
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 
ว่าด้วยการควบคุมพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 

พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

ด้วยทางโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง เห็นสมควรท่ีจะกำหนด ระเบียบ
ของโรงเรียน "ว่าด้วยการควบคุมพฤติกรรมนักเรียน " เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนในทางที่พึงประสงค์  
จึงได้กำหนดระเบียบ "ว่าด้วยการควบคุมพฤติกรรมนักเรียน" ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

ช้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม "ว่าด้วยการควบคุมพฤติกรรม 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ีประกาศใช้ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยการควบคุมพฤติกรรมนักเรียนของโรงเรียน                  

หาดสำราญวิทยาคม พ.ศ.๒๕61 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
โรงเรียน" หมายถึง โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 
"นักเรียน" หมายถึง นักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 
"ครู" หมายถึง ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีราชการในโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 
"ผู้อำนวยการ" หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 
"การควบคุมพฤติกรรมนักเรียน" หมายถึง การดูแล สอดส่องพฤดิกรรมของนักเรียน มิให้มีประพฤติ

หรือกระทำในสิ่งที ่ผิดกฎระเบียบ หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน โดยใช้การลงโทษตามระดับ
ความผิดท่ีกระทำ และเพื่อการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
อันดีงาม 

"พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ " หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกในทางท่ีผิด ฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของโรงเรียน กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๕ และ
พฤติกรรมท่ีขัดต่อศีลธรรมอันดีงามซองสังคม 

"พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์" หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร กระทำความดีอัน
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่างที่ดี  และควรได้รับ
รางวัล 



"การกระทำความผิด " หมายถึง การท่ีนักเรียนประพฤติผิด ฝ่าฝืนระเบียบ คำส่ัง แนวปฏิบัติข้อบังคับ
ของโรงเรียน 

"ทำกิจกรรม" หมายถึง การให้นักเรียนท่ีกระทำผิด ทำกิจกรรมบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น 
ส่วนรวมหรือสังคม 

ข้อ ๕  ให้ผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยการท่ีผู้อำนวยการมอบหมายเป็นผู้รักษาตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ ๒ 
ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 

ข้อ ๖   การปฏิบัติตนของนักเรียนการมาโรงเรียนและในขณะอยู่ในโรงเรียน 
          (๑) แต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน 

(๒) จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนมาตามตารางเรียนประจำวัน 
(๓) โดยสารหรือขับข่ียานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร 
(๔) มาถึงโรงเรียนก่อนเวลา ๘.๐๐ น. 
(๕) ทำความเคารพครู เดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเมื่อมาโรงเรียน 
(๖) เริ่มเข้าแถวเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงเวลา ๐๗. ๕๐ น. (เพลงมาร์ชโรงเรียน) หากมาถึง

โรงเรียนหลังเวลา ๘.๐๐ น. ถือว่ามาสาย ยกเว้นนักเรียนท่ีได้รับอนญุาตการมาสายต้องแสดงบัตร และมาถึง
โรงเรียนไม่เกินเวลา ๘.๔๐ น. 

(7) ออกจากโรงเรียนเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนหรือมีการประกาศแจ้งล่วงหน้าการปล่อยนักเรียน
กลับบ้านก่อนเวลาเท่านั้น 

(๙) แต่งชุดนักเรียนต้องเข้ามาโรงเรียน และเมื่อถึงช่ัวโมงเรียน ห้ามหนีเรียน 
(๑๐) หากมีการแจ้งรายงานบันทึกหรือพบมีนักเรียนกระทำผิดตามกฎระเบียบข้อที ่ ๖                         

จะมีการลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน "ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม" 
ข้อ ๗   การปฏิบัติตนขณะอยู่ในห้องเรียน/ช้ันเรียน 

(๑) ต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลา 
(๒) ต้องต้ังใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเช่ือฟังครูผู้สอน 
(๓) รักษากริยามารยาท ระเบียบวินัย ให้เรียบร้อย 
(๔) ดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของห้องเรียนและวัสดุครุภัณฑ์อยู่เสมอ 

    (๕) การเข้าและออกห้องเรียนขณะเรียนต้องขออนุญาตและทำความเคารพ 
    (๖) ไม่นำอาหาร เครื่องด่ืมใดๆ เข้ามารับประทานในห้องเรียนโดยเด็ดขาด 

(๗) ไม่ทำความสกปรก หรือเคล่ือนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
(๘) ไม่วิ่งเล่น ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่นท้ังในและนอกเวลาเรียน 
(๙) เมื่อเปล่ียนห้อง หรือสถานท่ีเรียน ต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนห้องข้างเคียง 
(๑๐) หากมีการแจ้งรายงานบันทึก หรือพบมีนักเรียนกระทำผิดตามกฎระเบียบข้อท่ี ๗               

จะมีการลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน  
       ข้อ ๘   ส่ิงต้องห้ามท่ีนักเรียนไม่นำเข้ามาในโรงเรียน 

(๑) อาวุธ ส่ิงเทียมอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุอันตรายอื่นๆ ทุกชนิด 
(๒) ส่ือลามกอนาจาร 
(๓) ส่ิงเสพติดให้โทษทุกชนิด 



(๔) อุปกรณ์เกี่ยวกับการพนันทุกประเภท 
(๕) อุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
(๖) เครื่องเล่นเพื่อความบันเทิงต่างๆ ยกเว้นส่ิงท่ีโรงเรียนส่งเสริม 
(๗) ส่ิงของฟุ่มเฟือย เครื่องประดับ ของมีค่า ซึ่งไม่มีความจำเป็นต่อการเรียน 
(๘) อุปกรณ์ ส่ิงพิมพ์ท่ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อการจำหน่ายสินค้า 
(๙) ส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมายบ้านมือง ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติใดๆ ของราชการ 
(๑๐) หากมีการแจ้งรายงานบันทึกหรือพบมีนักเรียนกระทำผิดกฎระเบียบ ข้อ ๘ จะมีการ

ลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน "ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม" 
       ข้อ ๙  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

เมื่อนักเรียนมีความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน ให้นักเรียนถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ และขั้นตอนวิธีการ ท่ีโรงเรียนกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) มีอาการป่วยจนไม่สามารถนอนพักท่ีห้องพยาบาลได้ โดยได้รับการแจ้ง และอนุญาตจาก
ครูฝ่ายพยาบาล แต่นักเรียนต้องมาลงบันทึกการออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีงานกิจการนักเรียน 

(๒) มีผู้ปกครองมาลงลายมือช่ือเป็นผู้ขอรับออกจากบริเวณโรงเรียน โดยมีเหตุผลความจำเป็น              
โดยนักเรียนมาเขียนใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีห้องกิจการนักเรียน และได้รับการอนุญาตจากครู
ฝ่ายปกครองนักเรียน 

(๓) นักเรียนมาขออนุญาต โดยเขียนใบขออนุญาตที่ห้องกิจการมักเรียน และได้รับอนุญาต
จากครูฝ่ายปกครองนักเรียนเป็นผู้รับรองว่ามีเหตุผลความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยมีหลักฐาน
ท้ายใบขออนุญาตติดตัวไปกับนักเรียน 

          (๔) ในใบอนุญาตจะระบุเวลาไป-เวลากลับ เมื่อกลับเข้ามาโรงเรียนให้เอกสารท้ายใบอนุญาต   
ท่ีติดตัวไปคืนท่ีห้องกิจการนักเรียน และขออนุญาตเข้าห้องเรียนตามปกติ กรณีท่ีขออนุญาตไปท้ังวันไม่ต้องส่ง
เอกสารคืน 

(๕) หากออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่านักเรียนหนีเรียน 
ข้อ ๑๐ การใช้พาหนะในโรงเรียน 

                 (๑) ห้ามนักเรียนนำรถยนต์มาโรงเรียน และขับขี่จักรยานยนต์ จักรยาน หรือยานพาหนะใดๆ 
บริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ในวันและเวลาราชการ  

          (๒) ให้นักเรียนหยุดรถ ดับเครื่องยนต์ เมื่อมาถึงทางเข้าโรงเรยีนเพื่อทำความเคารพ หรือใส่
กุญแจ เพื่อความปลอดภัยทุกครั้ง และขับรถเข้ามาในโรงเรียน โดยไม่มีคนซ้อนท้าย และนำรถไปจอดไว้ในท่ีโรง
จอดรถ 

          (๓) ห้ามนำสัมภาระไปไว้ที่โรงจอดรถ 
          (๔) นักเรียนท่ีโดยสารมากับรถยนต์รับส่งนักเรียน หรือรถประจำทาง ให้ลงท่ีหน้าโรงเรียนแล้ว

เดินเป็นแถวเข้าโรงเรียน ทำความเคารพครูอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับการขึ้นรถกลับบ้านหลังเลิกเรียน 
ให้นักเรียนขึ้นตามจุดท่ีโรงเรียนกำหนดเท่านั้น 

          (๕) ห้ามเคลื่อนย้ายรถออกจากโรงจอดรถ จนกว่าได้รับอนุญาตปล่อยนักเรียนกลับบ้าน                
หรือได้รับอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

 
 
 



หมวดที่ ๓ 
ว่าด้วยเคร่ืองแบบและการแต่งกายของนักเรียน 

ข้อ ๑๑ เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
           ๑. นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

     ๑.๑ เสื ้อ เป็นแบบเช๊ิต คอตั้ง ผ้าขาวเกลี ้ยง เนื้อหนา ผ่าอกตลอด มีสาบที่อกเส้ือ                 
กว้าง ๓.๕ - ๔๐ ช.ม. กระดุมสีชาวแบบศูนย์กลาง ๑ ซ.ม. จำนวน ๕ เม็ด แขนยาวเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติด
แนวราวนมเบื้องช้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้างต้ังแต่ ๘ – ๑๒ ซ.ม. ลึก ๑๐ ซ.ม. พอเหมาะกับขนาดของเส้ือ              
เมื่อสวมใส่ใหช้ายเส้ืออยู่ภายในกางเกง มองเห็นเข็มขัดชัดโดยรอบ 

     ๑.๒ กางเกง เป็นกางเกงไทย ใช้ผ้าสีกากี ชนิดผ้าโทเล หรือผ้ามัน ห้ามใช้ผ้าฝ้าย                 
หรือเวสปอส์ย มีจีบหน้า ๒ จีบ มีหูเข็มขัด ๖ - ๗ หู ขาส้ันเหนือสะบ้าหัวเข่าไม่เกิน ๕ ช.ม. ความกว้างของ
ปลายขาพับเข้าในกว้าง ๕ ช.ม. ผ่ากลางส่วนหน้าติดซิป มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มี
กระเป๋าหลัง กางเกงต้องสวมทับชายเส้ือไว้ให้เรียบร้อย ห้ามเปล่ียนแปลงสีของกางเกง 

    ๑.๓ เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีน้ำตาลขนาดกว้างตั่งแต่ ๒.๕ - ๔ ช.ม. ตามลักษณะรูปร่าง
ของนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทอง รูปส่ีเหล่ียม ชนิดหัวกลัดรูเดียวมีปลอกสีน้ำตาล ๑ ปลอก สำหรับสอด
ปลายเข็มขัด ห้ามเสริมแต่งเข็มขัดในลักษณะอื่นใด นักเรียนท่ีเป็นลูกเสือ ให้ใช้เข็มขัดของลูกเสือแทนได้ 

    ๑.๔ รองเท้า ให้ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้นชนิดผูกเชือก ผ้าใบสีน้ำตาล ไม่มีลวดลาย หรือสีอื่น
ปน โดยสอดเชือกผูกรองเท้าทุกรูของรองเท้า 

    ๑.๕ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าส้ันสีน้ำตาล ยาวเหนือตาตุ่มต้ังแต่ ๑๐ ช.ม. ขึ้นไป แต่ไม่เกินกลาง
หน้าแข้ง ไม่พับหรือไม่ม้วนถุงเท้า ถุงเท้าไม่มีลวดลาย หรือสีอื่นปน 

            ๑.๖ ทรงผม ให้ตัดผมรองทรงสูง โดยผมข้างหน้าและกลางศีรษะ ยาวไม่เกิน 5 ซม. ห้าม
ไว้จอน  ห้ามใส่เจล น้ำมัน สเปรย์ ครีมแต่งผม และย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม และไม่ไว้หนวดเครา  

๒. นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        ๑.๑ เสื้อ เป็นแบบเชิ้ต คอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง เนื้อหนา ผ่าอกตลอด มีสาบที่อก เสื้อกว้าง                

๓.๕ - ๔.๐ ซ.ม. กระดุมสีขาวแบบศูนย์กลาง ๑ ช.ม. จำนวน ๕ เม็ด แขนยาวเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติดแนว
ราวนมเบ้ืองซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้างต้ังแต่ ๘ - ๑๒ ซ.ม. ลึก ๑๐ ซ.ม. พอเหมาะกับขนาดของเส้ือ เมื่อสวม
ใส่ใหช้ายเส้ืออยู่ภายในกางเกง มองเห็นเข็มขัดชัดโดยรอบ 

        ๑.๒ กางเกง เป็นกางเกงไทย ใช้ผ้าสีกากี ชนิดผ้าโทเลหรีอผ้ามัน ห้ามใช้ ผ้าฝ้าย หรือ             
เวสปอส์ย มีจีบหน้า ๒ จีบ มีหูเข็มขัด ๖ - ๗  ขาส้ันเหนือสะบ้าหัวเข่าไม่เกิน ๕ ช.ม. ความกว้างของปลายขา
พับเข้าใน กว้าง ๕ ซ.ม. ผ่ากลาง ส่วนหน้าติดชิป มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋า
หลัง กางเกงต้องสวมทับชายเส้ือไว้ให้เรียบร้อย ห้ามเปล่ียนแปลงสีของกางเกง 

        ๑.๓ เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีน้ำตาลขนาดกว้างดั่งแต่ ๒.๕ - ๔ ซ.ม. ดาม ลักษณะรูปร่าง              
ของนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทอง รูปส่ีเหลียม ชนิดหัวกลัดรูเดียวมีปลอกสีน้ำตาล ๑ ปลอก สำหรับสอด
ปลายเข็มขัด ห้ามเสริมแต่งเข็มขัดในลักษณะอื่นใด นักเรียนท่ีเป็นลูกเสือให้ใช้เข็มขัดของลูกเสือแทนได้ 

            ๑.๔ รองเท้า ให้ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้น ชนิดผูกเชือก ผ้าใบสีน้ำตาล ไม่มีลวดลาย หรือสีอื่น
ปน โดยสอดเชือกผูกรองเท้าทุกรูของรองเท้า 

        ๑.๕ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสั้นสีน้ำตาลเข้ม ยาวเหนือตาตุ่มตั่งแต่ ๑๐ ซ.ม. ขึ้นไป แต่ไม่เกิน
กลางหน้าแข้ง ไม่พับหรือไม่ม้วนถุงเท้า ถุงเท้าไม่มีลวดลาย หรือสีอื่นปน 



            ๑.๖ ทรงผม ให้ตัดผมรองทรงสูง โดยผมข้างหน้าและกลางศีรษะ ยาวไม่เกิน 5 ซม.                    
ห้ามไว้จอน ห้ามใส่เจล น้ำมัน สเปรย์ ครีมแต่งผม และย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม และไม่ไว้หนวดเครา 

 ๓. นักเรียนหญิง ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
            ๓.๑ ให้ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป แขนเสื้อให้ใช้แบบกะลาสี แขนสั้น ปลายแขนย่น 

และต้องสวมเสื้อซับในสีขาว ก่อนสวมเครื่องแบบ ห้ามใส่เสื้อยืดคอกลมชนิดติดคอ กระเป๋าเสื้อให้ติดริมขอบ
เสื้อต้านล่างข้างขวา ขนาด ๘ x ๑๐ ช.ม.ขอบชายเสื้อด้านล่างพับเข้าด้านในเข้า ๑ นิ้ว ความยาวของชายเส้ือ
ติดตรงบริเวณข้อมือเมื่อยืดตรง ให้ใส่คอซองยาวระดับกระดุมเม็ดท่ีสองของเส้ือนักเรียน 

              ๓.๒ กระโปรง ผ้าโทเร สีกรมท่าไม่มีลวดลาย และไม่บาง มีลักษณะเป็นกระเป๋าธรรมดา 
ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบออกด้านนอกข้างละ 3 จีบ เย็บทับจีบลงมาประมาณ 6-7 ซ.ม. เว้นระยะ
ความกว้างตรงกลางพอประมาณ กระโปรงยาวคลุมเข่า ไม่รัดรูป  
 ๓.๓ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย เวลาสวมใส่ให้พับขอบลงมาแล้ว วัดจาก
กึ่งกลางขึ้นไปสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว แต่ไม่เกินกึ่งกลางของหน้าแข้งตนเอง ถ้าใช้ถุงเท้าที่ไม่พับขอบบน ถุงเท้า
ต้องสูงจากตาตุ่มไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว แต่ไม่เกินกึ่งกลางของหน้าแข้งตนเอง 

        ๓.๔ รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหนังสีดำ ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน แบบรองเท้า ใช้แบบหุ้มส้นสี
ดำ ส้นสูงไม่เกิน ๓ ช.ม. หัวมน มีสายรัดหลังเท้า รองเท้าผ้าใบให้ใช้สีขาวล้วน ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน 

           ๓.๕ ผมหรือทรงผม กรณีไว้ผมสั้น ให้ปลายผมเสมอกันทุกด้าน เลยติ่งหูไม่เกิน 2 ซม. 
กรณีไว้ผมยาวไม่เกิดสะบักหลัง ต้องรวบ และผูกผมด้วยโบว์ของโรงเรียนเท่านั้น ห้ามดัดผม ซอยผม ย้อมผม 
กัดสีผม และห้ามตกแต่งผม โดยเจล น้ำมัน สเปรย์ หรือเครื ่องสำอางอื่นใด ไม่มีเครื่องประดับผมทุกชนิด 
ยกเว้นกิ๊บธรรมดาสีดำขนาดพอเหมาะ 

๓.6 การตกแต่งใบหน้า ห้ามใช้เครื่องสำอางใดๆ ตกแต่งบริเวณใบหน้า หรือส่วนอื่นใดของ
ร่างกายท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ให้ใช้สบู ่แป้งฝุ่นทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ในบางกรณี 
เช่นหลังจากเรียนพละศึกษา หรือทำกิจกรรมของโรงเรียน และห้ามตกแต่งใบหน้าโดยวิธีการต่างๆ ที่ผิด
ธรรมชาติ 

 ๔. นักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
       ๔.๑ เส้ือ ให้ใช้ผ้าสีขาวเกล้ียงไม่บางเกินควร แบบเส้ือเป็นแบบคอเช้ิตแขนส้ัน ปลายแขน

รัด ผ่าอกตลอด ท่ีอกเส้ือทำฉากตลบช้างในกว้าง ๓ ซ.ม. ติดกระดุมสีขาว ๕ เม็ด ตัวเส้ือไม่รัดรูป และสวมทับ
เส้ือทับในสีขาวอีกช้ันหนึ่ง ให้ชายเส้ืออยู่ในขอบกระโปรง เมื่อมองดูให้เห็นเข็มชัดโดยรอบ 

          ๔.๒ กระโปรง ผ้าโทเร สีกรมท่าไม่มีลวดลาย และไม่บาง มีลักษณะเป็นกระเป๋าธรรมดา 
ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบออกด้านนอกข้างละ 3 จีบ เย็บทับจีบลงมาประมาณ 6-7 ซ.ม. เว้นระยะ
ความกว้างตรงกลางพอประมาณ กระโปรงยาวคลุมเข่า ไม่รัดรูป 

             ๔.๓ ถุงเท้าและรองเท้า ให้ใช้แบบเดียวกันกับนักเรียนหญิงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
             ๔.๔ เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีดำกว้างประมาณ ๓ - ๔ ช.ม. หัวเข็มขัด รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ชนิดหัวกลัด สีเดียวกับสายเข็มขัด มีปลอกและตัวหนีบเข็มขัด ซึ่งต้องเป็นสีเดียวกับเข็มขัดต้อง ไม่มีลวดลาย
หรือการตกแต่งใดๆ 

             ๔.๕ ผมหรือทรงผม กรณีไว้ผมส้ัน ให้ปลายผมเสมอกันทุกด้าน เลยต่ิงหูไม่เกิน 2 ซม. กรณี
ไว้ผมยาวไม่เกิดสะบักหลัง ต้องรวบ และผูกผมด้วยโบว์ของโรงเรียนเท่านั้น ห้ามดัดผม ซอยผม ย้อมผม กัดสี
ผม และห้ามตกแต่งผม โดยเจล น้ำมัน สเปรย์ หรือเครื่องสำอางอื่นใด ไม่มีเครื่องประดับผมทุกชนิด ยกเว้นกิ๊บ
ธรรมดาสีดำขนาดพอเหมาะ 



                      ๔.๖ การตกแต่งใบหน้า ห้ามใช้เครื่องสำอางใดๆ ตกแต่งบริเวณใบหน้า หรือส่วนอื่นใดของ
ร่างกายที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ให้ใช้สบู่ แป้งฝุ่นทำความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกายได้ในบางกรณี 
เช่นหลังจากเรียนพละศึกษาหรือทำกิจกรรมของโรงเรียนและห้ามดกแต่งใบหน้าโดยวิธีการต่างๆ ที่ผิด
ธรรมชาติ 

 ๕. เคร่ืองหมายของโรงเรียนและการแต่งกาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
            ๕.๑ ให้ปีกอักษรย่อ ส.ค. ที่อกเสื ้อเบื้องซวา ด้วยด้ายสีน้ำเงิน ปักทึบกว้าง ๑ ซ.ม.              

สูง ๑.๕ ซ.ม. และหมายเลขประจำตัวนักเรียน สูง ๑.๘ ซ.ม. 
                         ๕.๒ การปักชื่อและชื่อสกุลของนักเรียนให้ปีกทึบหรือเดินตัวเส้นพิมพ์ธรรม สูง ๓ ซ.ม.                
ท่ีอกเบ้ืองข้ายในระดับเดียวกับการปักอักษรย่อ ส.ค. 

                   ๕.๓ ให้ปักเครื่องหมายบอกระดับชั้นเรียนหน้าอกเสื้อด้านข้าย โดยให้ปักทึบเป็นวงกลม 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ ซ.ม. ตามระดับช้ันดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จำนวน ๑ จุด 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จำนวน ๒ จุด 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จำนวน ๓ จุด 

           ๕.๔ คารปักเครื่องหมายแสดงระดับช้ันให้ปักด้วยสีน้ำเงินเท่านั้น 
              ๕.๕ การปักตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษร Angsana New เท่านั้น ห้ามปักตัวอักษรเอียง หรือ

ตัวอักษรศิลป์โดยเด็ดขาด 
๖. เคร่ืองหมายของโรงเรียนและการแต่งกาย ระดับขึ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

           ๖.๑. ให้ปักอักษรย่อ ส.ค. ด้วยด้ายสีน้ำเงิน ปักทึบกว้าง ๑ ซ.ม. สูง ๑.๕ ซ.ม. ปักช่ือและ
ชื่อสกุลทึบหรือเดินตัวเส้นพิมพ์ธรรม สูง ๑ ซ.ม. และหมายเลขประจำตัวนักเรียน สูง ๐.๘ ซ.ม. ที่อกเส้ือ
เบ้ืองขวา 

              ๖.๒ ให้ปักเครื่องหมายบอกระดับช้ันเรียนหน้าอกเส้ือด้านขวา เหนือการปักอักษรย่อ ส.ค. 
โดยให้ปักทึบเป็นรูปดาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.๕ ซ.ม. ดามระดับช้ันดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จำนวน ๑ ดาว 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จำนวน ๒ ดาว 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จำนวน ๓ ดาว 

           ๖.๓ การปักเครื่องหมายแสดงระดับช้ันให้ปีกด้วยสีน้ำเงินเท่านั้น 
          ๖.๔ การปีกตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษร Angsana New เท่านั ้น ห้ามปักตัวอักษรเอียง                     

หรือตัวอักษรศิลป์โดยเด็ดขาด 
๗. เคร่ืองแบบพลศึกษา 

         ๗.๑ ให้ใช้เสื ้อและกางเกงที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งจำหน่ายโดยห้องสวัสดิการสหกรณ์
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 

         ๗.๒ ให้ปีกชื่อและชื่อสกุล หมายเลขประจำตัวนักเรียน และเครื่องหมายแสดงระดับช้ัน
เช่นเดียวกับเส้ือนักเรียนท่ีอกขวา 

        ๗.๓ นักเรียนหญิงใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว นักเรียนชายใช้รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล 
 
 
 



๘ . เคร ื ่องแบบถ ูก เส ีอ - เนตรนารี  ให ้ ใช ้ระเบ ียบการเคร ื ่องแบบลูกเส ือแห ่ งชา ติ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๙. เครื ่องแบบยุวกาชาด ผู ้บำเพ็ญประโยชน์ ให้ใช้ระเบียบการเครื ่องแบบยุวกาชาด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

   ๑๐. เครื ่องแบบนักศึกษาวิซาทหาร ให้ใช้ระเบียบการเครื ่องแบบนักศึกษาวิซาทหาร              
กรมการรักษาดินแดน 

 ๑๑. เครื ่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับต่างๆทุกชนิด เช่น สร้อยคอ สร้อยทองคำ แหวน      
ต่างห ูหวีสับ โบว์ผูกผมสีต่างๆ ซึ่งถ้าครู-อาจารย์พบเห็นสามารถยึดของดังกล่าว ไว้ที่ห้องปกครอง และจะแจ้ง
ให้ผู้ปกครองมารับคืน 

 ๑๒. ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนไว้เล็บยาว แต่งเล็บ ทาเล็บหรือตกแต่งส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย เช่น ห้ามกันค้ิว ห้ามตัดขนตา ห้ามสักรูปต่างๆ บนร่างกาย และไม่อนุญาตคอนแท็คเลนส์แฟช่ัน 

 

หมวดที่ ๔ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 

นักเรียนที่กระทำความผิด ทางโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบ                
"ว ่าด้วยการลงโทษนักเร ียนของโรงเร ียนหาดสำราญวิทยาคม" โดยระเบียบนี ้ให ้ใช ้บ ังคับตั ้ งแ ต่                           
วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดดังนี้  

"กระทำความผิด" หมายความว่า การท่ีนักเรียนประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา 
หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน 

"การลงโทษ" หมายความว่าการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิด โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อการ
อบรมส่ังสอน 

๑. โทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ท่ีกระทำความผิด มีดังนี้ 
          (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 

                   (๒) ทำทัณฑ์บน โดยการเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
                              ครั้งท่ี  ๑  ลงโทษ/เชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม และลงลายมือช่ือ 
                    ครั้งท่ี ๒ พักการเรียน โดยนักเรียนมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด เพื่อให้
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียน 

               ครั้งท่ี ๓ ย้ายท่ีเรียนใหม ่
 

หมวดที ่๕ 
การใช้เคร่ืองมือติดต่อสื่อสาร 

ข้อที่  ๑๒ โทรศัพท์ม ือถือ โรงเร ียนหาดสำราญวิทยาคมไม่อน ุญาตให้น ักเร ียนนำ
โทรศัพท์มือถือมาใช้ในโรงเรียน หากมีความจำเป็นจะมีการพิจารณาโดยฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นครั้งๆ ไป เช่น 

    (๑) คุณครูประจำวิชาขออนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์เพื่อการใช้ประกอบการ
สืบค้นข้อมูล เมื่อหมดเวลาเรียนในวิชานั้นๆแล้ว ให้ปิดเครื่องแล้วเก็บรักษาให้เรียบร้อย 



(๒) หากนักเรียนนำโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนและเกิดสูญหาย ทางโรงเรียนไม่
รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 (๓) หากพบเห็นนักเรียนนำมาโรงเรียนโดยไม่ได้รับการอนุญาต ทางโรงเรียนโดยกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียนมอบหมายให้ครูทุกท่านทำการยึดโทรศัพท์ทันที และส่งโทรศัพท์ไปยังฝ่ายปกครอง 
พร้อมทำการบันทึกข้อความ โดยฝ่ายปกครองจะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับคืนให้กับนักเรียนในภายหลัง 

(๔) หากนักเรียนมีความจำเป็นที่จะติดต่อสื ่อสารกับผู ้ปกครอง ให้แจ้งไปที ่ครู                    
ท่ีปรึกษา หรือครูฝ่ายปกครองนักเรียน 

 
ประกาศนี้ ถือเป็นแนวปฏิบัติให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างเป็นสุข มีคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นผู้มีปัญญาเลิศ มีอนาคตก้าวไกลในวันข้างหน้า 
      หากนักเรียนคนใดฝ่าฝืน หรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ากระทำผิดระเบียบ จะถูกลงโทษตาม

ระเบียบโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม "ว่าด้วยการควบคุมพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม" 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  1 พฤศจิกายน 2565 
 
 

                                            ลงช่ือ 
(นายอดุลย์  ชูเนตร์) 

                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 
 
 


