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พระบรมราโชวาท 

  “..หน้าที่ส าคัญของนักเรียนอยู่ที่เรียนให้เต็มก าลังและให้ส าเร็จ การจะ เรียนให้ได้อย่างนั้นจะท าอย่างไรก็
ต้องเข้าใจว่า เราจะต้องมีวิชาส าหรับสร้างตัวให้ มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าต่อไปข้างหน้า ถ้าไม่ขวนขวายศึกษา
ตั้งแต่ต้นจะไม่ มีโอกาส จะท าให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์ เพราะไม่มีความรู้ติดตัว เมื่อ เข้าใจอย่างนี้จะได้รัก
เรียน ขยันเรียนด้วยความบากบั่น อดทน เพราะรู้ซึ้งถึง ประโยชน์และคุณค่าของวิชาความรู้ การที่จะเรียนให้ดีให้รู้วิชา
แจ่มแจ้งลึกซึ้งนั้น นอกจากจะอยู่ที่ความตั้งใจและความหมั่นเพียรแล้วยังอยู่ที่ความมีสัมมาคารวะ ความ ฉลาดที่จะท า
ตัวให้เป็นที่เมตตาเอ็นดูของครูด้วย ถ้าท าตัวดี มีความอ่อนน้อม เคารพเชื่อฟังครูเอาใจใส่ช่วยเหลือครูในกิจต่างๆ แม้
เล็กน้อยก็ไม่นิ่งดูดายหรือ เฉยเมย ครูย่อมมองเห็นความดีในกายในใจของตัว จะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลูกทั้ง ศิษย์ จะ
ยินดีสั่งสอนอบรมความรู้ ความดีทุกอย่างให้โดยความเต็มใจและจริงใจ ให้ เล่าเรียนส าเร็จผลได้เต็มเปี่ยม จึงขอให้จ า
ไว้และพยายามปฏิบัติให้ได้ทุกคน...” 
 

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

บันทึกข้อตกลง 
ข้าพเจ้าจะศึกษารายละเอียดจากคู่มือเล่มนี้ เพื่อประกอบการปฏิบัติตน และให้ความร่วมมือ
ระหว่างท่ีศึกษาเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนวังเหนือวิทยา และเก็บรักษาไว้เพื่อเตือนความทรงจ า ใน
การปฏิบัติจะได้ก่อให้เกิดผลส าเร็จในชีวิตอนาคตสืบไป และจะไม่กล่าวอ้างว่าไม่ทราบเรื่อง
เพื่อให้ตนเองพ้นจากความรับผิดชอบแต่ประการใด 



ข 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรยีนวังเหนือวิทยา 

ค าน า 

โรงเรียนวังเหนือวิทยา อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน (สพม.ลปลพ) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการศึกษาในระดับ      
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยด าเนินการให้การศึกษาแก่นักเรียนเพ่ือให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่
สถานศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการก าหนดเปูาหมาย เจตนารมณ์ ไว้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นก าลังส าคัญของการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคตต่อไป 

ดังนั้นโรงเรียนวังเหนือวิทยาจึงได้จัดท าคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2565 เล่มนี้ขึ้น  
เพ่ือใช้เป็นกรอบ และแนวทางปฏิบัติตนของนักเรียนและเพ่ือประสานความเข้าใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ศึกษา
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าชี้แจง ข้อมูล ตลอดจนแนวปฏิบัติของโรงเรียน นักเรียนจะได้น าไปปฏิบัติให้ถูกต้องและ
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประสบความส าเร็จในการศึกษา ตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและพลเมืองที่ 
ดีของประเทศชาติ 

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนักเรียนเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อ นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับผู้ปกครองในการก ากับ ดูแลนักเรียนในความปกครองของท่าน ซึ่งเป็นแนวทางในการ
พัฒนานักเรียนและโรงเรียนวังเหนือวิทยาต่อไป 

 
 

 
 

โรงเรียนวังเหนือวิทยา  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  งานส่งเสริมระเบียบวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
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ข้อปฏิบัติส าหรับนักเรียน 
 
1. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด หากฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษ ตามระเบียบ   

ของโรงเรียน 
2. นักเรียนต้องมีเครื่องหมายของโรงเรียน หนังสือ สมุด และอุปกรณ์การเรียน ครบตามที่โรงเรียนก าหนด 
3. นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียนก่อนออกจากบ้านเสมอ 
4. เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้ว ต้องอยู่ในความดูแลของครู ถ้าเกิดปัญหาประการใดแล้วจะต้องรายงาน ให้ครู   

ทราบทันที 
5. โรงเรียนเปิดเพลงมาร์ชของโรงเรียนเวลา 07.50 น. ให้นักเรียนเตรียมเข้าแถวที่ บริเวณหน้าเสาธงให้เรียบร้อย 
6. นักเรียนมาถึงโรงเรียนหลังเวลา 08.15 น. จึงถือว่านักเรียนมาสาย จะต้องไปรายงานตัวที่งานส่งเสริมระเบียบวินัย

และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
7. นักเรียนต้องอยู่ในโอวาท เคารพเชื่อฟังครูทุกคน เมื่อพบครูจะต้องท าความเคารพทุกครั้ง 
8. นักเรียนต้องมีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป 
9. นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ก่อกวนให้เกิดความร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
10. นักเรียนจะต้องรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนมิให้บุบสลายแตกหัก หรือท าความสกปรกเสียหายแก่อาคารต่างๆ     

ถ้าท าให้เสียหายจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้ทางโรงเรียน 
11. ก่อนที่นักเรียนจะน าบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียนจะต้องขออนุญาตทางโรงเรียนก่อนทุกครั้ง 
12. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ถ้านักเรียนมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน     

ทุกครั้ง มิฉะนั้นแล้วโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ด าเนินการต่อไป 
13. นักเรียนต้องไม่น าอาวุธ ยาเสพติด หนังสือลามก ภาพลามก อุปกรณ์การเล่นการพนันเสี่ยงทายต่างๆมาโรงเรียน 
14. เมื่อมีการเปลี่ยนห้องเรียน จะต้องจัดแถวให้เป็นระเบียบ เรียงตามล าดับ ต่ า-สูง ชาย-หญิง ก่อนเดินไปอย่างเป็น     

ระเบียบ ไม่เล่นหรือหยอกล้อกันในขณะที่เปลี่ยนห้องเรียน 
15. ขณะที่มีการเรียนเปลี่ยนคาบเรียน นักเรียนมีกิจธุระ จะต้องออกนอกห้องเรียน จะต้องขออนุญาตงานส่งเสริม

ระเบียบวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน และครูที่สอนหรือครูที่ปรึกษาทุกครั้ง 
16. ซื้อและรับประทานอาหารตามเวลาที่ก าหนด 
17. นักเรียนต้องไม่น าอาหารเข้าไปรับประทานในห้องเรียน หรือเดินรับประทาน 
18. นักเรียนต้องไม่น าสิ่งของที่มีค่ามาโรงเรียน ถ้าสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
19. นักเรียนต้องไม่เปลี่ยนสภาพรถ และ/หรือตกแต่งรถ อุปกรณ์ท่ีตกแต่งเพ่ิมเติมหากสูญหาย โรงเรียนจะไม่

รับผิดชอบ 
20. นักเรียนต้องสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนและไม่โทรศัพท์ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์     

หรือรถยนต์ 
21. นักเรียนต้องรักษาความสะอาดในห้องเรียน และบริเวณโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
22. นักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในโรงเรียน 
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ระเบียบปฏิบัติส าหรับนักเรียนของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
1. การเข้าแถวเคารพธงชาติ 

1.1. เวลา 07.50 น. จะมีสัญญาณเตือนครั้งที่ 1 ตามด้วยเพลงประจ าโรงเรียน 1 เพลง นักเรียนทุกคนต้อง
ยุติภารกิจอ่ืน แล้วลงไปเข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าอาคารสิริกาญจนาให้เรียบร้อยเวลา 08.00 น.
เคารพธงชาติทุกวัน 

1.2. เมื่อมีเหตุจ าเป็นได้แก่ ฝนตก สนามไม่สามารถเข้าแถวได้ ให้นักเรียนจัดแถวที่หน้าห้องเรียนของ
นักเรียนที่จะเรียนในชั่วโมงท่ี 1 

1.3. นักเรียนที่มาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ ถือว่ามาสาย 
1.4. โรงเรียนจะแจ้งข่าวสารและจัดให้มีการอบรมทุกวัน วันละ ประมาณ 10 นาที 
1.5. ในการแยกแถวเข้าชั้นเรียน นักเรียนจะต้องเดินแถวตามล าดับ ตามท่ีโรงเรียนก าหนดอย่างเป็น

ระเบียบ 
2. การมาเรียน 

2.1. นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันทุกวัน 
2.2. เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นขาดเรียน จะต้องมีใบลาและค ารับรองของผู้ปกครองที่แท้จริงตามแบบใบลา

ของโรงเรียนทุกครั้ง 
2.3. เมื่อนักเรียนปุวยจะต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบและน าใบลาส่งครูที่ปรึกษาเม่ือมาเรียนวันแรก 
2.4. กรณีลากิจ นักเรียนจะต้องยื่นใบลาต่อครูที่ปรึกษาก่อนวันลาทุกครั้ง 
2.5. เมื่อนักเรียนขาดเรียน 3 วันติดต่อกัน ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันที 
2.6 เมื่อนักเรียนขาดเรียน 5 วันติดต่อกัน ทางโรงเรียนจะเชิญให้ผู้ปกครองมารับทราบทันที 
2.7. เมื่อนักเรียนขาดเรียน 7 วันติดต่อกัน ทางโรงเรียนจะด าเนินการตามระเบียบ โดยการมีหนังสือให้

ผู้ปกครองทราบอีก 2 ครั้ง 
2.8. นักเรียนต้องเข้าเรียนทุกวิชาตามตารางท่ีโรงเรียนก าหนด 

3. การมาสาย 
3.1 นักเรียนที่มาโรงเรียนหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติถือว่ามาสาย 
3.2 นักเรียนต้องเขียนใบขออนุญาตเข้าชั้นเรียน โดยใช้แบบฟอร์ม ขออนุญาตของโรงเรียน ครูที่ปรึกษาหรือ          

หัวหน้าระดับลงนามอนุญาต 
3.3 น าใบอนุญาตเข้าชั้นเรียน ตอนที่ 1 ไปขออนุญาตครูประจ าวิชาที่ก าลังสอนอยู่ โดยแนบไว้กับแบบ

บันทึกการมาเรียนหน้าชั้นเรียน พร้อมน าส่งครูที่ปรึกษาต่อไป ส่วนตอนที่ 2 ส่งที่กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

4. การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
ตามปกติโรงเรียนไม่อนุญาตให้ลาออกนอกบริเวณโรงเรียน นอกจากจ าเป็นจริงๆเท่านั้น โดยนักเรียนต้อง

ปฏิบัติดังนี้ 
4.1. ให้นักเรียนยื่นค าร้องขอใบอนุญาตออกนอกโรงเรียน คนละ1ใบ มี 3 ท่อน ที่ห้องบริหารกิจการ

นักเรียน 
4.2. ให้ครูเวรประจ าวันรับทราบ หรือครูที่ปรึกษาทราบแล้ว จึงออกไปได้ 
4.3. เมื่อออกนอกบริเวณโรงเรียนให้น าใบอนุญาตติดตัวเสมอ ถ้าพบครูเวรหรือครูอ่ืนๆ ต้องแสดงต่อครูได ้          

หากนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไม่ได้รับใบอนุญาตถือว่าหนีโรงเรียน 
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5. การมาพบหรือการมาเยี่ยมนักเรียน 
5.1. ผู้ปกครองมาพบหรือมาเยี่ยมที่โรงเรียน ให้ไปติดต่อที่ส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนหรืออาคาร

ประชาสัมพันธ์ทางโรงเรียนจะติดต่อให้นักเรียนมาพบที่บริหารกิจการนักเรียนหรืออาคาร
ประชาสัมพันธ์ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองมาพบนักเรียนโดยล าพังหรือตามห้องเรียน 

5.2. โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนน าเพื่อนนักเรียนต่างโรงเรียน หรือบุคคลภายนอกเข้ามาในเวลาเรียน 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นรายๆไป 

 
6. การขอใบรับรองความประพฤติ 

6.1. ขอแบบค าร้องขอใบรับรองความประพฤติ ที่ห้องบริหารกิจการนักเรียนและกรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วน 

6.2. ยื่นแบบค าร้องขอใบรับรองความประพฤติท่ีห้องบริหารกิจการนักเรียนพร้อมรูปถ่าย 1.5 นิ้ว      
จ านวน 2 รูป 

6.3. โรงเรียนจะออกหนังสือรับรองความประพฤติ ให้แก่นักเรียนตามความเป็นจริง 
6.4. เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการแล้วโรงเรียนจะออกใบรับรองความประพฤติให้นักเรียน 
6.5. นักเรียนไปรับใบรับรองความประพฤติได้ที่ห้องบริหารกิจการนักเรียน หลังจากยื่นแบบค าร้องแล้ว 

อย่างน้อย 1 วัน 
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แนวทางที่นักเรียนพึงประพฤติปฏิบัต ิ
 

นักเรียนเป็นผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา  ย่อมมีหน้าที่เล่าเรียนและมีสภาพของนักเรียน ผลของการเล่าเรียนศึกษา  
จะเป็นหลักประกันของชีวิตในอนาคต ดังนั้น นักเรียนพึงปฏิบัติดังนี้ 
1. นักเรียนพึงรักษามารยาทของสังคม และไม่พึงกระท าสิ่งต่อไปนี้ 

1.1. เที่ยวเร่ร่อนในในสาธารณสถาน 
1.2. ท าความร าคาญให้แก่สาธารณสถาน 

2. ความประพฤติที่ไม่สมควรของนักเรียน ได้แก่ 
2.1. สูบบุหรี่หรือเสพสุรา หรือเสพของเมาอย่างอ่ืน 
2.2. เล่นการพนัน หรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายการพนัน 
2.3. เข้าไปในสถานที่จ าหน่ายสุรา สถานการณ์พนัน โรงจ าน า และหญิงโสเภณี 
2.4. ประพฤติตนในท านองชู้สาว 
2.5. แสดงกิริยาวาจาหรือกระท าอย่างใดที่ไม่สุภาพ 
2.6. เที่ยวเตร่ในเวลาค่ าคืน 

3. นักเรียนย่อมเป็นผู้ที่เล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
4. นักเรียนย่อมต้องเคารพย าเกรง บิดา มารดา ผู้ใหญ่ ครู และย่อมปรึกษากับผู้ใหญ่ในเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน 
5. นักเรียนพึงประพฤติตนให้เหมาะสมโดยเฉพาะในขณะสวมเครื่องแบบนักเรียน 
6. นักเรียนย่อมต้องเป็นผู้มีระเบียบ วินัยอันดีงาม และเคารพกฎหมาย 
7. นักเรียนควรยึดถือคุณธรรม 4 ประการ ต่อไปนี้ 

7.1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเอง ที่จะปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นธรรม 
7.2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติอยู่ในความสัตย์ ความดี 
7.3. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด 
7.4. การรู้จักระวังความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่          

ของบ้านเมือง 
8. นักเรียนควรยึดถือค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการ ต่อไปนี้ 

8.1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
8.2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
8.3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
8.4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
8.5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
8.6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
8.7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8.8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
8.9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
8.10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ         

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

8.11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่างๆ หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

8.12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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9. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจใฝุหาความรู้อยู่เสมอ ไม่หลบหนีการเรียน 
9.1. จัดตารางเรียนพร้อมทั้งศึกษาวิชาการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
9.2. ตั้งใจเรียนในชั่วโมงเรียน ไม่เข้าใจต้องถามครูผู้สอนทันที 
9.3. ทบทวนและท าการบ้านให้เรียบร้อย จัดตารางเรียนวันรุ่งขึ้น พร้อมทั้งศึกษาล่วงหน้า 
9.4. ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากห้องสมุด หรือศูนย์วิชาต่างๆ หรือแหล่งเรียนรู้ทั่วๆไป 
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ระเบียบโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน พุทธศักราช 2565 

____________________________________________________________ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 ของกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ลงวันที่ 18 
มกราคม พ.ศ.2548 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนวังเหนือวิทยาว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2565” 
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่หัวหน้าสถานศึกษาลงนามเห็นชอบ 
ข้อ 3. ให้ยกเลิก 

 3.1 ระเบียบโรงเรียนวังเหนือวิทยา ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน พุทธศักราช 2564 ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ.2564 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
“นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
“คร”ู หมายความว่า ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา รวมถึงครูซึ่งเป็นพนักงานราชการ ครอัูตราจ้าง และวิทยากร

ท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
“คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนกลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งของโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ครูกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน หัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

“ผู้ปกครองนักเรียน” หมายความว่า บิดา มารดาหรือบุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้ในความปกครองหรืออุปการะ
เลี้ยงดูหรือบุคคลที่นักเรียนนั้นอาศัยอยู่ด้วย 

“การกระท าผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนประพฤติฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน หรือของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ออกตามความใน พ.ร.บ.
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
หรือของกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรา 64 ของ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยมีความมุ่งหมาย เพ่ือเจตนาที่
จะสั่งสอนให้มีความประพฤติด ี

“คะแนน” หมายความว่า คะแนนความประพฤตินักเรียนและคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 

“ท ากิจกรรม” หมายความว่า การให้นักเรียนที่กระท าความผิดท ากิจกรรม หรือบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง โรงเรียน หรือสังคม  
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ข้อ 5. โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระท าความผิด มี 4 สถาน ดังนี้ 
(1) ว่ากล่าวตักเตือน 
(2) ท าทัณฑ์บน 
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ 
(4) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ข้อ 6. การลงโทษนักเรียน ครูจะลงโทษได้ต้องปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่าผู้นั้น ได้กระท าความผิดและ
สมควรถูกลงโทษ 

ข้อ 7. การลงโทษนักเรียน ให้เป็นไปเพ่ือว่ากล่าวสั่งสอน โดยเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของ
นักเรียนให้รู้ส านึกในความผิด ละเว้นการประพฤติชั่วและกลับมาประพฤติในทางที่ดีต่อไป และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
พร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเป็นหนังสือด้วยทุกครั้ง 

ข้อ 8. การว่ากล่าวตักเตือนใช้ส าหรับนักเรียนที่ได้กระท าความผิดไม่ร้ายแรง และเห็นว่าไม่เหมาะสม 
ข้อ 9. การท ากิจกรรม เพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ส าหรับกรณีที่นักเรียนกระท าความผิดระเบียบวินัย

ของโรงเรียน หรือ ธรรมอันดีหรือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้นักเรียนอ่ืนประพฤติปฏิบัติตาม ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีโ่รงเรียนก าหนด 

ข้อ 10. การท าทัณฑ์บน ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาลงโทษนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียน ตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ ออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ในกรณีที่ท าให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของโรงเรียน หรือฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างร้ายแรงหรือได้รับโทษอย่างอ่ืนแล้วแต่
ยังไม่เข็ดหลาบ การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญผู้ปกครองนักเรียนมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรอง
การท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

ข้อ 11. นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติ
เป็น 100 คะแนน ให้รักษาคะแนนความประพฤติไว้ ในแต่ละระดับชั้น ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 12. การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เมื่อนักเรียนกระท าการใด ๆ เป็นการ
ประพฤติผิด หรือฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ออกตามใน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

ข้อ 13. ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคน มีสิทธิ์ตัดคะแนนความประพฤติตามความ
เหมาะสมของความผิดแต่ละครั้ง 

ข้อ 14. การตัดคะแนนความประพฤติตามข้อ 13. จะมีผลบังคับ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ข้อที่ 15. ให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อไปนี้ถือว่าเป็นความประพฤติที่ผิดระเบียบของโรงเรียน ดังนี้ 

ที ่ ความประพฤติและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
ตัดคะแนน

ครั้งละ 
1 ส่งเสียงดัง ก่อความร าคาญ รบกวนผู้อ่ืนขณะมีการเรียนการสอน หรือเล่นบนอาคารเรียน  5 

2 
รับประทานอาหาร น้ าดื่มแล้วไม่เก็บภาชนะให้เรียบร้อย  ทิ้งขยะไม่เป็นที่ น าอาหารหรือ
เครื่องดื่มข้ึนมารับประทานบนอาคารเรียน 

5 

3 
ไม่ท าเวรรักษาความสะอาดห้องเรียน / บริเวณเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ / โยกย้ายโต๊ะเก้าอ้ีใน
ห้องเรียนแล้วไม่จัดคืนในสภาพเดิม / ท าให้เกิดความสกปรกภายในห้องเรียน / โรงเรียน 

5 

4 ไม่แต่งเครื่องแบบลูกเสือ / เนตรนารี / นักศึกษาวิชาทหาร / ชุดพ้ืนเมือง ในวันที่เรียนกิจกรรม
หรือในวันที่ทางโรงเรียนก าหนด/สวมชุดพละ ในวันที่ไม่มีการเรียนพละ ไม่สวมชุดพละในวันที่มี
การเรียนพลศึกษา 

5 

5 เล่นตะกร้อ / ฟุตบอล / หรืออ่ืน ๆ บริเวณนอกจากที่โรงเรียนก าหนด 5 
6 เล่นเกินกว่าเหตุท าให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 10 

7 
ขับข่ีรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย / ห้อยโหนรถโดยสารรับจ้าง / หรือจักยานยนต์มี
สภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

10 

8 การแต่งกาย  ทรงผมผิดระเบียบ (ตามคู่มือนักเรียน) 10 
9 ใส่ต่างหู แหวน ก าไลมือ หรือสวมเครื่องประดับมาโรงเรียน / ใช้เครื่องส าอางแต่งหน้า ทาปาก 

เขียนคิ้ว กัน / โกนค้ิว และใช้น้ าหอมที่ไม่เหมาะสมต่อการเป็นนักเรียน (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ระงับ
กลิ่นกาย)  

10 

10 มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลอันควร 10 
11 หนีโฮมรูม หนีแถว  หนีเรียน หนีประชุม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด(อยู่ในโรงเรียน) 10 
12 ใช้ไฟฟูา / ต่ออุปกรณ์ไฟฟูาทุกชนิดโดยไม่ได้รับอนุญาต 10 
13 จอดรถจักรยานยนต์นอกเขตพ้ืนที่จอดรถจักรยานยนต์ที่ทางโรงเรียนก าหนดให้ 20 
14 ปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง / ครู หรือปลอมแปลงเอกสารอื่น ๆ /ปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง / ครู 

หรือปลอมแปลงเอกสารอื่น ๆ การแอบอ้างทุกกรณี เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง 
20 

15 ความสัมพันธ์ในท านองชู้สาวและแสดงออกไม่เหมาะสม ขัดต่อวัฒนธรรม 20 
16 ทะเลาะวิวาท  ร่วมกันท าร้ายบุคคลอื่น ร่วมทะเลาะวิวาท  ชักชวนหรือชักน าบุคคลภายนอกก่อ

เรื่อง / ทะเลาะวิวาท ทั้งในและนอกโรงเรียน ยุยงให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท หรือกระท าให้เกิด
ความแตกแยกสามัคคี 

30 

17 ใช้โทรศัพท์มือถือ/เทคโนโลยี/สื่อออนไลน์ในทางท่ีผิด ท าให้บุคคลอื่น/โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง 30 
18 ทุจริตในการสอบ หรือให้ความร่วมมือเพ่ือนในการทุจริตการสอบ 30 
19 ไม่ส ารวมกิริยา วาจา  มารยาทในหรือนอกห้องเรียน กล่าวค าหยาบ ส่อเสียด ข่มขู่อาฆาต หรือ

แสดงความก้าวร้าว 
30 

20 มีสิ่งเสพติดหรืออุปกรณ์การเสพไว้ในครอบครอง 40 
21 ลักขโมย กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่หรือบังคับขืนใจ เพื่อเอาทรัพย์ของบุคคลอื่น /ท าลายทรัพย์สินของ

ผู้อื่น / ของโรงเรียน 
40 

22 เล่นการพนัน / มีอุปกรณ์การพนันไว้ในครอบครอง / มั่วสุมในวงการพนัน/เข้าไปแหล่งอบายมุข
หรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน/ เที่ยวสถานเริงรมย์ /มีสื่อลามก / กระท าอนาจาร / 
การค้าประเวณี/มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวถึงข้ันล่วงละเมิดทางเพศ 

40 
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ที ่ ความประพฤติและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
ตัดคะแนน

ครั้งละ 
23 มีอาวุธ วัตถุระเบิด ไว้ในครอบครอง หรือ เจตนาใช้วัสดุอื่นเป็นอาวุธมาโรงเรียน (ยังไม่มีเหตุ) 40 
24 หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน / หนีโรงเรียน  40 
25 ใช้อาวุธ หรือ เจตนาใช้วัสดุอื่นเป็นอาวุธท าร้ายร่างกายบุคคลอ่ืน ทั้งในและนอกโรงเรียน 50 
ความผิดในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในข้อ 1- 25 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารกิจการ
นักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จะเปรียบเทียบความผิด คิดคะแนน ลงโทษตามความเหมาะสม 
 

ข้อ 16 ล าดับโทษที่ลงโทษนักเรียนกระท าความผิดจะมีผลมาจากการที่นักเรียนผู้นั้นถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติตามความผิดที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ ดังนี้ 

16.1 ถูกตัดคะแนน 0-20 คะแนน ว่ากล่าวตักเตือน บันทึกเป็นหลักฐาน ครูที่ปรึกษาบันทึก
พฤติกรรม ลงทะเบียนประวัติในระเบียนพฤติกรรมนักเรียน และให้ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

16.2 ถูกตัดคะแนน 21–30 คะแนน ว่ากล่าวตักเตือน บันทึกเป็นหลักฐานและแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบ ครูที่ปรึกษาบันทึกพฤติกรรม ลงทะเบียนประวัติในระเบียนพฤติกรรมนักเรียน และให้ท ากิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

16.3 ถูกตัดคะแนน 31- 50 คะแนน เชิญผู้ปกครอง หัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษามาหารือ
รับทราบ ให้ความร่วมมือ ควบคุม ดูแล แก้ไข ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน ส่งงานแนะแนวเพ่ือให้ค าปรึกษา  ครูที่
ปรึกษาบันทึกพฤติกรรม ลงทะเบียนประวัติในระเบียนพฤติกรรมนักเรียน ร่วมกับหัวหน้าระดับชั้นให้ท ากิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรรม 

16.4 ถูกตัดคะแนน 51 คะแนนขึ้นไป เชิญผู้ปกครอง หัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษามารับทราบ
และท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ ครูที่ปรึกษาบันทึกพฤติกรรม ลงทะเบียนประวัติในระเบียนพฤติกรรมนักเรียน ส่งต่อ
งานปูองกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนท ากิจกรรม เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

16.5 หลังจากการลงโทษนักเรียนกระท าความผิด อันเป็นโทษสูงสุดของแต่ละระดับการศึกษาแล้ว 
หากนักเรียนผู้นั้นกระท าความผิดอีกในทุกกรณีให้เชิญผู้ปกครอง หัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษามารับทราบ และ
บันทึกเป็นหลักฐานทุกครั้ง 

16.6 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 51 คะแนนขึ้นไป จะถูกตัดสิทธิในการได้รับสวัสดิการจาก
โรงเรียนดังนี้ 

(1) ทุนการศึกษา 
(2) เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 
(3) กองทุนกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา 
(4) สวัสดิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

16.7 คะแนนความประพฤติของนักเรียนที่ถูกตัดมีผลต่อการออกใบรับรองความประพฤติ ดังนี้ 
- ไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเลย ดีมาก 
- ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 1 – 10 คะแนน ดี 
- ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 11 – 30 คะแนน ปานกลาง 
- ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 31 – 50 คะแนน พอใช้ 
- ถูกตัดคะแนนความประพฤติมากกว่า 50 คะแนน  งดออกใบรับรอง 
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ข้อ 17. นักเรียนที่เคยถูกลงโทษและได้กระท าความผิดซ้ าความผิดเดิมอีกหรือกระท าผิดบ่อยครั้ง โดยไม่
หลาบจ า คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนอาจพิจารณาลงโทษมากกว่า 1 ความผิด
และพฤติกรรมในคราวเดียวกันได้ 

ข้อ 18. การท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ด าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
 18.1 กรณีท่ีนักเรียนกระท าความผิดและถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 0-50 คะแนน นอกจากตัดคะแนนแล้ว

อาจให้ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกรณีที่นักเรียนกระท าความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย
ด าเนินการตามความเหมาะสมค านึงถึงอายุ เพศ และความร้ายแรงของพฤติการณ์กระท าผิดในครั้งนั้นประกอบอาทิ
เช่น 

18.1.1 กิจกรรมทางกายภาพ เช่นออกก าลังกาย วิ่งรอบสนาม หรือการให้ออกก าลังกายใน
รูปแบบอื่นที่เหมาะสม หลังจากนั้นให้ลบคะแนนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้นักเรียนผู้นั้น 5 คะแนน 

18.1.2 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือท าคุณงามความดีชดเชยการกระท าความผิดภายใน
สถานศึกษาภายใต้การก ากับดูแลของครู เช่น การเก็บ กวาด ขยะมูลฝอย การท าความสะอาดห้องน้ า โรงรถ          
โรงอาหาร อาคารเรียน การทาสีอาคารเรียน รดน้ าต้นไม้ เป็นต้น หลังจากนั้นให้ลบคะแนนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้
นักเรียนผู้นั้น 10 คะแนน 

18.2 กรณีที่นักเรียนที่เคยถูกลงโทษและได้กระท าความผิดซ้ าซาก หรือกระท าผิดบ่อยครั้ง โดยไม่
หลาบจ า หรือกระท าความผิดสถานหนัก หรือถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 51 คะแนนขึ้นไป ให้ท ากิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัยนักเรียนโรงเรียน ในวัด หรือในค่ายฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น โดยบิดา 
มารดาหรือผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ตามมติคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หรือ 
ตามความเหมาะสมดังต่อไปนี้ 

18.2.1 เข้าค่ายครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมเข้าค่ายที่โรงเรียน ที่วัดหรือในสถานที่ที่ทางโรงเรียน
เห็นเหมาะสม ปฏิบัติธรรมแบบเข้มงวด ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอาทิเช่น ท าความสะอาดวัด ปรนนิบัติพระ นั่ง
สมาธิ บวชภาคฤดูร้อนหรือระหว่างปิดภาคเรียน บ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยผู้ปกครอง โรงเรียน 
วัด และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเข้าค่ายครั้งที่ 1 นี้ ทางโรงเรียนจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

หากเข้าค่ายครั้งที่ 1 เสร็จแล้ว นักเรียนผู้นั้นมีพฤติกรรมดีขึ้นจะได้รับการลบคะแนน
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 30 คะแนน 

18.2.2 การเข้าค่ายครั้งที่ 2 รูปแบบเหมือนการเข้าค่ายครั้งที่ 1 แต่เพ่ิมความเข้มข้น
ผู้ปกครองนักเรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

หากเข้าค่ายครั้งที่ 2 เสร็จแล้ว นักเรียนผู้นั้นมีพฤติกรรมดีขึ้นจะได้รับการลบคะแนน
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 20 คะแนน 

18.2.3 การเข้าค่ายครั้งที่ 3 โรงเรียนจะด าเนินการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นค่าย
ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

หากเข้าค่ายครั้งที่ 3 เสร็จแล้วนักเรียนผู้นั้นมีพฤติกรรมดีขึ้นจะได้รับการลบคะแนน
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 10 คะแนน 

หากเข้าค่ายครบ 3 ครั้งแล้วพฤติกรรมของนักเรียนผู้นั้นไม่ดีขึ้นหรือยังมีพฤติกรรมกระท า
ความผิดซ้ าซาก ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม 

ข้อ 19. การให้คะแนนความประพฤติและคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน ครูทุกคนมีสิทธิ์ให้
คะแนนนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามล าดับขั้นตอน และนักเรียนผู้นั้นจะได้คะแนนเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ดังนี้ 
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ที ่ ความประพฤติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ได้คะแนน
ครั้งละ 

1 ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียน นอกเหนือจากการท าเวรประจ าของตนเอง 10 
2 เก็บเงินหรือสิ่งของได้มีราคาไม่เกิน 100 บาท น าไปแจ้งเพ่ือประกาศหาเจ้าของ 10 
3 ช่วยระงับยับยั้งการทะเลาะวิวาทของเพ่ือนนักเรียน 10 
4 มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เรียกร้องผลตอบแทน 10 
5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน และได้รับเกียรติบัตร 10 
6 เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับโรงเรียน 10 
กระท าความดีอ่ืนใดที่เทียบได้กับข้อ 1-6  
7 มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ด้วยความตั้งใจอย่างสม่ าเสมอ 10 
8 มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน ด้วยความตั้งใจอย่างสม่ าเสมอ มีหลักฐานรับรองโดยผู้น า

ชุมชนหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบกิจกรรมในชุมชน 
10 

9 เก็บเงินหรือสิ่งของได้มีราคาตั้งแต่ 101 – 300 บาท น าไปแจ้งเพ่ือประกาศหาเจ้าของ 10 
10 ชี้ช่องทาง หรือแจ้งแหล่งอบายมุขให้ครูทราบเพ่ือการแก้ไขปูองกัน 10 
11 แจ้งชื่อผู้กระท าผิดหรือกระท าความเสียหายให้กับโรงเรียนหรือส่วนรวมให้ครูทราบ 10 
12 ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน 10 
13 ให้ข้อมูลแก่ครู-อาจารย์เพ่ือเป็นการทบทวนแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 10 
14 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน และได้รับรางวัลที่ 1-3 10 
15 เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนได้รับรางวัลที่ 1-3 10 
กระท าความดีอ่ืนใดที่เทียบได้กับข้อ 7-15  
16 น าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ท าให้บุคคลภายนอกรู้จักโรงเรียน 15 
17 เก็บเงินหรือสิ่งของราคาตั้งแต่ 301-600 บาท น าไปแจ้งเพ่ือประกาศหาเจ้าของ 15 
18 เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับอ าเภอ / หรือระดับกลุ่มโรงเรียน 15 
กระท าความดีอ่ืนใดที่เทียบได้กับข้อ 16-18  
19 น าชื่อเสียงให้โรงเรียน ท าให้บุคคลภายนอกรู้จักเชื่อถือนิยมยกย่อง 20 
20 เก็บเงินหรือสิ่งของราคาตั้งแต่ 601 บาทข้ึนไป 20 
21 เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับอ าเภอ / หรือระดับกลุ่มโรงเรียนได้รับรางวัลที่ 1-3 20 
22 เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับจังหวัด 20 
กระท าความดีอ่ืนใดที่เทียบได้กับข้อ 19-22  
23 เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับจังหวัดได้รับรางวัลที่ 1-3 25 
24 เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับเขต 25 
กระท าความดีอ่ืนใดที่เทียบได้กับข้อ 23-24  
25 เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตได้รับรางวัลที่ 1-3 30 
26 เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคขึ้นไป 30 
กระท าความดีอ่ืนใดที่เทียบได้กับข้อ 25-26  

ข้อ 20. ความดีลักษณะอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
กิจการนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จะเปรียบเทียบคิดค่าคะแนนตามความเหมาะสม 
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ข้อ 21. สิทธิประโยชน์ที่นักเรียนได้รับคะแนนความประพฤติและคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 21.1 นักเรียนผู้ใดได้รับคะแนนความประพฤติและคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 50 คะแนนขึ้นไป 

(ต่อ 1 ปีการศึกษา) และไม่เคยถูกตัดคะแนนในปีการศึกษานั้น โรงเรียนมอบเกียรติบัตรเป็นรางวัลแก่นักเรียนผู้นั้น 
 21.2 นักเรียนผู้ใดได้รับคะแนนความประพฤติและคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามข้อ 21.1 

เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกันในแต่ละระดับการศึกษา โรงเรียนมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรเป็นรางวัลแก่นักเรียน    
ผู้นั้น 

ข้อ 22. กรณีความผิดใดมิได้ก าหนดไว้ตามข้อ 15 และเหตุแห่งการให้คะแนนความประพฤติและคะแนน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มิได้ก าหนดไว้ตามข้อ 19 และ หรือมีความจ าเป็นต้องตีความในแต่ละกรณีให้คณะกรรมการ
งานกจิการนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพิจารณาเทียบเคียง และตีความ 

ข้อ 23. การตัดคะแนนความประพฤติและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และการให้คะแนนความประพฤติและ
คะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ภายใน 7 วัน ได้แก่ 

23.1 แจ้งให้นักเรียน ผู้นั้นทราบ แล้วส่งเรื่องหลักฐานให้ครูที่ปรึกษาของนักเรียนผู้นั้นเพ่ือท าการ
บันทึกและลงทะเบียนประวัติในระเบียนพฤติกรรมต่อไป 

 23.2 ครูที่ปรึกษาแจ้งการถูกตัดคะแนนความประพฤติหรือลงโทษให้ผู้ปกครองนักเรียนผู้นั้นทราบ 
(ตามข้อ 16.2-16.5) 

ข้อ 24. ทุกสิ้นเดือนครูที่ปรึกษามีหน้าที่สรุปผลการตัดคะแนนความประพฤติและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
และการให้คะแนนความประพฤติและคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์แก่หัวหน้าแต่ละระดับชั้น 

ข้อ 25 หัวหน้าแต่ละระดับชั้น สรุปคะแนนประจ าเดือนแยกตามห้องเรียน ส่งเจ้าหน้าที่งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือรวบรวมข้อมูลคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดและให้คะแนนของนักเรียน 
รายงานต่อผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้อ านวยการสถานศึกษาต่อไป 

ข้อ 26. ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รักษาการณ์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 

 
(ลงชื่อ) 

(นายด ารงค์  ตุลาสืบ)      
ผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
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ข้อปฏิบัติการท าความเคารพครู 
 
1. หน้าประตูโรงเรียน 
เมื่อนักเรียนมาถึงหน้าประตูโรงเรียน ให้ท าความเคารพครูเวรรักษาการณ์ประจ าวันและศาลพระภูมิหรือสิ่ง

สักการะของโรงเรียน โดยนักเรียนยืนตรงแล้วไหว้ถ้านักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ให้หยุดท าความเคารพเช่นเดียวกัน 
 

2. การท าความเคารพในห้องเรียน 
2.1 เมื่อครูเข้าห้องเรียนหัวหน้าชั้นบอก นักเรียนท าความเคารพ ให้นักเรียนประนมมือกราบลงบนโต๊ะ

แล้วกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ” 
2.2 เมื่อครูออกจากห้องเรียนให้หัวหน้าชั้นบอก นักเรียนท าความเคารพ ให้นักเรียนประนมมือกราบลง

บนโต๊ะแล้วกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ” 
2.3  ในคาบเรียนภาษาต่างประเทศ ให้ท าความเคารพและกล่าวค าทักทายตามแบบวัฒนธรรมของ

ประเทศนั้น ๆ 
 

3. การท าความเคารพนอกห้องเรียน 
3.1 เมื่อพบครูให้ท าความเคารพทุกครั้งที่พบโดยการไหว้ 
3.2 เมื่อเดินสวนครู ให้หันหน้ามองครูแล้วเคารพโดยการไหว้ พอครูผ่านไปพอสมควรจึงเดินต่อไป 
3.3 การเดินน าหน้าครู ในระยะกระชันชิด ควรหยุดท าความเคารพโดยการไหว้แล้วให้ครูเดินผ่านไปก่อน

แล้วจึงเดินต่อไป 
3.4 ถ้าเดินตามหลังครูในระยะกระชั้นชิด ควรเดินตามหลังเรื่อยๆ แล้วส ารวมกิริยามารยาทให้เรียนร้อย 
3.5 ถ้าเดินสวนครู ระหว่างบันได ควรหยุดท าความเคารพโดยการไหว้แล้วรอครูเดินผ่านไปจนหมดช่วง

บันได จึงขึ้นหรือลงต่อไป 
3.6 ถ้านักเรียนขับรถจักรยานยนต์สวนครู ให้ชะลอความเร็วแล้วแสดงความเคารพโดยการค านับ 

 
4. การท าความเคารพเมื่อเข้าพบครู 
ให้นักเรียนไหว้แล้วกล่าวค าขออนุญาต พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ท่ีเข้าพบเมื่อเสร็จธุระแล้วให้ท าความ

เคารพโดยการค านับ 
 

5. ในการแสดงความเคารพนอกบริเวณโรงเรียน 
5.1 ให้ท าความเคารพตามมารยาทที่เหมาะสมคือการไหว้ 
5.2 ถ้าขับขี่ยานพาหนะให้ชะลอความเร็วแล้วท าความเคารพโดยการค านับ  
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ประกาศโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในโรงเรียน 

********************************************* 
เพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายของการศึกษาอบรมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยและส่งเสริมให้ประพฤติ

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับมีคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยยึดระเบียบ
โรงเรียนวังเหนือวิทยาว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนพุทธศักราช 2565 โรงเรียนจึงเห็นสมควรประกาศระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ขึ้นเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนน าโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ มาโรงเรียน 
2. นักเรียนจะต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของตนเองในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายและจะต้องปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขในการเก็บรักษาและใช้งานของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดและในการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของครูประจ าวิชา 

3. การควบคุมการใช้โทรศัพท์ให้อยู่ในดุลพินิจของครูประจ าวิชา/ครูที่ปรึกษาสามารถว่ากล่าวตักเตือนหรือ
ตัดคะแนนหากนักเรียนฝุาฝืนการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นเกิน 3 ครั้ง จะงดการใช้โทรศัพท์ของนักเรียนเป็นเวลา 1 เดือน 

4. ให้หัวหน้างานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัตินี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 

ลงชื่อ 
(นายด ารงค์   ตุลาสืบ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
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ระเบียบโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2565 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใว้ทรงผมของ
นักเรียน พ.ศ.2563 รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7 ของระเบียบการกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.
2565 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวังเหนือวิทยาในคราวประชุมครั้งที่  3/2565 เมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนวังเหนือวิทยา ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563” 
ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 

“นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
“โรงเรียนวังเหนือวิทยา” หมายความว่าสถานศึกษาท่ีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ล าปาง ล าพูน (สพม.ลปลพ) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ 4  นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้ 

มัธยมต้น 
(1) นักเรียนชายให้ไว้ผมทรงนักเรียน เกรียน ไม่รองหวี หรือรองทรงสูงด้านหน้าและด้านบนยาวไม่

เกิน 4 เซนติเมตร 
(2) นักเรียนหญิงผมทรงนักเรียนตัดสั้น โดยปลายผมยาวเสมอติ่งหู หรือเสมอไม่เกินคอเสื้อ 
มัธยมปลาย 
(1) นักเรียนชายให้ไว้ผมทรงนักเรียน หรือผมรองทรงสูง ด้านหน้าและตรงกลางศีรษะยาวไม่เกิน 5

เซนติเมตร 
(2) นักเรียนหญิงจะไว้ทรงนักเรียนตัดสั้น หรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้รวบเรียบร้อย ไม่ถักเปีย 

และผูกด้วยโบว์สีม่วง ถ้าไว้ผมสั้น ให้ตัดยาวไม่เกินคอเสื้อ 
ข้อ 5  นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน  ดังนี้ 

(1) ดัดผมฉีดสเปรย์ ใส่น้ ามันผมหรือเจล 
(2) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 
(3) ไว้หนวดเครา 
(4) การกระท าอ่ืนใดซึ่งไม่เหาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น ตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรง

สัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย 
ข้อ 6  ความในข้อ (4) และข้อ (5) มิให้น ามาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจ าเป็นในการปฏิบัติตาม

หลักศาสนาของตนหรือการด าเนินการกิจกรรมของสถานศึกษา 
 

 

ให้ไว้  ณ  วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

ลงชื่อ 
(นายด ารงค์  ตุลาสืบ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
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ระเบียบการแต่งกาย 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. นักเรียนชาย 

1.1 เสื้อ แบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินควร ผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง 4 ซม. ใช้กระดุมสี
ขาวกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. แขนสั้นเพียงข้อศอกมีกระเป๋าติดแนวราวนมด้านซ้าย 1 กระเป๋า ขนาด
กว้าง 8-12 ซม.และลึกตั้งแต่ 10-15 ซม. ขนาดของเสื้อต้องพอดีตัวไม่ใหญ่หรือคับจนเกินไปและด้านหลังเสื้อไม่มีจีบ 

1.1.1 ให้มีเครื่องหมายโรงเรียนปักที่อกเสื้อเบื้องขวาราวนมติดบนเนื้อผ้าด้วยด้ายไหมสีน้ าเงินแก่
เครื่องหมายนี้ใช้ชื่อย่อของโรงเรียน  (วน.ว กับเลขประจ าตัว) ใช้แบบพิมพ์ธรรมดาขนาด 1-1.5 ซม. ปักไว้ระยะช่องไฟ
พองามโดยใช้แบบของโรงเรียนเลขประจ าตัวใช้เลขไทย 

1.1.2 ให้ปักชื่อและชื่อสกุลที่อกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋าพองามติดเนื้อผ้าด้วยไหมสีน้ าเงินแก่ และปัก
สัญลักษณ์โรงเรียนในฝันบนชื่อนักเรียน 

1.1.3 ให้ปักจุดแสดงสัญลักษณ์ชั้นเรียนด้วยด้ายสีน้ าเงินแก่ ขนาด 0.3-0.4 ซม. ปักต าแหน่งเหนือ และ
กึ่งกลาง ปูายชื่อสกุล ม.1 จ านวน 1 จุด ม.2 จ านวน 2 จุด และ ม.3 จ านวน 3 จุด 

1.2 กางเกง ผ้าสีกากี แบบกางเกงไทยขาสั้นเหนือเข่าพ้นกลางลูกสะบ้าประมาณ 5 ซม. ปลายขาพับชายเข้า 
ข้างในกว้าง 5 ซม. ผ่าตรงหน้าติดซิปซ่อนไว้ข้างในกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า เวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้
ให้เรียบร้อยความกว้างของขากางเกง 8-12 ซม. ห่างจากขาเมื่อยืนตรง 

1.3 เข็มขัด หนังสีน้ าตาล ขนาดกว้างตั้งแต่ 2.5-4 ซม.ตามส่วนขนาดตัวนักเรียนหัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี
เหลี่ยมผืนผ้าแบบชนิดหัวกลัด มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก ส าหรับสอดปลายเข็มขัด  ให้คาดทับกางเกง  
(นักเรียนที่เรียนลูกเสือให้ใช้เข็มขัดลูกเสือ) 

1.4 รองเท้า หุ้มส้นชนิดผูก ผ้าสีน้ าตาล  ไม่มีลวดลาย (สายรองเท้าเป็นสีเดียวกับรองเท้า) 
1.5 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีน้ าตาลแบบธรรมดาไม่มีลวดลาย ยาวไม่เกินครึ่งน่องไม่พับปลายสูงเลยตาตุ่ม 
1.6 ผมให้ตัดผมทรงนักเรียนชายให้ไว้ผมทรงนักเรียน เกรียน ไม่รองหวี หรือรองทรงสูงด้านหน้าและ

ด้านบนยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร  ห้ามใส่ครีมหรือน้ ามัน 
1.7 มีเครื่องแบบของกิจกรรมต่างๆ 
1.8 ชุดพลศึกษา ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
1.9 ชุดพ้ืนเมือง ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

2. นักเรียนหญิง 
2.1 แบบเข้าถ้ าแขนยาวเพียงเหนือศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อยประกอบด้วยผ้าสองชั้นกว้าง 3 ซม. ความ

ยาวของตัวเสื้อจากข้อมือมาเม่ือยืนตรงระยะตั้งแต่ 10-15 ซม. ชายของเสื้อมีรอยพับไม่เกิน 3 ซม. ขนาดของเสื้อตั้งแต่
ใต้แขนถึงขอบล่างมีความกว้างพอเหมาะกับตัวไม่รัดเอว ริมขอบล่างด้านข้างขวาติดกระเป๋าขนาดกว้าง 5-9 ซม. ยาว  
7-10 ซม. ส่วนของตัวเสื้อพับเป็นริมกว้างไม่เกิน 2 ซม. ผูกคอด้วยผ้าสีกรมท่าชายสามเหลี่ยม กว้างขนาด 10 -15 ซม.
ยาวตั้งแต่ 80-100 ซม. 

2.1.1 เสื้อชั้นในใช้ผ้าสีขาวคอบัวหรือคอกระเช้าหรือถ้าใส่เสื้อยกทรงจะต้องมีเสื้อชั้นในคอบัว หรือคอ
กระเช้า สวมทับอีกครั้ง 

2.1.2 ให้มีเครื่องหมายโรงเรียนปักท่ีอกเสื้อเบื้องขวาเหนือหรือราวนมติดบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมสีน้ า
เงินแก่เครื่องหมายที่ใช้ปักชื่อย่อของโรงเรียน (วน.ว.กับเลขประจ าตัว) ขนาด 1-1.5 ซม. ปักไว้ในระยะช่องไฟพองาม 
เลขประจ าตัวใช้เลขไทย 

2.1.3 ใช้ปักเสื้อและสกุลที่อกเสื้อเบื้องซ้ายหรือราวนมติดบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงินแก่และปัก
สัญลักษณ์โรงเรียนในฝันบนชื่อนักเรียน 
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2.1.4 ให้ปักจุดแสดงสัญลักษณ์ชั้นเรียน ด้วยด้ายสีน้ าเงินแก่ขนาด 0.3-0.4 ซม. ปักต าแหน่งเหนือ และ
กึ่งกลางปูายชื่อสกุล ม.1 จ านวน 1 จุด ม.2 จ านวน 2 จุด และม.3 จ านวน 3 จุด 

2.2 กระโปรง ผ้าสีกรมท่าเกลี้ยงไม่มีลวดลาย กระโปรงแบบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบ 
ข้างละ 3 กลีบ หันกลีบออกด้านนอก เย็บติดกลีบขอบด้านล่างมาระหว่าง 6-12 ซม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพอ
งาม กระโปรงยาวใต้เข่า 4-7 ซม. 

2.3 รองเท้า แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเท้า หนังไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม. 
2.4 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสั้นสีขาวแบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย พับตรงข้อเท้าสูงเลยตาตุ่ม 
2.5 ผม ไม่ดัด ตัดธรรมดา ไม่ซอย ไม่ดัดม้วนปลาย ไม่ฉีดสเปรย์หรือยีผม ให้ตัดตรงติ่งหู หรือไม่เกินคอเสื้อ 
2.6 มีเครื่องแบบกิจกรรมต่างๆ 
2.7 ชุดพลศึกษา ตามท่ีโรงเรียนต่างๆ 
2.8 ชุดพ้ืนพื้นเมือง ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นักเรียนชาย  

1.1 เสื้อแบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง 4 ซม. ใช้กระดุมสีขาว
กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. แขนสั้นเพียงข้อศอกมีกระเป๋าติดแนวราวนมด้านซ้าย 1 กระเป๋า ขนาด
กว้าง 8-12 ซม. และลึกตั้งแต่ 10-15 ซม. ขนาดของเสื้อต้องพอดีตัว ไม่ใหญ่หรือคับจนเกินไปและด้านหลังเสื้อไม่มีจีบ 

1.1.1 ให้มีเครื่องหมายโรงเรียนปักท่ีอกเสื้อ เบื้องขวาราวนมติดบนเนื้อผ้าด้วยสีน้ าเงินแก่ เครื่องหมายนี้
ใช้ชื่อย่อของโรงเรียน (วน.ว.กับเลขประจ าตัว) ใช้แบบพิมพ์ธรรมดาขนาด 1-1.5 ซม. ปักไว้ระยะช่องไฟพองามโดยใช้
แบบโรงเรียน เลขประจ าตัวใช้เลขไทย 

1.1.2 ติดเข็มสัญลักษณ์ของโรงเรียน เหนืออักษรย่อโรงเรียน 1 ซม. 
1.1.3 ใช้ปักชื่อและชื่อสกุลที่อกด้านซ้ายเหนือกระเป๋าพองามติดเนื้อผ้าด้วยด้ายไหมสีน้ าเงินแก่และปัก

สัญลักษณ์โรงเรียนในฝันบนชื่อนักเรียน 
1.1.4 ใช้ปักจุดแสดงสัญลักษณ์ชั้นเรียนด้วยด้ายสีน้ าเงินแก่ ขนาด 0.3 -0.4 ซม. ปักต าแหน่งปลายปก

เสื้อด้านซ้ายในแนวตั้ง ม.4 จ านวน 1 จุด ม.5 จ านวน 2 จุด และ ม.6 จ านวน 3 จุด  
1.1.5 ใช้ปักจุดแสดงลักษณะสัญลักษณ์ชั้นเรียนด้วยด้ายสีน้ าเงินแก่ ขนาด 0.3 -0.4 ซม. ปักต าแหน่ง

ปลายปกเสื้อด้านซ้ายในแนวตั้ง ม.4 จ านวน 1 จุด ม.5 จ านวน 2 จุด และ ม.6 จ านวน 3 จุด 
1.2 กางเกง ผ้าสีด า แบบกางเกงไทยขาสั้นเหนือเข่าพันกลางลูกสะบ้าประมาณ 5 ซม. ปลายขาพับชาย

เข้าข้างในกว้าง 5 ซม. ผ่าตรงหน้าติดซิปซ่อนไว้ข้างในกรกะเป๋าตามแนวตะเข็บ ข้างละ 1 กระเป๋า เวลาสวมให้ทับ
ชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย ความกว้างของขากางเกง 8-12 ซม. ห่างจากขาเมื่อยืนตรง  

1.3 เข็มขัด หนังสีด าขนาดกว้างตั้งแต่ 2.5-4 ซม. ตามส่วนขนาดของตัวนักเรียนหัวเข็มขัดเป็นโลหะรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบชนิดหัวกลัด หนังสีเดียวกันกับเข็มขัด 1 ปลอก ส าหรับสอดปลายเข็มขัด ให้คาดทับกางเกง 

1.4 รองเท้า หุ้มส้นชนิดผูก หนังหรือผ้าใบสีด าไม่มีลวดลาย (สายรองเท้าเป็นสีเดียวกันกับรองเท้า) 
1.5 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาวแบบธรรมดาไม่มีลวดลาย ยาวไม่เกินครึ่งน่องไม่พับปลายสูงเลยตาตุ่ม 
1.6 ผม ให้ตัดผมทรงนักเรียนตัดเกรียนชิดผิวหนังศีรษะ กลางศีรษะและข้างหน้ายาวไม่เกิน 4 ซม. หรือไว้

รองทรงสูง ห้ามใส่ครีมหรือน้ ามันไม่ไว้จอนและหนวดเครา 
1.7 มีเครื่องแบบของกิจกรรมต่างๆ 
1.8 ชุดพลศึกษา ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
1.9 ชุดพ้ืนเมือง ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
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2. นักเรียนหญิง 
2.1 เสื้อ ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร คอเชิ้ตผ่าอกตลอด ที่อกท าเป็นสาบเข้าข้างในกว้าง 3 ซม. ติดกระดุม

กลมสีขาว 3 เม็ด แขนสั้นเหนือข้อศอก ต้นแขนและปลายแขนจีบเล็กน้อย ปลายแขนประกอบด้วยผ้า 2 ชิ้น กว้าง 3 
ซม. เสื้อแบบเอวปล่อยยาว เลยเอวลงไปพอสมควร เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง 

2.1.1 เสื้อชั้นใน หากสวมเสื้อชั้นในหลังสั้น ต้องสวมเสื้อชั้นในสีขาวหนาทับอีกชั้นหนึ่ง 
2.1.2 ให้มีเครื่องหมายโรงเรียนปักที่อกเสื้อด้านซ้ายหรือราวนม ติดบนเนื้อผ้าด้วยด้ายสีน้ าเงินแก่ 

เครื่องหมาย ที่ใช้ชื่อย่อของโรงเรียน (วน.ว กับเลขประจ าตัว) ขนาด 1-1.5 ซม. ปักไว้ในระยะช่องไฟพองาม         
เลขประจ าตัวใช้เลขไทย 

2.1.3 ติดเข็มสัญลักษณ์ของโรงเรียน เหนืออักษรย่อโรงเรียน 1 ซม.  
2.1.4 ให้ปักชื่อและสกุลที่อกเสื้อเบื้องซ้ายหรือราวนม ติดบนเนื้อผ้าด้วยด้ายสีน้ าเงินแก่และปัก

สัญลักษณ์โรงเรียนในฝันบนชื่อนักเรียน 
2.1.5 ให้ปักจุดแสดงสัญลักษณ์ชั้นเรียน ด้วยด้ายสีน้ าเงินแก่ ขนาด 0.3-0.4 ซม. ปักต าแหน่งปลายปก

เสื้อด้ายซ้ายในแนวตั้ง ม.4 จ านวน 1 จุด ม.5 จ านวน 2 จุด ม.6 จ านวน 3 จุด 
2.2 กระโปรง ผ้าสีกรมท่าเกลี้ยงไม่มีลวดลาย กระโปรงแบบธรรมดาด้านหน้าและหลังพับเป็นกลีบข้างละ

สามกลีบ หันกลีบออกด้านนอก เย็บติดกลีบขอบด้านล่างมาระหว่าง 6-12 ซม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม 
กระโปรงยาวใต้เข่า 4-7 ซม. 

2.3 เขม็ขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดสีเงินสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด 
2.4 รองเท้า แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเท้าหนังไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม. 

หรือเป็นผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลายชนิดมีสายผูก 
2.5 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสั้นสีขาวแบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย พับตรงข้อเท้าสูงเลยตาตุ่ม 
2.6 ผม ไม่ดัด ตัดธรรมดา ไม่ซอย ไม่ดัดม้วนปลาย ไม่ฉีดสเปรย์หรือยีผม ให้ตัดตรงติ่ง หรือไม่เกินคอเสื้อ 

หรือไว้ผมยาวรวบและผูกโบสีม่วงไม่ถักเปีย 
2.7 มีเครื่องแบบกิจกรรมต่างๆ 
2.8 ชุดพลศึกษา ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
2.9 ชุดพ้ืนเมือง ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

 
หมายเหตุ 
1. นักเรียนชายเรียนลูกเสือแต่งเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
2. นักเรียนหญิงเรียนเนตรนารีแต่งเครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
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( ตัวอย่างใบลา ) 
แบบฟอร์มใบลานักเรียน 

 
บ้านเลขท่ี…………หมู่ที่……… ต าบล..................... 
อ าเภอ…………………….. จังหวัด…………………….. 

 

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

เรื่อง    ขออนุญาตลา………………… 
 

เรียน    ครูประจ าวิชาและครูที่ปรึกษาชั้น ม........./........ที่เคารพ 
 

ด้วยข้าพเจ้า(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)……………….………………………………………………….……………….. 
นักเรียนชั้น ม………/……….. ไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติได้ เนื่องจาก.............................................................. ........... 
........................................................................................................ .................................................................................
ข้าพเจ้าจึงขออนุญาต ลาปุวย/ลากิจ ตั้งแต่วันที่......... เดือน..................พ.ศ..............ถึงวันที่ ...... เดือน .......................
พ.ศ. .............เป็นเวลา ........... วัน 

 

เมื่อครบก าหนดแล้ว ข้าพเจ้าจะมาเรียนตามปกติ 
 
 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 
 
ลงชื่อ ............................................ นักเรียนชั้น ม……./……. 

(........................................) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................เป็นผู้ปกครองของนักเรียน
(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)……………….……………………………………………………………..นักเรียนชั้น ม………/………..
ขอรับรองว่าข้อความในจดหมายเป็นความจริง 
 
 
 

ลงชื่อ……………….................................. 
(.................................................) 

ผู้ปกครอง 
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การบริการสถานที่จอดยานพาหนะ 
 

โรงเรียนมีพ้ืนที่ส าหรับใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและบริการสถานที่ ส่วนสถานที่จอดรถนักเรียนนั้น  
โรงเรียนต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย นักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะมาโรงเรียน โรงเรียนจะ
สนับสนุนให้เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน โดยน ารถจักรยานยนต์มาจอดในโรงเก็บรถของ
โรงเรียน และขอก าชับให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกครั้ง เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และจะได้ปฏิบัติตามกฎจราจร 
 
ข้อปฏิบัติในการน ายานพาหนะมาโรงเรียน 

1. โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนโดยสารรถยนต์รับจ้างมาในบริเวณโรงเรียนและลงตามจุดที่ก าหนดให้ 
2. นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรภายในโรงเรียน 
3. นักเรียนผู้ใช้ยานพาหนะทุกคนจะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง ค าตักเตือนของครูเวรประจ าวัน และผู้ปฏิบัติ

หน้าที่ควบคุมการจราจรภายในโรงเรียน 
4. นักเรียนผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์จะต้องขับข่ีด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายในโรงเรียน 
5. นักเรียนผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์และผู้ซ้อน ต้องสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
6. นักเรียนผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทุกคันจะต้องมีเสียงดังไม่เกินกว่าปกติ 
7. นักเรียนจะต้องลงจากรถท่ีประตูโรงจอดรถ เพ่ือแสดงความเคารพต่อครูที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความ

เรียบร้อย แล้วจูงรถจักรยานยนต์เข้าไปจอดในจุดที่ก าหนดในโรงเก็บรถจักรยานยนต์ 
8. ส าหรับนักเรียนที่จะน ารถจักรยานยนต์มาในเวลาเช้าและเวลาเลิกเรียนจะต้องมาน ารถจักรยนต์ เข้า – 

ออกตามที่โรงเรียนก าหนด 
9. นักเรียนเมื่อน ารถจักรยานยนต์ มาโรงเรียนจะต้องน าไปเก็บท่ีโรงรถจักรยานยนต์ให้เป็นระเบียบตาม

สถานที่ที่ทางโรงเรียนก าหนดไว้ 
10. นักเรียนที่จะน ารถจักรยานยนต์ มาโรงเรียนจะต้องปูองกันทรัพย์สินของนักเรียนเองโดยใส่กุญแจให้

เรียบร้อยและแข็งแรง เพื่อปูองกันรถจักรยานยนต์สูญหาย 
11. ห้ามนักเรียนทุกคนเข้าไปในบริเวณท่ีเก็บรถในเวลา 08.30 น.– 15.30น. ก่อนได้รับอนุญาตจาก รปภ. 
12. นักเรียนไม่ควรให้ผู้หนึ่งผู้ใดขอยืมรถจักรยานยนต์ไปใช้ตามล าพังเพ่ือปูองกันมิให้ผู้อื่นลอกแบบกุญแจ

รถจักรยานยนต์ 
13. นักเรียนที่น ารถจักรยานยนต์เข้ามาโรงเรียนฝุาฝืนระเบียบของโรงเรียน หรือขัดค าสั่งค าเตือนของครู 

หรือผู้ปฎิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนน ารถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรียนอีก
ต่อไป 

14. ห้ามนักเรียนน าบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณท่ีเก็บรถจักรยานยนต์ของทางโรงเรียน 
15. นักเรียนผู้ใช้รถจักรยานยนต์เมื่อมาภายหลัง เวลา 08.30 น. ให้จูงรถจักรยานยนต์มาจอดเก็บไว้ใน

โรงรถจักรยานยนต์ 
16. นักเรียนผู้ใช้รถจักรยานยนต์จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร คือ บรรทุกได้ไม่เกิน 2 คน 
17. นักเรียนไม่ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในลักษณะหวาดเสียว อันตราย หรืออันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ 
18. โรงเรียนไม่อนุญาตให้น ารถจักรยานยนต์ออกจากโรงเก็บรถจักรยานยนต์ จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน 
19. นักเรียนที่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียน ให้ยื่นใบขออนุญาตเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่รับผิดชอบ

โรงเก็บรถจักรยานยนต์ โดยแสดงใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน หลังเสร็จสิ้นภารกิจให้น ารถจักรยานยนต์ไป
เก็บไว้ในโรงเก็บรถจักรยานยนต์เช่นเดิม 
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กิจกรรมนักเรียน 
 
กิจกรรมที่นักเรียนทุกคนต้องท าร่วมกัน 

1. วันไหว้ครู (วันพฤหัสบดีแรกหรือที่สองของเดือนมิถุนายน) เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระคุณครู นักเรียน
ร่วมกันจัดจัดท าพานดอกไม้ พานธูปเทียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู 

2. วันเข้าพรรษา นักเรียนทุกคนต้องจัดกิจกรรมทางศาสนา ร่วมกันจัดธูปเทียนดอกไม้ และตกแต่งเทียนจ าน า
พรรษา เพื่อน าไปถวายวัดต่างๆ 

3. วันลอยกระทง นักเรียนต้องช่วยกันจัด และตกแต่งกระทงพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมแห่กระทง ตามที่โรงเรียน
ก าหนด 

4. วันกีฬาสี จัดการแข่งขันกีฬาสี ระหว่างกลุ่มสีในโรงเรียน 
5. วันพัฒนาโรงเรียน นักเรียนจะต้องช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม มีบรรยากาศที่ดียิ่งขึ้น 
6. วันเข้าค่ายชุมนุมต่างๆ วันเปิดและปิดชุมนุมต่างๆ นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมที่ตนเองเลือก 
7. วันเด็กแห่งชาติ นักเรียนทุกคนจะต้องมารับฟังสาส์นจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและรับโอวาทจากท่าน

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
8. วันธรรมสวนะ โรงเรียนได้อาราธนาพระสงฆ์มาเทศน์สั่งสอนนักเรียน 
9. วันปฐมนิเทศและวันปัจฉิมนิเทศ เป็นวันเปิดเรียนและวันที่นักเรียนจบการศึกษา จะต้องเข้ารับฟังการอบรมสั่ง

สอนจากครู 
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เครื่องแต่งกายนักเรียน ม.ต้น 

โรงเรียนวังเหนือวิทยา 

นักเรียนหญิงผมทรงนกัเรียนตัดสัน้ โดยปลาย
ผมยาวเสมอติ่งหู หรอืเสมอไม่เกนิคอเสื้อ 

ไม่แต่งหน้าทาปาก 

ให้ปักจุดแสดงสญัลักษณ์ชั้นเรียน ด้วยด้าย         
สีน้ าเงนิแก่ขนาด 0.3-0.4 ซม. ปักต าแหน่งเหนือ 
และกึ่งกลางปูายชื่อสกุล ม.1 จ านวน 1 จุด        
ม.2 จ านวน 2 จุด และม.3 จ านวน 3 จุด ปาก 

ใช้ปักเสื้อและสกุลทีอ่กเสือ้เบ้ืองซ้ายหรอื   
ราวนม
ติด
 คอซองสีเดียวกับกระโปร่ง                      

ชายเป็นรูปสามเหลี่ยม กว้างไม่เกิน 5 ซม. 

บนเนือ้ผ้าด้วยด้ายหรอืไหมสีน้ าเงนิแก ่

คอซองสีเดียวกับกระโปร่ง                      
ชายเป็นรูปสามเหลี่ยม กว้างไม่เกิน 5 ซม. 

แขนเสื้อยาวเหนือศอก ประมาณ 5 ซ.ม. 

ปักชื่อย่อของโรงเรียน (วน.ว.กับ          
เลขประจ าตัว) ขนาด 1-1.5 ซม. ปักไว้ใน
ระยะช่องไฟพองาม เลขประจ าตัวใชเ้ลข
ไทย ตัวเสื้อไม่คับหรอืใหญ่เกนิไป 
ติดกระเป๋า 1 ใบที่ชายเสื้อด้านขวา 

กระโปรง ผ้าสกีรมท่าเกลี้ยงไม่มีลวดลาย 
กระโปรงแบบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลัง
พับเป็นกลีบ ข้างละ 3 กลีบ หันกลีบออก   
ด้านนอก เย็บติดกลีบขอบด้านลา่งมาระหวา่ง 
6-12 ซม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพอ
งาม กระโปรงยาวใต้เข่า 4-7 ซม. 

ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสัน้สีขาวแบบธรรมดา ไมม่ี
ลวดลาย พับตรงขอ้เท้าสูงเลยตาตุม่ 

รองเท้า แบบหุ้มส้นสีด า หุ้มปลายเท้า หัวมน 
หนังไม่มีลวดลาย ชนิดมีสายรัดหลังเท้า    
ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม. 

กางเกง ผ้าสกีาก ีแบบกางเกงไทยขาสั้น
เหนือเข่าพน้กลางลกูสะบ้าประมาณ 5 ซม. 
ปลายขาพับชายเข้า ข้างในกว้าง 5 ซม.   
ผ่าตรงหน้าติดซิปซ่อนไว้ข้างในกระเป๋า 
ตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า เวลา
สวมให้ทับชายเสือ้ไว้ให้เรียบร้อยความ
กว้างของขากางเกง 8-12 ซม. ห่างจากขา
เมื่อยืนตรง 

ผมทรงนกัเรียน เกรียน ไม่รองหวี 
หรือรองทรงสูงด้านหน้าและด้านบน
ยาวไม่เกิน 3 เซนตเิมตร 

เสื้อ แบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บาง
จนเกินควร ผ่าอกตลอด สาบทีอ่กเสื้อ
กว้าง 4 ซม. ใช้กระดมุสีขาวกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. แขนสัน้
เพียงข้อศอกมกีระเป๋าติดแนวราวนม
ด้านซ้าย 1 กระเป๋า ขนาด กว้าง 8-12 
ซม.และลกึตั้งแต่ 10-15 ซม. ขนาดของ
เสื้อตอ้งพอดตีัวไม่ใหญ่หรอืคับ
จนเกินไปและด้านหลังเสื้อไม่มจีีบ 

ปักจุดแสดงสัญลกัษณ์ชัน้เรียนด้วยด้าย
สีน้ าเงนิแก่ ขนาด 0.3-0.4 ซม. ปัก
ต าแหน่งเหนือ และกึ่งกลาง ปูายชื่อ
สกุล ม.1 จ านวน 1 จุด ม.2 จ านวน 2 
จุด และ ม.3 จ านวน 3 จดุ 

ปักชื่อและชือ่สกุลที่อกเสือ้ด้านซ้ายเหนือ
กระเป๋าพองามติดเนื้อผ้าด้วยไหม         
สีน้ าเงนิแก่  

ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสนี้ าตาลแบบธรรมดาไม่มี
ลวดลาย ยาวไม่เกนิครึ่งน่องไม่พับปลาย   
สูงเลยตาตุ่ม 

ปักชื่อย่อของโรงเรียน (วน.ว.กับ          
เลขประจ าตัว) ขนาด 1-1.5 ซม. ปกัไว้
ในระยะชอ่งไฟพองาม เลขประจ าตวั
ใช้เลขไทย 

เข็มขดั หนังสนี้ าตาล ขนาดกว้างตั้งแต่ 2.5-4 ซม.
เป็นโลหะรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าแบบชนิดหัวกลดั       
มีปลอกหนังสีเดียวกับเขม็ขัด 1 ปลอก ส าหรับสอด
ปลายเข็มขัด ให้คาดทับกางเกง   

รองเท้า หุ้มส้นชนิดผกู ผ้าสีน้ าตาล         
ไม่มีลวดลาย (สายรองเท้าเป็นสีเดียวกับ
รองเท้า) 

*ห้ามสวมเคร่ืองประดับ ตกแต่งร่ายกาย 
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เครื่องแต่งกายนักเรียน ม.ปลาย 

โรงเรียนวังเหนือวิทยา 

หญิงจะไว้ทรงนกัเรียนตัดสัน้ หรือผมยาวก็
ได้ กรณีไว้ผมยาวให้รวบเรียบร้อย ผกูด้วย
โบว์สีม่วง ถ้าไว้ผมสัน้ ให้ตัดยาวไม่เกินคอ
เสื้อ)ไม่อนุญาตให้ถกัเปีย 

เสื้อ ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร คอเชิ้ต
ผ่าอกตลอด ที่อกท าเป็นสาบเข้าข้างใน
กว้าง 3 ซม. ติดกระดุมกลมสีขาว 3 เม็ด 
แขนสัน้เหนือขอ้ศอก ตน้แขนและปลาย
แขนจีบเล็กนอ้ย ปลายแขนประกอบด้วย
ผ้า 2 ชิ้น กว้าง 3 ซม. เสือ้แบบเอวปล่อย
ยาว เลยเอวลงไปพอสมควร เวลาสวมให้
สอดชายเสือ้ไว้ในกระโปรง 

ให้ปักจุดแสดงสญัลักษณ์ชั้นเรียน ด้วยด้ายสี
น้ าเงินแก่ ขนาด 0.3-0.4 ซม. ปักต าแหน่ง
ปลายปกเสื้อด้ายซ้ายในแนวตั้ง ม.4 จ านวน 
1 จุด ม.5 จ านวน 2 จดุ ม.6 จ านวน 3 จุด 
หญิงจะไว้ทรงนกัเรียนตัดสัน้ หรือผมยาวก็
ได้ กรณีไว้ผมยาวให้รวบเรียบร้อย ผกูด้วย
โบว์สีม่วง ถ้าไว้ผมสัน้ ให้ตัดยาวไม่เกินคอ
เสื้อ)ไม่อนุญาตให้ถกัเปีย 

ปักชื่อและสกุลทีอ่กเสื้อเบ้ืองซ้ายหรือราวนม 
ติดบนเนือ้ผ้าดว้ยด้ายสีน้ าเงนิแก ่

ปักที่อกเสื้อด้านซ้ายหรือราวนม ติดบน
เนื้อผา้ด้วยด้ายสีน้ าเงนิแก่ เครือ่งหมาย ที่ใช้
ชื่อย่อของโรงเรียน (วน.ว กับเลขประจ าตัว) 
ขนาด 1-1.5 ซม. ปักไว้ในระยะชอ่งไฟพอ
งาม เลขประจ าตวัใช้เลขไทย 

ติดเข็มสญัลกัษณ์ของโรงเรียน เหนอือกัษร
ย่อโรงเรียน 1 ซม. 

เข็มขดัหนังสีด า หวัเขม็ขัดสเีงิน
สี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด 
กระโปรง ผ้าสกีรมท่าเกลี้ยงไม่มีลวดลาย 
กระโปรงแบบธรรมดาด้านหน้าและหลังพับ
เป็นกลีบข้างละสามกลีบ หันกลีบออกด้าน
นอก เย็บติดกลีบขอบด้านล่างมาระหว่าง  

6-12 ซม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพอ
งาม กระโปรงยาวใต้เข่า 4-7 ซม. 

รองเท้า แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมน 
ชนิดมีสายรดัหลังเทา้หนังไม่มีลวดลาย ส้น
สูงไม่เกนิ 3 ซม. หรือเป็นผ้าใบสีด า ไม่มี
ลวดลายชนิดมีสายผูก 

ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสัน้สีขาวแบบธรรมดา ไมม่ี
ลวดลาย พับตรงขอ้เท้าสูงเลยตาตุม่ 

ผมทรงนกัเรียน หรอืผมรองทรงสูง ด้านหนา้
และตรงกลางศีรษะยาวไม่เกิน 5 เซนตเิมตร
รองเท้า) 
เสื้อแบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บาง
เกนิควร ผ่าอกตลอด สาบทีอ่กเสื้อกว้าง 
4 ซม. ใช้กระดุมสขีาวกลม ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางไมเ่กนิ 1 ซม. แขนสั้น
เพียงข้อศอกมกีระเป๋าติดแนวราวนม
ด้านซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้าง 8-12 
ซม. และลกึตั้งแต่ 10-15 ซม. ขนาดของ
เสื้อตอ้งพอดตีัว ไม่ใหญ่หรอืคับจนเกินไป
และด้านหลังเสื้อไมม่ีจีบ) 

กางเกง ผ้าสีด า แบบกางเกงไทยขาสั้นเหนอื
เข่าพันกลางลกูสะบ้าประมาณ 5 ซม. ปลาย
ขาพับชายเข้าข้างในกว้าง 5 ซม. ผ่า
ตรงหน้าติดซิปซ่อนไว้ข้างในกรกะเป๋าตาม
แนวตะเข็บ ข้างละ 1 กระเป๋า เวลาสวมให้
ทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย ความกว้างของขา
กางเกง 8-12 ซม. ห่างจากขาเมือ่ยืนตรง ) 

เข็มขดั หนังสีด าขนาดกว้างตั้งแต่ 2.5-4 ซม. 
ตามส่วนขนาดของตวันกัเรียนหัวเข็มขดัเป็น
โลหะรูปสี่เหลี่ยมผนืผ้าแบบชนดิหัวกลดั 
หนังสีเดียวกันกับเขม็ขัด 1 ปลอก ส าหรับ
สอดปลายเข็มขัด ให้คาดทับกางเกง) 

ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาวแบบธรรมดาไมม่ี
ลวดลาย ยาวไม่เกนิครึ่งน่องไม่พับปลายสูง
เลยตาตุ่ม 

รองเท้า หุ้มส้นชนิดผกู หนังหรอืผ้าใบสีด า
ไม่มีลวดลาย (สายรองเท้าเป็นสีเดียวกันกับ
รองเท้า) 

ปักชื่อและสกุลทีอ่กเสื้อเบ้ืองซ้ายหรือราวนม 
ติดบนเนือ้ผ้าดว้ยด้ายสีน้ าเงนิแก ่

ติดเข็มสญัลกัษณ์ของโรงเรียน เหนอือกัษร
ย่อโรงเรียน 1 ซม. 
ปักที่อกเสื้อด้านซ้ายหรือราวนม ติดบน
เนื้อผา้ด้วยด้ายสีน้ าเงนิแก่ เครือ่งหมาย ที่ใช้
ชื่อย่อของโรงเรียน (วน.ว กับเลขประจ าตัว) 
ขนาด 1-1.5 ซม. ปักไว้ในระยะชอ่งไฟพอ
งาม เลขประจ าตวัใช้เลขไทย 

*ห้ามสวมเคร่ืองประดับ ตกแต่งร่ายกาย 
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เครื่องแต่งกาย 

ชุดพละ ม.ต้น และ ม.ปลาย 

โรงเรียนวังเหนือวิทยา 

ปักชื่อและสกุลทีอ่กเสื้อเบ้ืองซ้ายหรือราวนม 
ติดบนเนือ้ผ้าดว้ยด้ายสีน้ าเงนิแก ่

ให้ปักจุดแสดงสญัลักษณ์ชั้นเรียน ด้วยด้ายสี
น้ าเงินแก่ ขนาด 0.3-0.4 ซม. ปักต าแหน่ง
ปลายปกเสื้อด้ายซ้ายในแนวตั้ง ม.4 จ านวน 
1 จุด ม.5 จ านวน 2 จดุ ม.6 จ านวน 3 จุด 

เครื่องแต่งกาย 

ชุดพื้นเมือง ม.ต้น และ ม.ปลาย 

โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
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เครื่องแต่งกาย 

 ลูกเสือ-เนตรนารี และ นักศึกษาวิชาทหาร 
โรงเรียนวังเหนือวิทยา 

       ลูกเสือ-เนตร
นารี 

       นักศึกษาวิชาทหาร
นารี 
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คณะผู้จัดท า 
 
1. นายประวิทย์  ค าพันธ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
2. นายสุทัศน์  ไชยมูลเงิน หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
3. นายกุศล  ไชยศรี หัวหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
4. นายธงชัย  สระแก้ว เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมระเบียบวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
5. นางวิรากานต์  ปั้นรูป เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมระเบียบวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
6. คณะครกูลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 

 
คณะที่ปรึกษา 

 
1. นายด ารงค์  ตุลาสืบ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
2. นางสิริประทุม  โตนะโพ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. นายสมชาย  พันธ   สันติกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ 
4. นายปรัชญ์  มาวิเลิศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา กลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. นายกฤติน  พันธุระ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา กลุ่มบริหารท่ัวไป 
6. นายประวิทย์  ค าพันธ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 


