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ระเบียบโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
ว่าด้วยแนวการปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 256๔ 

 
หมวดที ่ 1  หมวดทั่วไป 

 
ข้อที่ 1   ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบโรงเรียนพรำนกระต่ำยพิทยำคมว่ำด้วยกำรปกครองนักเรียน

ทั่วไป พ.ศ. 256๔” 
ข้อที่ 2   ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนพรำนกระต่ำยพิทยำคม ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 256๔ 

เป็นต้นไป 
ข้อที่ 3   ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับอ่ืน ๆ ของโรงเรียนที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้

ระเบียบนี้แทน 
ข้อที่ 4   ในระเบียบนี้ 
“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพรำนกระต่ำยพิทยำคม 
“นักเรียน”  หมำยควำมว่ำ นักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 
“การลงโทษ”  หมำยควำมว่ำ กำรลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิด หรือฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับของ

สถำนศึกษำหรือระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรลงโทษ นักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ.2548       
โดยมุ่งหมำยเพ่ือสั่งสอนให้มีควำมประพฤติดี 

“การแก้ไขพฤตกิรรม”  หมำยควำมว่ำ กำรให้นักเรียนที่กระท ำควำมผิด ท ำกิจกรรมหรือบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อตนเอง สถำนศึกษำหรือสังคม 
 

หมวดที ่ 2  ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน 
 

เพ่ือให้ควบคุมดูแลควำมประพฤติของนักเรียนโรงเรียนพรำนกระต่ำยพิทยำคม ด ำเนินไปด้วย  
ควำมเรียบร้อย โรงเรียนจึงก ำหนดให้นักเรียนปฏิบัติตำมระเบียบดังนี้ 

1. มำโรงเรียนให้ทันเข้ำแถวเคำรพธงชำติ เวลำ 07.50 น. และกลับเวลำ 15.50 น. 
1.1) ในกรณีมำไม่ทัน หรือมำขณะที่มีกำรประกอบกิจกรรมหน้ำเสำธงห้ำมเข้ำไปในแถวจะต้องเข้ำ

แถวด้ำนหลังกลุ่มที่มำเช้ำ และประกอบกิจกรรมหน้ำเสำธงจนครบขั้นตอนโดยกำรควบคุมของครูเวร 
1.2) นักเรียนทุกคนต้องประกอบกิจกรรมหน้ำเสำธงและกิจกรรมโฮมรูม ผู้ที่ไม่เข้ำร่วมถือว่ำขำด

เรียน ถ้ำมำสำยให้แจ้งครูที่ปรึกษำรับทรำบเพ่ือลงบันทึกกำรมำสำย ถ้ำไม่แจ้งจะถือว่ำขำดเรียนในวันนั้น
ยกเว้นนักเรยีนที่มีภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยจำกครู 

1.3) นักเรียนที่มำเรียนสำย ต้องมีหนังสือรับรองกำรลำจำกผู้ปกครอง แจ้งครูที่ปรึกษำรับทรำบ 
1.4) ผู้ปกครองต้องรับ–ส่งนักเรียน ในปกครองบริเวณหน้ำโรงเรียนและไม่รับกลับก่อน 

เวลำเลิกเรียน 
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2. กำรเดินทำงมำโรงเรียนและกลับบ้ำนของนักเรียน 
2.1) ตอนเช้ำต้องท ำควำมเคำรพครูเวรที่ปฏิบัติหน้ำที่ดูแลควำมเรียบร้อยบริเวณประตูโรงเรียน 

โดยท ำกิจกรรรมยิ้มไหว้–ทักทำย แล้วเดินแถวอย่ำงเป็นระเบียบบนทำงเดินเท้ำ และหยุดไหว้พระพุทธรูป
ประจ ำสถำนศึกษำ นักเรียนที่ใช้รถจักรยำนยนต์จะต้องหยุดท ำควำมเคำรพครูเวรก่อนน ำรถเข้ำเก็บในโรงรถ
ในบริเวณโรงเรียนจัดให้ 

2.2) ตอนเย็นเข้ำแถวบริเวณมุมบอร์ดใหญ่ บริเวณด้ำนข้ำงห้องสมุด และบริเวณศำลพระภูมิ    
แยกเดินบนทำงเท้ำเหมือนตอนเช้ำ หยุดท ำควำมเคำรพครูเวรหน้ำประตูโรงเรียนและเดินชิดขวำกลับบ้ำน 
หรือรอรถโดยสำรประจ ำทำงหรือรถประจ ำตำมจุดที่รถจอดรับ นักเรียนที่ใช้รถจักรยำนหรือจักรยำนยนต์ 
เข้ำแถวตรงกลำง และรอจนกว่ำนักเรียนทั้งสองด้ำนเดินแถวจนเสร็จจึงจูงรถ หยุดท ำควำมเคำรพครูเวรที่
ตรวจแถว ไหว้พระพุทธรูปประจ ำสถำนศึกษำ ขับข่ีรถถึงหน้ำประตูด้ำนข้ำงโรงเรียนหยุดท ำควำมเคำรพครู
เวรและขี่รถชิดซ้ำยแยกย้ำยกลับบ้ำน 

3. แต่งกำยให้ถูกต้องตำมระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำยของนักเรียนโรงเรียนพรำนกระต่ำยพิทยำคม ดังนี้ 
3.1) ชุดพละให้ใส่เฉพำะวันที่มีเรียนวิชำพลศึกษำเท่ำนั้น 
3.2) ทุกวันพุธนักเรียนชำย ม. ต้นทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ นักเรียนหญิง ม.ต้น ต้อง    

แต่งเครื่องแบบยุวกำชำด ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำยลูกเสือยุวกำชำด และต้องเข้ำร่วมกิจกรรม       
เข้ำค่ำยพักแรม กำรเรียนกำรสอนในคำบเรียน รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ตำมที่โรงเรียนก ำหนด 

3.3) ทุกวันอังคำรนักศึกษำวิชำทหำรทุกคนแต่งเครื่องแบบนักวิชำทหำรอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกำรแต่งกำยของนักศึกษำวิชำทหำร เข้ำร่วมฝึกภำคสนำม สวนสนำมประจ ำปี ทดสอบภำคปฏิบัติ  
เข้ำเรียนในคำบเรียน รวมทั้งเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมที่โรงเรียนก ำหนด 

4. เมื่อเข้ำมำโรงเรียนแล้วห้ำมออกนอกโรงเรียนก่อนได้รับอนุญำต 

5. กำรขออนุญำตออกนอกโรงเรียนต้องมีเหตุผลอันสมควร จะต้องขอบัตรอนุญำตออกนอกโรงเรียนและ
ปฏิบัติดังนี้ 

5.1) กรณีออกนอกโรงเรียนในตอนเช้ำก่อนเข้ำแถว ให้ขออนุญำตครูเวรที่ท ำหน้ำที่บริเวณประตู
โรงเรียน 

5.2) กรณีออกนอกโรงเรียนในตอนกลำงวันและกลับมำเรียน ให้ขออนุญำตกลุ่มงำนแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน 

5.3) กรณีออกนอกโรงเรียนและไม่กลับมำเรียน ให้ขออนุญำตรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน          
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

5.4) กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องไปติดต่อธนำคำรเรื่องเงินทุนกู้ยืม ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
หัวหน้ำงำนแนะแนว หรือครูผู้ดูแลกองทุนกู้ยืมทุกครั้งก่อนขออนุญำตกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

5.5) กรณีปฏิบัติภำรกิจให้ผู้ปกครองนอกโรงเรียน ต้องมีจดหมำยขออนุญำตจำกผู้ปกครอง 
มำยื่นเพ่ือขออนุญำตกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

6. ห้ำมใส่เครื่องประดับ ของมีค่ำทุกชนิด ยกเว้นนำฬิกำข้อมือ 

7. ห้ำมใช้เครื่องส ำอำง ไว้เล็บ ทำสีเล็บ ดัดผม ซอยผม ตกแต่งทรงผมแฟชั่น กันค้ิว เจำะหู (ชำย) ห้ำมใส่เจล 
และไม่น ำมำโรงเรียน  
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8. ห้ำมพกพำหรือน ำ สื่อลำมก สิ่งเสพติด และอำวุธ มำโรงเรียน ไม่เสพสิ่งเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ทุกชนิด 

9. ห้ำมเข้ำไปในบริเวณโรงรถนักเรียน โรงรถครู บ้ำนพักครู ก่อนได้รับอนุญำต  

10. ห้ำมน ำอำหำรเครื่องดื่มมำรับประทำนบนอำคำรเรียน ในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติกำร  

11. ห้ำมพนัน หรือเล่นกำรพนันทุกประเภท และไม่น ำอุปกรณ์ในกำรเล่นกำรพนันมำโรงเรียน 

12. ห้ำมนัดหมำย หรือน ำบุคคลภำยนอกเข้ำมำในโรงเรียน ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกคณะครู และครู
เวรประจ ำวัน 

13. ชว่ยกันรักษำทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ให้อยู่ในสภำพดีและใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ 

14. ไม่ขำดเรียนโดยไม่มีใบลำและไม่ทรำบสำเหตุ และปฏิบัติ ดังนี้ 
14.1) กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องขำดเรียนให้ส่งใบลำที่มีค ำรับรองพร้อมลำยเซ็นของผู้ปกครอง 

ต่อครูที่ปรึกษำและครูผู้สอน โดยเฉพำะกำรขำดเรียนที่มำกกว่ำ 2 วัน 
14.2) กำรหยุดติดต่อกันหลำยวันโดยมีสำเหตุจำกกำรป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์มำแสดง 

ประกอบกำรลำ 
14.3) กรณีท่ีมีนักเรียนหยุดเรียนโดยไม่ส่งใบลำจะถือว่ำขำดเรียน 
14.4) กรณีท่ีนักเรียนขำดเรียนหรือมำสำยบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โรงเรียนจะเชิญ

ผู้ปกครองมำพบ ครูที่ปรึกษำหรือครูงำนระดับชั้นจะเรียกนักเรียนมำอบรม ว่ำกล่ำวตักเตือนเพื่อให้นักเรียน
ปรับปรุงเปลี่ยนพฤติกรรมกำรมำเรียนของตนเองให้ดีขึ้น 

15. ไม่สร้ำงควำมเสื่อมเสียให้กับโรงเรียน แสดงควำมเคำรพและให้เกียรติรุ่นพ่ี ดูแลให้ควำมช่วยเหลือ     
รุ่นน้อง สร้ำงควำมสำมัคคีปรองดองในหมู่คณะ 

16. นักเรียนที่มำติดต่อรำชกำรกับทำงโรงเรียนต้องแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย 
 

หมวดที ่ 3  ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน 
 

เพ่ือให้กำรแต่งกำยของนักเรียนโรงเรียนพรำนกระต่ำยพิทยำคมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                  
มีระเบียบวินัย โรงเรียนจึงวำงระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำยนักเรียน ดังนี้ 

1. นักเรียนชาย 
1.1) ทรงผม 

ม.ต้น และ ม.ปลำย  ไว้ทรงนักเรียน หรือ ทรงรองทรงสูงก็ได้ กรณีไว้ทรงนักเรียน ด้ำนหน้ำ
ยำวไม่เกิน 4 ซ.ม. ด้ำนบนยำวไม่เกิน 3 ซ.ม. ด้ำนข้ำงไม่เกินเบอร์ 1 หรือกรณีไว้ทรงผมรองทรงสูง  
ด้ำนหน้ำยำวไม่เกิน 6 ซ.ม. ด้ำนบนยำวไม่เกิน 5 ซ.ม. ไม่ใส่น้ ำมัน ไม่ใส่เจล ไม่ดัดหรือย้อมสีผม  

1.2) เสื้อ ใช้เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขำว ไม่มีลวดลำย ไม่บำงหรือใหญ่เกินไป ผ่ำอกตลอด มีสำบกว้ำง       
4 ซ.ม. กระดุมสีขำวกลมเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เกิน 1 ซ.ม. แขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อยมีกระเป๋ำเสื้อด้ำนซ้ำย
ระดับรำวนม 1 ใบแบบไม่มีฝำปิด ขนำดกว้ำง 8-12 ซ.ม. ลึก 10-15 ซ.ม. เหนือกระเป๋ำขึ้นไป 2 ซ.ม. ให้ปัก 
ชื่อ–นำมสกุล เป็นภำษำไทยไม่มีค ำน ำหน้ำชื่อ แบบเดินเส้น ขนำดกว้ำง 0.8 ซ.ม. สูง 1 ซ.ม. เส้นตัวหนำ 
0.02 ซ.ม. 
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(1.2.1) ม.ต้น ปักเครื่องหมำยจุดหรือเดือน เหนือชื่อ–นำมสกุล โดยใช้สีไหมประจ ำคณะ 
ได้แก่ พำนทองใช้ไหมสีเขียว สักทองใช้ไหมสีฟ้ำ กระต่ำยทองใช้ไหมสีเหลือง ศิลำทองใช้ไหมสีชมพู และ  
โพธิ์ทองใช้ไหมสีแสดหรือสีส้ม โดยให้ปักตำมสีของคณะนักเรียน ม.1 ปัก 1 ดวง, ม.2 ปกั 2 ดวง, ม.3 ปัก 
3 ดวง หน้ำอกด้ำนขวำปักอักษรย่อ พ.พ. แนวเดียวกับชื่อด้ำนซ้ำยขนำดควำมกว้ำง 1.5 ซ.ม. สูง 2.0 ซ.ม. 
เส้นตัวอักษรหนำ 0.4 ซ.ม. และปักเลขประจ ำตัวด้วยเลขไทยไว้ด้ำนล่ำงด้วยตัวทึบขนำด 1 ซ.ม.ใช้ไหม     
สีน้ ำเงิน ด้ำนหลังของเสื้อไม่มีจีบและลวดลำย 

(1.2.2) ม.ปลำย ปักเครื่องหมำยดำวที่ปกคอเสื้อด้ำนซ้ำย โดยใช้สีไหมประจ ำคณะ ได้แก่ 
พำนทองใช้ไหมสีเขียว สักทองใช้ไหมสีฟ้ำ กระต่ำยทองใช้ไหมสีเหลือง ศิลำทองใช้ไหมสีชมพู และโพธิ์ทองใช้
ไหมสีแสดหรือสีส้ม โดยให้ปักตำมสีของคณะนักเรียน ม.1 ปัก 1 ดวง, ม.2 ปัก 2 ดวง, ม. 3 ปัก 3 ดวง 
หน้ำอกด้ำนขวำปักอักษรย่อ พ.พ. แนวเดียวกับชื่อด้ำนซ้ำยขนำดควำมกว้ำง 1.5 ซ.ม. สงู 2.0 ซ.ม. เส้น
ตัวอักษรหนำ 0.4 ซ.ม. และปักเลขประจ ำตัวด้วยเลขไทยไว้ด้ำนล่ำงด้วยตัวทึบขนำด 1 ซ.ม. ใช้ไหมสีน้ ำเงิน 
ด้ำนหลังของเสื้อไม่มีจีบและลวดลำย 

1.3) กำงเกง  ใช้กำงเกงสั้นมีจีบสีกำกี สูงเหนือเข่ำไม่เกิน 5 ซ.ม. มีกระเป๋ำด้ำนในแนวเดียวกับ
ตะเข็บข้ำงขนำดกว้ำงและลึกพอเหมำะ ไม่มีลวดลำย ไม่คับหรือหลวมจนเกินไป ขำไม่บำนเป้ำพอดี 

1.4) เข็มขัด  ใช้เข็มขัดหนังสีน้ ำตำลไม่มีลวดลำย ขนำดกว้ำง 4 ซ.ม. หัวเข็มขัดเป็นโลหะ
ทองเหลืองรูปเหลี่ยมผืนผ้ำชนิดกลัด เจำะรู 1 รู หรือหัวเข็มขัดลูกเสือคำดทับขอบกำงเกงสอดหูกำงเกง 

1.5) รองเท้ำและถุงเท้ำ ใช้รองเท้ำผ้ำใบหุ้มส้นสีน้ ำตำล มีเชือกผูกสีน้ ำตำล ไม่มีลวดลำย ส ำหรับ
ชุดพลศึกษำอำจใช้รองเท้ำผ้ำใบสีขำวหรือสีน้ ำตำลแบบหุ้มส้นมีเชือกผูกรองเท้ำสีเดียวกัน ไม่มีลวดลำย ไม่มี
สีอื่นใช้ถุงเท้ำสั้นสีน้ ำตำล ไม่มีลวดลำย เครื่องแบบลูกเสือใช้แบบยำวสีกำกี ส ำหรับชุดพลศึกษำถ้ำใช้รองเท้ำ
สีขำวให้ใช้ถุงเท้ำสีขำว ไม่มีลวดลำย 

1.6) เครื่องแบบลูกเสือ ให้แต่งเครื่องแบบตำมมำตรฐำนกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดในวันพุธ 
วันที่เข้ำค่ำยพักแรมหรือท ำกิจกรรมอ่ืน ๆ ตำมที่โรงเรียนก ำหนดนัดหมำย 

1.7) ชุดพลศึกษำ ให้ใช้แบบที่โรงเรียนก ำหนด กรณีตัดเองต้องยึดตำมแบบของโรงเรียน และใส่
เฉพำะวันที่เรียนพลศึกษำเท่ำนั้น 

 (1.7.1) ม.ต้น ปักเครื่องหมำยจุดหรือเดือนที่หน้ำอกด้ำนซ้ำย โดยใช้สีไหมประจ ำคณะ 
หน้ำอกด้ำนขวำปักชื่อ–นำมสกุล 

 (1.7.2) ม.ปลำย ปักเครื่องหมำยดำวที่ปกคอเสื้อด้ำนซ้ำย โดยใช้สีไหมประจ ำคณะ หน้ำอก
ด้ำนขวำปักชื่อ–นำมสกุล 

2. นักเรียนหญิง 
2.1) ทรงผม 

ม.ต้น และ ม.ปลำย ไว้ผมสั้นหรือยำวก็ได้ หวีเรียบไม่ติดเครื่องประดับ ไม่ซอยผม ไม่ดัดผม 
ไม่กัดสีผม ไม่โกรกผม ไม่ไว้หน้ำม้ำ ไม่ถักเปีย กรณีไว้ผมสั้นควำมยำววัดจำกติ่งหู 2.5 ซ.ม. ตัดเสมอกัน หรือ
กรณไีว้ผมยำวมัดรวบกึ่งกลำงศีรษะมัดให้เรียบร้อยด้วยริบบิ้นแพรสีน้ ำเงิน  โดยควำมยำวผมจะต้องไม่เกิน
กึ่งกลำงหลัง 

2.2) เสื้อ คอกะลำสี สีขำวเนื้อเกลี้ยง ไม่บำง ไม่รัดรูป ไม่ยำวหรือสั้นเกินควร กระเป๋ำไม่มีฝำอยู่
ด้ำนล่ำงขวำ 1 ใบ แขนยำวเหนือศอกพองำม ปลำยแขนมีจีบ เอวเสื้อปล่อยพ้นขอบกระโปรงปักอักษรย่อ 
พ.พ. ตัวทึบขนำด 1.5 ซ.ม. ที่อกเสื้อด้ำนขวำระดับรำวนม ด้ำนล่ำงปักเลขประจ ำตัวด้วยเลยไทย ตัวทึบ
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ขนำด 1 ซ.ม. ปักชื่อ–นำมสกุลที่อกเสื้อด้ำนซ้ำยแบบเดินเส้นขนำด 1 ซ.ม. ตรงกับอักษรย่อ ปักวงกลมแสดง
ระดับชั้นแบบเดียวกับนักเรียนชำยโดยใช้ไหมตำมสีประจ ำคณะตนเอง 

2.3) กระโปรง ใช้สีกรมท่ำ ผ้ำเนื้อเกลี้ยงไม่มีลวดลำย มีจีบออกด้ำนนอกข้ำงละ 3 จีบทั้งหน้ำ และ
หลัง เย็บทับจีบลงมำ 6–12 ซ.ม. ยำวคลุมเข่ำครึ่งแข้ง ไม่บำน ไม่แคบ ไม่รัดรูปและสะโพก มีกระเป๋ำด้ำนใน
ตำมตะเข็บกระโปรงด้ำนข้ำง 1 ใบ ซิปข้ำง 

2.4) รองเท้ำและถุงเท้ำ ใช้รองเท้ำหนังขัดมันหุ้มส้นสีด ำ ไม่มีลวดลำย ส้นสูงไม่เกิน 2 ซ.ม.                      
ชุดพลศึกษำใช้รองเท้ำผ้ำใบสีขำวไม่มีลวดลำยและสีอื่นคำดปน โดยใช้ถุงเท้ำสั้นสีขำว พับให้เรียบร้อย 

2.5) เครื่องแบบยุวกำชำด ให้แต่งเครื่องแบบตำมมำตรฐำนกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดในวันพุธ 
วันที่เข้ำค่ำยพักแรมหรือท ำกิจกรรมอ่ืน ๆ ตำมที่โรงเรียนก ำหนดนัดหมำย 

2.6) ชุดพลศึกษำ ให้ใช้แบบที่โรงเรียนก ำหนด กรณีตัดเองต้องยึดตำมแบบโรงเรียน และใส่เฉพำะ
วันที่เรียนพลศึกษำเท่ำนั้น กำรปักเครื่องหมำยต่ำง ๆ เหมือนระเบียบของนักเรียนชำย 

2.7) เล็บ ตัดให้สั้น ไม่ท ำสีเล็บ 

3. เครื่องแบบสภานักเรียน 
3.1) เสื้อสภำนักเรียน เป็นเสื้อตรวจกำรแขนสั้นสีแดงเลือดหมู ผ่ำหน้ำ ติดกระดุมสีเดียวกันกับตัว

เสื้อจ ำนวน 5 เม็ด กระเป๋ำแปะด้ำนซ้ำยจ ำนวน 1 ใบ พร้อมปักโลโก้โรงเรียน กระเป๋ำแปะด้ำนล่ำงทั้ง 2 
ข้ำง ปักชื่อและต ำแหน่งด้วยไหมปักสีเหลืองบริเวณอกเสื้อด้ำนขวำระดับรำวนม  

3.2) นักเรียนชำยใส่กำงเกงนักเรียน สวมรองเท้ำผ้ำใบสีน้ ำตำล ถุงเท้ำสีน้ ำตำล นักเรียนหญิง      
ใส่กระโปรงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย สวมรองเท้ำหนังสีด ำ ถุงเท้ำสีขำว 

3.3) ใส่เสื้อยืดคอกลมสีขำวไว้ด้ำนในเสื้อสภำ ห้ำมพันแขนออกนอกเสื้อสภำโดยเด็ดขำด 
 

หมวดที่ 4 ว่าด้วยประเภทของการกระท าความผิดและการลงโทษ 
 

นักเรียนที่ประพฤติฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนจะถูกพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี้ 

1. ว่ำกล่ำวตักเตือน 
2. ท ำทัณฑ์บน 
3. ตัดคะแนนควำมประพฤติ 
4. ท ำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

กำรพิจำรณำโทษจะกระท ำตำมล ำดับควำมผิด ดังนี้ 
1. ประเภทความผิดไม่ร้ายแรง 

1.1 มำสำยโดยไม่มีเหตุผลสมควร 
1.2 ไม่รักษำควำมสะอำดในบริเวณโรงเรียน 
1.3 รับประทำนอำหำรก่อน-หลังเวลำที่ก ำหนด 
1.4 ผมยำวหรือทรงผมที่ผิดระเบียบที่โรงเรียนก ำหนด 
1.5 ไว้หนวดเครำ 
1.6 สวมเสื้อผ้ำผิดระเบียบ เช่น ไม่ปักชื่อสกุล หรือเสื้อผ้ำที่ไม่ใช่เครื่องแบบของโรงเรียน

กำงเกง กระโปรง รองเท้ำ ถุงเท้ำท่ีผิดระเบียบ 
1.7 ไม่เอำชำยเสื้อเข้ำในกำงเกง หรือกระโปรง 
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1.8 ไม่คำดเข็มขัด หรือใช้เข็มขัดที่ผิดระเบียบของโรงเรียน  
1.9 ใช้เครื่องส ำอำงเพ่ือกำรเสริมสวย 
1.10 ไว้เล็บยำวหรือทำเล็บ เขียนคิ้ว กันคิ้ว หรือทำปำก 
1.11 ไม่เข้ำแถวเคำรพธงชำติ 
1.12 กล่ำววำจำหยำบคำยต่อเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืน 
1.13 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญำต 
1.14 หนีเรียน โดดเรียน 
1.15 ใช้โทรศัพท์ในขณะที่ครูท ำกำรสอนหรือในเวลำเรียน 
1.16 หลบหนชีั่วโมงเรียน 
1.17 ขีดเขียนโต๊ะ เก้ำอ้ี หรือท ำควำมสกปรกแก่ทรัพย์สินของโรงเรียน  
1.18 ไม่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมที่โรงเรียนก ำหนดให้ 
1.19 น ำหนังสือ หรือสื่อลำมกอนำจำร หรือสื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนเข้ำมำ 

ในโรงเรียน 
1.20 พูดปด พูดโกหก ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ 
1.21 ประพฤติตนในท ำนองชู้สำว จับมือ นอนหนุนตัก โอบกอด 
1.22 สูบบุหรี่ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน มีสำรเสพติด บุหรี่ ของมึนเมำอยู่ในควำม 

ครอบครอง 
1.23 ข่มขู่ บังคับ รีดไถ กลั่นแกล้ง รังแกผู้อ่ืน  

2. ประเภทความผิดร้ายแรง 
2.1 เสพสุรำ หรือของมึนเมำทุกชนิด ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน หรือมีสิ่งเสพติด ของ

มึนเมำ อำละวำทท้ังในและนอกบริเวณโรงเรียน 
2.2 เล่นกำรพนันทุกชนิด ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน 
2.3 ลักขโมยทรัพย์สินของโรงเรียน ครู บุคลำกรของโรงเรียน เพ่ือนนักเรียน หรือบุคคลอ่ืน 
2.4 ก่อเหตุทะเลำะวิวำท ท ำร้ำยร่ำงกำย ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน หรือชักน ำบุคคล

อ่ืนภำยนอก มำก่อเหตุทะเลำะวิวำทกับนักเรียนในโรงเรียน 
2.5 พกพำอำวุธ หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเป็นอำวุธเข้ำมำภำยในโรงเรียน 
2.6 ชู้สำวขั้นร้ำยแรง ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีงำม 
2.7 เสพสำรเสพติดร้ำยแรง หรือมีสิ่งเสพติดร้ำยแรง ผิดกฎหมำยไว้ในครอบครองเพ่ือ 

กำรเสพ จ ำหน่ำย จ่ำย แจก หรือในกำรอ่ืนใด 
2.8 ท ำลำยทรัพย์สินของโรงเรียน ครู เพ่ือน นักเรียน หรือบุคคลอื่น 
 
การควบคุมความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

หลักการ 
1. เพ่ือควบคุมควำมประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบของโรงเรียน 
2. ป้องกันมิให้นักเรียนเกี่ยวข้องกับอบำยมุข 
3. แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของนักเรียน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนกระท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 
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5. ให้ผู้ปกครองได้ร่วมมือกับโรงเรียนเพ่ือแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง 
6. ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำรสอน 
7. ให้คะแนนควำมประพฤติเป็นเกณฑ์ก ำหนดพฤติกรรมของนักเรียน 

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ 
ถ้ำนักเรียนฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ที่โรงเรียนแจ้งไว้โรงเรียนจะท ำกำรสอบสวนจนเห็นว่ำ 

กำรกระท ำดังกล่ำวนั้นเจตนำโทษที่จะด ำเนินกำรนั้น 4 สถำนโดยระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำร
ลงโทษนักเรียนนักศึกษำ พ.ศ. 2548 

1. ว่ำกล่ำวตักเตือน 
2. ท ำทัณฑ์บน 
3. ตัดคะแนนควำมประพฤติ 
4. ท ำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรควบคุมและดูแลควำมประพฤติของนักเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเหมำะสม 
โรงเรียนจึงได้ท ำก ำหนดมำตรกำรกำรลงโทษนักเรียนที่กระท ำผิดระเบียบว่ำด้วยกำรควบคุมและดูแลควำม
ประพฤติของนักเรียนดังนี้ 

มาตรการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤติ 
 
ล าดับที่ ประเภทความผิด ค่าของคะแนน 

  หมวด  1  ประเภทความผิดไม่ร้ายแรง   
1 มำสำยโดยไม่มีเหตุผลสมควร 5 

2 ไม่รักษำควำมสะอำดในบริเวณโรงเรียน 5 

3 รับประทำนอำหำรก่อน-หลังเวลำที่ก ำหนด 5 

4 ผมยำวหรือทรงผมที่ผิดระเบียบที่โรงเรียนก ำหนด 5 

5 ไว้หนวดเครำ 5 

6 สวมเสื้อผ้ำผิดระเบียบ เช่น ไม่ปักชื่อสกุล หรือเสื้อผ้ำที่ไม่ใช่เครื่องแบบ
ของโรงเรียน กำงเกง กระโปรง รองเท้ำ ถุงเท้ำที่ผิดระเบียบ 

5 

7 ไม่เอำชำยเสื้อเข้ำในกำงเกง หรือกระโปรง 5 

8 ไม่คำดเข็มขัด หรือใช้เข็มขัดที่ผิดระเบียบของโรงเรียน  5 

9 ใช้เครื่องส ำอำงเพ่ือกำรเสริมสวย 5 

10 ไว้เล็บยำวหรือทำเล็บ เขียนคิ้ว กันคิ้ว หรือทำปำก 5 

11 ไม่เข้ำแถวเคำรพธงชำติ 5 

12 กล่ำววำจำหยำบคำยต่อเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืน 10 

13 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญำต 10 

14 หนีเรียน โดดเรียน 10 

15 ใช้โทรศัพท์ในขณะที่ครูท ำกำรสอน หรือในเวลำเรียน 10 

16 หลบหนีชั่วโมงเรียน 10 

17 ขีดเขียนโต๊ะ เก้ำอ้ี หรือท ำควำมสกปรกแก่ทรัพย์สินของโรงเรียน  10 
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18 ไม่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมท่ีโรงเรียนก ำหนดให้ 10 

19 น ำหนังสือ หรือสื่อลำมกอนำจำร หรือสื่อท่ีไม่เก่ียวข้องกับ 
กำรเรียนกำรสอนเข้ำมำในโรงเรียน 

20 

20 พูดปด พูดโกหก ให้ข้อมูลที่เป้นเท็จ 20 

21 ประพฤติตนในท ำนองชู้สำว จับมือ นอนหนุนตัก โอบกอด 20 

 หมวด  2  ประเภทความผิดร้ายแรง  
1 เสพสุรำ หรือของมึนเมำ ทุกชนิด ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน  

หรือมีสิ่งเสพติด ของมึนเมำ อำละวำททั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน 
30 

2 สูบบุหรี่ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน มีสำรเสพติด บุหรี่ ของมึนเมำ 
อยู่ในควำมครอบครอง 

30 

3 ข่มขู่ บังคับ รีดไถ กลั่นแกล้ง รังแกผู้อื่น  30 
4 เล่นกำรพนันทุกชนิด ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน 30 
5 ลักขโมยทรัพย์สินของโรงเรียน ครู บุคลำกรของโรงเรียน เพ่ือนนักเรียน 

หรือบุคคลอ่ืน 
30 

6 ก่อเหตุทะเลำะวิวำท ท ำร้ำยร่ำงกำย ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน หรือ
ชักน ำบุคคลอ่ืนภำยนอก มำก่อเหตุทะเลำะวิวำทกับนักเรียนในโรงเรียน 

40 

7 พกพำอำวุธ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเป็นอำวุธเข้ำมำภำยในโรงเรียน 40 
8 ท ำลำยทรัพย์สินของโรงเรียน ครู เพื่อน นักเรียน หรือบุคคลอื่น 40 
9 ชู้สำวประพฤติผิดศีลธรรมอันดีงำม 50 

10 เสพสำรเสพติดร้ำยแรง หรือมีสิ่งเสพติดร้ำยแรง ผิดกฎหมำยไว้ 
ในครอบครองเพ่ือกำรเสพจ ำหน่ำย จ่ำย แจก หรือในกำรอื่นใด 

50 

 
หมายเหตุ 

1. เกณฑ์คะแนนควำมประพฤติ 
คะแนนพฤติกรรม 30 คะแนน ว่ำกล่ำวตักเตือน เชิญผู้ปกครองมำพบ 
คะแนนพฤติกรรม 40 คะแนน ท ำทัณฑ์บน แจ้งผู้ปกครองรับทรำบหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน  
คะแนนพฤติกรรม 50 คะแนน ตัดคะแนนควำมประพฤติ แจ้งผู้ปกครองรับทรำบหำแนวทำงแก้ไข

ร่วมกัน และท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง สถำนศึกษำหรือสังคม 
คะแนนพฤติกรรม 80 คะแนน ท ำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
คะแนนพฤติกรรม 100 คะแนน เสนอให้กรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปพิจำรณำเพ่ือเสนอ

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
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2. นักเรียนที่ถูกลงโทษตัดคะแนนสำมำรถเพ่ิมคะแนนควำมประพฤติได้ดังนี้ 
 
ตำรำงเกณฑ์กำรเพ่ิมคะแนนควำมประพฤติ 
ล ำดับที่ ลักษณะของพฤติกรรม เพ่ิมคะแนน 

1 เก็บสิ่งของแล้วส่งคืนเจ้ำของ 5 
2 ให้ข้อมูลกำรกระท ำควำมผิดต่ำง ๆ  10 
3 อุทิศตน เสียสละช่วยงำนกิจกรรมของโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับ 10 
4 สร้ำงชื่อเสียงที่ดีด้ำนต่ำง ๆ ให้กับโรงเรียน เป็นที่ยอมรับ ศรัทธำจำก

สังคม 
25 

5 ท ำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชั่วโมงละ  
- เก็บขยะมูลฝอย 
- กวำดขยะ 
- ท ำควำมสะอำดห้องเรียน 
- ขัดห้องน้ ำห้องส้วมให้สะอำดเรียบร้อย 
- ทำสีผนังอำคำร 
- ขัดถูโต๊ะ เก้ำอ้ี ฯลฯ 

5 

 
3. นักเรียนที่ถูกลงโทษตัดคะแนนควำมประพฤติ ถ้ำ 50 คะแนน ทำงโรงเรียนพิจำรณำไม่รับรองผล

กำรเรียน ไม่รับรองควำมประพฤติ 
4. กิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

กิจกรรมอยู่ค่ำยปฏิบัติธรรมแบบเข้ม ที่วัด โรงเรียน หรือสถำนปฏิบัติธรรม โดยโรงเรียนร่วมมือกับ
ผู้ปกครองเป็นกำรชดเชยกำรกระท ำควำมผิดซ้ ำซำก หรือควำมผิดสถำนหนัก หรือถูกตัดคะแนนควำม
ประพฤติเกิน 50 คะแนน โดยท ำกิจกรรมทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เช่น 

 - กำรปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำที่วัด      
 - ไปท ำบุญที่วัดใกล้บ้ำน จ ำนวน_____ครั้ง 
 - ท ำควำมสะอำดวัด 
 - ดูแลปรนนิบัตรพระ ปฏิบัติธรรม จ ำนวน____ครั้ง 
 - กำรบวชสำมเณรภำคฤดูร้อน หรือระหว่ำงปิดภำคเรียนโดยมีกำรก ำกับตรวจสอบจำกทำงวัด 

โรงเรียน มีหนังสือรับรองกำรปฏิบัติกิจกรรมและค่ำยคุณธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 

หมายเหตุ  กรณีนักเรียนท ำควำมผิดเนือง ๆ ผิดซ้ ำซำก พฤติกรรมไม่ดีขึ้น ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมกำรงำนป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนและเฝ้ำระวังสำรเสพติด 

 


