโรงเรียน ให้ปักอักษร 

น.พ. ด้วยไหมสีน้ำเงินกรมท่า  

กระโปรง  ส ีน ้ำ เง ินกรมท ่า ไม ่ม ีลาย
ด้านหน้าและหลัง  พับเป็นกลีบข้างละ 3 
กลีบ  หันกลีบออกด้านนอก ตัวกระโปรง
คลุมเข่า เวลาสวมขอบกระโปรงอยู่ระดับ
แนวสะดือ ห้ามสวมต่ำกว่านั้น 

ถุงเท้า เป็นถุงเท้าสั้นธรรมดา เป็นด้ายหรือ
สักหลาด ไม่ม ีลูกฟูก สีขาว พับลงให้มี
ความกว้างประมาณ 5 ซ.ม. พอปิดตาตุ่ม 
 

รองเท้า เป็นรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ 
หัวมนชนิดมีสายรัดหลังเท้า ไม่มี
ลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 ซ.ม. 
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การแต่งกายของนักเรียนเครื่องแบบนักเรียนหญิง   
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทรงผม  จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ หากผมสั้นปลายผมยาว
ไม่เลยคางของตนเอง ไม่ม ีหน้าม้า และติดกิ ๊ฟดำให้
เรียบร้อย หากผมยาวให้นักเรียนรวบผม ห้ามถักเปียทุก
รูปแบบ และผูกโบว์ตามระดับช้ันให้เรียบร้อย 
 
 

เสื ้อ แบบคอเชิ ้ต ผ้าขาวเกลี ้ยงไม่บางจนเกินไป มี
กระดุมแบนสีขาว 5 เม็ด แขนยาวเหนือข้อศอก ไม่พับ
แขน ปลายแขนจีบ ตัวเสื ้อและแขนตัดขนาดพอดี  
ชายเสื้อไว้ในกระโปรง ห้ามใส่เสื้อรัดรูปและต้องใส่เสื้อ
ซับในสีขาว ไม่มีลวดลายทุกครั้ง 

เคร่ืองหมาย  
• ช่ือ-นามสกุล  ปักด้วยไหมสีน้ำ

เงินกรมท่า ทางด้านขวา 
• อักษรย่อโรงเรียน ให้ปักอักษร 

น.พ. ด้วยไหมสี  น้ำเงินกรมทา่  
• ดาวห้าแฉก ให้ป ักดาวใต้

อักษรย่อโรงเรียน ด้วยไหมสี
น ้ำเง ินกรมท่า เพ ื ่อแสดง
ระดับชั้น  

กระโปรง สีน้ำเงินกรมท่า ไม่มีลาย
ด้านหน้าและหลัง  พับเป็นกลีบข้าง
ละ 3 กลีบ  หันกลีบออกด้านนอก 
ตัวกระโปรงคลุมเข่า เวลาสวมขอบ
กระโปรงอยู่ระดับแนวสะดือ ห้าม
สวมต่ำกว่านั้น 

ถุงเท้า เป็นถุงเท้าสั้นธรรมดา เป็น
ด้ายหรือสักหลาด ไม่มีลูกฟูก สีขาว 
พับลงให้มีความกว้างประมาณ 5 
ซ.ม. พอปิดตาตุ่ม 
 

รองเท้า เป็นรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ 
หัวมนชนิดมีสายรัดหลังเท้า  ไม่มี
ลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 ซ.ม. 
 
 

เข็มขัด สีดำ ทำจากหนังหรือหนัง
เท ียม กว ้างพอด ีขอบกระโปรง 
อนุญาตให้ใช้คลิปสีดำหนีบด้านหลัง
ป้องกันเข็มขัดหลุดจากกระโปรง ไม่
ใช้หัวเข็มขัดของสถาบันอื่น 
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การแต่งกายของนักเรียนเครื่องแบบพลศึกษา 

    
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    ชาย            หญิง 
 

การแต่งกายของนักเรียนเครื่องแบบ ลูกเสือ เนตรนารี และรักษาดินแดน 
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