
ระเบียบปฏิบัติส ำหรับนักเรียน 

1. กำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติและสวดมนต์ 
1.1 เวลา 07.50 น. จะมีสัญญาณเตือนด้วยเพลงมาร์ชประจ าสถานศึกษา 1 เพลง นักเรียนทุกคนต้องยุติภารกิจ

อ่ืนแล้วลงไปเข้าแถวเคารพธงชาติที่สนามให้ เรียบร้อยแล้วท าการเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ด้วย
อาการส ารวม  

1.2 การเข้าแถว ให้หัวหน้าชั้น รองหัวหน้าชั้น คณะกรรมการนักเรียนและครูที่ปรึกษา เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย  
1.3 เมื่อมีเหตุจ าเป็นได้แก่ ฝนตก สนามไม่สามารถเข้าแถวได้ ให้นักเรียนจัดแถวที่  หน้าห้องเรียนของ             

นักเรียนเอง  
1.4 นักเรียนที่มาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ จะถือว่ามาโรงเรียนสาย  
1.5 สถานศึกษาจะแจ้งข่าวสารหรือมอบรางวัลเกียรติยศทุก ๆ วันอังคารและวันพฤหัสบดี  ประมาณ 10-15 

นาทีและให้นักเรียนพบครูประจ าชั้น–ครูที่ปรึกษา ที่ห้องโฮมรูม ของตนเอง ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์  
1.6 ในการแยกแถวเข้าชั้นเรียน นักเรียนจะต้องเดินแถวตามล าดับตามที่สถานศึกษา ก าหนดอย่างมีระเบียบ ไม่

หยอก ล้อเล่น หรือคุยกันระหว่างเดินแถว  
1.7 เมื่อถึงห้องเรียนให้เข้าห้องเรียนและไม่ควรออกนอกห้องเรียนอีกโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 
2. กำรมำเรียน – กำรหยุดเรียน 
2.1 นักเรียนต้องมาเรียนให้ทันทุกวัน  
2.2 เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นขาดเรียนจะต้องมีใบลา และค ารับรองของผู้ปกครองที่แท้จริงตามแบบใบลาของ

สถานศึกษาทุกครั้ง  
2.3 เมื่อนักเรียนป่วยจะต้องแจ้งให้สถานศึกษาทราบ และน าใบลาส่งครูที่ปรึกษาเม่ือ มาเรียนวันแรก  
2.4 กรณีลากิจ นักเรียนจะต้องยื่นใบลาต่อครูท่ีปรึกษาก่อนวันลาทุกครั้ง  
2.5 ในกรณีที่หยุดเรียนแล้วไม่ส่งใบลา จะถือว่า “ขาดเรียน”  
2.6 นักเรียนที่มาสายครั้งที่ 3 สถานศึกษาจะแจ้งผู้ปกครองทราบและถ้ามาสายอีก จะแจ้งผู้ปกครองมาพบ  
2.7 เมื่อนักเรียนขาดเรียน 3 วันติดต่อกัน ทางสถานศึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ทันท ี 
2.8 เมื่อนักเรียนขาดเรียน 5 วันติดต่อกัน ทางสถานศึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครองมาพบ  
2.9 เมื่อนักเรียนขาดเรียน 10 วันติดต่อกัน ทางสถานศึกษาจะด าเนินการแขวนลอย ตามแนวปฏิบัติ โดยมี

หนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
2.10 นักเรียนต้องเข้าเรียนทุกรายวิชาตามตารางเรียนทางสถานศึกษาก าหนด 
 
3. กำรมำสำย 
3.1    นักเรียนที่มาสถานศึกษาหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติถือว่า มาสาย  
3.2    นักเรียนต้องเขียนใบอนุญาตเข้าชั้นเรียน โดยใช้แบบฟอร์มขออนุญาตของ  สถานศึกษาให้งานกิจการ

นักเรียนลงนามอนุญาต  
3.3    น าใบอนุญาตเข้าชั้นเรียน ตอนที่ 1 ไปขออนุญาตครูที่ประจ าวิชาที่ก าลังสอนอยู่ โดยแนบไว้กับแบบบันทึก

การมาเรียนหน้าชั้นเรียน พร้อมน าส่งครูที่ปรึกษา ต่อไป ส่วนตอนที่ 2 ส่งงานกิจการนักเรียน 



4. กำรปฏิบัติตนในห้องเรียน 
4.1    อยู่ภายในห้องเรียนอย่างเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงอึกทึก ไม่เล่นกัน 
4.2    มีหน้าที่ท าความสะอาดห้องเรียน รักษาความสะอาด และทรัพย์สินภายในห้องเรียนและจะต้องจัดห้องเรียน

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
4.3    ไม่น าวิชาอ่ืนขึ้นมาท าขณะที่ครูก าลังสอน 
4.4    ไม่น าสิ่งอื่นใดท่ีไม่เก่ียวกับการเรียนเข้ามาไว้ในห้องเรียน 
4.5    ไม่ออกจากห้องเรียนก่อนได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน 
4.6    ไม่น าอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องเรียน 
4.7    รายงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ เพ่ือจัดครูผู้สอนแทน หลังจากครูประจ าวิชาไม่เข้าห้องสอน

เกิน 5 นาที 
4.8    ถอดรองเท้าไว้อย่างเป็นระเบียบ เมื่อเข้าห้องเรียนซึ่งมีพ้ืนสะอาดและต้องแต่งกายเรียบร้อย 
4.9    เมื่อเกิดการวิวาทภายในห้องเรียนหรือระหว่างห้องเรียนอย่าตัดสินเองควรรายงานให้ครูที่ปรึกษาหรืองาน

กิจการนักเรียนทราบ 
4.10  นักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ ไม่ส่งเสียงรบกวนหรือหยอกล้อ 
4.11  เมื่อมีปัญหาต้องการถามให้ยกมือก่อน เมื่อครูอนุญาตแล้วจึงยืนขึ้นถามได้ 
4.12  ห้ามลุกเดินไปมาระหว่างที่ครูสอน ถ้ามีธุระให้ขออนุญาตก่อน 
4.13  ใช้โต๊ะเก้าอ้ีด้วยความระมัดระวังไม่นั่งโยกเก้าอ้ี หรือขีดเขียนท าความสกปรกใด ๆบนโต๊ะ เก้าอ้ี กระดาน 

บอร์ด ฝาผนัง หรือส่วนใดของห้อง 
4.14  การใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่มีความจ าเป็นจะต้องใช้แล้วปิดให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
 
5. กำรขออนุญำตออกนอกห้องเรียน หรือเข้ำในห้องเรียนในขณะเรียน 
5.1    การเข้าออกห้องเรียนทุกครั้งต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน กรณีเข้าห้องช้าอาจมีสาเหตุมาจากมาสาย เข้า

ห้องพยาบาล ให้พบงานอนามัยขอมีบัตรอนุญาตเข้าห้องเรียน 
5.2    เมื่อครูต้องการพบนักเรียนคนใดในห้องระหว่างที่ครูก าลังสอนต้องขออนุญาตจากครูผู้สอนก่อนกรณีงาน

กิจการนักเรียนขอพบนักเรียนจะต้องมีหนังสือขออนุญาต 
 
6. กำรท ำงำนและส่งงำน 
6.1    นักเรียนทุกคนจะต้องท างานที่ครูมอบหมายให้ทันตามก าหนดเวลา 
6.2    สมุดแบบฝึกหัดหรืองาน จะต้องท าให้เป็นระเบียบ และส่งตามก าหนด และไม่ให้มีหลายวิชาในสมุดเล่ม

เดียวกัน 
 
7. กำรใช้ห้องน  ำ ห้องส้วม 
7.1    ปิดน้ า– ไฟ ทุกครั้งที่ออกจากห้องน้ า 
7.2    ช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องน้ า 
 
 



8. กำรรับประทำนอำหำร และกำรซื ออำหำร 
8.1    ให้นักเรียนเข้าแถวซื้ออาหารอย่างเป็นระเบียบ และซื้อตามล าดับก่อนหลังตามเวลาที่ก าหนดให้ 
8.2    รับประทานอาหารในโรงอาหาร หรือสถานที่จัดไว้ตามข้อตกลงในแต่ละภาค 
8.3    หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ให้น าภาชนะใส่อาหารทุกชนิดเก็บไว้ ณ จุดที่สถานศึกษาก าหนด 
8.4    ห้ามนักเรียนน าอาหารและเครื่องดื่มไปรับประทานบนอาคารเรียนในห้องเรียนหรือที่อ่ืนนอกจากที่

สถานศึกษาอนุญาต 
8.5    ห้ามนักเรียนทิ้งเศษอาหารหรือข้าวบนโต๊ะ หรือใต้โต๊ะท่ีนั่งรับประทานอาหาร 
 
9. ข้อปฏิบัติเม่ือท ำของหำยหรือเก็บของได้ 
9.1    การแจ้งและคืนของหาย ให้ติดต่อห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล 
9.2    เมื่อเก็บของได้ให้น าไปมอบไว้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดในแบบฟอร์มเกี่ยวกับการ

รับแจ้ง – คืนของหายด้วย 
 
10. กำรมำสถำนศึกษำในวันหยุด ให้ปฏิบัติดังนี  
10.1  นักเรียนจะมีหนังสือขออนุญาตจากสถานศึกษาโดยผ่านกลุ่มบริหารงานวิชาการและครูที่รับผิดชอบการมา

ปฏิบัติกิจกรรมของสถานศึกษาในวันหยุด นักเรียนต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง โดยมีครูรับผิดชอบ
ควบคุมดูแล 

 
11. กำรร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
11.1  นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทางสถานศึกษาจัดให้ 
11.2  เมื่อสถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านกีฬา นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมเป็นนักกีฬาหรือเชียร์หรือผู้สนับสนุนการ

เชียร์ ตามแต่ความสามารถ และความเหมาะสม ของแต่ละบุคคล 
11.3  เมื่อสถานศึกษาจัดกิจกรรมนันทนาการใด ๆ นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนั้น ๆ ตาม

ความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
11.4  เมื่อสถานศึกษาจัดกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนา นักเรียนที่นับถือพุทธศาสนาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ความพร้อมเพรียงและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี 
11.5  เมื่อมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ มาขอความร่วมมือจากนักเรียนให้นักเรียนที่มีโอกาส

เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสมัครใจ 
11.6  นักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาได้จัดให้โดยไม่แจ้งเหตุผลอันควรแก่ครู ผู้ควบคุมกิจกรรมนั้น ๆ 

ทราบ สถานศึกษาจะถือว่านักเรียนผู้นั้นขาดการร่วมกิจกรรมตามที่ทางโรงเรียนก าหนดซึ่งจะมีผลให้
นักเรียนผู้นั้นไม่ผ่านกิจกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 
12. กำรใช้โทรศัพท์ของนักเรียน 
12.1   สถานศึกษามีโทรศัพท์สาธารณะให้นักเรียนใช้ แต่อนุญาตให้นักเรียนใช้ในช่วงเวลาพักเท่านั้น ในระหว่าง

ชั่วโมงเรียนห้ามใช้และไม่อนุญาตให้รับโทรศัพท์จากบุคคลภายนอก ส่วนโทรศัพท์มือถืออนุญาตให้ใช้ได้
เฉพาะที่เก่ียวกับการเรียน 



13. ควำมสำมัคคี และกำรรักษำชื่อเสียงของสถำนศึกษำ 
13.1   ให้นักเรียนมีความสามัคคีกลมเกลียว นักเรียนรุ่นพ่ีต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ช่วยเหลือให้ความ

เมตตาต่อรุ่นน้อง 
13.2   นักเรียนรุ่นน้องต้องเคารพเชื่อฟังรุ่นพี่ ซึ่งแนะน าในทางท่ีถูกต้องดีงาม 
13.3   นักเรียนต้องช่วยกันรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา โดยไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสียและช่วยดูแลแก้ไขผู้ที่

มีพฤติกรรมอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
13.4  ให้นักเรียนช่วยสอดส่องและรายงานต่อครู ในกรณีที่นักเรียนประพฤติผิดระเบียบ หรือมีบุคคลภายนอกที่มี

พฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจเข้ามาในโรงเรียน 
 
14. ควำมร่วมมือรักษำควำมสะอำด 
14.1  ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องประจ าชั้น ห้องเรียน บริเวณสถานศึกษา 
14.2  โต๊ะ เก้าอ้ี และครุภัณฑ์ที่ประจ าอยู่ตามที่ต่างๆ ห้ามเคลื่อนย้ายไปโดยพลการ 
14.3  ไม่ขีดเขียนข้อความใด ๆ บนโต๊ะ เก้าอ้ี พ้ืน ฝาผนังอาคารทุกแห่ง 
14.4  ปิดก๊อกน้ า เมื่อเลิกใช้แล้วให้สนิท 
14.5  ปิดไฟฟ้า พัดลม ในห้องเรียนเมื่อเลิกใช้แล้ว 
14.6  ไม่ท าให้สวนหย่อม หรือพันธุ์ไม้ประดับต่างๆ เสียหาย และห้ามเดิน – วิ่งนั่งสนามหญ้า 

 
15. กำรออกนอกบริเวณสถำนศึกษำ 
 ตามปกติสถานศึกษาไม่อนุญาตให้นักเรียนลาออกนอกบริเวณสถานศึกษา นอกจากจ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น

โดยนักเรียนต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
15.1  ผู้ปกครองมาขออนุญาตด้วยตนเองผ่านงานกิจการนักเรียนก่อน 
15.2  การขออนุญาตไปโรงพยาบาลให้น าบัตรประจ าตัวคนไข้มาแสดงเป็นหลักฐานด้วย 
15.3  การไปติดต่อขอท าบัตรประจ าตัวประชาชน ให้น าทะเบียนมาแสดงด้วย 
15.4  การไปเปิดบัญชีธนาคารให้น าเอกสารหลักฐานมาแสดงด้วย 
15.5  ให้นักเรียนยื่นค าร้องขอใบอนุญาตออกนอกสถานศึกษาที่ห้องงานกิจการนักเรียน 
15.6  ให้ครูงานกิจการนักเรียนเซ็นรับทราบการอนุญาตและรับบัตรอนุญาตจึงออกไปได ้
15.7  เมื่อออกนอกสถานศึกษาให้น าบัตรอนุญาตติดตัวเสมอเพ่ือแสดงแก่ยามประตู ครูเวรหรือครูอ่ืน ๆ พร้อม

น าส่งคืนงานกิจการนักเรียนหลังจากกลับถึงสถานศึกษา 
 

16. กำรมำพบและมำเยี่ยมนักเรียน 
16.1  ผู้ปกครองมาพบหรือญาติมาเยี่ยมท่ีสถานศึกษาให้ไปติดต่อที่ห้องประชาสัมพันธ์ทางสถานศึกษาจะติดต่อให้

นักเรียนมาพบที่ห้องกิจการนักเรียน ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองมาพบนักเรียนโดยล าพังหรือตามห้องเรียน 
16.2  สถานศึกษาไม่อนุญาตให้นักเรียนน าเพ่ือนนักเรียนต่างสถานศึกษาหรือบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณ

สถานศึกษาหรือเข้ามาร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นราย ๆ ไป 
16.3  นักเรียนต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบด้วยว่านักเรียนอยู่ชั้นอะไร ห้องอะไร เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ

ตามตัวนักเรียนมาพบผู้ปกครองมิฉะนั้นผู้ปกครองนักเรียนอาจเสียเวลารอคอยนาน 



17. กำรขอใบรับรองควำมประพฤติ 
17.1  ขอแบบค าร้องขอใบรับรองความประพฤติท่ีฝ่ายบริหารงานบุคคล และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
17.2  ยื่นแบบค าร้องขอใบรับรองความประพฤติท่ีห้องกิจการนักเรียน พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
17.3  สถานศึกษาจะออกหนังสือรับรองความประพฤติให้แก่นักเรียนตามความเป็นจริง 
17.4  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษาแล้วสถานศึกษาจะออกใบรับรองความประพฤติให้ นักเรียน 

และให้นักเรียนไปรับใบรับรองความประพฤติที่ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล 


