
ระเบียบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ว่าด้วยการปกครองนักเรียน 

          โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการปกครองนักเรียนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนิน
สันติ) เพื่อให้สอดเหมาะสมกับกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการอันจะไปสู่การ
พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความเจริญงอกงามทั่งดา้นรา่งกาย อารมณ์และสติปัญญา เป็นพลเมืองที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตโดยยดึแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗
(บ้านเนินสันติ) จึงออกระเบียบวา่ด้วยการปกครองนักเรียนไว้ดังน้ี 

         ข้อ 1 ระเบียบน้ี เรียกว่า “ระเบียบของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) วา่ด้วยการปกครองนักเรียน”
         ข้อ 2 ระเบียบน้ีใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ คำาสั่งอื่นใดทีว่่าด้วยการปกครองนักเรียนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ 
(บ้านเนินสันติ)  โดยใชใ้ห้ฉบับน้ีแทน 

หมวด 1 
การปฏิบัตภิายในโรงเรียน 

         ข้อ 1 การมาเรียน 
                 นักเรียนจะต้องมาทันเวลาเข้าแถว 07.50 น. และรว่มกิจกรรมหน้าเสาธง มิฉะน้ันจะถือว่า มาสาย 
นักเรียนที่มาสายจะพจิารณาลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน 
        *หมายเหตุ
                 สำาหรับนักเรียนที่มาไมท่ันเข้าแถว ให้เข้าแถวด้านหลังทุกคนหน้าเสาธงหรอืที่กลุ่มกิจการ นักเรียน 
กำาหนด โดยมีครูเวรประจำาวันดูแลการเข้าแถว เมื่อเสรจ็แล้วครูเวรประจำาวันจะเป็นผู้อบรม ตักเตือนให้ พัฒนาตนเอง 
พร้อมบันทึก/หักคะแนนความประพฤติเป็นลายลักษณ์อักษร 

        ข้อ 2 การปฏิบัติตน 
               2.1 นักเรียนจะต้องปฏิบัตตินให้ได้ชื่อวา่เป็นผู้มีมารยาทดี กลา่วคือ
                     2.1.1 นักเรียนเดินเข้าแถวเรียงหน่ึง เมื่อเดินผ่าน เดินสวน หรือติดต่อกับครูทุกคนต้อง แสดงความ
เคารพ พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม
                     2.1.2 ไม่ส่งเสียงดังหรือพูดคำาหยาบคาย หรอืกระทำาการใดๆ ทีก่่อความเดือนร้อนรำาคาญ แก่ผู้อื่น
                     2.1.3 นักเรียนชายต้องปฏิบัติเยี่ยงสุภาพบุรุษ นักเรียนหญิงต้องปฏิบัติเยี่ยงสุภาพสตรี ไม่ วา่จะ
เป็นการน่ัง การยืน การเดิน หรือการแสดงกริิยาอาการใดๆกต็าม
              2.2 นักเรียนจะต้องอยู่รว่มกันอย่างสันติ ไม่ทะเลาะววิาทกัน



              2.3 ห้ามลกัทรพัย์ กรรโชกทรพัย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์ของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
              2.4 ห้ามสูบบุหรี่และดื่มของมึนเมาที่ผสมสารเสพตดิทุกชนิด ตลอดจนห้ามพกพาครอบครอง หรือซ่อนเร้น
              2.5 ห้ามนักเรียนหญิงและนักเรียนชายอยู่ในที่ลับตาสองต่อสอง หรือแสดงเจตนาในทางชู้สาว
              2.6 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
              2.7 ห้ามพกพาอาวุธหรอือุปกรณ์ที่เจตนาใช้เป็นอาวุธทกุชนิด
              2.8 ห้ามคบเพื่ออันธพาลหรือชักนำาเข้ามาบริเวณโรงเรียน

          ข้อ 3 การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
                  นักเรียนที่มีความจำาเป็นจะออกนอกบริเวณโรงเรียนในระหว่างเรียน หรือระหวา่งพักกลางวัน ให้ไป
ตดิต่อที่ห้องกิจการนักเรียนเพื่อขอรับใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยนักเรียนจะต้องนำาไปแสดง ต่อครูผู้
สอน ครูเวรประจำาวัน โดยโรงเรียนจะพิจารณาอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนในกรณีที่มีความจำาเป็น เท่าน้ัน เมื่อ
ไดร้ับอนุญาตนักเรียนจะไดร้ับบัตรออกนอกบริเวณโรงเรียนและเมื่อกลับเข้าโรงเรียนจะต้องคืนบัตร น้ันที่ห้องกิจการ
นักเรียนอีกครั้งหน่ึง 

          ข้อ 4 การรับประทานอาหาร 
                 4.1 ห้ามนักเรียนออกไปรับประทานอาหารนอกโรงเรียน
                 4.2 ให้นักเรียนรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณที่อนุญาตเท่าน้ัน
                 4.3 ห้ามนักเรียนซ้ือนำ้าหรืออาหารในช่วงเวลาที่อยู่ในเวลาเรียนเดด็ขาด จะซ้ือได้ในช่วงเวลาพักเท่าน้ัน 
นอกจากมีกรณีพิเศษโรงเรียนจะอนุญาตให้เป็นคราวๆ ไป
                 4.4 เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จแล้ว จะตอ้งนำาพาชนะต่างๆ ส่งคืนให้เรียบร้อย
                 4.5 นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดโรงอาหาร ไมท่ิ้งเศษอาหารลงบนโต๊ะหรือพื้น โรงอาหาร

           ข้อ 5 หลังเลกิเรียนหรือวันหยุด 
                 5.1 เมื่อเลิกเรียนแล้วให้ปิดไฟฟา้ ประตู หน้าตา่งห้องเรียนให้เรียบร้อยและให้นักเรียนกลับ บ้านได้ใน
เวลา 16.00 น. นักเรียนจะทำากิจกรรมต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนได้ไม่เกิน 18.00 น.
                 5.2 การทำากิจกรรมในวันหยุดจะต้องไดร้ับอนุญาตจากผู้ปกครองและโรงเรียนก่อนเป็นกรณีๆไป

           ข้อ 6 การนำายานพาหนะมาโรงเรียน 
                 6.1 นักเรียนทีจ่ะนำารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนตอ้งมีใบขับข่ีและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
                 6.2 นักเรียนต้องจอดรถจักรยานยนต์ที่นำามาในบริเวณโรงจอดรถของโรงเรียนเท่าน้ัน



หมวด 2
การลงโทษนักเรียน

            ข้อ 1 ให้ลงโทษนักเรียนโดยตัดคะแนนความประพฤติควบคู่กับการลงโทษ 4 สถาน ต่อไปน้ี 
                   1.1 การว่ากลา่วตักเตือน
                   1.2 การทำาทัณฑ์บน
                   1.3 การหักคะแนนความประพฤติ
                   1.4 การทำากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

          ข้อ 2 ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน กรณีความผิดไม่ร้ายแรง 

          ข้อ 3 ลงโทษทำาทัณฑ์บน กรณีมีพฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย ความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษา หรือกรณีทำาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบ ของสถาน
ศึกษา หรือไดร้ับโทษว่ากล่าวตักเตือนในเรื่องเดิมแล้วยังไมเ่ข็ดหลาบ โดยให้ทำาหนังสือและเชิญบิดา มารดา หรือผู้
ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำาทัณฑ์บนไว้ด้วย 

          ข้อ 4 ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติวา่ดว้ยคะแนนความประพฤติของ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กำาหนด และจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

          ข้อ 5 ลงโทษทำากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม ใชใ้นกรณีที่นักเรียนกระทำาความผิดที่สมควร ต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

หมวด 3 
คะแนนความประพฤติ 

           ข้อ 1 หลกัเกณฑ์การพิจารณาคะแนนความประพฤตินักเรยีน มดีังน้ี 
                  1.1 นักเรียนทุกคน ทุกระดับ มีคะแนนความประพฤติเริ่มต้นคนละ 100 คะแนน
                  1.2 ในการพจิารณาเพิ่มหรือตัดคะแนนความประพฤติ จะพิจารณาทุกครั้งที่นักเรียนได้กระทำา และ
สรุปในรอบ 1 ปีการศกึษา

           ข้อ 2 เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนท่ีกระทำาความผิดตามประเภทความผิด 5 ระดับคือ 
ความผิดระดับ 1 ตดัคะแนนความประพฤติครั้งละ 5 คะแนน ในกรณีต่อไปน้ี 
                    1. แต่งกายผดิระเบียบของโรงเรียน
                    2. มาโรงเรียนสายไม่มีเหตุผลอันสมควร 3 ครั้งแรก ส่วนครั้งต่อไปๆ หักครั้งละ 5 คะแนน



                    3. ไม่รักษาความสะอาดส่วนตวัและอาคารสถานที่ ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลทำาให้โรงเรียนสกปรก
                    4. หลีกเลี่ยงหรือหนีชั่วโมงเรียน
                    5. ไม่ให้ความร่วมมอืกับส่วนรวม
                    6. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
                    7. ไม่รักษาเวลาเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมช้ากว่ากำาหนด
                    8. ใช้เครื่องประดับและเครื่องสำาอางไม่เหมาะสมกับนักเรียน
                    9. ไม่สวมหมวดนิรภัย หรือไม่มีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์
                  10. ความผิดอื่นๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน
        ความผิดระดับ 2 ตัดคะแนนความพฤติครั้งละ 10 คะแนน ในกรณีต่อไปน้ี 
                    1. แต่งกายผดิระเบียบโดยเจตนา
                    2. หนีโรงเรียน
                    3. ขาดเรียนตดิต่อกัน 3 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
                    4. ปีนรั้วเข้า-ออกโรงเรียน
                    5. เที่ยวกลางคืน
                    6. ก่อการทะเลาะวิวาทสถานเบาในโรงเรียน
                    7. ยุยงให้นักเรียนด้วยกันแตกความสามัคคใีนหมู่คณะ
                    8. ความผิดอื่นๆ อยู่ในระดับเดียวกัน
        ความผิดระดับ 3 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 15 คะแนน หรือทำาทัณฑ์บนในกรณีต่อไปน้ี 
                   1. สูบบุหรี่ ดื่มสรุาหรือเครือ่งดองของเมาในที่สาธารณะ
                    2. ประพฤติตนส่อไปในทางชู้สาว
                    3. ทะเลาะวิวาท ชกต่อยไมรุ่นแรง
                    4. แสดงกริิยา วาจาไม่สุภาพและไม่เคารพครูบาอาจารย์
                    5. ให้การเท็จ ปิดบังความผดิทำาให้เกดิความเสียหายตอ่การปกครองและชื่อเสียงของโรงเรียน
                    6. เข้าไปในสถานที่ไม่บังควร ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
                    7. ความผิดอื่นๆ อยู่ในระดับเดียวกัน
         ความผิดระดับ 4 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 30 คะแนน ในกรณีต่อไปน้ี 
                   1. สูบบุหรี่ ดื่มสรุา ดื่มเครื่องดองของเมาในโรงเรียน
                   2. ทำาลายทรัพย์สินของโรงเรียนและของผู้อื่นเสียหายโดยเจตนา
                   3. การทะเลาะวิวาท ชกต่อย รุมทำาร้ายร่างกายซ่ึงกันและกันจนได้รับบาดเจ็บ
                   4. เล่นการพนัน
                   5. แสดงกิริยาวาจาลบลู่ดูหมิ่น ครูอาจารย์อยา่งร้ายแรง
                  6. ความผิดอื่นๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน
         ความผิดระดับ 5 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 50 คะแนน เชิญผู้ปกครองมารับทราบความผิด และ
ผลการพิจารณาลงโทษของฝ่ายกิจการนักเรียน 
                  1. พกพาอาวธุมาโรงเรียน



                  2. กลั่นแกล้งครูอาจารย์ หรือพยายามทำาร้ายครูอาจารย์ หรือวางแผนทำาร้ายครูอาจารยโ์ดยมี หลัก
ฐานแน่ชัด 
                  3. สูบหรือมกีัญชา หรือสิ่งเสพตดิให้โทษอย่างแรง
                  4. มีพฤติกรรมชู้สาวปรากฏชดัแจ้ง จนนำาความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน
                  5. ลักทรัพย์ มูลค่า 1,000 บาทข้ึนไป
                  6. ประพฤติตนเป็นนักเลงอันธพาล ข่มขู่กรรโชกทรัพย์นักเรียน
                  7. ความผิดอื่นๆ ในระดับเดียวกัน
                  8. มีความผิดทางกฎหมาย โดยถูกตำารวจจับและฟอ้งศาลทั้งคดีแพ่งและอาญา

             ข้อ 3 ครู อาจารย์ ผู้อำานวยการเป็นผู้มีอำานาจลงโทษ 

             ข้อ 4 ความผิดอื่นๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในระเบียบน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกิจการนักเรียน 

             ข้อ 5 นักเรียนท่ีกระทำาความดีเด่นชัด จะได้รับคะแนนความประพฤติเพ่ิมเติมทุกครั้งตามหลกัเกณฑ์ 
การเพ่ิมคะแนนความประพฤติดังน้ี 
            พฤตกิรรมท่ีได้เพ่ิม 5 คะแนน มีดังน้ี 

                  1. เก็บเงินหรอืสิ่งของที่มีราคาไม่เกิน 50 บาท และนำาแจ้งงานกิจการนักเรียนประกาศ หาเจ้าของ

                  2. เป็นผู้เสียสละอาสาช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนบ่อยครั้งและด้วยความจริงใจ

                  3. กระทำาความดีอื่นๆ เทียบไดก้ับการกระทำาข้างต้น ซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของงานกิจการนักเรียน
  
           พฤติกรรมท่ีได้เพ่ิม 10 คะแนน มีดังน้ี 
                  1. เก็บเงินหรอืสิ่งของที่มีราคา 100 บาทข้ึนไป และนำาแจ้งงานกิจการนักเรียนประกาศ หาเจ้าของ
                  2. เป็นผู้เสียสละอาสาช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนบ่อยครั้งและด้วยความจริงใจ
                  3. ชี้ช่องทางให้ทราบแหล่งอบายมุข เพือ่แก้ไขปัญหาในโรงเรียนให้ดีข้ึน
                  4. ให้ความร่วมมอืกับโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาผูก้ระท าความผิด เกิดผลดตี่อการปกครอง
                  5. ไดร้ับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแข่งขันระดับทั่วไปในโรงเรียน
                  6. กระทำาความดีอื่นๆ เทียบไดก้ับการกระทำาข้างต้น ซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของงานกิจการนักเรียน

          พฤติกรรมได้เพ่ิม 15 คะแนน มีดังน้ี 
                  1. เก็บเงินหรอืสิ่งของที่มีราคา 200 บาทข้ึนไป และนำาแจ้งงานกิจการนักเรียนประกาศ หาเจ้าของ
                  2. นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมและนำาชือ่เสียงมาสู่โรงเรียน
                  3. นักเรียนที่ชนะเลิศหรอืรองชนะเลิศในการประกวดหรือการแข่งขันในระดับจังหวดัหรือ สูงกวา่น้ัน
                  4. กระทำาความดีอื่นที่เทียบได้กับการกระทำาข้างต้น ซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของงานกิจการนักเรียน



หมวด 4 
คณะกรรมการงานกิจการนักเรียน 

              ข้อ 1 ให้คณะกรรมการงานกิจการนักเรียน โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริงานบุคคลเป็นประธานหัวหน้างาน 
ปกครองนักเรียน คณะกรรมการกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการสภานักเรียน 

หมวด 5 
การแต่งกาย 

                ข้อ 1 เครื่องแบบนักเรียนระดับประถม ป.1-ป.6
                      1.1 เครื่องแต่งกายนักเรียนชาย
                         1.1.1 เสื้อ เป็นแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผา้สีขาว
                         1.1.2 กางเกง เป็นกางเกงกากี ความยาวระดับเข่า
                         1.1.3 เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังนำ้าตาล หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโลหะเงิน
                         1.1.4 รองเท้า ใช้รองเท้าผา้ใบสีนำ้าตาล ไม่มีลวดลาย
                         1.1.5 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีนำ้าตาล ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมตาตุ่ม
                     1.2 เครื่องแต่งกายนักเรียนหญิง
                         1.2.1 เสื้อ เป็นแบบเสื้อผ้าสีขาว ปกทหารเรือ
                         1.2.2 กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่า มีจีบทั้งหน้าและหลัง ความยาวคลุมเข่า
                         1.2.3 รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีดำาหุ้มส้น
                         1.2.4 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมตาตุ่ม

               ข้อ 2 เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 
                      1.1 เครื่องแต่งกายนักเรียนชาย
                         1.1.1 เสื้อ เป็นแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผา้สีขาว
                         1.1.2 กางเกง เป็นกางเกงสีดำา ความยาวระดับเข่า
                         1.1.3 เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีดำา หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโลหะเงิน
                         1.1.4 รองเท้า ใช้รองเท้าผา้ใบสีดำา ไม่มีลวดลาย
                         1.1.5 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมตาตุ่ม
                      1.2 เครื่องแต่งกายนักเรียนหญิง
                         1.2.1 เสื้อ เป็นแบบเสื้อผ้าสีขาว ปกทหารเรือ
                         1.2.2 กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่า มีจีบทั้งหน้าและหลัง ความยาวคลุมเข่า
                         1.2.3 รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีด า หุ้มส้น
                         1.2.4 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมตาตุ่ม



                ข้อ 3 เครื่องแต่งกายชุดพลศึกษา
                      ใช้ชุดพลศึกษาตามที่ชุดพลศึกษาตามที่โรงเรียนกำาหนด รองเท้าผา้ใบสีขาว ไม่มีลวดลายไม่มีหุ้มข้อ
เท้า ถุงเท้าสีขาวตามที่โรงเรียนกำาหนด ทั้งน้ีให้แต่งชุดพลศึกษามาโรงเรียนในวันที่เรียนพลศึกษาเท่าน้ัน หรือกรณีที่
โรงเรียนแจ้งเป็นกรณีพิเศษ 

                ข้อ 4 เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี เป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำาหนด 

                ข้อ 5 เครื่องหมายโรงเรียน 
                        5.1 ให้ปักอักษร ทร.๗๗ ท่ีหน้าอกเสื้อด้านขวา และให้ปัก ช่ือ-สกุลดา้นล่าง ทร.๗๗ ดว้ยไหม
สีนำ้าเงิน และปักดาวแสดงระดับช้ันดา้นล่างช่ือดว้ยไหมสีนำ้าเงินดังน้ี
                                  ม.1 ปัก 1 ดาว ลา่งชื่อ-นามสกุล หน้าอกเสื้อด้านขวา
                                  ม.2 ปัก 2 ดาว ลา่งชื่อ-นามสกุล หน้าอกเสื้อด้านขวา
                                  ม.3 ปัก 3 ดาว ลา่งชื่อ-นามสกุล หน้าอกเสื้อด้านขวา

                 ข้อ 6 ทรงผมนักเรยีน 
                         6.1 ทรงผมนักเรียนชาย ตัดผมสั้นทรงนักเรียน ดา้นหน้ายาวไม่เกิน 3 ซ.ม. ไม่กันจอน ไมใ่ส่นำ้า 
มัน ไม่เปลี่ยนสีให้ผิดไปจากธรรมชาติ ไมไ่ว้หนวดเครา
                         6.2 ทรงผมนักเรียนหญิง ตัดผมสั้นทรงนักเรียน เรียบแนวตรง ยาวระดับคาง ห้ามดัดซอย ด้าน
หน้าเปิดใบหน้าโดยติดกิ๊บสีดำา ตดิโบว์ สดีำาหรือสกีรมทา่ หวีให้เรียบร้อยไม่เปลี่ยนสีผมให้ผิด ไปจากธรรมชาติหาก
นักเรียนที่ได้สิทธิ์ไว้ผมยาว คือ นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ และรวบผมด้วยโบสีดำา หรือสกีรมทา่ ไม่ใช้เครื่องสำาอางหรือ
เครื่องประดับผม ไม่เปลี่ยนสีผมให้ผิดไปจากธรรมชาติ

                 ข้อ 7 กระเป๋านักเรียนให้ใช้กระเป๋านักเรยีนตามแบบท่ีโรงเรียนกำาหนดใช้เท่าน้ัน 
                 ข้อ 8 อื่นๆ 
                         8.1 นักเรียนทุกคนห้ามใส่เครื่องประดับใดๆ มาโรงเรียน นอกจากนาฬกิาข้อมือสำาหรับดูเวลา 
เท่าน้ัน
8.2 ไม่อนุญาตให้นำาโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) มาโรงเรียน หากฝา่ฝืนแล้ว เกิดกรณีสูญหายทาง โรงเรียนจะไม่รับผิด
ชอบใดๆ ทั้งสิ้น



หมวด 6 
ทั่วไป 

                ข้อ 1 ข้อห้ามพิเศษสำาหรับการแต่งกายนักเรียน 
                        1.1 ห้ามไว้เล็บยาว และทาเล็บ
                         1.2 ห้ามใส่เครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ สร้อยคอมือ ต่างมอื กำาไล กิ๊บ ยกเว้นสีดำา
                         1.3 ห้ามเขียนคิ้ว ทาปาก แต่งหน้า หรือใช้เครื่องสำาอาง หรือเสริมสวย
                         1.4 ห้ามพันหรือพับแขนเสื้อ ปลดกระดุมเสื้อ นอกจากจะ
                         1.5 ห้ามนักเรียนชายหญิงใสต่่างหูอย่างเดด็ขาด
                         1.6 ห้ามใช้เชือกหรือด้ายไหมสีใดๆ มาผกูคอห้อยเหรียญใดๆ ท้ังสิ้น ยกเว้นเชือกสีดำาที่ห้อย 
สัญลักษณ์ทางศาสนา
                         1.7 กรณีแขวนเครื่องรางให้มิดชดิพองาม

                 ข้อ 2 เครื่องแต่งกายในโอกาสอื่นๆ 
                         2.1 ในวันเปิดทำาการสอนตามปกติ นักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย สำาหรับ 
นักเรียนที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี ให้แต่งเครื่องแบบในวันที่มีกิจกรรมน้ันๆ
                         2.2 การมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน ตอ้งแต่งเครื่องแบบนักเรียน ยกเว้นวันหยุดนักเรียนจะ 
เข้ามาในโรงเรียนต้องแต่งกายสุภาพ
                         2.3 การแต่งเครื่องแบบไม่วา่จะอยู่ภายในหรือภายนอกโรงเรียน จะต้องแต่งให้เรียบร้อยตาม 
ระเบียบของโรงเรียน

                 ข้อ 3 ให้หัวหน้างานกิจการนักเรียนรกัษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
                  ข้อ 4 ให้ใช้ระเบียบน้ี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

                                         

                                                        ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

                                                                                 (นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร) 
                                                                      ผู้อ ำานวยการโรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 



แบบใบลาป่วย/ลากิจ

 เขียนที่.................................. 
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ............. 

เรื่อง ขอลาป่วย/ลากิจ
เรียน ครูที่ปรึกษา/ครูประจำาวิชา 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1........................................... 
                  2........................................... 
              ด้วยข้าพระเจา้ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).....................................................นักเรียนชั้น ม.........../................ 
มีความขอประสงค์ขอลาป่วย/ลากิจ เน่ืองจาก...................................................................................... .................... 
โดยขออนุญาตลาป่วย/ลากจิ ในวันที่..........เดือน........................พ.ศ. ..............ถึงวันที่........................................... 
เดือน.........................พ.ศ. ................รวมระยะเวลา........................วัน โดยในระหว่างวันที่ข้าพระเจ้าลาป่วย/ลากิจ 
ข้าพเจา้พักอยูท่ี่บ้านเลขที่........................หมู่ที่.......................ถนน.........................อำาเภอ........................................ 
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์.................................................... 
เมื่อครบตามเวลาที่ขออนุญาตแล้ว ข้าพเจา้จะมาเรียนตามปกติ 

               จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ
                                                                           ขอแสดงความนับถือ                        
                                                             ลงชื่อ.................................................... 
                                                                    (..............................................) 
                                                                                 นักเรียน
 คำารับรองของผู้ปกครองนักเรียน 
            ขอรับรองวา่เป็นความจริงทกุประการ
          ลงชื่อ........................................................ 
                   (..............................................) 
                         ผู้ปกครองนักเรียน                           
                                                                รับทราบ 
                                                                        ลงชื่อ.......................................................                   
                                                                                (..............................................) 
                                                                                              ครทูี่ปรึกษา     
                          
                                                                        ลงชื่อ....................................................... 
                                                                                 (...........................................…)
                                                                                             ครูประจ ำาวิชา 


