ระเบียบโรงเรียนดวงกมล
ว่าด้วยการปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนดวงกมล มีความมุ่งหมายที่จะอบรมนักเรียนให้เป็นคนดี มีความประพฤติเรียบร้อยและเป็น
ผู้ที่อยู่ในระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติใน
อนาคต จึงได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการปกครองเพื่อควบคุมความประพฤติของนักเรียนไว้ ดังนี้
หมวด ๑
นิยามศัพท์
๑. ระเบียบนี้ใช้ชื่อว่า “ระเบียบควบคุมความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนดวงกมล พ.ศ. ๒๕๖๑”
๒. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแก้ไขระเบียบนี้
๓. ครู หมายถึง “บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียนดวงกมล”
๔. นักเรียน หมายถึง “นักเรียนโรงเรียนดวงกมล”
๕. ผู้ปกครอง หมายถึง “ บิดา , มารดา หรือผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ร่วมด้วย”
๖. โรงเรียน หมายถึง “โรงเรียนดวงกมล”
๗. คณะกรรมการฝ่ายปกครอง หมายถึง “ครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นฝ่ายปกครอง”
หมวด ๒
ระเบียบปฏิบัติ การแต่งกายนักเรียน
การแต่งกายนักเรียน
ระดับอนุบาล
๑. เสื้อนักเรียนชาย
๑.๑ เสื้อสีขาวปกเชิ้ตคอตั้ง ผ่าหน้า มีกระเป๋าแปะหน้าอกด้านซ้ายเอวจั้ม
๑.๒ ปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสีแดงเหนือกระเป๋า
๑.๓ ปักชื่อย่อโรงเรียน (ด.ก.) ด้วยไหมสีแดงหน้าอกด้านขวา
๑.๔ สวมผ้ากันเปื้อนสีน้าเงินขิบเหลืองทับชุดนักเรียนและปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสีขาว
เหนือกระเป๋า
๑.๕ กางเกงนักเรียนสีแดง
๑.๖ ถุงเท้านักเรียนลูกฟูกเล็กแบบสั้น สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย
๑.๗ รองเท้านักเรียนหนังสีดามีสายรัดหุ้มส้นหัวมน ไม่มีลวดลายส้นสูงไม่เกิน ๓ ซ.ม.
และห้ามพับสายรัดไปข้างหลังส้นเท้า
๒. เสื้อนักเรียนหญิง
๒.๑ เสื้อสีขาวปกคอบัว ผ่าหน้า มีกระเป๋าแปะหน้าอกด้านซ้าย
๒.๒ ปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสีแดงเหนือกระเป๋า

๒.๓ ปักชื่อย่อโรงเรียน (ด.ก.) ด้วยไหมสีแดงหน้าอกด้านขวา
๒.๔ สวมผ้ากันเปื้อนสีน้าเงินขิบเหลืองทับชุดนักเรียนและปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสี
เหลืองเหนือกระเป๋า
๒.๕ กระโปรงนักเรียน สีแดง มีจีบรอบ
๒.๖ ถุงเท้านักเรียนลูกฟูกเล็กแบบสั้น สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย เมื่อพับเสร็จแล้วต้องได้ ๓
นิ้ว
๒.๗ รองเท้านักเรียนหนังสีด้ามีสายรัดหุ้มส้นหัวมน ไม่มีลวดลายส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม. และ
ห้ามพับสายรัดไปข้างหลังส้นเท้า
๓. ชุดพลศึกษา
๓.๑ ให้ใช้เสื้อคอโปโลสีแดง ตามแบบที่โรงเรียนกาหนด มีเครื่องหมายโรงเรียนที่กระเป๋า
เสื้อด้านซ้าย
๓.๒ กางเกงเป็นกางเกงขาสั้น ผ้ายืดแบบกางเกงวอร์มสีกรมท่า ทั้งชายและหญิง
๓.๓ รองเท้าใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวหุ้มสั้น ถุงเท้าลูกฟูกเล็กแบบสั้นสีขาว ทั้งนักเรียนชาย
และนักเรียนหญิง ส่วนนักเรียนหญิงเมื่อพับเสร็จแล้วต้องได้ ๓ นิ้ว
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
๑. เสื้อนักเรียนชาย
๑.๑ เสื้อสีขาวปกเชิ้ตคอตั้ง ผ่าหน้า มีกระเป๋าแปะหน้าอกด้านซ้าย
๑.๒ ปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสีแดงเหนือกระเป๋า และปักชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษใต้ชื่อ
จริง หน้าอกด้านซ้ายตรงกระเป๋าเสื้อให้ปักตราโรงเรียนดวงกมล (เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓)
๑.๓ ปักชื่อย่อโรงเรียน (ด.ก.) ด้วยไหมสีแดงหน้าอกด้านขวา และปักดาวเหนือตัวอักษร
(ด.ก.) ในระดับชั้น ป.๑ หนึ่งดวง ป.๒ สองดวง ป.๓ สามดวง ให้ปักเพิ่มขึ้นในลักษณะตามยาวของ
ตัวอักษรย่อโรงเรียน
๑.๔ กางเกงนักเรียนขาสั้นสีกรมท่า ผ้าเนื้อเรียบมีจีบด้านหน้ามีหูกางเกงใช้สอดเข็มขัด
กว้าง ๑ ซม. จานวน ๕ หู มีกระเป๋าข้างละ ๑ ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง
๑.๕ เข็มขัดหนังสีดาไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดโลหะ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
๑.๖ ถุงเท้านักเรียนลูกฟูกเล็กแบบสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย
๑.๗ รองเท้านักเรียนผ้าใบสีดาหุ้มส้น ไม่มีลวดลายชนิดผูกเชือก
๒. เสื้อนักเรียนหญิง
๒.๑ เสื้อสีขาวปกคอบัว ผ่าหน้า มีกระเป๋าปะชายเสื้อด้านขวา และมีโบว์สีกรมท่าติดอยู่ที่
คอเสื้อ
๒.๒ ปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสีแดงตรงหน้าอกซ้าย และปักชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษใต้
ชื่อจริง หน้าอกด้านซ้ายให้ปักตราโรงเรียนดวงกมล (เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓)

๒.๓ ปักชื่อย่อโรงเรียน (ด.ก.) ด้วยไหมสีแดงหน้าอกด้านขวา และปักดาวเหนือตัวอักษร
(ด.ก.) ในระดับชั้น ป.๑ หนึง่ ดวง ป.๒ สองดวง ป.๓ สามดวง ให้ปักเพิ่มขึ้นในลักษณะตามยาวของ
ตัวอักษรย่อโรงเรียน
๒.๔ กระโปรงนักเรียนสีกรมท่า เนื้อเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลัง พับจีบรอบ
ลึก ๓ ซม. ชายล่างอยู่ไม่ให้เลยเข่าและเลยเข่าลงมาไม่เกิน ๑๐ ซม. มีกระเป๋าด้านขวา ๑ ใบ
๒.๕ ถุงเท้านักเรียนลูกฟูกเล็กแบบสั้น สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย เมื่อพับเสร็จแล้วต้องได้ ๓
นิ้ว
๒.๖ รองเท้านักเรียนหนังสีด้ามีสายรัดหุ้มส้นหัวมน ไม่มีลวดลายส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม. และ
ห้ามพับสายรัดไปข้างหลังส้นเท้า
๓. ชุดพลศึกษา
๓.๑ ให้ใช้เสื้อคอโปโลสีแดง ตามแบบที่โรงเรียนกาหนด มีเครื่องหมายโรงเรียนที่กระเป๋า
เสื้อด้านซ้าย
๓.๒ กางเกงเป็นกางเกงขายาว ผ้ายืดแบบกางเกงวอร์มสีกรมท่า ทั้งชายและหญิง
๓.๓ รองเท้าใช้รองเท้าผ้าใบสีดาหุ้มส้นสาหรับนักเรียนชาย รองเท้าผ้าใบสีขาวหุ้มส้นสาหรับ
นักเรียนหญิง ถุงเท้าลูกฟูกเล็กแบบสั้นสีขาว ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ส่วนนักเรียนหญิงเมื่อพัด
เสร็จแล้วต้องได้ ๓ นิ้ว
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
๑. เสื้อนักเรียนชาย
๑.๑ เสื้อสีขาวปกเชิ้ตคอตั้ง ผ่าหน้า มีกระเป๋าแปะหน้าอกด้านซ้าย
๑.๒ ปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสีน้าเงินเหนือกระเป๋า
๑.๓ ปักชื่อย่อโรงเรียน (ด.ก.) ด้วยไหมสีน้าเงินหน้าอกด้านขวา และปักดาวเหนือตัวอักษร
(ด.ก.) ในระดับชั้น ป.๔ หนึ่งดวง ป.๕ สองดวง ป.๖ สามดวง ให้ปักเพิ่มขึ้นในลักษณะตามยาวของ
ตัวอักษรย่อโรงเรียน
๑.๔ กางเกงนักเรียนขาสั้นสีกรมท่า ผ้าเนื้อเรียบมีจีบด้านหน้ามีหูกางเกงใช้สอดเข็มขัด
กว้าง ๑ ซม. จานวน ๕ หู มีกระเป๋าข้างละ ๑ ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง
๑.๕ เข็มขัดหนังสีดาไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดโลหะ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
๑.๖ ถุงเท้านักเรียนลูกฟูกเล็กแบบสั้น สีขาว ไม่มีลวดลาย
๑.๗ รองเท้านักเรียนผ้าใบสีดาหุ้มส้น ไม่มีลวดลายชนิดผูกเชือก
๒. เสื้อนักเรียนหญิง
๒.๑ เสื้อสีขาวปกคอบัว ผ่าหน้า มีกระเป๋าแปะชายเสื้อด้านขวา และมีโบว์สีกรมท่าติดอยู่ที่
คอเสื้อ
๒.๒ ปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสีน้าเงินตรงหน้าอกซ้าย

๒.๓ ปักชื่อย่อโรงเรียน (ด.ก.) ด้วยไหมสีน้าเงินหน้าอกด้านขวา และปักดาวเหนือตัวอักษร
(ด.ก.) ในระดับชั้น ป.๔ หนึง่ ดวง ป.๕ สองดวง ป.๖ สามดวง ให้ปักเพิ่มขึ้นในลักษณะตามยาวของ
ตัวอักษรย่อโรงเรียน
๒.๔ กระโปรงนักเรียนสีกรมท่า เนื้อเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลัง พับจีบรอบ
ลึก ๓ ซม. ชายล่างอยู่ไม่ให้เลยเข่าและเลยเข่าลงมาไม่เกิน ๑๐ ซม. มีกระเป๋าด้านขวา ๑ ใบ
๒.๕ ถุงเท้านักเรียนลูกฟูกเล็กแบบสั้น สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย เมื่อพัดเสร็จแล้วต้องได้ ๓
นิ้ว
๒.๖ รองเท้านักเรียนหนังสีด้ามีสายรัดหุ้มส้นหัวมน ไม่มีลวดลายส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม. และ
ห้ามพับสายรัดไปข้างหลังส้นเท้า
๓. ชุดพลศึกษา
๓.๑ ให้ใช้เสื้อคอโปโลสีแดง ตามแบบที่โรงเรียนกาหนด มีเครื่องหมายโรงเรียนที่กระเป๋า
เสื้อด้านซ้ายที่
๓.๒ กางเกงเป็นกางเกงขายาว ผ้ายืดแบบกางเกงวอร์มสีกรมท่า ทั้งชายและหญิง
๓.๓ รองเท้าใช้รองเท้าผ้าใบสีดาหุ้มส้นสาหรับนักเรียนชาย รองเท้าผ้าใบสีขาวหุ้มส้นสาหรับ
นักเรียนหญิง ถุงเท้าลูกฟูกเล็กแบบสั้นสีขาว ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ส่วนนักเรียนหญิงเมื่อพับ
เสร็จแล้วต้องได้ ๓ นิ้ว
การแต่งกายชุดลูกเสือสารอง
๑. ให้ใช้เครื่องแบบนักเรียนทั้งชายและหญิง
๒. หมวกแก๊ปลูกเสือสารองสีน้าเงิน มีเครื่องหมายลูกเสือด้านหน้า
๓. ผูกผ้าพันคอลูกเสือสารอง สีน้าเงินขอบเหลืองสวมปลอกรัดหนังสีน้าตาล
๔. ติดเครื่องหมายลูกเสือสารองสีแดงด้านขวาเหนือชื่อนักเรียน ๑ ซม.
๕. ติดแถบป้ายชื่อโรงเรียนตรงแขนเสือด้านขวาต่ากว่าตะเข็บเสื้อ ๑ ซม.
การแต่งกายชุดลูกเสือสามัญ
๑. เสื้อเชิร์ตสีกากี เนื้อเรียบไม่มีลวดลายมีกระเป๋าหน้าอกแบบมีฝาปิดติดกระดุม ๒ ใบ
๒. กางเกงขาสั้นสีกากี เนื้อเกลี้ยงไม่มีลวดลาย
๓. หมวกปีกลูกเสือสามัญ ปีกด้านขวาพับขึ้น ติดเครื่องหมายลูกเสือ
๔. ผูกผ้าพันคอลูกเสือสามัญ สีเหลืองสวมปลอกรัดโลหะสีทองเครื่องหมายลูกเสือสามัญ
๕. ติดป้าย ชื่อ-นามสกุล นักเรียน บนพื้นผ้าขาว ตัวอักษรสีน้าเงิน ไม่มีค้าน้าหน้า เหนือ
กระเป๋าเสื้อด้านขวา ๑ ซม.
๖. ติดแถบป้ายชื่อโรงเรียนตรงแขนเสือด้านขวาต่ากว่าตะเข็บเสื้อ ๑ ซม.
๗. ติดเครื่องหมายลูกเสือสามัญสีแดงด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ๑ ซม.
๘. เข็มขัดหนังสีน้าตาล หัวโลหะเครื่องหมายลูกเสือ
๙. รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น สีน้าตาลแบบผูกเชือก
๑๐. ถุงเท้าสีกากีเนื้อเรียบยาวไม่เกินเข่า ไม่มีลวดลาย

การแต่งกายชุดเนตรนารี
๑. เสื้อเชิร์ตสีเขียวเข้มเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย มีกระเป๋าหน้าอกแบบมีฝาปิดติดกระดุม ๒ ใบ
๒. กระโปรงสีเขียวเข้มเนื้อเกลี้ยงไม่มีลวดลาย มีหูร้อยเข็มขัดกว้าง ๒ นิ้ว จานวน ๕ หู
ชายกระโปรงยาวเลยเข่าลงมา ๑๐ ซม.
๓. หมวกเนตรนารีสีเขียวเข้ม มีเครื่องหมายเนตรนารีด้านหน้า
๔. ผูกผ้าพันคอลูกเสือสามัญ สีเหลืองสวมปลอกรัดโลหะสีทองเครื่องหมายเนตรนารี
๕. ติดป้าย ชื่อ-นามสกุล นักเรียน บนพื้นผ้าขาว ตัวอักษรสีน้าเงิน ไม่มีค้าน้าหน้า เหนือ
กระเป๋าเสื้อด้านขาว ๑ ซม.
๖. ติดแถบป้ายชื่อโรงเรียนตรงแขนเสือด้านขวาต่ากว่าตะเข็บเสื้อ ๑ ซม.
๗. ติดเครื่องหมายลูกเสือสามัญสีแดงด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ๑ ซม.
๘. ติดเครื่องหมายเนตรนารีโลหะสีทองตรงกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
๙. เข็มขัดหนังสีดา หัวโลหะเครื่องหมายเนตรนารี
๑๐. รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น สีขาวแบบผูกเชือก
๑๑. ถุงเท้าลูกฟูกเล็กแบบสั้น สีขาว ไม่มีลวดลาย เมื่อพับเสร็จแล้วต้องได้ ๓ นิ้ว
การแต่งกายชุดไทย
๑. ชุดไทย เป็นชุดส่งเสริมความเป็นไทย โรงเรียนจะด้าเนินการตัดชุดให้ ตามแบบของ
โรงเรียน ทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย
แบบทรงผมนักเรียน
ระดับอนุบาล ประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย (นักเรียนชาย)
๑. ให้ตัดผมสั้นติดศีรษะหรือรองทรงสูงด้านบนยาวไม่เกิน 4 เซนติเมตร
๒. ไม่หวีแสกกลาง ไม่ทาเจลหรือครีมทาผม
๓. ไม่ทาหรือตกแต่งเป็นทรงต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
๔. ห้ามไว้หนวด หรือเครา หรือไว้จอนผม
๕. ไม่เปลี่ยนสีผมเป็นสีต่าง ๆ
ระดับอนุบาล ประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย (นักเรียนหญิง)
๑. อนุญาตให้นักเรียนไว้ผมยาวได้แต่นักเรียนต้องถักเปีย (เปีย ๓ ทั้ง ๑ หรือ ๒ ข้าง)
หรือถ้าไม่ถักเปียต้องรวบให้ตึง ห้ามปล่อยผมยาวสยาย
๒. ไม่ดัดหรือซอย ไม่ทาเจลหรือครีมทาผม
๓. ไม่มีเครื่องประดับผมทุกชนิดยกเว้นกิ๊บธรรมดาสีดา สีน้าตาล และสีน้าเงินเท่านั้น
๔. นักเรียนที่ตัดผมสั้นให้สั้นไม่เกินติ่งหู หรือถ้ายาวปะบ่าต้องรวบให้เรียบร้อย
๕. ไม่เปลี่ยนสีผมเป็นสีต่าง ๆ

แนวปฏิบัติของนักเรียน
โรงเรียนดวงกมล
นักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบโรงเรียนโดยเคร่งครัด และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. การแต่งกาย
๑.๑ นักเรียนหญิงไม่ใส่เสื้อชั้นในเพียงตัวเดียว ให้ใส่เสื้อบังทรง หรือเสื้อยืดคอกลมสีขาวทับ
อีก ๑ ตัว ก่อนใส่เสื้อนักเรียนหญิง
๑.๒ ไม่ประดับเสื้อนักเรียนด้วยสิ่งอื่นๆ นอกจากปักอักษรย่อโรงเรียน ด.ก. , ชื่อ-สกุล ทั้ง
ชายและหญิง
๑.๓ ใส่เสื้อคนอื่นโดยชื่อไม่ตรงกับเจ้าของเสื้อ ให้แก้ไขและบันทึกพฤติกรรมการทาผิด และ
ตรวจซ้าในครั้งต่อไป ลงโทษด้วยการว่ากล่าวตักเตือน ตามระเบียบของโรงเรียน
๑.๔ นักเรียนที่มีไหมปักเสื้อสีซีด ให้กลับไปแก้ไข ภายใน ๑ สัปดาห์ และบันทึกความผิด
๒. งดใช้เครื่องประดับทุกชนิด อนุโลมเฉพาะสร้อยสแตนเลสและสร้อยผ้าร่มสาหรับแขวนพระ (เมื่อ
สวมใส่ต้องซ่อนไว้ในตัวเสื้อ)
๓. ไม่แต่งหน้า คิ้ว ตา ผม ปาก เล็บ ให้ผิดไปจากธรรมชาติ ห้ามไว้เล็บยาว ให้ตัดเล็บสั้น
๔. ห้ามซอย ดัด หนีบผมเป็นลอน ต่อผม ทาสีผมให้ผิดธรรมชาติ แต่ให้ตัดตรงๆ ไม่ให้เว้าแหว่ง
เป็นรูปทรงต่างๆ
๕. การมาโรงเรียน
๕.๑ นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น.
๕.๒ นักเรียนต้องเข้าแถวเคารพธงชาติและทากิจกรรมตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนทุกวันเปิด
เรียน
๕.๓ นักเรียนมาสาย(กรณีธุระจาเป็นจะต้องมีใบรับรองของผู้ปกครองรับรองเท่านั้น)
๕.๔ นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องมีใบลา โดยมีผู้ปกครอง
รับรอง
๕.๕ ต้องเข้าเรียนตามตารางเรียนที่กาหนด
๕.๖ ต้องส่งงาน หรือการบ้านที่ครูมอบหมายให้ทาตามที่กาหนดทุกครั้ง
๕.๗ นักเรียนขาดเรียนเกิน 3 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่ได้
๕.๘ เวลาเลิกเรียนของนักเรียนในแต่ละวัน
ระดับอนุบาล
เลิกเรียนเวลา ๑๕.๓๐ น.
ระดับประถมศึกษา
เลิกเรียนเวลา ๑๖.๓๐ น.
๖. โรงเรียนไม่อนุญาต
๖.๑ ไม่อนุญาตให้นักเรียนรับประทานอาหารนอกโรงเรียน นักเรียนต้องจัดเตรียม มาเอง
หรือรับประทานอาหารที่ทางโรงเรียนจัดให้เท่านั้น
๖.๒ ไม่อนุญาตให้นักเรียนนาโทรศัพท์มือถือ หรือของมีค่าต่าง ๆ มาโรงเรียนเป็นอันขาด
ในกรณีที่จาเป็นต้องนาโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน ผู้ปกครองต้องขออนุญาตจาก ผู้อานวยการ ฝ่ายปกครอง
หรือคุณครูประจาชั้น เป็นกรณีพิเศษ
๗. การออกนอกโรงเรียนทุกครั้งที่แต่งเครื่องแบบทุกประเภท ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย

๘. การเก็บของได้และแจ้งของหาย เมื่อนักเรียนเก็บของตกได้ จะต้องนามามอบไว้ ที่ห้องธุรการ
แล้วแจ้งชื่อผู้เก็บของได้ โรงเรียนจะประกาศหาเจ้าของเพื่อให้นาหลักฐานมารับ
ผู้ใดทาของหายให้แจ้งที่ห้องธุรการเช่นกัน
๙. การทาความเคารพ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
ก. ในห้องเรียน
๑) เมื่อครูผู้สอนเข้ามาในห้องเรียน ให้หัวหน้าห้องเป็นผู้บอกทาความเคารพโดยใช้ คาบอก
ว่า “นักเรียนทั้งหมดตรง” ให้ทุกคนหยุดการกระทาทุกอย่าง ยืนตัวตรงเมื่อหัวหน้าห้องบอกว่า “ทาความ
เคารพ” ให้นักเรียนทุกคนยืนแล้วไหว้ และกล่าว คาว่า “สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ” เมื่อได้รับคาทักทาย
ตอบจากครู จึงเริ่มเรียน และเมื่อหมดเวลาสอนครูจะฝากข้อคิด คาเตือน และก่อนที่ครูจะออกจาก
ห้องเรียนให้หัวหน้าบอกว่า “นักเรียนทั้งหมดตรง ทาความเคารพ” ให้นักเรียนยืนแล้วไหว้ แล้วกล่าวคาว่า
“ขอบคุณครับ” “ขอบคุณค่ะ”
๒) กรณีที่ผู้มาตรวจเยี่ยม หรือผู้ที่ควรเคารพอื่นๆ เข้ามาในห้องเรียน ให้ครูผู้ควบคุมห้อง
สอนอยู่ในขณะนั้น เป็นผู้บอกทาความเคารพ ถ้าไม่มีครูควบคุมห้องสอนอยู่ในขณะนั้น ให้หัวหน้าห้องเป็นผู้
บอกทาความเคารพ นักเรียนยืนด้วยความสารวมและกล่าวคาว่า “ สวัสดีครับ ” “ สวัสดีค่ะ ”
ข. นอกห้องเรียน
๑) ให้แสดงความเคารพต่อครูทุกๆ ท่าน โดยการไหว้แล้วกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ”
“สวัสดีค่ะ”
๒) ขณะที่พบครู หากนักเรียนไม่สามารถยกมือไหว้ได้ เช่น ถือของ ให้นักเรียนหยุด ยืน
ตรงใกล้ครูพอสมควรแล้วกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ” โดยโค้งตัวพองามแล้วเดินผ่านไป
๓) เมื่อสวนทางกับครูในบริเวณโรงเรียน ให้ทาความเคารพด้วยการหยุดยืนตรง หันหน้า
มาทางครูแล้วไหว้ หรือยืนตรงก้มศีรษะเล็กน้อยในอาการสารวม
๔) เมื่อต้องการจะเดินแซงหน้าครูให้พูดว่า “ขออนุญาตค่ะ” “ขออนุญาตครับ” แล้วโน้ม
ตัวลงเล็กน้อยพองามเมื่อเดินผ่านไป
๕) เมื่อจะเดินผ่านครูให้คอ้ มตัวลงพองาม
๖) เมื่อเข้าห้องประชุม ให้หัวหน้านักเรียนบอกว่า “นักเรียน....เคารพ” นักเรียนทุกคนไหว้
ระดับ ๒ (หัวแม่มือจรดปลายจมูก ก้มศีรษะลง ปลายนิ้วแตะระหว่างคิ้ว) แล้วกล่าวคาว่า “สวัสดีค่ะ”
“สวัสดีครับ”
๗) เมื่อครูให้การอบรมนักเรียนหน้าเสาธง ในตอนเช้า ให้หัวหน้านักเรียนหรือตัวแทน
นักเรียน บอกว่า “นักเรียน....เคารพ” นักเรียนทุกคนไหว้ระดับ ๒ แล้วกล่าวคาว่า “สวัสดีค่ะ” “สวัสดี
ครับ”
๘) กรณีมีผู้มาตรวจเยี่ยม หรือผู้ที่ควรเคารพอื่นๆ ตลอดจนผู้ปกครองเข้ามาโรงเรียน ให้
ปฏิบัติตามข้อ ๑-๗
ค. นอกบริเวณโรงเรียน
เมื่อพบครูให้ทาความเคารพโดยยกมือไหว้ หรือกล่าวคาว่า “สวัสดีค่ะ” หรือ “สวัสดี
ครับ” ตามควรแก่สภาพ

ง. เวลาเข้าพบครู
๑) นักเรียนหญิงให้หยุดยืนตรง ห่างครูพอประมาณ ไหว้และย่อตัวลงคุกเข่า หรือยืน ใน
อาการสารวมแบบยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ เมื่อจะกลับออกไปให้ลุกขึ้นยืนไหว้และออกไป (การคุกเข่านั้นกระทา
ตามเหมาะสมกับสถานที่)
๒) นักเรียนชาย ให้หยุดยืนตรงห่างจากครูโดยประมาณ ไหว้แล้วยืนตรงในอาการสารวม
หรือนั่งคุกเข่าตามความเหมาะสมกับสถานที่
๑๐. การปฏิบัติของนักเรียนในโรงอาหารของโรงเรียน
๑๐.๑ เข้าแถวรับอาหารเรียงแถวตามลาดับก่อนหลัง ให้เป็นระเบียบ
๑๐.๒ เมื่อรับอาหารจากคุณครูหรือแม่ครัว ต้องรับประทานอาหารทุกชนิดที่โต๊ะภายในโรง
อาหารเท่านั้น ห้ามนาอาหาร น้า ขนม ทุกชนิดออกนอกบริเวณโรงอาหารโดยเด็ดขาด
๑๐.๓ ห้ามทิ้งเศษขยะ เช่น เศษอาหารหรือถุงพลาสติก แก้วน้า กระดาษ ฯลฯ บนโต๊ะ
หรือใต้โต๊ะอาหาร
๑๐.๔ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นาภาชนะที่ใส่อาหาร ช้อน ส้อม
ตะเกียบ แก้วน้า ฯลฯ ของโรงอาหารไปวางไว้ในภาชนะที่แม่ครัวจัดเตรียมไว้ ให้แยกถ้วย ชาม ช้อน ส้อม
ตะเกียบ แก้วน้า เศษอาหารให้ถูกต้อง
๑๐.๕ กาหนดเวลารับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน ในโรงอาหาร ของโรงเรียนดังนี้
ระดับอนุบาล
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ระดับประถมศึกษา
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
๑๑ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
๑๑.๑ ในกรณีที่นักเรียนมีความจาเป็นที่จะต้องออกไปทาธุระเกิน ๒ คาบเรียน หรือไม่
กลับมาเรียนอีกในวันนั้น นักเรียนจะต้องมีจดหมายรับรองจากผู้ปกครองมาแสดง ต่อครูประจาชั้นหรือฝ่าย
ปกครอง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาต
๑๑.๒ ในกรณีที่นักเรียนมีความจาเป็นต้องออกนอกโรงเรียนไม่เกิน ๒ คาบเรียน ให้
นักเรียนขอใบอนุญาตจาก ฝ่ายปกครอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแทน ที่ห้องธุรการ
๑๑.๓ นักเรียนต้องนาใบอนุญาตนั้นแสดงต่อยามเพื่อออกนอกบริเวณโรงเรียน และนามา
คืนที่ห้องธุรการเมื่อกลับมาถึง
๑๑.๔ ในกรณีที่ผู้ปกครองมารับนักเรียนเพื่อออกไปทากิจธุระใด ๆ ก็ตาม นักเรียน ต้องให้
ผู้ปกครองไปขออนุญาตจาก ฝ่ายปกครอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแทน ที่ห้องธุรการ เพื่อรับและเขียน
บันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนและนักเรียนต้องขออนุญาตครูผู้สอน ในคาบเรียนนั้นด้วย
๑๒.๕ ในกรณีที่นักเรียนป่วยและต้องการกลับไปพักผ่อน นักเรียน ต้องได้รับอนุญาตจากครู
พยาบาล หรือครูประจาชั้นก่อนแล้วจึงขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ฝ่ายปกครองหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายแทน และโรงเรียนจะบริการดังนี้
1. นักเรียนเดินทางกลับเอง
2. โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ปกครองมารับ
๑๒. การร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียนในวันเปิดทาการ
นักเรียนที่มีจุดประสงค์ไปทากิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับชุมชนภายนอกโรงเรียน ซึ่งไม่ใช่
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดแข่งขันกีฬา กรีฑา ฟ้อนรา ร้องเพลง ฯลฯ นักเรียนต้องให้
ผู้ปกครองหรือผู้นาชุมชนมีจดหมายมาขออนุญาต และชี้แจงเหตุผลถึงผู้อานวยการโรงเรียน เมื่อได้รับ

อนุญาตแล้วจึงไปทากิจกรรมได้ โดยโรงเรียนจะนับเป็นเวลาเรียนให้ตามปกติ หากไม่ปฏิบัติจะถือว่าขาดเรียน
โดยไม่ทราบเหตุผล
๑๓. โรงเรียนจะตรวจความเรียบร้อย ของเครื่องแต่งกาย ทรงผม ทุกต้นเดือน ในระหว่างวันที่ ๑
– ๕ ของทุกเดือน หรือ ภายในสัปดาห์แรกของเดือน โดยครูประจาชั้น ซึ่งเป็นไปตามที่โรงเรียนกาหนดไว้
ข้างต้น
หมวดที่ ๓
การพิจารณาความผิดและเกณฑ์การลงโทษนักเรียน
การพิจารณาความผิดสถานต่าง ๆ
ความผิดประเภทที่ ๑ ความประพฤติที่ถือเป็นความผิดขั้นต้น (ครั้งละ ๕ คะแนน)
๑.๑ ขาดเรียนหรือหลีกเลี่ยงการเข้าเรียนโดยเจตนา
๑.๒ มาโรงเรียนสาย โดยไม่มีเหตุอันควร
๑.๓ แต่งกายไม่สุภาพ เช่น ทรงผม ปลดประดุมเสื้อ เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ปล่อยชายเสื้อออก
นอกกางเกงหรือใช้เครื่องแต่งกายของสถาบันอื่น
๑.๔ ไม่รักษาความสะอาดของสถานที่ บริเวณโรงเรียน ห้องเรียน สวนหย่อม บ่อน้า อาคาร
ประกอบต่าง ๆ เป็นต้น
๑.๕ ไม่รับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน ไม่ทาการบ้าน ไม่ส่งงานตามกาหนดเวลา
๑.๖ แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
๑.๗ เข้าห้องเรียนช้า โดยไม่มีเหตุอันควร
๑.๘ หลบหนีการเข้าแถว
๑.๙ ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ขณะย้ายห้องเรียนหรือระหว่างขึ้นบันได
๑.๑๐ ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ขออนุญาต
ความผิดประเภทที่ ๒ ความประพฤติที่ถือว่าเป็นความผิดขั้นปานกลาง (ครั้งละ ๑๐ คะแนน)
๒.๑ เจตนาแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เช่น เสื้อ กางเกง หรือกระโปรง ไม่เป็นไป
ตามที่ระบุในเรื่องเครื่องแบบนักเรียน
๒.๒ ก้าวร้าว รังแกเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
๒.๓ ยุยง ส่งเสริม ให้บุคคลอื่นกระทาความผิด
๒.๔ ทะเลาะวิวาทถึงขั้นใช้กาลังทาร้ายกัน
๒.๕ ปลอมแปลงลายมือชื่อ หรือ เอกสารต่าง ๆ
๒.๖ ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
๒.๗ กระทาการทุจริตในการสอบ
๒.๘ เจตนานาสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดมาจาหน่ายให้นักเรียนในโรงเรียน
ความผิดประเภทที่ ๓ ความประพฤติที่ถือว่า เป็นความผิดขั้นร้ายแรง (ครั้งละ ๑๕ คะแนน)
๓.๑ ลักทรัพย์
๓.๒ ทาร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ

๓.๓ เสพยาเสพติดทุกชนิด หรือ นาติดตัวมาเพื่อเสพ เพื่อขาย หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
๓.๔ เล่นการพนัน
๓.๕ ประพฤติตนเป็นนักเลงอันธพาล
๓.๖ ทาลายทรัพย์สินของโรงเรียนโดยเจตนา
๓.๗ ขีดเขียน ขูดลบ ทาสีฝาผนังห้อง โต๊ะเรียน อาคารเรียน ป้ายประกาศ โดยไม่ได้รับอนุญาต
๓.๘ นารูปภาพหรือสื่อลามก เข้ามาในโรงเรียน
๓.๙ หลบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน
๓.๑๐ แสดงกิริยาวาจา ก้าวร้าว ไม่เคารพเชื่อฟัง หรือลบหลู่ดูหมิ่นครู หรือผู้อานวยการ
เกณฑ์การลงโทษนักเรียน
การลงโทษนักเรียนให้ลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ควบคู่กับการตัดคะแนนความประพฤติ ดังนี้
๑. ว่ากล่าวตักเตือน
๒. ทาทัณฑ์บน
๓. ตัดคะแนนความประพฤติ
๔. ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑. การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนกระทาความผิดเบื้องต้น ตามความผิดประเภทที่ ๑
โดยครูทุกคนมีหน้าที่ในการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนเมื่อพบเห็นนักเรียนกระทาความผิด
๒. การทาทัณฑ์บน ใช้ในกรณีนักเรียนกระทาความผิดขั้นปานกลาง ตามความผิดประเภทที่ ๒
หรือกระทาความผิดตามความผิดประเภทที่ ๑ แต่ได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ หรือกรณี
ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา
การทาทัณฑ์บน ให้ทาเป็นหนังสือและเชิญบิดามารดา หรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด
และรับรองการทาทัณฑ์บนไว้ด้วย โดยครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ และครูฝ่ายปกครองนักเรียน มีหน้าที่ใน
การดาเนินการทาทัณฑ์บน
๓. การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้ทาบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยครู
ทุกคนมีอานาจในการตัดคะแนนความประพฤติโดยผ่านหัวหน้าระดับชั้นรับรอง
๔. การทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระทาความผิดร้ายแรงตาม
ความผิด ประเภทที่ ๓ หรือถูกตัดคะแนนความประพฤติมากกว่า ๕๐ คะแนน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกิจการนักเรียน ในการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนต้องให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติ
กิจกรรม และต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติกิจกรรม
การพิจารณา ความดี ความชอบของนักเรียน
นักเรียนคนใดที่กระทาความดี ความชอบ เช่น ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ช่วยเหลือกิจกรรม
สาธารณะหรือชุมชน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนและผู้อื่น ให้ครูที่รับทราบหรือพบเห็นเหตุการณ์นาเสนอต่อ
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง พิจารณาเพิ่มคะแนนความประพฤติต่อไป

ระเบียบโรงเรียนดวงกมล
ว่าด้วยการปกครองนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนดวงกมล เลขที่ 76 ซอยรังสิต-นครนายก40
ถนนรังสิต-นครนายก ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี
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ภาคผนวก

ชุดนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล

ชุดไทย ระดับชั้นอนุบาล

ชุดพละ ระดับชั้นอนุบาล

ชุดนักเรียน แบบใหม่
สาหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒

ชุดนักเรียน แบบเก่าสาหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ชุดนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ชุดไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

ชุดพละ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

