
 

ประกาศโรงเรียนบ้านทวดทอง 
เรื่อง  ระเบียบและแนวปฏิบัติทั่วไปส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทวดทอง 

*********************************************************************************************************************************** 

 ด้วยโรงเรียนบ้านทวดทอง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ 
ได้ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติทั่วไปส าหรับนักเรียน เพ่ือควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้เป็นคนดี            
มีระเบียบวินัย เป็นความภาคภูมิใจของครู ผู้ปกครอง และสังคม ปีการศึกษา ๒๕๖๖  เป็นหมวดต่างๆ ดังนี้
  

หมวดที ่๑ 
 

เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติการทั่วไปของนักเรียน 
 

ข้อ ๑ นักเรียนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าตักเตือนของครูทุกท่าน 
ข้อ ๒ นักเรียนต้องมีสัมมาคารวะ ท าความเคารพเม่ือพบครทูุกท่านทั้งในและนอกโรงเรียน 
ข้อ ๓ นักเรียนต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
ข้อ ๔ นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ  รุ่นพี่เป็นตัวอย่างที่ดี  และดูแลรุ่นน้องได้ 
ข้อ ๕ นักเรียนต้องช่วยในการประหยัดในการใช้น้ า  ไฟฟ้า  และวัสดุสิ้นเปลืองของโรงเรียน 
ข้อ ๖ นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน 
ข้อ ๗ นักเรียนต้องไม่ไว้เล็บยาว ทาเล็บ ตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่องส าอาง เจาะหู และท าการสักบน 

ร่างกายไม่ว่าบริเวณใดๆ 
ข้อ ๘ นักเรียนต้องเข้าแถวรับอาหารและนั่งรับประทานตามจุดที่โรงเรียนก าหนด ห้ามน าอาหาร 

ออกไปรับประทานนอกบริเวณ 
ข้อ ๙ นักเรียนต้องไม่กระท าการใดๆ ที่น าความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน เช่น ชู้สาว ทะเลาะวิวาท     

เสพ ขายสารเสพติดทุกชนิด  ภายในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน   
ข้อ ๑๐ นักเรียนห้ามน าอาวุธ/สิ่งเทียมอาวุธ มาโรงเรียนโดยเด็ดขาด 

 
หมวดที ่๒ 

 

การมาโรงเรียน 
 

ข้อ ๑๑ นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยความตั้งใจ 
ข้อ ๑๒ เมื่อเข้ามาในโรงเรียนแล้ว นักเรียนจะออกนอกโรงเรียนไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก        

ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาอนุญาตจึงจะออกได้ 
 



ข้อ ๑๓ ถ้านักเรียนจ าเป็นต้องหยุดเรียนต้องมีใบลาพร้อมลายมือชื่อผู้ปกครอง หรือแจ้งครปูระจ าชั้น 
ทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๑๔ นักเรียนทุกคนก่อนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนควรแสดงความเคารพครูก่อนทุกครั้ง 
ข้อ ๑๕ นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน 
ข้อ ๑๖  โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนน ายานพาหนะทุกประเภทเข้ามาในโรงเรียน 

 

หมวดที ่๓ 
 

การเข้าแถวเคารพธงชาติ 
 

ข้อ ๑๗  นักเรียนควรมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น.    
ข้อ ๑๘  นักเรียนต้องเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ เมื่อมีเสียงสัญญาณ/เพลง 
ข้อ ๑๙   ตัวแทนนักเรียนท ากิจกรรมหน้าเสาธง ตามล าดับดังนี้  

            ๑) ตัวแทนนักเรียน เชิญนักเรียนที่ท าหน้าที่เวรประจ าวัน ชักธงชาติ น าร้องเพลงชาติ  
น าสวดมนต์ น ากล่าวค าปฏิญาณ และสงบนิ่ง  ฯลฯ   
            ๒) ตัวแทนนักเรียนเชิญ ครูเวรประจ าวันอบรมให้ความรู้  ค าแนะน าและแนวปฏิบัติ   
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ 

ข้อ ๒๐  นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนหลังกิจกรรมเคารพธงชาติถือว่ามาสายจะต้องแยกแถวต่างหาก และ 
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ก่อนเข้าห้องเรียน 

ข้อ ๒๑  นกัเรียนต้องเดินแถวเข้าชั้นเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย   
 

หมวดที ่๔ 
 

การโฮมรูม 
 

ข้อ ๒๒  ก่อนเริ่มเรียนชั่วโมงแรก  นักเรียนทุกคนต้องพบครูประจ าชั้น เพ่ือฟังการชี้แจง ดูแลความ 
สะอาดของห้องเรียน  ตรวจสุขภาพนักเรียน  การแต่งกาย  และอ่ืนๆ 
 
 

หมวดที ่๕ 
 

การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 

ข้อ ๒๓ โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกกรณี ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น ต้อง 
ได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

ข้อ ๒๔ ถ้าผู้ปกครองมารับนักเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน ให้ติดต่อขออนุญาตที่ห้องส านักงานโรงเรียน 
ทุกครั้ง 

ข้อ ๒๕ ถ้าโรงเรียนจัดกิจกรรมและน านักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน เช่น การศึกษานอก 
สถานศึกษา ไปทัศนศึกษา ทางโรงเรียนจะมีหนังสือราชการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง  โดยจะมีครูคอย
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 
 
 
 
 



หมวดที่ ๖ 
 

การขาดเรียน 
 

ข้อ ๒๖ นักเรียนที่มาโรงเรียนแล้ว  ต้องเข้าเรียนตามตารางเรียนทุกชั่วโมง และมีเวลาเรียนครบตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด)  

ข้อ ๒๗ เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน ๓ วัน ผู้ปกครองจะต้องแจ้งสาเหตุให้ครูประจ าชั้นทราบ 
ข้อ ๒๘ เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเกิน ๕ วัน หรือขาดเกิน ๗ วัน ภายใน ๑ เดือน ให้ผู้ปกครอง 

มาติดต่อโรงเรียนโดยเร่งด่วน 
 

หมวดที ่๗   
 

การใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ 
 

ข้อ ๒๙ นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาด รักษาทรัพย์สมบัติของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
และห้องพิเศษต่างๆ หากท าให้เสียหาย ช ารุดโดยเจตนาจะต้องชดใช้ให้กับทางโรงเรียนทุกกรณี 

ข้อ ๓๐ นักเรียนต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนสมาธิเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือนักเรียนห้องข้างเคียง 
ข้อ  ๓๑  นักเรียนช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ให้ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้ 
ข้อ ๓๒ การใช้บริการห้องพยาบาล  ต้องได้รับอนุญาตจากครูประจ าวิชาหรือครูผู้รับผิดชอบห้อง 

พยาบาลก่อน พร้อมทั้งลงชื่อในสมุดบันทึกการใช้ห้องพยาบาลทุกครั้ง 
ข้อ ๓๓ หลังจากการใช้ห้องน้ าห้องส้วม ต้องท าความสะอาดทุกครั้ง   
ข้อ ๓๔ การรับประทานอาหารในโรงอาหาร  ให้นักเรียนรับประทานอาหารอย่างมีมารยาทและ 

เรียบร้อย  ไม่แสดงกิริยาที่ไม่สุภาพ หรือส่งเสียงดังขณะรับประทานอาหาร และเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ
แล้วให้น าภาชนะ ไปวางในบริเวณท่ีก าหนดไว้ 
 
 

หมวดที ่๘ 
 

การท าความเคารพ 
 

ข้อ ๓๕  การท าความเคารพในห้องเรียนและห้องประชุม  ให้ตัวแทนนักเรียนกล่าวน าโดยใช้ค าว่า  
“นักเรียนท าความเคารพ” และให้นักเรียนกล่าวพร้อมกัน “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะคุณครู” เมื่อหมดชั่วโมง ให้
ตัวแทนนักเรียนกล่าวน าโดยใช้ค าว่า “นักเรียนท าความเคารพ” และให้นักเรียนกล่าวพร้อมกัน “ขอบคุณครับ/
ขอบคุณค่ะคุณคร”ู     

ข้อ ๓๖ ขณะนักเรียนเดินผ่านครหูรือผู้ใหญ่ ให้นักเรียนหยุดยืนแสดงความเคารพ พร้อมกับกล่าวค าว่า 
“สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ”    
  ข้อ ๓๗ เมื่อนักเรียนมีเหตุจ าเป็นต้องมาพบครู ที่ห้องพักครูหรือห้องส านักงาน  ต้องได้รับอนุญาตจาก
ครูก่อนเท่านั้น  นักเรียนควรยืนตรงอย่างสุภาพและส ารวมกิริยามารยาท 
 
 
 
 
 

 



หมวดที่ ๙ 
 

การแต่งกาย 
 

ข้อ ๓๘ เครื่องแบบนักเรียนชาย ประกอบด้วย 
   ๑) เสื้อ นักเรียนต้องใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว (แบบเชิ้ตคอตั้ง  ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ผ่าอก
ตลอด  สาบที่เสื้อด้านนอกกว้าง ๔ ซม. ใช้กระดุมขาวกลมแบบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑  ซม. แขนสั้น
เพียงเหนือข้อศอก  มีกระเป๋าท่ี ราวนมด้านซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้าง ๘-๑๒  ซม. ไม่มีจีบหลัง  ขนาดของเสื้อ
พอเหมาะกับล าตัว)   กลัดกระดุมทุกเม็ด  ยกเว้นเม็ดแรกของคอเสื้อ 
   ๒) กางเกง  นักเรียนต้องใส่กางเกงสีกากีขาสั้น  (ความยาวของขากางเกงสูงจากกึ่งกลางเข่า 
ไม่เกิน ๘ ซม. ขณะยืนส่วนกว้างของขากางเกงห่างจากขาประมาณ ๘-๑๒ ซม. ปลายขาพับเข้าในกว้าง ๕ ซม.  
ผ่าตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า) ขณะที่อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนห้ามน าชายเสื้อ
ออกนอกกางเกง 
   ๓) เข็มขัด นักเรียนต้องใช้เข็มขัดลูกเสือเท่านั้น   
  ๔) ถุงเท้า ต้องใส่ถุงเท้ายาวสีน้ าตาล  
   ๕) รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล เท่านั้น 

ข้อ ๓๙ เครื่องแบบนักเรียนหญิง ประกอบด้วย 
  ๑) เสื้อนักเรียนหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป ปกคอบัว 
ผ่าอกตลอด ใช้กระดุมขาวกลมแบบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม. แขนสั้นเพียงเหนือข้อศอก ไม่มีจีบ
หลัง  ขนาดของเสื้อพอเหมาะกับล าตัว กลัดกระดุมทุกเม็ด ยกเว้นเม็ดแรกคอเสื้อ   

๒) เสื้อนักเรียนหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ใช้เสื้อนักเรียนสีขาวปกกะลาสี (ผ้าขาว 
เกลี้ยง  ผูกหูกระต่าย ไม่บางเกินควรแบบคอพับในตัว  ลึกพอสวมศีรษะได้ สาบตลบเข้าข้างใน  ส่วนบนของ
สาบใหญ่ พอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บข้างใน  มีปกข้างใน ๑๐ ซม. ใช้ผ้าสองชนิดเย็บแบบเข้าถ้ า  แขนเสื้อยาว
เพียงศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้าสองชิ้นกว้าง ๓ ซม. ความยาวของตัวเสื้อวัดจากข้อมือขึ้นมา 
เมื่อยืนตรงถึงขอบเสื้อประมาณ ๑๐-๑๕ ซม.  ชายเสื้อด้านล่างมีรอยพับ ประมาณ ๓ ซม. ขนาดของเสื้อตั้งแต่
ใต้แขนถึงขอบล่างมีความกว้างพอเหมาะไม่รัดเอว ริมขอบหน้าด้านขวาติดกระเป๋า ขนาดกว้าง ๕-๙  ซม. ปาก
กระเป๋าพับริมกว้าง  ไม่เกิน ๓ ซม. ขนาดของเสื้อตั้งแต่ใต้แขนถึงขอบล่าง มีความกว้างพอเหมาะไม่รัดเอว ริม
ขอบหน้าด้านกว้าง  ๕-๙  ซม. ปากกระเป๋าริมกว้างไม่เกิน ๒ ซม.) 
   ๓) กระโปรง มีลักษณะผ้าสีกรมท่าเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย แบบธรรมดา  ด้านหน้าและด้านหลัง
เป็นกลีบข้างละ ๓ กลีบ  หักกลีบออกด้านนอกเย็บกลีบลงมา ๖ ซม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม  
ความยาวของกระโปรงต่ ากว่าเข่าเล็กน้อย 
   ๔) ถุงเท้า มีลักษณะสีขาวไม่มีลวดลาย ปลายพับได้  อย่างน้อย ๑  นิ้วครึ่งหรือ ๒ นิ้ว ห้ามใช้
ถุงไนลอนบาง  และถุงเท้าสั้นชนิดขลิบริมปักหรือตกแต่งลูกไม้  
   ๕) รองเท้า นักเรียนหญิงทุกชั้นเป็นรองเท้าหุ้มส้น  หุ้มปลายเท้า สีด าหัวมน มีสายรัดรองเท้า  
ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม.  

ข้อ ๔๐ ชุดพลศึกษา ให้ใช้ชุดพลศึกษาที่โรงเรียนก าหนดให้เท่านั้น ห้ามแก้ไข เปลี่ยนทรงโดยเด็ดขาด 
ข้อ ๔๑ การปักเครื่องหมายของนักเรียน 

๑)  อักษรย่อ ท.ท. ให้ปักด้วยด้ายมันหรือไหมสีน้ าเงินตามขนาดและแบบของโรงเรียนที่ 
ก าหนดให้ที่อกเสื้อด้านขวาเหนือราวนม ขนาดสูง  ๑.๒๐ ซม.   



   ๒)  ชื่อและสกุลนักเรียน ให้ปักด้วยด้ายมันหรือไหมสีน้ าเงินที่อกด้านขวา อยู่ใต้อักษร ท.ท. 
ขนาดสูง ๐.๗๕ ซม.   

 

หมวดที ่๑๐ 
ทรงผมนักเรียน 

 

ข้อ ๔๒  ทรงผมนักเรียนชาย  นักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีลักษณะด้านข้างตัด
เกรียนชิดหนังศีรษะ ด้านหน้าไม่เกิน ๓ ซม. โดยจะต้องเห็นหนังศีรษะตั้งแต่ตีนผมจนถึงระดับเหนือใบหูด้านบน 
ไม่ย้อมสีผม ไม่หวีแสก 

ข้อ ๔๓  ทรงผมนักเรียนหญิง นักเรียนชั้นอนุบาล และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ต้องมีความ
ยาวของเส้นผมเลยติ่งหู ไม่เกิน ๓ เซนติเมตร เมื่อยืนหน้าตรง ห้ามตัดผมหน้าม้า ซอย ดัด ยืดและย้อมสีผม   
 

ข้อ ๔๔ นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้ 
๑) ดัดผม 
๒) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 
๓) ไว้หนวดหรือไว้เครา 
๔) การกระท าอ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็น 

รูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย  
 

หมวดที ่๑๑ 
 

การใช้เครื่องประดับและโทรศัพท์ของนักเรียน 
 

  ข้อ ๔๕  ห้ามนักเรียนใช้เครื่องประดับทุกชนิด  ยกเว้น นาฬิกาข้อมือแบบธรรมดาสีด า  สร้อยสแตน
เลสส าหรับแขวนพระ กิ๊ปติดผม ให้ใช้กิ๊ปโลหะเหล็กสีด าเท่านั้น  ซ่ึงทางโรงเรียนไม่มีประสงค์ให้นักเรียนใช้ของ
มีค่าหรือเครื่องประดับท่ีไม่จ าเป็น เกิดความฟุ่มเฟือยไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน  หากนักเรียนคนใด
น ามาและสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 
 ข้อ ๔๖ ห้ามนักเรียนน าโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทมาโรงเรียน เว้นแต่มีความจ าเป็น 
ผู้ปกครองต้องมายื่นค าร้องเป็นรายๆไป  

         ประกาศ   ณ  วันที่  10  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
 

  (นายโชติ    ค านวณ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง 

 
 
 


