คู่มือระเบียบวินัยนักเรียนประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

โรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๘
สำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพืน
้ ฐำน

สารบัญ
เรื่อง
หน้า
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน๑
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ.๒๕๔๘
๓
กฎกระทรวงกาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘๕
ระเบียบโรงเรียนคุรรุ าษฎร์รังสฤษฏ์
๖
หมวดที่ ๑บททัว่ ไป
๖
หมวดที่ ๒ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
๗
หมวดที่ ๓ว่าด้วยเครือ่ งแบบและการแต่งกายของนักเรียน
๑๕
หมวดที่ ๔ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนคุรรุ าษฎร์รังสฤษฏ์
๑๘
หมวดที่ ๕ประเภทของการกระทาความผิด การตัดคะแนนพฤติกรรมที่
๑๙
ไม่พึงประสงค์และการลงโทษหรือปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
หมวดที่ ๖การเพิ่มคะแนนพฤติกรรมและการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ ๒๔
หมวดที่ ๗แนวทางปฏิบัติงานพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน
๒๕
เครื่องแบบนักเรียน
๒๗

๑
กลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียนโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์

นายมงคล ชื่นชม
ผู้อานวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

นายพิษณุ จันทร์สวาท
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

นายประสาน วงแหวน
หัวหน้างานบุคลากร/งานนิติกร

นายวรชาติ ชูทาน
หัวหน้างานป้องปรามสารเสพติด/เอดส์และ
หัวหน้างานโรงเรียนปลอดบุหรี่

นายไสว ขาวผ่อง
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นางสุวัฒนา รอบจังหวัด
หัวหน้างานส่งเสริมอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

นายประสาร สุวรรณฉวี
หัวหน้างานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

นายประจวบ ยงค์อานวย
หัวหน้างานเวรประจา/เวรยาม
และหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

๒
กลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรนักเรียนโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์

นางอาไพ พิริยะกุล
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นายไพโรจน์ ทองลิ่ม
หัวหน้างานวินัยนักเรียน

นายทัศนา จิตพัฒนกุล
หัวหน้างานสภานักเรียน

นางธนัฏฐา นาบุญ
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

นางสาวจันทร์เพ็ญ แสวงคา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นางกฤตินีจันทมาลา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล นางสาวเกตุแก้ว แซ่แต้
หัวหน้างานกิจการนักเรียนและ หัวหน้างานระบบดูแล
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน
หัวหน้าแผนงานและสารสนเทศ

นางสาวอังคณา บรรลือ
หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหาร
งานบุคคลและกิจการนักเรียน

๓

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อานวยการ
อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
“กระทาความผิด”หมายความว่าการที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิด โดยมี
ความมุ่งหมายเพือ่ การอบรมสั่งสอน
ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ทาทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทากิจกรรมเพือ่ ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๔
ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธรี ุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษ
ด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และ
ความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดี
ของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป
ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ทผี่ บู้ ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย
เป็นผู้มีอานาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทาความผิดไม้ร้ายแรง
ข้อ ๘ การทาทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
สภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษา หรือ
กรณีทาให้เสือ่ มเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา
หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ
การทาทัณฑ์บนให้ทาเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากาหนด และให้ทาบันทึกข้อมูลไว้
เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๐ ทากิจกรรมเพือ่ ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษา
กระทาความผิด ทีส่ มควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนีแ้ ละให้อานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๕
กฎกระทรวง
กาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายทีม่ ีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้
(๑)หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
(๒)เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
(๓)พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
(๔)ซื้อ จาหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือ
ยาเสพติด
(๕)ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
(๖)ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายผูอ้ ื่น เตรียมการหรือกระทาการใดๆ อันน่าจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๗)แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
(๘)เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
(๙)ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพือ่ เที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็น การสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่น
ข้อ ๒ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษากาหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาได้เท่าทีไ่ ม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๖

ระเบียบโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัตติ นของนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
พุทธศักราช ๒๕๖๐
ด้วยทางโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เห็นสมควรที่จะ
กาหนดระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ขึ้นเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนในทางที่พึงประสงค์
จึงได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน ไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี่เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคุรรุ าษฎร์รังสฤษฏ์วา่ ด้วยการพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนของ
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ ๔ในระเบียบนี้
“โรงเรียน” หมายถึงโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์อาเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนคุรุราษฎร์
รังสฤษฏ์

๗
“ครู” หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
“ผู้อานวยการ” หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
“การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน” หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียนที่ประพฤติผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน โดยใช้กิจกรรม หรือการลงโทษ
ตามระดั บ ความผิ ด ที่ ก ระท า และการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเป็ น ผู้ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
“พฤติกรรมที่ ไม่ พึ งประสงค์ ” หมายถึง พฤติกรรมที่ นักเรียนแสดงออก
ในทางที่ผิด ฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน กฎกระทรวงกาหนดความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ และพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามชองสังคม
“พฤติกรรมที่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทาง
ที่ถูก ที่ควร กระทาความดีอันเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่นและส่วนรวม สมควรได้รับการยก
ย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่างที่ดีและควรได้รับรางวัล
“การกระทาความผิด” หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติผิด ฝ่าฝืนระเบียบ
คาสั่งแนวปฏิบัตขิ ้อบังคับของโรงเรียนหรือกฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
“ทากิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนที่กระทาผิด ทากิจกรรมบาเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น ส่วนรวมหรือสังคม
ข้อ ๕ ให้ผู้อานวยการหรือรองผูอ้ านวยการทีผ่ อู้ านวยการมอบหมายเป็นผู้รักษา
ตามระเบียบนี้
หมวดที่ ๒
ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ข้อ ๖ แนวปฏิบัติทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนคุรรุ าษฎร์รังสฤษฏ์
(๑) ต้องยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย
(๒) ต้องเป็นผู้ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ต่อการเรียน
(๓) ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
(๔) ต้องรักษาศักดิ์ศรี เกียรติยศชื่อเสียง ของโรงเรียนและตนเอง

๘
(๕) ต้องเคารพและมีความกตัญญูกตเวทีตอ่ พ่อแม่ ครู ผู้มพี ระคุณ และ
โรงเรียน
(๖) ต้องมีความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
(๗) ต้องมีบคุ ลิกภาพสะอาด สุภาพเรียบร้อย สมกับเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมอัน
ดีงาม
(๘) ต้องเป็นผูอ้ นุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(๙) ต้องมีความเสียสละต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
(๑๐) ต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง
ข้อ๗ การปฏิบัติตนของนักเรียนการมาโรงเรียน
(๑) แต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน
(๒) จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนมาตามตารางเรียน
ประจาวัน
(๓) ทาความเคารพผู้ปกครองก่อนออกจากบ้าน
(๔) โดยสารหรือขับขีย่ านพาหนะด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตาม
กฎจราจร
(๕) ทาความเคารพครู ไหว้พระ และเดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
เมื่อมาถึงโรงเรียน
(๖) เริม่ เข้าแถวเพือ่ ทากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา ๐๗.๕๐ น. (เพลงมาร์ช)
(๗) มาโรงเรียนทันเข้าแถวเพื่อทากิจกรรมเคารพธงชาติในวันที่ทา
การเรียนการสอนทุกวัน
(๘) นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงไม่ทันถือว่ามาโรงเรียนสาย
(๙) เมือ่ มาโรงเรียน นักเรียนต้องเข้าเรียนตามคาบเรียนทุกวิชาที่
ลงทะเบียนไว้ ไม่หลบหนีการเรียนหรือเข้าห้องเรียนช้า
(๑๐) นักเรียนที่ไม่มาโรงเรียน ซึ่งอาจจะป่วยหรือมีกิจธุระ ต้องส่งใบลาทุก
ครั้งและในใบลาต้องมีลายมือชื่อผู้ปกครองรับรอง ทั้งนี้ใบลาต้องเป็นไปตามรูปแบบของทาง
โรงเรียนกาหนด
(๑๑) นักเรียนที่ไม่มาโรงเรียนบ่อยครั้ง(ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน)
จะไม่มสี ิทธิส์ อบในรายวิชานั้น

๙
ออกจากโรงเรียนเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเท่านั้นและเมื่อเลิกเรียนให้นักเรียน
กลับบ้าน ถ้ามีกิจกรรมที่ต้องอยู่โรงเรียนต่อต้องได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนและมีครู
รับผิดชอบดูแล
ข้อ๘การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน
(๑) ต้องเข้าเรียนตรงต่อเวลา
(๒) ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเชื่อฟังครูผสู้ อน
(๓) รักษากริยามารยาท ระเบียบวินัย ให้เรียบร้อย
(๔) ดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของห้องเรียนและวัสดุครุภณ
ั ฑ์
อยู่เสมอ
(๕) การเข้าและออกห้องเรียนขณะเรียนต้องขออนุญาตและทาความ
เคารพครูผสู้ อน
(๖) ไม่นาอาหาร เครือ่ งดื่มใดๆ เข้ามารับประทานในห้องเรียน
(๗) ไม่ทาความสกปรก หรือเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียนโดยไม่ได้
รับอนุญาต
(๘) ไม่วิ่งเล่น ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่นทั้งในและนอกเวลาเรียน
(๙) ฟัง คิด และซักถามครูผสู้ อนเมื่อมีปัญหาไม่เข้าใจ แล้วจดบันทึก
ไว้เสมอ
(๑๐) เมือ่ เปลีย่ นห้องหรือสถานที่เรียนต้องเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่เสียงดัง
ข้อ๙ สิ่งที่นักเรียนต้องไม่นาเข้ามาในโรงเรียน
(๑) อาวุธ สิ่งเทียมอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุอันตรายอื่นๆ
(๒) สือ่ ลามกอนาจาร
(๓) สิ่งเสพติดให้โทษ
(๔) อุปกรณ์เกี่ยวกับการพนันทุกประเภท
(๕) เครื่องเล่นเพื่อความบันเทิงต่างๆ ยกเว้นสิ่งที่โรงเรียนส่งเสริม
(๖) สิ่งของฟุม่ เฟือย เครื่องประดับ ของมีค่า ซึง่ ไม่มีความจาเป็นต่อ
การเรียน

๑๐
(๗) อุปกรณ์ สิ่งพิมพ์ที่มวี ัตถุประสงค์เพือ่ การจาหน่ายสินค้า
(๘) บุคคลภายนอกทีไ่ ม่ใช่ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัว
(๙) สัตว์เลี้ยง
(๑๐) สิ่งที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติใดๆ
ของราชการ
ข้อ ๑๐ การแสดงความเคารพ
ก.ในห้องเรียน
(๑) ครูเข้าสอน หรือเลิกการสอน ให้หัวหน้าห้องบอกนักเรียน
ทาความเคารพ
(๒)เมือ่ มีผู้มาเยี่ยมเยือนหรือมาให้ความรู้ ให้ครูผู้สอนแนะนาให้
นักเรียนรู้จัก ให้หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพเช่นเดียวกับการเคารพครู
ข.นอกห้องเรียน
(๑)แสดงความเคารพครูและผู้อาวุโส ด้วยการหยุดเดิน ยืนตรง ทา
ความเคารพด้วยการไหว้ หรือโค้งคานับ พร้อมกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ่ ”
(๒)กรณีที่นักเรียนไม่สามารถยกมือไหว้ได้ เนื่องจากถือสัมภาระส่ง
ของอยู่ ให้นักเรียนหยุด ยืนตรง พร้อมกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ”
(๓) การเดินผ่านครูหรือผู้อาวุโสกว่า นักเรียนต้องขออนุญาตและ
น้อมตัวลงเล็กน้อย เมือ่ เดินผ่านไป
ข้อ๑๑การปฏิบัติตนต่อเพื่อนนักเรียน
(๑) มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน
(๒) ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพือ่ นนักเรียนในทางที่ถูกที่ควร
(๓) ยกย่อง ให้เกียรติแก่เพื่อนนักเรียนด้วยกัน
(๔) พูด และแสดงกริยามารยาทสุภาพ ต่อนักเรียนทุกคน
(๕) เคารพนักเรียนรุ่นพี่ หรือผูอ้ าวุโสกว่า
(๖) ไม่ชักชวน ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไม่เหมาะสม
(๗) เคารพและปฏิบัติตามมติ แนวปฏิบัติของสภานักเรียน

๑๑
ข้อ๑๒การปฏิบัติตนในการสอบ
(๑) แต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบโรงเรียน
(๒) ดูตารางสอบล่วงหน้าและเตรียมอุปกรณ์การทาข้อสอบให้พร้อมเสมอ
(๓) ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาพอสมควร
(๔) ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมห้องสอบ
(๕) ไม่นาเอกสาร อุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าในห้องสอบ
(๖) นั่งประจาที่นั่งสอบตามที่กาหนด
(๗) กรอกข้อมูลประจาตัวผู้สอบ วิชาที่สอบ วันเวลาสอบ ให้ครบถ้วน
(๘) ปฏิบัติตามคาชี้แจงในการสอบอย่างเคร่งครัด
(๙) ไม่ทุจริต คัดลอก หรือให้ผู้อื่นคัดลอกคาตอบ โดยเด็ดขาด
(๑๐) ปฏิบัติตนสุภาพ ไม่พูดคุยกับผู้อื่นในขณะสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาต
(๑๑) ไม่ออกห้องสอบก่อนเวลาที่กาหนด
(๑๒) เมือ่ ส่งข้อสอบและออกจากห้องสอบแล้วไม่ส่งเสียงหรือทากริยา
รบกวนผู้อื่น
ข้อ๑๓การปฏิบัติตนทั่วไป
(๑) นักเรียนต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน
ทั้งในและนอกโรงเรียน แม้ว่าจะไม่อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนก็ตาม
(๒) นักเรียนต้องไม่เที่ยวเตร่ในสาธารณสถาน อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของตนเอง ผู้ปกครองและโรงเรียน
(๓)นักเรียนต้องไม่มั่วสุมก่อความเดือดร้อนหรือความราคาญต่อบุคคลอื่น
(๔) นักเรียนต้องไม่เข้าไปในสถานที่ต้องห้าม เช่น สถานหญิงบริการ
โรงแรมม่านรูด บ่อนการพนัน โรงจานา โรงบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์ ร้านเกม เว้นแต่เป็นผู้
อาศัยหรือเข้าไปเยี่ยมญาติในสถานที่นั้น
(๕) นักเรียนต้องไมปฏิบัติตนในทานองชู้สาวหรือในลักษณะทาให้ผพู้ บเห็น
อาจเข้าใจว่าเป็นลักษณะชู้สาวหรือหนทางนาไปสู่ลักษณะชู้สาว
(๖) ห้ามนักเรียนเล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายและห้ามพนันเพือ่
เอาทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามทั้งในและนอกโรงเรียนตลอดจนการพกวัสดุอุปกรณ์ที่เห็น
ได้ชัดว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์สาหรับการพนัน
(๗) ห้ามนักเรียนหญิงเข้าประกวดนางงาม ยกเว้นขออนุญาตหรือ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษโดยคณะกรรมการที่ได้รบั มอบหมาย

๑๒
(๘) นักเรียนนาโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนได้ แต่ต้องไม่ใช้ในชั่วโมงเรียน
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนให้ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน และใช้โทรศัพท์ในทางที่
เหมาะสมเท่านั้น(อนุโลม)
(๙) นักเรียนต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใด ๆ ไม่ว่าจะมีไว้ครอบครอง
เสพหรือจาหน่าย หากมีการฝ่าฝืนต้องดาเนินการตามกฎหมาย
ข้อ. ๑๔การรับประทานอาหาร
(๑) รับประทานอาหารในโรงอาหาร
(๒) ไม่ซื้อหรือรับประทานอาหารก่อนเวลาพักหรือก่อนเวลาที่โรงเรียน
กาหนด
(๓) ไม่นาอาหารทุกชนิดไปรับประทานนอกโรงอาหารหรือรับประทานบน
อาคารหรือห้องเรียน
(๔) เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยให้นาภาชนะเก็บในที่ที่เตรียมไว้
ข้อ๑๕การร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน
ในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนนั้น จาเป็นต้องจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน
และนอกหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รบั ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้น
เมื่อโรงเรียนกาหนดหรือแจ้งให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ตาม นักเรียนต้องเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างตั้งใจ ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ี่จัดเก็บนั้นอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมีเหตุจาเป็นให้
นาผู้ปกครองมาขออนุญาตก่อนเสมอ
ข้อ๑๖การร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน
นักเรียนมีความประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมอื่นๆ กับหน่วยงาน องศ์กร ชุมชน
ภายนอก ในเวลาเรียนซึง่ ไม่ใช่กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือเป็นกิจกรรมที่ขัดต่อระเบียบของ
โรงเรียนนักเรียนต้องแจ้งให้ผู้ที่จะนานักเรียนไปร่วมกิจกรรมขออนุญาตมายังโรงเรียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือมีผู้ปกครองมา ขออนุญาตกับทางโรงเรียน เมื่อได้รบั อนุญาตจึงสามารถไป
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้

๑๓
ข้อ๑๗ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
เมื่อนักเรียนมีความจาเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน ให้นักเรียน
ถือปฏิบัติตามระเบียบ และขั้นตอนวิธีการทีโ่ รงเรียนกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีผู้ปกครองมาเป็นผู้ขอรับออกจากบริเวณโรงเรียนโดยมีเหตุผล
ความจาเป็น
(๒) มีครูเป็นผูร้ ับรองว่ามีเหตุผลความจาเป็นต้องออกนอกบริเวณ
โรงเรียน
(๓) เป็นนักเรียนที่เข้ามาเรียนในวันที่ขออนุญาต
(๔) แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนคุรรุ าษฎร์รังสฤษฏ์
การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
(๑) ผู้ปกครองหรือครู นานักเรียนมาแจ้งเหตุผลความจาเป็นและ
ช่วงเวลาที่ตอ้ งขออนุญาตนานักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยบันทึกขออนุญาตตามแบบที่
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนกาหนด
(๒) นักเรียนนาแบบบันทึกไปแจ้งครูประจาชั้น หรือครูที่ปรึกษา
และครูเวรประจาวันที่ขออนุญาตลงนามรับทราบการขออนุญาต
(๓) ให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผูล้ งนามอนุญาตใน
แบบบันทึกแล้วบันทึกข้อมูลการขออนุญาตของนักเรียนที่ขออนุญาต
(๔) นักเรียนรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน เพื่อนาไป
แสดงต่อยามก่อนออกจากโรงเรียนแล้วนาบัตรพกติดตัวไปด้วยขณะอยู่นอกบริเวณโรงเรียน
(๕) เมือ่ นักเรียนกลับเข้ามาในโรงเรียนตามเวลาที่กาหนด ให้แสดง
บัตรต่อยามแล้วมารายงานตัวที่ห้องกิจการนักเรียนพร้อมคืนบัตรแก่ผู้ให้อนุญาต
(๖) ผูอ้ นุญาตรับบัตรคืนและบันทึกการกลับมารายงานตัวของ
นักเรียนที่ขออนุญาตลงในโปรแกรมบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน
ข้อ๑๘การใช้พาหนะในโรงเรียน
(๑) ห้ามนักเรียนนารถยนต์มาโรงเรียน และขับขี่จักรยานยนต์ จักรยาน
หรือยานพาหนะใดๆ บริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ในวันและเวลาราชการ
(๒) ในกรณีที่นักเรียนทีข่ ับขี่จักรยานยนต์ จักรยานมาโรงเรียนเองต้อง
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งให้นักเรียนหยุดรถ ดับเครื่องยนต์ แล้วจูงจักรยานยนต์ จักรยาน เมื่อ

๑๔
มาถึงหน้าประตูโรงเรียนเพื่อทาความเคารพครู นารถไปจอดไว้ในทีท่ ี่จัดให้จอดพร้อมล็อคหรือ
ใส่กุญแจเพื่อความปลอดภัยทุกครั้งและห้ามนาจักรยานยนต์ จักรยานออกนอกสถานที่จอดรถ
จนกว่าจะเลิกเรียนหรือได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนและเดินแถวเข้าโรงเรียนโดยเดินบนทาง
เท้าทีโ่ รงเรียนจัดทาไว้
(๓) นักเรียนที่โดยสารมากับรถยนต์รับส่งนักเรียน หรือรถประจาทาง ให้ลง
ที่หน้าโรงเรียน ทาความเคารพครูอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วเดินโดยเดินบนทางเท้าที่
โรงเรียนจัดทาไว้สาหรับการขึ้นรถกลับบ้านหลังเลิกเรียน ให้นักเรียนขึ้นตามจุดที่โรงเรียน
กาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๙ การใช้อาคารเรียน สถานที่ ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษ
(๑) ห้ามเข้าห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูประจาห้องนั้นๆ
(๒) ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อาคาร ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษต่างๆ ตาม
ระเบียบการใช้ห้อง และควรมีครูเป็นผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด
(๓) ไม่เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ใดๆ ในห้องโดยเด็ดขาด
ข้อ ๒๐ การใช้ทรัพย์สนิ ของส่วนรวม
(๑) นักเรียนต้องใช้ทรัพย์สนิ ของโรงเรียนและส่วนรวมอย่างระมัดระวังมิให้
ชารุดหรือเสียหาย
(๒) นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนให้สะอาดและทิง้
ขยะให้ถูกที่ ไม่ขีดเขียนทาความสกปรกให้เกิดกับทรัพย์สินของโรงเรียนและส่วนรวม
(๓) ให้ใช้ทรัพย์สินของทางโรงเรียนและส่วนรวมอื่น ๆ ให้นักเรียนปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ หากความเสียหายเกิดจากความบกพร่องหรือประมาทของนักเรียน นักเรียนต้อง
แจ้งผู้ปกครองทราบและชดใช้ทรัพย์สินตามมูลค่านั้น
ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ ถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกันในโรงเรียน
อย่างเป็นสุข ได้รับความสะดวกและปลอดภัย หากนักเรียนคนใดฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ถือว่ากระทาผิดระเบียบ จะถูกลงโทษตามระเบียบโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ว่าด้วยการพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียนของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

๑๕
หมวดที่ ๓
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน
ข้อ ๒๒ เครือ่ งแบบและการแต่งกายของนักเรียนชาย
๑. เครือ่ งแบบนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
๑.๑ เสื้อ เป็นแบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง เนื้อผ้าไม่บางจนเกินไป
ผ่าอกตลอด มีสาบที่อก เสื้อกว้าง ๓.๕ – ๔.๐ ซม. กระดุมสีขาวแบบศูนย์กลาง ๑ ซม. แขนยาว
เพียงข้อศอก มีกระเป๋าติดแนวราวนมเบื้องซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดพอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ไม่
ปลดกระดุมเสือ้ เม็ดที่ ๒ เมื่อสวมใส่ให้ชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง มองเห็นเข็มขัดชัดโดยรอบ
๑.๒ กางเกง เป็นกางเกงทรงไทยใช้ผ้าสีดา ขาสั้นเหนือสะบ้าหัว
เข้าไม่เกิน ๕ ซม. ความกว้างของปลายขาพับเข้าในกว้าง ๕ ซม. ผ่ากลางส่วนหน้าติดซิป มี
กระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง กางเกงต้องสวมทับชายเสือ้ ไว้
ให้เรียบร้อย
๑.๓ เข็มขัด อนุญาตให้ใช้เข็มขัดหนังสีดาไม่มลี วดลายใด ๆ ขนาด
กว้างตั้งแต่ ๒.๕ - ๔ ซม. ตามลักษณะรูปร่างของนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน รูปสี่เหลียม
ผืนผ้ามุมมนชนิด หัวกลัด
๑.๔ รองเท้า ให้ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้นชนิดผูกเชือก ผ้าใบสีดา ไม่มี
ลวดลายหรือสีอื่นปน โดยสอดเชือกผูกรองเท้าทุกรูของรองเท้า
๑.๕ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสั้นธรรมดาหรือสีขาวพืน้ ดา ยาวเหนือ
ตาตุ่มตัง้ แต่ ๑๐ ซม. ขึน้ ไปแต่ไม่เกินกลางหน้าแข้ง ไม่พับหรือไม่ม้วนถุงเท้า ถุงเท้าไม่มีลวดลาย
๒. เครือ่ งแบบนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
๒.๑ เสื้อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ใช้ผ้าขาวเกลีย้ ง ไม่บาง
เกินไป สวมศีรษะได้สะดวก ปกด้านหลังเป็นแบบกลาสีวัดจากตัวลงไปไม่เกิน ๑๒ ซม. ใช้ผา้
สองชั้นเย็บแบบเข้าถ้าแขนยาวเหนือศอกเพียงเล็กน้อย ปลายจีบประกอบด้วยผ้า ๒ ชั้น กว้าง
๓ซม.ความยาวและความกว้างให้เหมาะกับลาตัว ไม่รัดเอว ริมขอบล่างด้านขวาติดกระเป๋า
ขนาดพองาม ปกกระเป๋าพับริมประมาณ ๒ ซม.ปล่อยชายเสื้อนอกกระโปร่ง มีโบหู
กระต่ายสีกลมท่า และมีเสื้อซับสีขาวเรียบไม่มลี วดลายทับเสือ้ ยกทรงอีกชั้น

๑๖
๒.๒ เสื้อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้ผ้าขาวเกลีย้ ง ไม่บาง
เกินไปคอเชิ้ตผ่าอกตลอดที่อกเสื้อ ทาเป็นสาบตลบเข้าด้านในกว้าง 3 ซม. แขนยาวเพียง
เหนือศอกเล็กน้อย ปลายแขนมีจีบ การสวมให้ชายเสือ้ อยู่ในกระโปร่ง เห็นเข็มขัด และมีเสือ้
ซับสีขาวเรียบไม่มลี วดลายทับเสือ้ ยกทรงอีกชั้น
๒.๒ กระโปรง ทรงเอใช้ผ้าสีกลมท่าเนื้อเกลียงไม่มีลวดลายและไม่
บาง ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบ ๖ จีบ โดยหันจีบออกด้านซ้ายและด้านขวาด้านละ ๓
จีบ แต่ละจีบเกล็ดยาว ๖-๑๒ ซม.ความยาวของกระโปร่งคลุมเข่า ๘ –๑๐ ซม.ชายกระโปรง
หน้าล่างพับเข้าด้านในกว้าง ๕ซม.
๒.๓ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย เป็นถุงเท้าสั้นธรรมดา
หรือสีขาวพื้นดา สูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จากขอบรองเท้า
๒.๔ รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหนังสีดา ไม่มลี วดลายหรือสีอื่นปน แบบ
รองเท้าใช้แบบหุ้มส้นสีดา ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม. หัวมน มีสายรัดหลังเท้า
๓. เครือ่ งแบบพลศึกษา
๓.๑ เสื้อพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลายทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเป็นเสื้อเชิ้ตผ้าโทเร สีตามระดับที่กาหนด กระเป๋าเสือ้ มี
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนตามแบบและขนาดที่โรงเรียนกาหนดที่อกเสื้อด้านขวาใช้ด้ายสีนาเงิ
้ นปัก
ชื่อ – นามสกุล ลักษณะตัวหนังสือธรรมดาสูงประมาณ ๐.๕ - ๑ ซม. เหนือชื่อ-นามสกุล
เล็กน้อย กึ่งกลางชือ่ – นามสกุล ให้ปักรูปดาวตามระดับชั้นเรียนให้เรียบร้อย (ปักรูปดาวตาม
สีเสือ้ พลศึกษา เพียง ๑ ดวงตลอดช่วงชั้น)
๓.๒ กางเกงวอร์มตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
๓.๓ การสวมเครื่องแบบพลศึกษาทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
ให้ปล่อยชายเสื้อออกด้านนอกกางเกงวอร์ม
๓.๔ นักเรียนสวมเครื่องแบบพลศึกษาในวันที่มกี ารเรียนการสอน
พลศึกษาหรือตามที่โรงเรียนนัดหมายเท่านั้น

๑๗
๔. การปักตัวอักษรย่อ
๔.๑ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายให้ปัก
อักษรย่อ ค.ร.ที่อกเสือ้ ด้านขวาด้วยไหมสีนาเงิ
้ น ส่วนอกเสือ้ ด้านซ้ายใช้ด้ายสีน้าเงินปักชื่อ –
นามสกุล ลักษณะตัวหนังสือธรรมดาสูงประมาณ๐.๕ - ๑ซม.เหนือชื่อ-นามสกุลเล็กน้อย ให้
ปักรูปดาวระดับชั้นเรียนให้เรียบร้อย(ปักรูปดาวตามสีเสื้อพลศึกษา เพียง ๑ ดวงตลอดช่วงชัน้ )
๔.๒ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายให้
ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียนตามแบบและขนาดของโรงเรียนที่อกเสื้อด้านซ้ายด้วยไหมสีนาเงิ
้ น
ส่วนอกเสือ้ ด้านขวา ใช้ด้ายสีน้าเงินปักชื่อ – นามสกุล ลักษณะตัวหนังสือธรรมดาสูงประมาณ
๐.๕ - ๑ ซม. เหนือชื่อ-นามสกุลเล็กน้อย ให้ปักรูปดาวระดับชั้นเรียนให้เรียบร้อย (ปักรูป
ดาวตามสีเสื้อพลศึกษา เพียง ๑ ดวงตลอดช่วงชั้น)
๕. ทรงผม
๕.๑ ทรงผมนักเรียนชาย ตัดผมรองทรง ทรงสุภาพ ไม่ย้อมผม
ฉีดสเปรย์หรือใช้สารตกแต่งใดๆ ไม่ไว้หนวดไว้เครา
๕.๒ ทรงผมนักเรียนหญิง ให้ไว้ผมยาวหรือทรงสุภาพถ้าไว้ผมยาว
ต้องก้าวรวบให้เรียบร้อยไม่มลี ูกผม และมีความยาวตั้งแต่ขอบปกเสื้อลงมาไม่เกิน ๑๘ ซม.(วัด
ตอนปล่อยผม) ไม่ย้อมผม ฉีดสเปรย์หรือใช้สารตกแต่งใดๆ นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
ผูกโบว์สีกรมท่าหรือสีนาเงิ
้ น นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลายผูกโบว์สีขาว
๖. กระเป๋าใส่หนังสือและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกาหนด
๗. ห้ามนักเรียนใช้เครื่องประดับใด ๆ ตกแต่งเครื่องแบบนักเรียนและห้าม
นักเรียนใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน ยกเว้นนาฬิกาที่มีลายสุภาพ และสร้อยคอสาหรับแขวน
พระ ซึ่งต้องมีความยาวพอเก็บใส่เสือ้ ได้มิดชิด ห้ามตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องสาอางหรือสิ่ง
แปลกปลอม นักเรียนต้องยอมรับและปฏิบัติตามคาแนะนาของครู

๑๘
หมวดที่ ๔
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
นักเรียนที่กระทาความผิด ทางโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์จะพิจารณาลงโทษตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยระเบียบ
นี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดดังนี้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
(๑) ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”
(๒) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั่งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(๓) ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓”
(๔) ในระเบียบนี้
“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่ ผูอ้ านวยการ อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือตาแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
“กระทาความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษา
ประพฤติผา่ ฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่าการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่
กระทาความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
(๕) โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีก่ ระทาความผิด มี ๔ สถาน
ดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ทาทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทากิจกรรมเพือ่ ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๑๙
(๖) ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง
หรือลงโทษ ด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยคานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา
และความร้ายแรง ของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและ
ความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สานึกในความผิด และกลับพฤติกรรมตน
ในทางที่ดตี ่อไป
ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอานาจการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
(๗) การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทาความผิด
ไม่ร้ายแรง
(๘) การทาทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่
เหมาะสม สภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา หรือกรณีทาให้เสื่อมเสียชือ่ เสียงเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของ
สถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ
การทาทัณฑ์บนให้ทาเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมา
บันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
(๙) การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการ
ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของโรงเรียนคุรุราษฎร์รงั สฤษฏ์ และให้ทา
บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
(๑๐) ทากิจกรรมเพือ่ ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและ
นักศึกษากระทาความผิดที่สมควรต้องปรับเปลีย่ นพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
หมวดที่๕
ประเภทของการกระทาความผิด การตัดคะแนนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และการลงโทษ
หรือปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ข้อ ๒๓นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึกษาใน
โรงเรียนหรือเมื่อเปิดภาคการศึกษาใหม่

๒๐
ข้อ ๒๔นักเรียนจะถูกตัดคะแนนเมือ่ มีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ โดยให้แบ่ง
ระดับความผิด ลักษณะการกระทาผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนพฤติกรรม ดังนี้
ระดับ
รายการ
ความผิด
สถานเบา - มาสายโดยไม่มีสาเหตุ
- จอดหรือขับขี่จักรยาน/จักรยานยนต์ไม่มีระเบียบ
- ไม่สวมหมวกนิรภัย
- ส่งเสียงดังโดยมิควร/ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- ขึ้นอาคารเรียนในช่วงพักกลางวัน
- นาอาหารไปรับประทานนอกบริเวณที่กาหนด
- ทิ้งขยะไม่ถูกที่หรือก่อความสกปรกในโรงเรียน
- ปกปิดความลับของนักเรียนผู้กระทาความผิด
โดยนิ่งเฉยทั้งๆ ที่รับรู้เหตุการณ์
- แสดงกิริยา/วาจาหยาบคาย
- หลีกเลี่ยงหลบซ่อน ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติใน
ตอนเช้า
- ไม่ให้ความร่วมมือต่อส่วนรวม
- ไว้เล็บยาว ใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน
- ไม่มีกระเป๋า กระเป๋าผิดแบบของโรงเรียน
- แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน
- หนีเรียน/เข้าห้องเรียนช้า(ไม่มีเหตุอันควร)
- หลีกเลี่ยง หลบหลีก หลีกหนีการกระทา
ความผิด

เกณฑ์การตัด
คะแนน
ตัดคะแนน
๕ คะแนน

ระดับ
รายการ
ความผิด
สถานกลาง - แต่งหน้า กันคิ้ว และเสริมความงามโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
- ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

เกณฑ์การตัด
คะแนน
ตัดคะแนน
๑๐ คะแนน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

๒๑
ระดับ
รายการ
ความผิด
สถานกลาง - พูดจา ขู่ กรรโชก กลั่นแกล้ง รังแกผูอ้ ื่น
- ใช้เครื่องมือสือ่ สารหรือเทคโนโลยี
แสดงข้อความ สัญลักษณ์ใส่ร้ายว่ากล่าว
บุคคลอื่นให้อับอายเสียหายและใช้ในทางที่
ไม่เหมาะสม
- นาสิ่งของต้องห้าม ไม่เหมาะสมไม่ได้รับอนุญาต
- ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทาความผิด
- ลักขโมยสิ่งของ ทรัพย์สินของผูอ้ ื่น
- เล่นการพนัน
ระดับ
รายการ
ความผิด
สถานหนัก - ฝ่าฝืน/ขัดขืนคาสั่งครู ผู้บริหาร ทีส่ ั่งโดยชอบธรรม
- หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน
- ขาดเรียนไม่แจ้งเหตุต่อเนื่องนาน ๓ – ๕ วันขึ้นไป
- แสดงกริยาก้าวร้าว ขาดสัมมาคารวะต่อผูอ้ าวุโส
- ก่อความไม่สงบขึ้นในโรงเรียน
- ขีดเขียนข้อความ วาดรูปบนฝาผนังหรือสิ่งก่อสร้าง
ของโรงเรียน
- ทาลายทรัพย์สินของส่วนรวมหรือของผู้อื่น
- มั่วสุม รวมกลุม่ ก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
- ทุจริตในการเรียนและการสอบ
- แอบอ้างบุคคลอื่นมาเป็นผู้ปกครองของตน
- ปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อ
- จัดให้มีหรือเล่นการพนันทุกชนิดในโรงเรียน
- มีหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารในโรงเรียน
- ชักนาบุคคลภายนอกเข้ามาก่อกวนในโรงเรียน
- เที่ยวกลางคืนเป็นนิจ หรือไปในสถานทีท่ ี่ไม่
เหมาะสม

เกณฑ์การตัด
คะแนน
ตัดคะแนน
๑๐ คะแนน

เกณฑ์การตัด
คะแนน
ตัดคะแนน
๒๐ คะแนน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

๒๒
ระดับ
รายการ
ความผิด
สถาน - ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน
ร้ายแรง - ประพฤติตนไม่เหมาะสมในเชิงชู้สาว
- ล่วงละเมิดทางเพศทาให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
- ขาดเรียนไม่แจ้งเหตุผลต่อเนื่องนาน ๑๐ วันขึน้ ไป
- ดื่มสุราเครือ่ งดองของเมาทุกชนิด
- สูบบุหรี่ในสถานศึกษา
- เสพและครอบครองยาเสพติดร้ายแรง เช่น
ยาบ้า ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน
- จาหน่ายสารเสพติดในและนอกสถานศึกษา
- เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
- การกระทาใด ๆ อันเป็นความผิดทางอาญา
จนถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดีสั่งฟ้องศาล
แล้วมีความผิดจริงตามที่กล่าวหา
- กระทาการอันเป็นบ่อนทาลายความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- กระทาการให้เป็นการสร้างความเสือ่ มเสียต่อ
เกียรติยศชือ่ เสียง ของโรงเรียนอย่างร้ายแรง

เกณฑ์การตัด
หมายเหตุ
คะแนน
ตัดคะแนน ๑.ทาลาย
๓๐ คะแนน ทรัพย์สินของ
ทางโรงเรียน
(ชดใช้ตามราคา
ที่เสียหาย)
๒.เสพและ
ครอบครองยา
เสพติดร้ายแรง
(ดาเนินคดีตาม
กฎหมาย)
๓.จาหน่ายสาร
เสพติดในและ
นอก
สถานศึกษา
(ดาเนินคดีตาม
กฎหมาย)
๔.สูบบุหรี่ใน
สถานศึกษา
(ปรับตาม
กฎหมาย)

ข้อ ๒๕นักเรียนที่กระทาผิดระเบียบของโรงเรียน หรือการกระทาทีท่ าให้เกิด
ความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของโรงเรียน สังคม หมู่คณะ หรือประพฤติฝ่าฝืนตามกฎกระทรวง
กาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบนี้ จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของ
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ปีพ.ศ.๒๕๖๐ดังต่อไปนี้

๒๓
๑. ว่ากล่าวตักเตือน
๒. ทาทัณฑ์บน
๓. ตัดคะแนนความประพฤติ
๔. ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในโรงเรียน
๒) พักการเรียน (๓ -๗วัน)
๓) ย้ายสถานศึกษา(ตามความต้องการของผู้ปกครองของนักเรียนยกเว้น
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์หากนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นสามารถย้ายกลับมาศึกษาต่อใน
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ในภาคเรียนต่อไปหรือปีการศึกษาต่อไปได้)
การตัดคะแนนและการลงโทษ นักเรียนทุกคนได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑.นักเรียนที่กระทาความผิดเล็กน้อยหรือครั้งแรกครู ว่ากล่าว ตักเตือนอบรมสั่งสอน
และชีแ้ นะแนวทางปฏิบตั ิที่ถูกต้อง และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
๒.ตัดคะแนนรวม ๒๐ คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบหรือครูที่ปรึกษาแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบและบันทึก พร้อมทั้งให้ทากิจกรรม ๑-๓ วัน
๓.ตัดคะแนนรวม ๓๐ คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบและบันทึก ทาทัณฑ์บน/ทา
กิจกรรม ๓-๕ วัน
๔.ตัดคะแนนรวม ๕๐ คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบและบันทึก สั่งพักการเรียน ๓ วัน
(ไม่คิดเวลาเรียน)
๕.ตัดคะแนนรวม ๖๐ คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบและบันทึก สั่งพักการเรียน ๕ วัน
(ไม่คิดเวลาเรียน)
๖.ตัดคะแนนรวม ๘๐ คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบและบันทึก สั่งพักการเรียน ๗ วัน
(ไม่คิดเวลาเรียน) ทาหนังสือเตรียมย้ายโรงเรียน
๗.ตัดคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบและบันทึก เสนอผู้อานวยการ
พิจารณาย้ายโรงเรียน
หมายเหตุ ๑.ถูกตัดคะแนน ๔๐ คะแนน ไม่ออกใบรับรองความประพฤติ
๒.ถูกตัดคะแนน ๘๐ คะแนนไม่รบั เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๒๔
หมวดที่๖
การเพิ่มคะแนนพฤติกรรม และ การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์
ข้อ ๒๖ นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึกษาใน
โรงเรียนหรือเมื่อเปิดภาคการศึกษาใหม่ ยกเว้นนักเรียนที่ถูกทาทัณฑ์บนในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ให้มีคะแนนสะสมเท่าทีก่ าหนดไว้
ที่
รายการ
เกณฑ์การเพิ่ม
หมายเหตุ
คะแนน
๑ เก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของนามาแจ้งต่อโรงเรียน
๑๐
๒ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนผลงานเป็นที่
๕
ประจักษ์
๓ เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปร่วมอบรมสัมมนาได้รับ
๒๐
คัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนหรือ
หน่วยงานอื่น
๔ แจ้งเหตุกระทาผิดช่วยเหลือการสืบหาผู้กระทาผิด
๒๐
ซึ่งเป็นประโยชน์กับโรงเรียนและสังคม
๕ ทากิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
๕
๖ ร่วมกิจกรรมแข่งขันด้านกีฬา ด้านวิชาการ และ
๕
อื่นๆในระดับโรงเรียนจนได้รับรางวัล
๗ ร่วมกิจกรรมแข่งขันด้านกีฬา ด้านวิชาการ และ
๒๐
อื่น ๆ ในระดับศูนย์เครือข่าย โรงเรียน เขตพืน้ ที่
การศึกษาจนได้รับรางวัล
๘ ร่วมกิจกรรมแข่งขันด้านกีฬา ด้านวิชาการ และ
๓๐
อื่นๆ ในระดับจังหวัด ประเทศ จนได้รับรางวัล
๙ กระทากิจกรรมหรือความดีอื่นๆ มีหลักฐานเป็น
๕
ลายลักษณ์อักษร
๑๐ ทากิจกรรมรวมกับชุมชนและได้รับการยกย่องจาก
๑๐
ชุมชน

๒๕
ข้อ ๒๗ แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
(๑) นักเรียนที่มพี ฤติกรรมที่พึงประสงค์ จะได้รบั คะแนนพฤติกรรม
เพิ่มขึ้นตามลักษณะของพฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์
(๒) ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเสนอข้อเพิ่มพฤติกรรมคะแนน
พฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์ของนักเรียนได้ โดยเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐาน ถ้ามี
ข้อ ๒๘ นักเรียนทีม่ ีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน
และส่วนรวมจึงควรแก่การยกย่อง เชิดชู หรือประกาศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้น
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ไม่เกิน ๒๙ คะแนน
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น๓๐ คะแนนขึ้นไป
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ๕๐ คะแนนขึ้นไป
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ๙๐ คะแนนขึ้นไป

การประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องชมเชย
ประกาศเกียรติคุณ
มอบเกียรติบัตรการทาความดี
ประกาศให้เป็นนักเรียนดีเด่นในวันสาคัญต่างๆ

หมวดที่ ๗
แนวทางปฏิบัติงานพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน
ข้อที่ ๒๙แนวทางปฏิบตั ิในกรณีเมื่อมีนักเรียนกระทาผิด
(๑) ครูทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ในการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระทาผิด
ได้ในทันทีที่พบว่านักเรียนกระทาผิด ตามที่ผอู้ านวยการมอบหมาย
(๒) กรณีที่ครูหรือบุคลากรพบนักเรียนกระทาผิดให้แจ้งต่อครูที่ปรึกษา ครู
หัวหน้าระดับของนักเรียนที่ทาผิด หรือคณะกรรมการงานกิจการนักเรียน เพือ่ ดาเนินการต่อไป
(๓) ให้ครูที่ปรึกษา และครูหัวหน้าระดับเป็นผู้ดาเนินการเบื้องต้นในการ
ร่วมสอบสวนความผิด อบรมดูแลนักเรียนร่วมกับงานวินัยนักเรียน โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียนตามที่กาหนดไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบทุกครั้ง
(๔) การให้นักเรียนทากิจกรรมเพือ่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ครูที่ปรึกษา
หรือครูหัวหน้าระดับ เป็นผู้มอบหมายให้ทากิจกรรมและควบคุมดูแลร่วมกับงานวินัยนักเรียน

๒๖
(๕) ในกรณีที่การกระทาความผิดของนักเรียนเป็นความผิดอันจะนามาซึ่ง
ความเสียหายหรืออาจเกิดอันตรายต่อตัวนักเรียนเอง ผู้อื่นและส่วนร่วมอย่างร้ายแรง หรือเกิน
กว่าอานาจหน้าที่ของโรงเรียน เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกโรงเรียนหรือเป็นการกระทาความผิด
กฎหมายอย่างร้ายแรงให้งานวินัยนักเรียนเสนอต่อผู้อานวยการ เพือ่ ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือผู้ชานาญการเฉพาะ ในการดาเนินการตามสมควร ต่อไป
ข้อ ๓๐ ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการงานวินัยนักเรียนเพื่อทาหน้าที่ในกลุ่ม
บริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบนี้
โดยมีรองผูอ้ านวยการโรงเรียนที่กากับดูแลกลุม่ บริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนเป็น
ประธานหัวหน้างานหรือผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และให้หัวหน้างานวินัยนักเรียนทาหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓๑ การแก้ไข ปรับปรุง ผ่อนผัน หรือยกเลิกระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ
งานวินัยนักเรียนเสนอขอความคิดเห็นชอบต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน เมือ่ ได้รับอนุญาตแล้วจึง
ดาเนินการได้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ลงชื่อ
(นายมงคล ชื่นชม)
ผู้อานวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

๒๗

เครื่องแบบนักเรียน

เครื่องแบบนักเรียนชำยชั้น ม.ต้น

เครื่องแบบนักเรียนหญิงชั้น ม.ต้น

เครื่องแบบนักเรียนชำยชั้น ม.ปลำย

เครื่องแบบนักเรียนหญิงชั้น ม.ปลำย

เครื่องแบบลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่

เครื่องแบบยุวกำชำด

เครื่องแบบลูกเสือวิสำมัญ (ชำย)

เครื่องแบบลูกเสือวิสำมัญ (หญิง)

เครื่องแบบนักศึกษำวิชำทหำร (ชำย)

เครื่องแบบนักศึกษำวิชำทหำร (หญิง)

เครื่องแบบชุดพลศึกษำชำย ม.ต้น และ ม.ปลำย(ชั้นละสี)

เครื่องแบบชุดพลศึกษำหญิง ม.ต้น และ ม.ปลำย(ชั้นละสี)

คณะครูที่ปรึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีท๑ี่ /๑
มัธยมศึกษาปีท๑ี่ /๒
มัธยมศึกษาปีท๑ี่ /๓
มัธยมศึกษาปีท๑ี่ /๔
มัธยมศึกษาปีท๑ี่ /๕
มัธยมศึกษาปีท๑ี่ /๖
มัธยมศึกษาปีท๑ี่ /๗
มัธยมศึกษาปีท๑ี่ /๘
มัธยมศึกษาปีท๑ี่ /๙
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีท๒ี่ /๑
มัธยมศึกษาปีท๒ี่ /๒
มัธยมศึกษาปีท๒ี่ /๓
มัธยมศึกษาปีท๒ี่ /๔
มัธยมศึกษาปีท๒ี่ /๕
มัธยมศึกษาปีท๒ี่ /๖
มัธยมศึกษาปีท๒ี่ /๗
มัธยมศึกษาปีท๒ี่ /๘
มัธยมศึกษาปีท๒ี่ /๙
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีท๓ี่ /๑
มัธยมศึกษาปีท๓ี่ /๒
มัธยมศึกษาปีท๓ี่ /๓
มัธยมศึกษาปีท๓ี่ /๔
มัธยมศึกษาปีท๓ี่ /๕
มัธยมศึกษาปีท๓ี่ /๖
มัธยมศึกษาปีท๓ี่ /๗
มัธยมศึกษาปีท๓ี่ /๘
มัธยมศึกษาปีท๓ี่ /๙

นางจันทร์เพ็ญ แสวงคา
นายบุญชู เจาทวิภาต และนางสาวภัทรสุดา เนียมดวง
นายชัยรัตน์ พงษ์เศวตและนางดวงเนตร อังกุระวิโรจน์
นางอรพินมีศริ ิ และนายวัฒนชัย มีศิริ
นางสาวไพรวรรณ คาแย้ม และนายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์
นางณีฬพัทฌ์ ตานานจิตร และนางสาวชัชชรีย์ นักจะเข้
ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรตั น์ ทิมกลั่น และน.ส.นันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์
นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพ และนางสาวสกาว แสงอ่อน
นางสาวสุมณฑา คาเกตุ และนายเดชา ศรัทธาผล
นางอัญชลี ป้อมจันทร์ และนายวลายุทธ แย้มมาลี
นายไสว ขาวผ่อง
นางนฤมล ประพันธ์พจน์ และนางสาวอังคณา บรรลือ
นางสาวราพึง ลิม้ เทียมรัตน์ และนางสาวศิรวิ รรณ บุญมา
นางพาพร สนองผัน และนางทิพวรรณ ทองแท้
นางอัฏฐพร รัตนอุดม และนางสาวนภสร วัธยา
นางประภาพรรณ ตุลสุข และนายนิมิต สายสิทธิ์
นางกัลยา ประยูรเทพ และนางสาววรรณดี ปานแปลง
นายอดุลย์ แป้นแหลม และนางสุนัน แป้นแหลม
นางสาวคาวงษ์ เทพสวัสดิ์ และนางขวัญเรือน หมีไพร
นางปรียาดา จินตศิริกูลและนายพงษ์ธร ศรลัมพ์
นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล
นายณวรรธน์ แก้วเอี่ยม และนายสมชาย ขวาไทย
นายชุมพล คชสังข์สีห์ และนางสาวแสงเดือน บุญพยุง
นางอัจฉรา เอกจิต และนางสาวสุพรรณี ศรีประเสริฐ
นางปราณี คุสิน และนางสาวปิยนุช ย้งปรีชา
นางสาวรุง่ นภา แหวนเพ็ชร และนางสาวเกตุแก้ว แซ่แต้
นายศล เอกจิต และนางสาวจันทร์หอม หลักคา
นายธเนศ ชะพินทร และนางสาวกาญจนา จันทนา
นางอินนา หอมหวล และนางสาวลลิตา สระฉิม
นางอาไพ พิริยะกุล และนายโรจนศักดิ์ ดีประคอง

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีท๔ี่ /๑
มัธยมศึกษาปีท๔ี่ /๒
มัธยมศึกษาปีท๔ี่ /๓
มัธยมศึกษาปีท๔ี่ /๔
มัธยมศึกษาปีท๔ี่ /๕
มัธยมศึกษาปีท๔ี่ /๖
มัธยมศึกษาปีท๔ี่ /๗
มัธยมศึกษาปีท๔ี่ /๘
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีท๕ี่ /๑
มัธยมศึกษาปีท๕ี่ /๒
มัธยมศึกษาปีท๕ี่ /๓
มัธยมศึกษาปีท๕ี่ /๔
มัธยมศึกษาปีท๕ี่ /๕
มัธยมศึกษาปีท๕ี่ /๖
มัธยมศึกษาปีท๕ี่ /๗
มัธยมศึกษาปีท๕ี่ /๘
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีท๖ี่ /๑
มัธยมศึกษาปีท๖ี่ /๒
มัธยมศึกษาปีท๖ี่ /๓
มัธยมศึกษาปีท๖ี่ /๔
มัธยมศึกษาปีท๖ี่ /๕
มัธยมศึกษาปีท๖ี่ /๖
มัธยมศึกษาปีท๖ี่ /๗
มัธยมศึกษาปีท๖ี่ /๘

นายประสาร สุวรรณฉวี
นางสาวปวริศา เหลี่ยววงศ์ภูธร
นางสาวชุติมา เทพสวัสดิ์
นางสาวทิพวรรณ พลอยงาม
นายประสาน วงแหวนและว่าที่ร้อยตรีสุนนั ทา สายสล้าง
นางหทัยรัตน์ ทัศนาและนายกฤตนัย ทัศนา
นายอนุสรณ์ เดชะบุญ
นายอภิชัย หีบท่าไม้ และนางสมใจ หีบท่าไม้
นางเนาวรัตน์ พันธ์สาคร
นายประจวบ ยงค์อานวย
นางพัชรา นมรักษ์
นางสาวอารีรตั น์ ห้าวแสน
นางกุหลาบ นันยา
นางธณัฏฐา นาบุญ
นางศุภศิริ ปรีชาญาณ และนายประเสริฐ คานภู่
นายวรชาติ ชูทาน และครูนาฏศิลป์
นายทัศนัย จิตพัฒนกุลและครูสังคม
นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์
นางกฤตินีจันทมาลา
นางสาวละมัย จันทร และนางสาวพอพิศ แก้วคูณ
นางสาวเรณู อุระวัฒน์
ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรญ
ั ชาติและน.ส.กรรณิกาแท่นเครือ
นางรงศ์รอง พิลาสภักดีนางสาวแวววัน มนูธาราม
นายจาลอง อ่องวงศ์ และนางมารยาท อ่องวงศ์
นายบุญมี เกิดทรัพย์ และนางสุพานี เกิดทรัพย์
นางสุวัฒนา รอบจังหวัด และนางสาววิไล พันธุ์มา
นายเสน่ห์ จันทรและนางพิรดี จันทร

