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หมวดที่ 1 แนวทางที่นักเรียนพึงประพฤติปฏิบัติ  
                    นักเรียนเป็นผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา ย่อมมีหน้าที่เล่าเรียน และมีสถานภาพเป็นนักเรียน ผลของการเล่า
เรียนศึกษาจะเป็นหลักประกันของชีวิตในอนาคต ดังนั้นนักเรียนพึง ประพฤติปฏิบัติดังนี้  

1. นักเรียนพึงรักษามารยาทของสังคม และไม่พึงกระท าสิ่งต่อไปนี้ ก. เที่ยวเร่ร่อนในสาธารณสถาน ข. 
ท าความร าคาญให้แก่สาธารณชน 

2. ความประพฤติที่ไม่สมควรของนักเรียน ได้แก่  
ก. สูบบุหรี่ หรือเสพสุรา หรือเสพของมึนเมาอย่างอ่ืน  
ข. เล่นการพนัน หรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายการพนัน  
ค. เข้าไปสถานการพนัน โรงรับจ าน า หรือสถานเริงรมณ์  
ง. ประพฤติตนในท านองชู้สาว  
จ. แสดงกิริยาหรือกระท าอย่างใดท่ีไม่สุภาพ  
ฉ. เที่ยวเตร่ในเวลาค่ าคืน  

3. นักเรียนต้องให้ความเคารพ บิดามารดา ผู้ใหญ่ ครู - อาจารย์ และปรึกษากับ ผู้ใหญ่เมื่อมีปัญหา
เกิดข้ึน 

4. นักเรียนย่อมเป็นผู้ที่เล่นกีฬา ดูกีฬาเป็น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
5. นักเรียนพึงประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมในขณะอยู่ในสภาพนักเรียน โดย เฉพาะขณะอยู่ใน

เครื่องแบบนักเรียน  
6. นักเรียนต้องเป็นผู้มีระเบียบ วินัย อันดีงาม และเคารพกฎหมาย  
7. นักเรียนควรยึดถือคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่  

1) การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่ง ที่เป็นประโยชน์ เป็นธรรม  
2) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความดี  
3) การอดทน การอดกลั้น และการอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความ ซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด  
4) การรู้จักระมัดระวังและไม่กระท าความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละ ประโยชน์ส่วนนอ้ยของตน 
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  

8. นักเรียนควรยึดค่านิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ ต่อไปนี้  
1) พ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ  
2) ประหยัด และอดออม  
3) มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  
4) ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา  
5) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 



 

2 
 

9. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอด้วยตนเอง และไม่หลบหนี การเรียน  

10. นักเรียนพึงส านึกอยู่เสมอว่า นักเรียนเป็นนักเรียนโรงเรียนจักรค าคณาทร ทั้งภายนอกและภายใน 

     บริเวณโรงเรียน  

11. นักเรียนชายพึงกระท าตัวเป็นสุภาพบุรุษ และนักเรียนหญิงต้องค านึงถึง ศักดิ์ศรีแห่งกุลสตรี 

 

หมวดที่ 2 ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน  
1. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด  

2. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนทุกประการ ก่อนออกจากบ้าน ควรส ารวจตัวเองว่ามี     
    ข้อบกพร่องอะไรบ้างและจัดการแก้ไขให้ถูกต้อง  

3. ถ้ามารถยนต์ส่วนตัว ต้องลงหน้าประตูโรงเรียนแล้วเดินเข้าโรงเรียน โรงเรียน จะอนุญาตให้รถยนต์ 
             เข้ามารับส่งนักเรียนในโรงเรียนได้ในเวลาที่เกิดฝนตกหนักหรือ เหตุจ าเป็นเท่านั้น โรงเรียนไม่อนุญาต 
             ให้นักเรียนน ารถยนต์ส่วนตัวมาจอดในบริเวณ โรงเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา  

  4. เมื่อมีสัญญาณเตรียมเข้าท ากิจกรรมหน้าเสาธง ให้เตรียมเข้าแถวที่หน้าเสาธง หรือตามที่โรงเรียน 
              ก าหนดในตอนเช้าต้องมาทันเข้าแถวเวลา 07.50 น. ผู้ใดมาสาย 3 ครั้งโดยไม่มีเหตุผล และมีค ารับรอง 
              จากผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาจะแจ้งหรือเชิญ ผู้ปกครองมารับทราบ และหารือเพ่ือแก้ปัญหา 

 5. นักเรียนทุกคนเมื่อมาถึงประตูโรงเรียนทั้งตอนเช้าและตอนเย็น ให้หยุดท า ความเคารพครูเวรประตู  
               โดยการยกมือไหว้ และกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีค่ะ” เมื่อเดินในบริเวณโรงเรียนให้เดิน 
               บนทางเท้าหรือเดินชิดขอบถนน  

6. ถ้าผู้ปกครองมีกิจธุระจ าเป็นต้องใช้นักเรียนตอนเช้า ท าให้นักเรียนไม่ สามารถมาโรงเรียนทันตาม 
              ก าหนดเวลา ผู้ปกครองต้องมีหนังสือรับรองให้นักเรียน ไปแสดงต่อฝ่ายกิจการนักเรียน และ 
              ครูที่ปรึกษา มิฉะนั้นจะได้รับการพิจารณาโทษ  

7. ในระหว่างคาบเรียนที่ไม่ใช่เวลาพัก ห้ามนักเรียนออกนอกห้องเรียน ยกเว้น ครูผู้สอนเป็นผู้น า 
              ออกไปสอนนอกห้องเรียน  

8. การลากิจ หรือลาป่วย นักเรียนที่มีความจ าเป็นต้องหยุดเรียน ในกรณีมี ธุระต้องเขียนใบลากิจส่งครู 
              ที่ปรึกษาล่วงหน้า กรณีลาป่วยส่งภายหลังได้ ใบลานั้นอาจ เป็นใบลาที่ผู้ปกครองเขียนเอง หรือเป็น 
              ใบลาที่นักเรียนเขียนเอง ถ้าเป็นใบลาที่ นักเรียนเขียนจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ปกครองรับรองก ากับ 
              ต่อท้ายใบลาด้วยและ ลายมือชื่อของผู้ปกครองต้องเป็นลายมือชื่อของผู้ปกรองที่ท าไว้กับโรงเรียน 
             ในวัน มอบตัวนักเรียน ใบลาที่ไม่มีลายเซ็นของผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจะไม่รับพิจารณา และจะถือว่า 
             ขาดเรียน และหากพิสูจน์ว่านักเรียนปลอมลายเซ็นผู้ปกครองนักเรียนจะ ได้รับการพิจารณาโทษ 
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9. การน าบุคคลภายนอกมาร่วมกิจกรรมใด ๆ ให้ขออนุญาตทางโรงเรียน ล่วงหน้าก่อน และต้อง 
              รับผิดชอบต่อการกระท าของบุคคลที่นักเรียนน าเข้ามาด้วย  

10. ห้ามน าอาหาร หรือขนมไปรับประทานนอกโรงอาหารหรือบนอาคารเรียน และไม่อนุญาตให้ซื้อ 
               อาหารจากภายนอกเข้ามารับประทานในโรงเรียน 

11. การติดประกาศหรือเอกสารใด ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน และจะต้องมี 
               ลายมือชื่อกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนหรือครูที่ หัวหน้าสถานศึกษามอบหมายให้ติดใบประกาศ 
               นั้น ๆ  
  12. นักเรียนโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ต้องมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ปฏิบัติตามวิธีการ 
               แก้ปัญหาด้วยสติปัญญาและสันติวิธี  

13. เมื่อนักเรียนจะกลับบ้านจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและออกจาก อาคารเรียนเวลา16.30 น. เป็น 
                อย่างช้า ยกเว้นมีครูควบคุม  

14. เมือ่นักเรียนมาติดต่อราชการโรงเรียนในเวลาเปิดเรียน ต้องแต่งเครื่อง แบบนักเรียนในวันปิดเรียน 
               ต้องแต่งกายสุภาพ  

15. ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงบนรูปภาพ บนฝาผนัง ประตู หน้าต่าง โต๊ะ เก้าอ้ีห้องน้ า ทั้งในที่แจ้ง 
               และท่ีลับ  

16. ห้ามท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของราชการ ต้อง รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
               ในกรณีท าของเสียหาย  
  17. ห้ามเล่นและส่งเสียง หรือท าให้เกิดเสียงดังบนอาคารเรียน ในห้องเรียน อันเป็นการรบกวนสมาธิ  
                และการเรียนของนักเรียนคนอ่ืน ๆ 

18. ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนและ ทรัพย์สินต่าง ๆ ของห้องเรียน  
     ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดี และเรียบร้อยอยู่เสมอ  
19. ต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบ ขณะเดินเข้าห้องเรียน ขณะเดินเปลี่ยนชั่วโมง เวลาเรียนและเดิน 
    กลับบ้าน  

20. นักเรียนต้องเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ถ้าเข้าชั้นเรียนหลังจากเวลาท าการสอน ผ่านไปแล้ว 15 นาที ให้ 
     ถือว่าขาดเรียนในคาบนั้น 

21. ไม่ดึง เด็ดดอกไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ในบริเวณโรงเรียนและท่ีสาธารณะทั่วไป 
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22. การใช้รถใช้ถนนต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎจราจร ด้วยความระมัด ระวังเพ่ือความปลอดภัย ต่อชีวิต 
                และทรัพย์สินของตนเองและผู้อ่ืน การเดินภาย ในบริเวณโรงเรียนให้เดินบนทางเท้าหรือเดินชิดขอบ 
                ถนน ห้ามเดินบนถนน  

23. การใช้ห้องเรียนในวันหยุดราชการ ต้องขออนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ 
                แจ้งแก่ครูฝ่ายอาคารสถานที่หรือครูหัวหน้าอาคาร เพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่เปิดห้องให้และต้อง 
                รับผิดชอบห้องนั้น  

24. การมาเยี่ยมของแขกหรือผู้ปกครองนักเรียน ให้นักเรียนชี้แจงแนวทาง การเข้ามาในโรงเรียนของ 
               ผู้ปกครองโดยการแสดงตัวที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจะจัดให้รอท่ีห้องรับแขกของโรงเรียน  
               แล้วตามนักเรียนมาพบ  

25. ห้ามนักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์หรือขับรถยนต์เข้ามาในบริเวณโรงเรียน ในวัน เปิดท าการและ
วันหยุด 

 

หมวดที่ 3 ระเบียบการเข้าแถวเคารพธงชาติ การท าความเคารพ ของนักเรียน
ระเบียบการเข้าแถวเคารพธงชาติ  

1. เมื่อได้ยินเสียงเพลงมาร์ช ในเวลา 07.50 น. ให้นักเรียนทุกคนรีบเข้า แถวที่หน้าเสาธงหรือห้องโฮมรูม  
              หรือตามท่ีโรงเรียนก าหนด  

2. ในระหว่างเข้าแถว ทุกคนต้องอยู่ในอาการส ารวมสงบนิ่ง ไม่พูดคุย หรือ เล่นกัน  

3. นักเรียนทุกคนต้องร้องเพลงชาติให้เต็มเสียงและพร้อมเพรียงกัน  

4. นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจท าพิธีสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค าแผ่เมตตา ตลอดจนร้องเพลงสดุดี 
              มหาราชาพร้อมเพรียงกัน  

5. นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังการอบรม และประกาศนัดหมายต่าง ๆ ในระหว่างเข้าแถวเพื่อทราบเรื่อง  
              และจะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

6. นักเรียนต้องปฏิบัติกายบริหาร เพ่ือสร้างสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง และให้ฝึกซ้อมอย่าง 
              พร้อมเพรียงกันตามท่ีโรงเรียนก าหนด  

7. เมื่อแยกเข้าห้องเรียนให้เดินตามแถวของตนอย่างมีระเบียบและเรียบร้อย  
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ระเบียบว่าด้วยการท าความเคารพ  

1. นักเรียนพึงแสดงการเคารพครูและผู้มีพระคุณทุกท่านด้วยความนอบน้อม  

2. ในห้องเรียน เมื่อครูเข้าหรือออกจากห้องเรียน หัวหน้าชั้นบอกท าความเคารพ ว่า “นักเรียนกราบ” 
              นักเรียนทุกคนในชั้นนั่งหันหน้ามาทางหน้าชั้น ยกมือกราบบน โต๊ะพร้อมกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ”  
             หรือ “สวัสดีค่ะ” ส าหรับกรณีครูออกจาก ห้องเรียนให้กล่าวค าว่า “ขอบคุณครับ” หรือ“ขอบคุณค่ะ” 

3. กรณีท่ีผู้ตรวจเยี่ยมหรือผู้ที่ควรเคารพอ่ืน ๆ เข้ามาในห้องเรียนให้ครูผู้ควบคุมชั้นอยู่ในขณะนั้นบอก 
              ท าความเคารพ ถ้าไม่มีครูควบคุมชั้นอยู่ขณะนั้นให้ หัวหน้าชั้นเป็นผู้บอกท าความเคารพและกล่าวค า 
              เหมือนข้อ 2  

4. ขณะที่เคารพครูหรือเดินสวนกัน ให้หยุดยืนตรงและยกมือไหว้ ถ้าถือของหนักการท าความเคารพให้ 
               ยืนตรงค้อมศีรษะ ส าหรับลูกเสือ เนตรนารี หรือ นักศึกษาวิชาทหาร ให้ท าความเคารพตามแบบของ 
               ลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหาร  

5. เมื่อจ าเป็นต้องเดินแซงครูให้กล่าวค าว่า “ขออนุญาต” และก้มลงเล็กน้อยเดินผ่านไป  

6. ในกรณีที่พบผู้ตรวจเยี่ยม หรือผู้ที่ควรเคารพอ่ืน ๆ ในบริเวณโรงเรียนก็ให้ท า ความเคารพด้วยการ 
              ยกมือไหว้ เช่นเดียวกับการท าความเคารพครู  

7. เมื่อพบครูนอกโรงเรียนให้นักเรียนท าความเคารพ โดยการยกมือไหว้และ กล่าวค าว่า“สวัสดีครับ”  
              หรือ “สวัสดีค่ะ” 

8. เมื่อนักเรียนเข้าพบครูให้ยืนตรงระยะห่างพอประมาณ แล้วยกมือไหว้ เวลาจะกลับยกมือไหว้แล้ว 
             จึงกลับออกไป 

 

หมวดที่ 4 ระเบียบการใช้บัตรต่าง ๆ  

1. บัตรประจ าตัวนักเรยีน  

   นักเรียนโรงเรียนจักรค าคณาทรทุกคน ต้องมีบัตรประจ าตัวนักเรียน เพ่ือ ความถูกต้องในการใช้สิทธิ
ต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น การรับ จดหมาย การรับธนาณัติ การใช้ห้องสมุด การเข้าห้องสอบ การลงทะเบียนเรียน 
การตรวจเครื่องแต่งกายหรืออ่ืน ๆ โดยเฉพาะวันหยุดถ้านักเรียนเข้ามาในโรงเรียนต้อง แสดงบัตรต่อยามประตู
ก่อน การขอบัตรประจ าตัวนักเรียนให้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม บริหารกิจการนักเรียน 
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การใช้บัตรประจ าตัวนักเรียน  

1. ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ  

2. ใช้ยืมหนังสือในห้องสมุด  

3. ใช้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน  

4. ใช้แสดงตนเพ่ือขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน  

5. ใช้แสดงตนเมื่อไปติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการและอ่ืน ๆ  

2. การออกนอกบริเวณโรงเรียน  

   โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน หากมีเหตุจ าเป็นให้ ผู้ปกครองเป็นผู้ขออนุญาต
และรับนักเรียนออกไปเท่านั้น  

3. บัตรอนุญาตนอนพักที่ห้องพยาบาล 

 เมื่อนักเรียนเจ็บป่วยต้องไปห้องพยาบาล ต้องขอบัตรจากห้อง พยาบาลเพื่อให้ครูประจ าวิชาที่ก าลังสอน
ในคาบเรียนนั้น ๆ เซ็นทราบ ถ้านักเรียน ป่วยมากอาจให้เพ่ือนรับบัตรแทนได้ 

 

หมวดที่ 5 ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน  
                      โรงเรียนจกัรค าคณาทร ถือว่าการแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือฝ่าฝืนระเบียบว่า ด้วยการแต่งกาย
ของนักเรียนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของสถานศึกษา ครู และตัวนักเรียนเองนอกจากนี้ เป็นสาเหตุที่ท าให้
นักเรียนประพฤติตนในทางที่ไม่ เหมาะสม ในสภาพนักเรียนและกระท าผิดในความผิดขั้นร้ายแรงขึ้นได้ ดังนั้น ทาง 
โรงเรียนจึงเข้มงวดในเรื่องการแต่งกายเป็นพิเศษ โดยการให้นักเรียนแต่งกายถูกต้อง ตามระเบียบที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ และแต่งกายสุภาพเรียบร้อยถือหลัก การประหยัด ไม่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีราคา
แพง และแต่งให้เหมาะสมกับสภาพการ เป็นนักเรียน ดังนี้ 
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นักเรียนชาย  

1. เสื้อ  
               เสื้อเชิ้ตคอตั้ง แขนสั้น ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินสมควร ไม่หลวมหรือรัดรูป จนเกินไป มีสาบที่อกตลบ
ออกด้านนอกกว้าง 4 ซ.ม. ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน มี เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซ.ม. มีกระเป๋า ที่อกซ้าย 1 
กระเป๋า ขนาดกว้าง 8 - 12 ซ.ม. และ ลึก 10 - 15 ซ.ม. ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกางเกง และให้มองเห็นเข็มชัดเจน  

การปักอักษรและเครื่องหมายสัญลักษณ์โรงเรียน 
1. บนหน้าอกเสื้อด้านซ้าย ปักชื่อ - สกุล ขนาดความสูง 0.5 ซ.ม. เหนือ กระเป๋า ปักด้วย 

ด้ายสีน้ าเงิน  
2. บนหน้าอกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน “จ.ค.” ขนาดความสูง 1.5 ซ.ม. ปักด้วยด้ายสี

น้ าเงินด้านล่างอักษรย่อโรงเรียนลงมาปักเลขประจ าตัวเลข ไทย ขนาดความสูง 1 ซ.ม. ปักด้วยด้ายสีน้ าเงิน
ด้านล่างเลขประจ าตัวลงมาปักขีดแสดง ระดับชั้น ขนาดความยาว 1 ซ.ม. ความหนาเท่ากบั ความหนาของตัวเลข 
ปักแต่ละขีด ห่างกัน 1.5 ซ.ม. ปักด้วยด้ายตามคณะสี ม.1 ปัก 1 ขีด, ม.2 ปัก 2 ขีด, ม.3ปัก 3 ขีด, ม.4 ปัก 1 ขีด, 
ม.5 ปัก 2 ขีด, ม.6 ปัก 3 ขีด 
   3. เหนืออักษรชื่อย่อโรงเรียน    ม.ต้น ปักเครื่องหมายโรงเรียนด้วยด้ายสีน้ าเงิน  
                                                           ม.ปลาย ติดเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
            2. กางเกง  
                 ส าหรับ ม.ปลาย ใช้ผ้าสีด าเนื้อเรียบ มีจีบข้างละ 2 จีบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ขา สั้น เวลายืนตรงอยู่ใน
ระดับก่ึงกลางลูกสะบ้าหัวเข่าหรือสูงจากกึ่งกลางลูกสะบ้าหัวเขาไม่เกิน 5 ซ.ม. ขาพับชายเข้าข้างในกว้าง 5 ซ.ม.   
                ส าหรับ ม.ต้น ใช้ผ้าสีกากี เนื้อเรียบมีจีบ ข้างหน้าข้างละ 2 จีบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ขาสั้นเหนือเข่า เวลา
ยืนตรงอยู่ในระดับกึ่งกลางลูกสะบ้าหัวเข่าหรือสูงจากก่ึงกลางลูกสะบ้าหัวเข่า ไม่เกิน 5 ซ.ม. ขาพับชายเข่าข้างใน
กว้าง 5 ซ.ม.  
       3. เข็มขัด  
                 ใชห้นังสีน้ าตาล (ม.ต้น) สีด า (ม.ปลาย) ขนาดกว้าง 2.5 - 4 ซ.ม. หัวเข็มเป็นหัวเข็มขัดแบบของ
โรงเรียน  

  4. ถงุเท้า  

      เป็นถุงเท้าแบบธรรมดา ท าด้วยด้ายหรือไนล่อนสีขาว(ม.ปลาย) สีน้ าตาล ล้วน (ม.ต้น ) ความยาวของ
ถุงเท้าต้องอยู่เหนือตาตุ่มไม่น้อยกว่า 5-8 ซ.ม. (ไม่มีลวดลาย) 
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 5. รองเท้า  
             รองเท้าหุ้มส้นชนิดผูกเชือก ท าด้วยผ้าใบหรือหนังสีด าล้วน (ม.ปลาย) สี น้ าตาลล้วน (ม.ต้น) ส้น
รองเท้าสูงไม่เกิน 2.5 ซ.ม. (ไม่มีลวดลาย) 

           6. ทรงผม  

               ส าหรับ ม.ต้น ใหต้ัดสั้นโดยข้างหน้าและกลางศีรษะยาวไม่เกิน 3 ซ.ม. ชาย ผมรอบศีรษะมีความยาว
เท่ากัน ตัดเกรียน หรือมีความยาวไม่เกิน 1 ม.ม.ห้ามใส่น้ ามันทุกชนิดห้ามแสกกลาง และห้ามเปลี่ยนสีผม  
              ส าหรับ ม.ปลาย ให้ตัดรองทรงสูง ยาวไม่เกิน 5 ซ.ม. ห้ามใส่น้ ามันทุกชนิด ห้ามแสกกลาง และ 
ห้ามเปลี่ยนสีผม 

 

นักเรียนหญิง ม.ปลาย  

            1. เสื้อ  
                ใช้ผ้าสีขาวหนา ไม่ให้เห็นเสื้อชั้นใน เป็นผ้าเรียบเกลี้ยง ห้ามใช้ผ้าแพรหรือผ้าไหมเป็นเสื้อคอเชิ้ต  
ที่อกเสื้อท าเป็นสาบตลบเข้าใน กว้าง 3 ซ.ม. มีจีบที่ไหล่ และจีบรัด ที่ปลายแขนขอบแขนกว้าง 3 ซ.ม. ให้เก็บ
ชายเสื้อไว้ในขอบกระโปรง และให้มองเห็นเข็มขัด  

           การปักอักษรและติดเข็มเครื่องหมายโรงเรียน  

1. บนหน้าอกเสื้อด้านซ้าย ปักชื่อ - สกุล ขนาดความสูง 0.7 ซ.ม. เหนือกระเป๋าปักด้วยด้ายสีน้ าเงิน  

2. บนหน้าอกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน “จ.ค.” ขนาดความสูง 1.5 ซ.ม. ปักด้วยด้ายสีน้ าเงิน
ด้านล่างอักษรย่อโรงเรียนลงมาปักเลขประจ า ตัวเลขไทย ขนาดความสูง 1 ซ.ม. ปักด้วยด้ายสีน้ าเงินด้านล่างเลข
ประจ าตัวลงมาปักขีดแสดงระดับชั้น ขนาดความยาว 1 ซ.ม. ความหนาเท่ากบัความหนาของตัวเลข ปัก แต่ละขีด
ห่างกัน 1.5 ซ.ม. ปักด้วยด้ายตามคณะสี  ม.4 ปัก 1 ขีด ม.5 ปัก 2 ขีด ม.6 ปัก 3 ขีด  

3. เหนืออักษรชื่อย่อโรงเรียน ติดเข็มตราสัญลักษณโ์รงเรียน  

2. กระโปรง  

    ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเรียบ ด้านหน้าและด้านหลังพับกลีบข้างละ 3 กลีบ ให้มีความลึกของกลีบไม่น้อย
กว่า 3 ซ.ม. หันกลีบออกด้านนอก เย็บทับบนกลีบจาก ขอบกระโปรงลงมา 6 - 8 ซ.ม. และให้ชายกระโปรงคลุม
เข่าลงมาไม่เกิน 10 ซ.ม. ตัวกระโปรงทรง A  

3. เข็มขัด  

เป็นหนังหรือผ้าสีด า กว้าง 3 - 4 ซ.ม. หัวเข็มขัดเป็นแบบของโรงเรียนเวลาใช้ให้คาดทับขอบเอวกระโปรง  
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4. รองเท้า  

ใช้รองเท้าหนังสีด า แบบหุ้มส้น หัวมนมีสายรัดที่หลังเท้า ไม่อนุญาตให้ใช้ รองเท้าผ้าใบสีด า ส าหรับใน
วันที่เรียนพลศึกษา ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ชนิดมีเชือกผูก ไม่มีลวดลายหรือสีอ่ืนปะปน  

5. ถุงเท้า  

ถุงเท้าสั้นสีขาวล้วนท าจากด้ายไนล่อน ห้ามใช้ถุงเท้าที่ท าจากผ้าลูกฟูก ชนิดหนาและพับกองไว้เหนือ
ตาตุ่ม 5 - 8 ซ.ม.  (ไม่มีลวดลาย) 

        6. ผม  

              ห้ามซอย ห้ามดัด ให้ไว้ยาวหรือสั้น ถ้ายาวให้รวบผมข้างหลังปลายผม ยาวเท่ากัน ผูกด้วยริบบิ้นสีด า 
น้ าตาล กรมท่า และขาว ไม่มีลวดลาย ถ้าไว้ผมสั้นให้ ปลายผมทุกเส้นยาวเท่ากันและยาวไม่ถึงปกเสื้อ  

        นักเรียนหญิง ม.ต้น  

          1. เสื้อ  

                แบบคอทหารเรือ ผ้าขาวลายเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินไป แขนยาว เพียงปลายศอก ปลายแขน
จีบเล็กน้อย ขนาดตัวเสื้อพอเหมาะกับตัว ไม่หลวม และไม่รัดตัวจนเกินไปริมขอบล่างขวาติด กระเป๋าขนาดกว้าง  
7 - 10 ซ.ม. ชายเสื้อปล่อย ไว้นอกกระโปรง ความยาวของตัวเสื้อวัดจากข้อมือขึ้นมา เมื่อยืนตรงประมาณ 10 ซ.ม.  
       การปักอักษรและเครื่องหมาย 

  - บนอกเสื้อด้านซ้ายปัก ชื่อ-สกุล ขนาดความสูง 0.7 ซ.ม. เหนือกระเป๋าปักด้วยด้ายสีน้ าเงิน 
         - บนหน้าอกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน “จ.ค.” ขนาดความสูง 1.5 ซ.ม. ปักด้วยด้ายสีน้ าเงิน    
          - เหนืออักษรชื่อย่อโรงเรียน  ปักเครื่องหมายโรงเรียนด้วยด้ายสีน้ าเงิน  
  - ด้านล่างอักษรย่อโรงเรียนลงมาปักเลขประจ า ตัวเลขไทย ขนาดความสูง 1 ซ.ม. ปักด้วยด้ายสีน้ าเงิน 
            ด้านล่างเลขประจ าตัวลงมาปักขีดแสดงระดับชั้น ขนาดความยาว 1 ซ.ม. ความหนาเท่ากับความหนา 
            ของตัวเลข ปักแต่ละขีดห่างกัน 1.5 ซ.ม. ปักด้วยด้ายตามคณะสี  ม.1 ปัก 1 ขีด ม.2 ปัก 2 ขีด  
            ม.3 ปัก 3 ขีด  

         2. ผ้าผูกรอบคอเสื้อ  

       นักเรียนต้องผูกผ้าผูกคอ(คอซอง) สีกรมท่า ด้วยเงื่อนกะลาสี ผูกให้อยู่ ในแนวระดับเดียวกับอักษรย่อ “จ.ค.”  
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3. ผม  

ห้ามซอย ห้ามดัด ให้ไว้ยาวหรือสั้น ถ้ายาวให้รวบผมข้างหลังปลายผม ยาวเท่ากัน ผูกด้วยริบบิ้นสีด า 
น้ าตาล กรมท่า และขาว ไม่มีลวดลาย ถ้าไว้ผมสั้นให้ ปลายผมทุกเส้นยาวเท่ากันและยาวไม่ถึงปกเสื้อ 

          4. รองเท้า  

ใช้รองเท้าหนังสีด า แบบหุ้มส้น หัวมนมีสายรัดที่หลังเท้า ไม่อนุญาตให้ใช้ รองเท้าผ้าใบสีด า ส าหรับใน
วันที่เรียนพลศึกษา ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ชนิดมีเชือกผูก ไม่มีลวดลายหรือสีอ่ืนปะปน  

           5. การแต่งกายชุดกิจกรรม นักเรียนหญิง ม.ต้น  

            เป็นเนตรนารี หรือบ าเพ็ญประโยชน์ ใช้เครื่องแบบตาม พ.ร.บ. ของ คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ  
(ไม่หลวมหรือคับเกินไป กระโปรงยาวไม่เกินครึ่งน่อง)  

           การแต่งกายชุดพื้นเมือง 

              เพ่ือเป็นการส่งเสริมส านึกความเป็นไทยและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ไทยตลอดจนการสนับสนุน
อุตสาหกรรมผ้าพ้ืนเมืองในท้องถิ่นให้แต่งกายชุดพื้นเมืองทุก วันศุกร์ ตามแบบท่ีทางโรงเรียนก าหนดขึ้น 

 

หมายเหตุ  

       1. โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องประดับทุกชนิด เช่น สร้อยคอ ต่างหู แหวนก าไล ส าหรับสร้อย
แขวนพระหรือเครื่องรางของขลัง โรงเรียนอนุญาตให้ใช้ สร้อยคอที่มีราคาไม่แพงเช่น สร้อยเงิน สร้อยแสตนเลส 
เท่านั้น โดยให้สร้อยคอเมื่อ สวมแล้วยาวไม่น้อยกว่ากระดุมเสื้อเม็ดที่สอง ส าหรับนาฬิกาให้ใช้สายที่สุภาพ  

2. โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องส าอางตกแต่งร่างกาย เช่น ทาปาก เขียนคิ้ว ทาเล็บ ตกแต่งผิว 
ตกแต่งใบหน้า ตกแต่งทรงผม  

3. นักเรียนทุกคนที่มีวิชาเรียนพลศึกษา ให้แต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของโรงเรียน ตามที่ก าหนด เสื้อและ
กางเกงวอร์มสีน้ าเงิน รองเท้าผ้าใบสีขาวชนิดมีเชือกผูกไม่มีสีอื่น ปะปน ถุงเท้าสีขาว  

4. ห้ามนักเรียนหญิงเข้าประกวดเกี่ยวกับความงามทุกประเภท ยกเว้นเกี่ยวกับ ประเพณีให้ขออนุญาต
ฝ่ายกิจการนักเรียน แล้วแต่กรณี 
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เกณฑค์วบคมุความประพฤตขิองนกัเรยีน 

โรงเรยีนจกัรค าคณาทร จงัหวดัล าพนู 

 

ก าหนดให้มีมาตรการการลงโทษและหักคะแนนความประพฤตินักเรียน ดังต่อไปน้ี 

ล าดับ
ที่ รายการ ครั้ง

ที่ บทลงโทษ 
รายการ 

หักคะแนน 
ไม่เกิน 

บ าเพ็ญ 
ประโยชน์ 
(ชั่วโมง) 

 หมวดเวลา     
1 มาสาย หลังเข้าแถว เชิญธงข้ึนสู่ยอดเสา

เรียบร้อยแล้ว 
1 
2 

ตักเตือน ลงบนทึก 
 ตักเตือนบันทึก  
(แจ้งหรือเชิญผู้ปกครองทราบ) 

 
5 

 
5 

  3 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง1 10 10 
  4 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง2 15 15 
  5 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 20 20 
      
2 เคารพธงชาติโดยหลบซ่อนตาม สถานท่ี 1 ตักเตือน ลงบันทึก 1   
 ต่างๆ ท้ังในและนอก โรงเรียน กรณีถึง 2 ตักเตือน ลงบันทึก 2 5 5 

 โรงเรียนก่อนโรงเรียนเข้าปกต ิ 3 แจ้งหรือเชิญผู้ปกครองรับทราบ 10 10 
  4 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1 15 15 
  5 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 2 20 20 
  6 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 25 30 
      
3 หนีเรียนไม่เข้าเรียนบางคาบ  1 ตักเตือน ลงบันทึก 1   
 ไม่เข้าห้องโฮมรูม หรือไม่เข้าร่วม 2 ตักเตือน ลงบันทึก 2 5 5 
 ท ากิจกรรมของทางโรงเรียน 3 แจ้งหรือเชิญผู้ปกครองรับทราบ 10 10 
  4 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1 15 15 
  5 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 2 20 20 
  6 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 25 30 
      
4 หลบหนีโรงเรียน 1 ตักเตือน ลงบันทึก 10 10 
 (ไม่เข้าโรงเรยีน ปีนรั้วหนีหรือวิธีอ่ืน ๆ) 2 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1 15 15 
  3 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 2 20 20 
  4 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน และหา 25 30 
   แนวทางการแก้ไข   
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มาตรการการลงโทษและหักคะแนนความประพฤตินักเรียน (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ รายการ ครั้ง

ที่ บทลงโทษ 
รายการ 

หักคะแนน 
ไม่เกิน 

บ าเพ็ญ 
ประโยชน์ 
(ชั่วโมง) 

5 เข้าเรียน หรือเข้าร่วมกิจกรรม ของทาง
โรงเรียนช้ากว่าเวลาที่ ก าหนดโดยม่มี
เหตุอันควร 

1 
2 
3 

ตักเตือน  
 ตักเตือน ลงบนทึก  
ตักเตือน เชิญผู้ปกครองรับทราบ 

 
5 
10 

 
5 
10 

  
หมวดการแต่งกาย 

    

6 ผิดระเบียบเรื่องเครื่องแบบทรง 1 ตักเตือน ลงบันทึก   
 ผมและร่างกายตนเอง 2 แจ้ง หรือ เชิญผู้ปกครองรับทราบ 5 5 
  3 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1 10 10 
  4 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 2 15 15 
  5 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 20 20 

      
7 ใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน 1 ตักเตือน ลงบันทึกเชิญผู้ปกครองมารับ

ของ 
5 5 

  2 ริบของ ลงบันทึก 10 10 
  3 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 20 20 
      
8 น าเครื่องแบบของโรงเรยีนหรือ ผูอ้ื่น

สถาบันอื่นหน้าแต่งหรือยินยอม ให้ 
1 ตักเตือน ลงบันทึกแจ้งหรือเชิญผูป้กครอง

รับทราบ 
10 10 

 แต่งกายด้วยเครื่องแบบของตน 2 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1 15 15 
  3 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 2 20 20 
  4 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 25 30 
  

หมวดความประพฤติ 
    

9 ลัก ขโมย  1 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน หรือพักการ 

เรียน หรือยา้ยสถานศึกษา 
30 30 

      
10 ท าลายทรัพย์ ทรัพยส์ิน ของผู้อื่น 1 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1 และชดใช้ 15 15 
 และของโรงเรียนโดยไม่ เจตนา   ค่าเสียหาย   
  2 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 2 และชดใช้ 20 20 
   ค่าเสียหาย   
  3 ท าทัณฑ์บน พักการเรียน และชดใช้ 30 30 
   ค่าเสียหาย   
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มาตรการการลงโทษและหักคะแนนความประพฤตินักเรียน (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ รายการ ครั้ง

ที่ บทลงโทษ 
รายการ 

หักคะแนน 
ไม่เกิน 

บ าเพ็ญ 
ประโยชน์ 
(ชั่วโมง) 

11 ท าลายทรัพยส์ินของผู้อื่นหรือของ  1 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน ชดใช้  40 40 
 โรงเรียนโดยเจตนา  ค่าเสียหาย หรือยา้ยสถานศึกษา   
      

12 สูบบุหรี่ หรือมีไว้ครอบครอง 1 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1และหา แนว
ทางแก้ไข  

10 10 

  2 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง2และหา แนว
ทางแก้ไข  

15 15 

  3 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน  20 20 
  4 พักการเรียน และปรับตามกฎหมาย 30 30 
      

13 ดื่มสรุา 1 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1และหา แนว
ทางแก้ไข  

15 15 

  2 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง2และหา แนว
ทางแก้ไข  

20 20 

  3 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน  25 25 
  4 พักการเรียน และปรับตามกฎหมาย 30 30 
      

14 เสพหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยา เสพติด  1 เชิญผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหาร่วมกนั  20 20 
 หรือสารระเหยทุกชนิด 2 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน  30 30 
  3 พักการเรียน  50 50 
  4 ย้ายสถานศึกษา   
      

15 จ าหน่ายยาเสพตดิ  แจ้งผู้ปกครองและด าเนินคดีตาม 

กฎหมาย 
  

      
16 เล่นการพนัน หรือมีอุปกรณ์เล่น 1 ยึดของ เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1  25 25 
 เล่นการพนัน หรือมีอุปกรณ์เล่น 2 ยึดของ เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง2  30 30 
  3 ยึดของ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน หรือ

พักการเรียน หรือย้ายสถานศึกษา 
40 40 
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มาตรการการลงโทษและหักคะแนนความประพฤตินักเรียน (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ รายการ ครั้ง

ที่ บทลงโทษ 
รายการ 

หักคะแนน 
ไม่เกิน 

บ าเพ็ญ 
ประโยชน์ 
(ชั่วโมง) 

17 เข้าไปในสถานท่ีอันไม่สมควรต่อ  1 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1 10 10 
 สถานภาพของนักเรียน หรือออกจาก  2 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 2 20 20 
 ที่พักในยามวิกาลหลัง 22.00 น. 3 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 30 30 
 โดยไม่อยู่ในการดูแล ของผู้ปกครอง     
      

18 ท าร้ายร่างกายผู้อื่น หรือสมรู ้ร่วมคิด 1 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน หรือพักการ  30 30 
 วางแผนให้มีการท าร้าย ร่างกายผูอ้ื่น  เรียนหรือย้ายสถานศึกษา หรือ ด าเนินคด ี   
 โดยเจตนา  ตามกฎหมาย   
      

19 ทะเลาะวิวาทในโรงเรยีนและ  1 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 30 30 
 นอกโรงเรียน 2 พักการเรียน หรือย้ายสถานศึกษา   
      

20 ชักชวนบุคคลอื่นข้างนอกโรงเรียน 1 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน หรือ 50 50 
 เข้ามาก่อการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  พักการ เรยีนหรือย้ายสถานศึกษา    
   หรือ ด าเนินคดีตามกฎหมาย   
      

21 แสดงกริยาวาจาที่ไมสุ่ภาพและ  1 ตักเตือน ลงบันทึก 5 5 
 ไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะชน 2 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1 10 10 
  3 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 2 15 15 
  4 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 20 20 
      

22 เพื่อกลั่นแกล้งรังแกมีบังคับขู่ เขญ็ 1 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง1  20 20 
 ผู้อื่นโดยวาจาหรือการกระท า 2 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บนหรือพักการ 

เรียน  
30 30 

  3 ย้ายสถานศึกษา   
      

23 ยุยงเพื่อก่อให้เกิดความแตก   ความ  เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 20 20 
 สามัคคีในหมู่คณะและ สถานศึกษา  พักการเรียน  30 30 
   ย้ายสถานศึกษา   
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มาตรการการลงโทษและหักคะแนนความประพฤตินักเรียน (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ รายการ ครั้ง

ที่ บทลงโทษ 
รายการ 

หักคะแนน 
ไม่เกิน 

บ าเพ็ญ 
ประโยชน์ 
(ชั่วโมง) 

24 แสดงกริยาท่าทางวาจาการ กระท าอื่นที ่ 1 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 20 20 
 ไม่สภุาพก้าวร้าวต่อ ครูบคุลากรบคุคล  และส่งเข้าอบรมปรับพฤติกรรม   
 อื่นทั้งในทั้ง ภายในและนอกโรงเรยีน 2 พักการเรียน หรือย้ายสถานศึกษา 30 30 
      

25 ยักยอกทรัพย์ หรือบังคับข่มขู่ เพื่อให ้ 1 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน หรือ 30 30 
 ได้มาซึ่งสิ่งของหรือ ทรัพยส์ินของ  พักการ เรยีน หรือด าเนินคดตีามกฎหมาย   
 บุคคลอื่นมาเป็น ของตน     
      

26 มีอาวุธหรือวัตถุระเบิดไว้ในความ 

ครอบครอง 
1 ยึดของ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน หรือ

ด าเนินคดตีามกฎหมาย  
20 20 

  2 ยึดของ พักการเรียน หรือย้าย 

สถานศึกษา และด าเนินคดีตาม กฎหมาย 
30 30 

      
27 มีพฤติกรรมในท านองชู้สาวท้ังใน และ  เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน  20 20 
 นอกสถานศึกษา  พักการเรียน หรือย้ายสถานศึกษา 30 30 
      

28 ปลอมแปลงเอกสารลายมือช่ือของ 1 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1 15 10 
 บุคคลอื่น 2 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 2 20 15 
  3 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน หรือ  25 20 
   พัก การเรยีน หรือย้ายสถานศึกษา   
      

29 มีและหรือเผยแพร่ ภาพน่ิง  1 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน   20 20 
 ภาพเคลื่อนไหว เสียงอักษรที่ไม ่ 2 พัก การเรยีน หรือย้ายสถานศึกษา 40 40 
 เหมาะสมอันก่อให้เกิดความ เสียหาย     
 ต่อตนเองบุคคลอื่น โรงเรียนองค์กร     
 หรือสถาบันอ่ืน     
      

30 น ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม รับประทำน 1 ตักเตือน ลงบันทึก 5 5 

 บนอำคำรเรียนใน หอ้งเรียนและ 2 ตักเตือน ลงบันทึก 10 10 

 บริเวณท่ีหำ้ม รับประทำน 3 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1 15 15 

  4 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 2 20 20 
  5 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 25 30 
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31 รับประทานอาหารในโรงอาหาร  1 ตักเตือน ลงบันทึก 5 5 
 นอกเวลาที่ก าหนด หรือ รับประทาน 2 ตักเตือน ลงบันทึก 10 10 
 ในขณะที่มีช่ัวโมงเรียน 3 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1 15 15 
  4 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 2 20 20 
  5 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 25 30 
      

32 รับประทำน ในขณะท่ีเดินบน ถนน  1 ตักเตือน ลงบันทึก - - 

  2 ตักเตือน ลงบันทึก อบรม 5 5 
  3 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1 10 10 
  4 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 2  15 15 
      

33 ซื้ออาหารเครื่องดื่มบรเิวณรั้ว และ 1 ตักเตือน ลงบันทึก - - 
 ประตโูรงเรยีน 2 ตักเตือน ลงบันทึก อบรม 5 5 
  3 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1 10 10 
  4 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 2  15 15 
      

34 ก่อให้เกิดความสกปรกทั้งในและ  1 ตักเตือน ลงบันทึก 5 5 
 บริเวณรอบโรงเรียน 2 ตักเตือน ลงบันทึก 10 10 
  3 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1 15 15 
  4 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 2 20 20 
  5 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 25 30 
      

35 เพิกเฉยละเลยไม่รักษาความ สะอาดทั้ง 1 ตักเตือน ลงบันทึก - - 
 ในและบริเวณรอบ โรงเรียนท้ังที่อยู่ใน 2 ตักเตือน ลงบันทึก 5 5 
 วิสัยที่สามารถ กระท าได ้ 3 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1 10 10 
  4 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 2 15 15 
  5 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 20 20 
      

36 ไม่พกบัตรประจ าตัวนักเรียน เอกสาร 1 ตักเตือน ลงบันทึก อบรม 5 5 
 ประจ าตัวนักเรียน 2 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1 10 10 
  3 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 2 15 15 
  4 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 20 20 
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37 เดินกีดขวางการจราจร 1 ตักเตือน ลงบันทึก - - 
  2 ตักเตือน ลงบันทึก 5 5 
  3 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1 10 10 
  4 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 2 15 15 
  5 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 20 20 
      

38 ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการเรียน 1 ตักเตือน ลงบันทึก อบรม 5 5 
 การสอน การท ากิจกรรม โดยรบกวน 2 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 1 และห้ามน า 10 10 
 ครูหรือบุคคลอื่น  โทรศัพท์มาโรงเรียน 1 สัปดาห ์   
  3 เชิญผู้ปกครองท าค ารับรอง 2 และห้ามน า 15 15 
   โทรศัพท์มาโรงเรียน 1 เดือน   
  4 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน และหา้มน า 20 20 
   โทรศัพท์มาโรงเรียน 1 ภาคเรียน   

 

 

ชีแ้จงเพิม่เตมิ 

 

              นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติตลอดช่วงชั้นคนละ 100 คะแนนเต็ม การท าผิดระเบียบวินัย
ของโรงเรียนจะถูกตัดคะแนนและบ าเพ็ญประโยชน์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนตั้งแต่  
15 คะแนน จะเชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือหาแนวทางแก้ไขและบ าเพ็ญ ประโยชน์ ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนรวม
ตั้งแต่ 50 คะแนนเชิญผู้ปกครองมาพบท าทัณฑ์บน บ าเพ็ญ สาธารณประโยชน์ และเข้าค่ายพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนรวมกันทุกหมวด 100 คะแนน คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน จะเสนอ
ชื่อให้โรงเรียนย้ายสถานศึกษาหรือคัดชื่อออกจากโรงเรียน กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์จะก าหนดโดยฝ่ายกิจการ
นักเรียน การเข้าค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะมีภาคเรียนละหนึ่งครั้งนักเรียนต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนจากการกระท าทั้งหมดด้วยตัวเองโดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า เมื่อนักเรียนชั้น
มัธยมศกึษาตอนต้นที่จะเรียนต่อ มัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน จักรค าคณาทร จะต้องได้รับค ารับรองความ
ประพฤติจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจึงจะมีสิทธิ์เรียน   ผู้ปกครองและนักเรียนพึงระวังสาเหตุที่ถูกตัดคะแนน

มากที่สุดคือ การมาสาย 
 


