
 
 

ระเบียบการงานทะเบียน 
 

1. ว.40 แบบค าร้องขอหลักฐาน  
 1.1 ป.พ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) 
 1.2 ป.พ.7 (ใบรับรองผลการศึกษาเพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของนักเรียนเป็นการช่ัวคราว) 

สิ่งที่ต้องเตรียมประกอบการขอหลักฐาน 
- รูปถ่ายชุดนักเรียนปีปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว (เตรียมรูปตามจ านวนท่ีขอ) 
- การขอเอกสารให้ขอล่วงหน้า 1 - 2 วันท าการ 

2.  ว.13  แบบขอพักการเรียน ผู้ปกครองต้องมาด าเนินการด้วยตนเอง 

สิ่งที่ต้องเตรียมประกอบการขอหลักฐาน 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง 

3.  ว.15  ใบขอเปลี่ยนหลักฐานประจ าตัวนักเรียน 

สิ่งที่ต้องเตรียมประกอบการขอหลักฐาน 
 -  ส าเนาหลักฐานประจ าตัวนักเรียนท่ีขอเปล่ียน 

4.  ว.16  ขอลาออก  ผู้ปกครองต้องมาด าเนินการด้วยตนเอง 

สิ่งที่ต้องเตรียมประกอบการขอหลักฐาน 
- รูปถ่ายชุดนักเรียนปีปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง 

5.  ว.16/1  ค าร้องขอย้ายสถานศึกษา  ผู้ปกครองต้องมาด าเนินการด้วยตนเอง 

สิ่งที่ต้องเตรียมประกอบการขอหลักฐาน 
- รูปถ่ายชุดนักเรียนปีปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง 
 - ระบุช่ือสถานศึกษาท่ีย้ายสถานศึกษา 
 

  

    

 

 



 
 

ระเบียบการวัดและประเมินผล 
 

องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระ ประกอบด้วย 

1.1 การวัดผลระหว่างเรียน 

1.2 การวัดผลกลางภาคเรียน 

1.3 การวัดผลปลายภาคเรียน 
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ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

 

 



 
 

2) การประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ระดับการประเมิน 4 ระดับ ;  ดีเย่ียม  ดี  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

3) การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับการประเมิน 4 ระดับ ;  ดีเย่ียม  ดี  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

4) การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับการประเมิน 2 ระดับ ;   ผ่าน  ไม่ผ่าน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วย  
4.1 กิจกรรมแนะแนว     
4.2 กิจกรรมนักเรียน 
         4.2.1  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 
         4.2.2  กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม 
         4.2.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

การเปลี่ยนผลการเรียน 
1) ผลการเรียน เป็น 0                                                                                                               

ภาคเรียนท่ี 1: จัดสอนซ่อมเสริมแล้วให้ผู้เรียนสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และเสร็จส้ินในภาคเรียนถัดไป  
ส่วนภาคเรียนท่ี 2 : ต้องงด าเนินการสอบแก้ตัวให้เสร็จส้ินก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่                                         
กรณีท่ีแก้ไข 2 ครั้งแล้วไม่ผ่านถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ า ส่วนรายวิชาเพิ่มเติมให้เรียนซ้ าหรือ
เปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา ผลการเรียนท่ีแก้ไขต้องได้ไม่เกิน 1 

2) ผลการเรียน เป็น ร   
- กรณีติด ร  เพราะขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัย เมื่อด าเนินการเสร็จส้ินให้ได้ผลการเรียนต้ังแต่ 0 - 4 
- กรณีติด ร  เพราะส่งงานไม่ครบ ให้ด าเนินการแก้ไขผลการเรียนโดยการส่งงานจนมีผลคะแนนรวมกับ  

ผลการประเมินกลางภาคและปลายภาคในการตัดสินผลการเรียน ท้ังนี้ต้องเป็นงานท่ีส าคัญและมีผลต่อการผ่าน
มาตรฐานและตัวชี้วัดเท่านั้น แต่หากเป็นงานท่ีไม่มีผลต่อการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น าผลการประเมิน
กลางภาคและปลายภาคมาใช้ในการตัดสินผลการเรียนได้เลย เมื่อด าเนินการเสร็จส้ินให้ได้ผลการเรียนได้ไม่เกิน 1 

3) ผลการเรียน เป็น มส   
- กรณีท่ีมีเวลาเรียนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-79 ให้เรียนเพิ่มเติมจนมีเวลาครบ มอบหมายงานให้ท าในเวลา           

ท่ีก าหนดจึงอนุญาตให้สอบวัดผลปลายภาคเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในการตัดสินผลการเรียนเมื่อด าเนินการเสร็จส้ิน
ให้ได้ผลการเรียนได้ไม่เกิน 1 

- กรณีท่ีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ า  ส่วนรายวิชาเพิ่มเติมให้เรียน
ซ้ าหรือเปล่ียนรายวิชา  ในการตัดสินผลการเรียนเมื่อด าเนินการเสร็จส้ินให้ได้ผลการเรียนได้ไม่เกิน 1 

4) ผลการเรียน เป็น มผ   
- ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วนท่ีผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือท าไม่ครบถ้วน โดยให้แก้ไขผลการเรียนให้เสร็จส้ิน

ภายในปีการศึกษานั้น 
 
 



 
 

การเลื่อนชั้น                                                                                                              

 เมื่อส้ินปีการศึกษาผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ันเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้ 
1. รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในการประเมินอ่าน                         

คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. ระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นได้ไม่ต่ ากว่า  1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ระเบียบและข้อปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 

1.  ก าหนดเวลาเรียน 
 ในหนึ่งสัปดาห์เรียน 5 วัน คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์  ถ้ามีการเรียนการสอนในวันเสาร์หรือครูนัดหมาย
นักเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาเรียนในวันหยุด  จะมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้ทราบล่วงหน้า 
 -  วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เรียนวันละ 7 - 8 ช่ัวโมง  (08.20 น - 16.20น.) 
 -  นักเรียนพฒันาความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบ ( 07.00 - 07.50 น.  
(เปิดเพลงร าวงลูก ส.ว. และเพลงอื่นๆ ตามตามเหมาะสม) 

-  กิจกรรมหน้าเสาธง 
-  อบรมแจ้งข่าวสารกิจกรรมโดยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือหัวหน้า

ระดับช้ันหรือครูท่ีได้รับผิดชอบในแต่ละวัน 
 
 

2.  การพัฒนาพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 นักเรียนต้องพฒันาและรับผิดชอบดูแลพื้นท่ีท่ีก าหนดของตนเองให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ  โดยเริ่มจาก
การพัฒนาพืน้ท่ีของตนเอง  เวลา 07.00 – 07.30 น. เป็นประจ าทุกวัน  (โดยประชาสัมพันธ์โรงเรียนเปิดเพลงเป็น
สัญญาณ) 
 

3.  การโฮมรูมและพบครูที่ปรึกษา 
 หลังจากนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จแล้ว นักเรียนจะต้องพบครูท่ีปรึกษา ณ ห้องเรียนประจ าของ
นักเรียนโดยมีครูท่ีปรึกษาพาเดินขึ้นไปบนห้อง เพื่ออบรมช้ีแจง นัดหมายเรื่องต่างๆ ท่ีส าคัญและจ าเป็นที่นักเรียน
จะต้องรับทราบทุกคน  และส ารวจนักเรียนท่ีมาเรียนในช้ันของตนในช่วงเวลา 08.10 – 08.20 น. 
 

4.  การเข้าแถวประจ าวัน 
 เวลา 07.50 น.  นักเรียนต้องเดินแถวจากบริเวณเขตรับผิดชอบมาเข้าแถวบริเวณโดม ดังนี้ 

- นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าแถวบริเวณโดมรวมใจ 
- นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าแถวบริเวณโดม อบจ. 

 เวลา 08.00 น.  เคารพธงชาติ  สวดมนต์  กิจกรรมหน้าเสาธง 
 เวลา 08.05 น.  ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน อบรม ชมเชยความดีของนักเรียน 
นัดหมาย แจ้งข่าวสาร และระเบียบข้อปฏิบัติของโรงเรียนท่ีส าคัญให้นักเรียนทุกคนรับทราบ (อาจเปล่ียนแปลงได้) 

เวลา 08.10 น.  เข้าโฮมรูม ณ ห้องประจ าช้ันเรียน 
เวลา 08.20 น.  เริ่มเรียนคาบท่ี 1 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

5.  การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 ผู้ปกครองต้องมาขออนุญาตด้วยตนเอง  หรือมีจดหมายของผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อม 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1.  นักเรียนเขียนใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนพร้อมกับผู้ปกครองมารับด้วยตัวเอง 
 2.  พบครูท่ีปรึกษา  เพื่อลงลายมือช่ือรับทราบและอนุญาต 
 3.  พบหัวหน้าระดับช้ัน  เพื่อลงลายมือช่ือรับทราบและอนุญาต 
 4.  พบรองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  เพื่อลงลายมือช่ือรับทราบและอนุญาต 
 5.  น าใบอนุญาตส่วนหนึ่งส่งให้ยาม  อีกส่วนหนึ่งให้นักเรียนน าติดตัวไป 
 
 

6.  การลาหยุดเรียน 
 ในกรณีท่ีนักเรียนป่วย  หรือผู้ปกครองมีความจ าเป็นให้นักเรียนหยุดเรียนจะต้องมีใบลาเป็นลายลักษณ์
อักษรของผู้ปกครอง  ขออนุญาตหยุดเรียนต่อครูท่ีปรึกษา ถ้าเป็นใบลาของนักเรียนเอง ต้องมีลายเซ็นของ
ผู้ปกครองซึ่งต้องตรงกับลายเซ็นของผู้ปกครองท่ีมาท าการมอบตัว 
 

7.  การออกนอกห้องเรียน 
 ในระหว่างวิชาใดวิชาหนึ่ง  ไม่อนุญาตให้นักเรียนลุกจากท่ีนั่งหรือออกนอกบริเวณห้องเรียนหรือโรงเรียน
แต่ถ้ามีความจ าเป็น ต้องขออนุญาตครูประจ าวิชานั้นๆ  ก่อนออกจากห้องเรียน 
 
 

8.  การขาดเรียน 
 ถ้านักเรียนขาดเรียนต่อเนื่อง  โดยไม่ทราบสาเหตุเป็นเวลา 3 วัน  หรือขาดเรียนบ่อย  โรงเรียนจะส่งใบ
แจ้ง ผู้ปกครองรับทราบเป็นครั้งท่ี 1 และจะส่งใบแจ้งผู้ปกครองเป็นครั้งท่ี 2 ภายใน 5 วัน ถ้ายังไม่ได้รับการติดต่อ
กลับมาจะส่งใบแจ้งผู้ปกครองครั้งท่ี 3  และถ้ายังไม่ได้รับการติดต่อมาอีก ทางโรงเรียนจะด าเนินการตามระเบียบ
การของโรงเรียนขั้นต่อไป 
 
 

9.  การมาขอพบนักเรียน 
 ผู้ปกครองต้องน าบัตรมาแสดงด้วยทุกครั้ง (บัตรประจ าตัวที่ออกตามกฎหมาย) 
 1.  เมื่อผู้ปกครองมาขอพบนักเรียนท่ีโรงเรียน ให้ติดต่อและรอพบท่ีห้องกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ของโรงเรียน จะติดต่อนักเรียนให้รับทราบ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองไปพบนักเรียนบนอาคารเรียนหรือ 
ในห้องเรียนโดยล าพัง 
 2.  โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนน าเพื่อนต่างโรงเรียนหรือบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน เวลาเรียน
หรือเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นรายๆไป จากทางโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

10.  การเข้ามาและออกจากโรงเรียน (ในวันเรียนตามปกติ) 
 1.  ช่วงเช้า  นักเรียนทุกคนต้องเข้าประตูหน้าโรงเรียนและประตูข้างทางทิศเหนือเท่านั้น และนักเรียน
ต้องเดินแถวชิดซ้ายบนทางเท้าและไม่อนุญาตให้นักเรียนเดินลัดสนาม 
 2.  ช่วงเลิกเรียนนักเรียนทุกคนเดินทางกลับบ้านหลังจากหมดเวลาเรียนช่ัวโมงท่ี 7 - 8 ให้เดินบนทางเท้า
ทางข้ามหน้าอาคาร ไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในโรงเรียนหลังเวลา17.00 น. (เว้นแต่มีครูควบคุมดูแล)  ช่วงเลิก
เรียนให้นักเรียนเดินออกจากโรงเรียนได้ 2 ประตู คือ เดินออกจากโรงเรียนทางด้านประตูหน้าโรงเรียนและประตู
ข้างทางทิศเหนือเท่านั้น 
 

11.  การมาโรงเรียนสาย 
 นักเรียนทุกคนต้องเป็นคนตรงต่อเวลา  ดังนั้นโรงเรียนจึงมีการลงโทษนักเรียนท่ีมาโรงเรียนสายเกินกว่า
08.00 น.  โดยไม่มีเหตุผลอันควร หากนักเรียนมีความจ าเป็นต้องมาโรงเรียนสายให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1.  นักเรียนต้องท าธุระให้ผู้ปกครองในตอนเช้า ท าให้นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ทันตามเวลาท่ี
ก าหนดผู้ปกครองต้องมาติดต่อรับแบบขออนุญาตมาสายเป็นกรณีพิเศษ  (แต่ต้องมาให้ทันเข้าเรียนในคาบเรียน   
ท่ี 1)  เพื่อไปแสดงต่อครูเวรประจ าวัน  หัวหน้าระดับช้ัน  และครูประจ าวิชาก่อนเข้าห้องเรียน หากไม่มีหนังสือ
รับรองจากผู้ปกครองนักเรียนจะถูกลงโทษและถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
 2.  ในกรณีท่ีฝนตกหนัก  รถโดยสารหรือยานพาหนะเกิดขัดข้องไม่สามารถมาโรงเรียนได้ทันตาม
ก าหนดเวลาทางโรงเรียนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 

12.  การหนีเรียน /การหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 นักเรียนท่ีหนีโรงเรียน  เช่น  มาจากบ้านแล้วไม่เข้าโรงเรียน หนีโรงเรียนบางช่ัวโมงเรียน  หนีกลับก่อน
โรงเรียนเลิก  หรือหนีออกนอกบริเวณโรงเรียนแล้วกลับเข้ามาบริเวณโรงเรียนอีก  โดยไม่ขออนุญาตครู  โรงเรียน 
จะด าเนินการลงโทษสมควรแก่กรณีความผิด  หากมีการฝ่าฝืนระเบียบโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อ
รับทราบและท าสัญญาให้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะกวดขันนักเรียนในความปกครองไม่ให้ประพฤติ
เช่นนั้นอีกหากมีการฝ่าฝืนอีกทางโรงเรียนจะพิจารณาด าเนินการลงโทษในขั้นสูงต่อไป 
 
 

 ถ้านักเรียนที่หนีโรงเรียนแล้วไปกระท าผิด  จนท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนจะด้วยกรณีใดๆ ก็
ตามโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมารับทราบความผิด และพิจารณาโทษสถานหนักต่อไป และถ้าหนีออกนอก
บริเวณโรงเรียนแล้วได้รับอุบัติเหตุทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

13.  ระเบียบการรับประทานอาหาร 
 1. โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันระดับชั้น ม.ต้น พักเวลา 11.20 น. -12.20 น.
ระดับชั้น ม. ปลาย พักเวลา 12.20 น. - 13.20 น. 
 2. ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าอาหาร – เครื่องด่ืมออกมารับประทานนอกบริเวณท่ีโรงเรียนก าหนด 
 3. นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถวเป็นระเบียบในการซื้ออาหาร (ไม่แซงคิว)  ตามเครื่องหมายท่ีโรงเรียน
ก าหนดให้ทางเข้าและทางออก 
 4. นักเรียนทุกคน เมื่อรับประทานอาหาร – เครื่องด่ืม เสร็จแล้วต้องน าภาชนะไปเก็บไว้ที่ท่ีทางโรงเรียน
จัดไว้ให้เป็นระเบียบ 
 5. นักเรียนต้องเป็นผู้มีมารยาทท่ีดีในการรับประทานอาหาร เช่น ไม่คุยเสียงดัง ไม่รับประทานอาหาร
มูมมามและรักษาความสะอาดในการรับประทานอาหาร ไม่เล่นกันในขณะท่ีรับประทานอาหาร 
 

14.  ระเบียบการใช้โทรศัพท์ 
 1.  ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดมาใช้ในโรงเรียน ถ้าจ าเป็นต้องน ามาหากเกิด 
การสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 2.  อนุญาตให้นักเรียนทุกคนใช้โทรศัพท์สาธารณะท่ีติดต้ังภายในโรงเรียนได้ในช่วงเวลา  ดังนี้  
  ช่วงท่ี 1  ไม่เกิน  07.45 น. 
  ช่วงท่ี 2  ช่วงพักกลางวันของแต่ละระดับ 
  ช่วงท่ี 3  15.45 น. เป็นต้นไป 
 

 นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้ (เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนเป็น      
บางกรณีหากครูท่านใดพบนักเรียนในช่วงเวลาท่ีไม่อนุญาต  ครูท่านนั้นสามารถยึด/ริบโทรศัพท์ และให้ผู้ปกครอง
มารับคืน 
 

15.  ระเบียบการแสดงความเคารพ 
 1.  เมื่อพบครูเวร  รอรับหน้าประตูโรงเรียนให้นักเรียนท าความเคารพ โดยให้หยุดยืนตรงและน้อมตัวลง
ไปไหว้ เมื่อเดินสวนกับครูหรือผู้ใหญ่ควรเคารพในระยะพอสมควร นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ยืนตรง  
และน้อมตัวลงไหว้  ถ้ามือถือของให้ยืนตรงและก้มศีรษะ 
 2.  เมื่อนักเรียนยืนอยู่ ครูหรือผู้ท่ีควรเคารพเดินผ่าน นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ยืนตรงและน้อมตัวลง
ไหว้ ถ้ามือถือของให้ยืนตรงและก้มศีรษะ 
 3.  เมื่อเดินผ่านครูหรือผู้ท่ีเคารพนั่งอยู่ นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ยืนตรงและน้อมตัวลงไหว้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน 
 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
เคร่ืองแบบนักเรียนชาย 
 

 เสื้อ   ผ้าขาวเกล้ียงไม่บาง (ห้ามใช้ผ้าไหม, แพรไหม, ไนลอน, ผ้าฝ้าย, ผ้าดิบ) แบบเช้ิตคอตั้ง ผ่าอกตลอด
สาบเส้ือท่ีอกกว้าง 4 ซม. ใช้กระดุมสีขาวแบบกลมแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. เส้ือไม่มีจีบหลัง แขน
ยาวเพียงเหนือศอก มีกระเป๋าติดระดับราวนมเบื้องซ้ายหนึ่งใบ เหมาะดับขนาดของ เส้ือ และเส้ือจะต้องให้
เหมาะสม กับตัว ไม่หลวมหรือคับจนเกินไปเส้ืออยู่ในขอบกางเกง ห้ามดึงออกมาคลุมเข็มขัดหรือปล่อยให้หลุดลุ่ย
ออกมานอกขอบกางเกง  ต้องติดกระดุมให้ครบทุกเม็ด ยกเว้นกระดุมคอ 
 กางเกง  ผ้าสีน้ าเงินเข้มหรือกรมท่า  ความยาวประมาณกลางลูกสะบ้า ปลายขาพับข้างในกว้าง 3 ซม. 
กางเกงผ่าตรงส่วนหน้ามีซิปรูด มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บ ข้างละหนึ่งใบกางเกงด้านหน้า มีจีบข้างละ 2 จีบพับออก
นอก หูกางเกงมี 7 หู กว้างพอเข็มขัดสอดได้ ไม่มีกระเป๋าหลัง เวลาสวมให้พับชายเส้ือไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย 
 เข็มขัด   สายหนังสีด าไม่มีลวดลาย กว้าง 3 - 4 ซม. หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสีเงิน 
 รองเท้า   ผ้าใบสีด า  หรือหนังเรียบสีด าชนิดผูก  เชือกด้วยด้ายสีด า 
 ถุงเท้า  สีขาว  ไม่มีลวดลาย ต้องยาวเหนือตาตุ่มไม่ต่ ากว่า 3 นิ้ว ห้ามพับถุงเท้า 
 เคร่ืองหมายโรงเรียน  ให้ปักช่ือย่อโรงเรียน ส.ว. ขนาดสูง 2 ซม.  ปักท่ีอกเส้ือด้านขวาเหนือราวนมติดบน
เนื้อผ้าด้วยด้าย หรือไหมสีน้ าเงินเข้มหรือกรมท่า ให้มองเห็นชัดเจน ปักระยะช่องไฟพอประมาณ มีเข็มเครื่องหมาย
โรงเรียน สีเงิน ติดเหนือช่ือโรงเรียน  หน้าอกด้านซ้ายเหนือกระเป๋าระดับเดียวกับอักษรย่อช่ือโรงเรียนให้ปักช่ือ- 
สกุล ขนาดตัวพิมพ์ สูง 1 ซม. (ห้ามปักตัวโตหรือตัวเล็ก  หรือตัวหนังสือแบบลวดลาย)  ปักด้วยด้ายหรือไหมสีน้ า
เงินหรือ สีกรมท่า เว้นระยะช่องไฟพอสวยงาม และปักจุดสีแดงด้านซ้ายเหนือช่ือประมาณ 1 ซม. จ านวนจุดตาม
ระดับช้ันเรียนต้องปักให้เสร็จเรียบร้อยภายในสัปดาห์แรกแห่งการเปิดภาคเรียน 
 เคร่ืองแบบชุดพละศึกษา  นักเรียนจะต้องมีเครื่องแบบส าหรับฝึกพลศึกษาคนละ 1 ชุด พร้อม ปักช่ือ – 
สกุล ท่ีอกเส้ือด้านขวา ขนาด 1 ซม.  ให้ปักเช่นเดียวกับเส้ือนักเรียน ปักด้วยไหมสีน้ าเงินเข้มหรือสีกรมท่า ให้สอด
พับชายเส้ือไว้ในกางเกง สวมรองเท้าผ้าใบสีขาว  ไม่มีลวดลาย และถุงเท้าสีขาว ชุดพละสามารถสวมมาได้ในวันท่ีมี
เรียนพลศึกษาพร้อมกันท้ังห้อง โดยสวมมาจากบ้านได้เลยไม่ต้องน ามาเปล่ียนท่ีโรงเรียน ส่วนวันท่ีมีเรียนพลศึกษา
เป็น  วันเดียวกับวันท่ีเรียนลูกเสือ เนตรนารี ให้น าชุดมาเปล่ียนเฉพาะช่ัวโมงท่ีเรียนเท่านั้น 
 เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  นักเรียนจะต้องมีเครื่องแบบลูกเสือพร้อมเครื่องหมายคนละ 1 ชุด   
ตามท่ีผู้ก ากับก าหนดให้ รองเท้าท่ีสวมมาเรียนกับชุดลูกเสือ ต้องเป็นรองเท้าผ้าใบสีน้ าตาลชนิดผูกเชือก และถุงเท้า 
สีกากีเท่านั้น 
 

 

 

 



 
 

ระเบียบโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน 
 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เคร่ืองแบบนักเรียนชาย 

เสื้อ    ผ้าขาวเกล้ียงไม่บาง  (ห้ามใช้ผ้าไหม, แพรไหม, ไนลอน, ผ้าฝ้าย, ผ้าดิบ)  แบบเช้ิตคอต้ัง ผ่าอก
ตลอดสาบเส้ือท่ีอกกว้าง 4 ซม. ใช้กระดุมสีขาวแบบกลมแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. เส้ือไม่มีจีบหลัง 
แขนยาวเพียงเหนือศอก  มีกระเป๋าติดระดับราวนมเบื้องซ้ายหนึ่งใบ  เหมาะดับขนาดของเส้ือ และเส้ือจะต้องให้
เหมาะสม   กับตัว ไม่หลวมหรือคับจนเกินไปเส้ืออยู่ในขอบกางเกง  ห้ามดึงออกมาคลุมเข็มขัดหรือปล่อยให้
หลุดลุ่ยออกมานอกขอบกางเกง  ต้องติดกระดุมให้ครบทุกเม็ด ยกเว้นกระดุมคอ 
 กางเกง  ผ้าสีน้ าเงินเข้มหรือกรมท่า  ความยาวประมาณกลางลูกสะบ้าปลายขาพับข้างใน กว้าง 3 ซม. 
กางเกงผ่าตรงส่วนหน้ามีซิปรูด มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บ ข้างละหนึ่งใบ กางเกงด้านหน้ามีจีบข้างละ 2 จีบพับออก
นอก หูกางเกงมี 7 หู กว้างพอเข็มขัดสอดได้  ไม่มีกระเป๋าหลัง เวลาสวมให้พับชายเส้ือไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย 
 เข็มขัด   สายหนังสีด าไม่มีลวดลาย กว้าง 3 - 4 ซม. หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสีเงิน 
 รองเท้า   ผ้าใบสีด า  หรือหนังเรียบสีด าชนิดผูก  เชือกด้วยด้ายสีด า 
 ถุงเท้า  สีขาว  ไม่มีลวดลาย ต้องยาวเหนือตาตุ่มไม่ต่ ากว่า 3 นิ้ว ห้ามพับถุงเท้า 
 เคร่ืองหมายโรงเรียน  ให้ปักช่ือย่อโรงเรียน ส.ว.  ขนาดสูง 2 ซม. ปักท่ีอกเส้ือด้านขวาเหนือราวนมติดบน
เนื้อผ้าด้วยด้าย  หรือไหมสีน้ าเงินเข้มหรือกรมท่า ให้มองเห็นชัดเจนปักระยะช่องไฟพอประมาณ มีเข็มเครื่องหมาย
โรงเรียน สีเงิน  ติดเหนือช่ือโรงเรียน  หน้าอกด้านซ้ายเหนือกระเป๋าระดับเดียวกับอักษรย่อช่ือโรงเรียนให้ปักช่ือ - 
สกุล ขนาดตัวพิมพ์ สูง 1 ซม. (ห้ามปักตัวโตหรือตัวเล็ก หรือตัวหนังสือแบบลวดลาย) ปักด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน
หรือ สีกรมท่า เว้นระยะช่องไฟพอสวยงาม และปักจุดสีน้ าเงินด้านซ้ายเหนือช่ือประมาณ 1 ซม.จ านวนจุดตาม
ระดับช้ันเรียน ต้องปักให้เสร็จเรียบร้อยภายในสัปดาห์แรกแห่งการเปิดภาคเรียน 
 เคร่ืองแบบชุดพละศึกษา  นักเรียนจะต้องมีเครื่องแบบส าหรับฝึกพลศึกษาคนละ 1 ชุด พร้อมปัก        
ช่ือ – สกุล ท่ีอกเส้ือด้านขวา ขนาด 1 ซม.  ให้ปักเช่นเดียวกับเส้ือนักเรียน ปักด้วยไหมสีน้ าเงินเข้มหรือสีกรมท่า 
ให้สอดพับชายเส้ือไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าผ้าใบสีขาว  ไม่มีลวดลาย และถุงเท้าสีขาว ชุดพละสามารถสวมมาได้
ในวันท่ีมีเรียนพลศึกษาพร้อมกันท้ังห้อง  โดยสวมมาจากบ้านได้เลย  ไม่ต้องน ามาเปล่ียนท่ีโรงเรียน   
 เคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนท่ีเรียนกิจกรรมรักษาดินแดน ต้องมีเครื่องแบบนักศึกษาวิชา
ทหารตามท่ีการฝึกก าหนด ตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน 
 

เคร่ืองแบบนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 เสื้อ   เป็นเส้ือคอบัวกลมแขนยาว ใช้ผ้าขาวเกล้ียง (ห้ามใช้ผ้าไหม, แพรไหม, ไนลอน, ผ้าฝ้าย, ผ้าดิบ)     
ผ่าอกตลอด มีสาบเส้ือด้านในกว้าง 3 ซม.  ใช้กระดุมกลมแบน  จ านวน 5 เม็ด ตัวเส้ือไม่มีจีบ, รูด, จับเกล็ด  ขนาด
ตัวเส้ือกว้างพอเหมาะกับตัวนักเรียนไม่คับหรือหลวมจนเกินไป  ไม่รัดเอวปลายแขนเส้ือรูดเล็กน้อย  แขนพับทบ
ขนาด   4 - 5 ซม.  ผ่าปลายปิดด้วยกระดุมแบน จ านวน 2 เม็ด ผูกโบว์สีกรม(ตามรูปแบบท่ีโรงเรียนก าหนด)  มี
ความยาว 20 ซม. ความกว้าง 1.5 - 2 ซม. ปลายโบว์ตัดตรง  ชายเส้ืออยู่ในขอบกระโปรงห้ามดึงออกมาคลุมเข็ม
ขัดหรือ ปล่อยให้หลุดลุ่ยออกมาบนอกขอบกระโปรง  ต้องติดกระดุมให้ครบทุกเม็ด ยกเว้นกระดุมคอต้องใส่เส้ือทับ
ช้ันในสีขาวทุกครั้ง 
 กระโปรง  ผ้าสีน้ าเงินหรือกรมท่า เกล้ียงไม่มีลวดลาย  กระโปรงด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันพับ      
เป็น 7 จีบ  จีบพับออกด้านนอก จีบลึกไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว เย็บทับขอบจีบลงมาประมาณ 12 ซม. กระโปรงยาวใต้
เข่า ลงมา 7 ซม. เมื่อยืนตรง ชายกระโปรงพับขอบด้านล่างและสอยให้เรียบร้อย เวลาสวมให้ทับชายเส้ือไว้ข้างใน
กระโปรงต้องใส่ให้ขอบอยู่ท่ีเอว และห้ามพับขอบอย่างเด็ดขาด 
 รองเท้า   แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเท้า สีด าไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม. 
 ถุงเท้า   สีขาว  ไม่มีลวดลาย ต้องยาวเหนือตาตุ่มไม่ต่ ากว่า 3 นิ้ว  

เข็มขัด   สายหนังสีด าไม่มีลวดลาย กว้าง 3 - 4 ซม. หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสีเงิน 
ต้องใส่เข็มขัดทุกครั้งท่ีแต่งกายชุดนักเรียนบนสายเข็มขัดห้ามติดสต๊ิกเกอร์หรือน าวัสดุอื่นใดมาประกอบเข็มขัดถ้า
ต้องการไม่ให้ขอบประโปรงหลุดจากเข็มขัดให้ใช้คลิปสีด าหนีบไว้ ห้ามใช้คลิปสีอื่นเด็ดขาด 

เคร่ืองหมายโรงเรียน  ให้ปักช่ือย่อโรงเรียน ส.ว.  ขนาดสูง 2 ซม.  ปักท่ีอกเส้ือด้านขวาเหนือราวนมติด
บนเนื้อผ้าด้วยด้าย  หรือไหมสีน้ าเงินเข้มหรือกรมท่า  ให้มองเห็นชัดเจน  ปักระยะช่องไฟพอประมาณ มีเข็ม
เครื่องหมายโรงเรียน สีเงิน  ติดเหนือช่ือโรงเรียน  หน้าอกด้านซ้ายเหนือกระเป๋าระดับเดียวกับอักษรย่อช่ือโรงเรียน
ให้ปักช่ือ- สกุล ขนาดตัวพิมพ์ สูง 1 ซม. (ห้ามปักตัวโตหรือตัวเล็ก  หรือตัวหนังสือแบบลวดลาย) ปักด้วยด้ายหรือ
ไหมสีน้ าเงินเข้มหรือสีกรมท่า เว้นระยะช่องไฟพอสวยงาม และปักจุดสีแดงด้านซ้ายเหนือช่ือประมาณ    1 ซม. 
จ านวนจุดตามระดับ ช้ันเรียน ต้องปักให้เสร็จเรียบร้อยภายในสัปดาห์แรกแห่งการเปิดภาคเรียน 
 เคร่ืองแบบชุดพละศึกษา  นักเรียนจะต้องมีเครื่องแบบส าหรับฝึกพลศึกษาคนละ 1 ชุด พร้อมปัก ช่ือ – 
สกุล ท่ีอกเส้ือด้านขวา ขนาด 1 ซม.  ให้ปักเช่นเดียวกับเส้ือนักเรียน ปักด้วยไหมสีน้ าเงินเข้มหรือสีกรมท่าให้สอด
พับชายเส้ือไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าผ้าใบสีขาว  ไม่มีลวดลาย และถุงเท้าสีขาว ชุดพละสามารถสวมมาได้ในวันท่ี
มีเรียนพลศึกษาพร้อมกันท้ังห้อง โดยสวมมาจากบ้านได้เลย ไม่ต้องน ามาเปล่ียนท่ีโรงเรียน ส่วนวันท่ีมีเรียน พล
ศึกษาเป็นวันเดียวกับวันท่ีเรียนลูกเสือ เนตรนารี ให้น าชุดมาเปล่ียนเฉพาะช่ัวโมงท่ีเรียนเท่านั้น 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน 
 

เคร่ืองแบบนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 เสื้อ  เป็นเส้ือคอบัวกลมแขนยาว ใช้ผ้าขาวเกล้ียง (ห้ามใช้ผ้าไหม, แพรไหม, ไนลอน, ผ้าฝ้าย, ผ้าดิบ)     
ผ่าอกตลอด มีสาบเส้ือด้านในกว้าง 3 ซม. ใช้กระดุมกลมแบน จ านวน 5 เม็ด ตัวเส้ือไม่มีจีบ, รูด, จับเกล็ด  ขนาด
ตัวเส้ือกว้างพอเหมาะกับตัวนักเรียนไม่คับหรือหลวมจนเกินไป  ไม่รัดเอวปลายแขนเส้ือรูดเล็กน้อย แขนพับทบ
ขนาด  4 - 5 ซม. ผ่าปลายปิดด้วยกระดุมแบน จ านวน 2 เม็ด ผูกโบว์สีกรม (ตามรูปแบบท่ีโรงเรียนก าหนด)        
มีความยาว  20 ซม.  ความกว้าง 1.5 - 2 ซม. ปลายโบว์ตัดตรง  ชายเส้ืออยู่ในขอบกระโปรงห้ามดึงออกมาคลุม
เข็มขัดหรือ ปล่อยให้หลุดลุ่ยออกมาบนอกขอบกระโปรง ต้องติดกระดุมให้ครบทุกเม็ด ยกเว้นกระดุมคอต้องใส่เส้ือ
ทับช้ันใน สีขาวทุกครั้ง 
 กระโปรง  ผ้าสีน้ าเงินหรือกรมท่า เกล้ียงไม่มีลวดลาย  กระโปรงด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันพับ      
เป็น 7 จีบ จีบพับออกด้านนอก จีบลึกไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว เย็บทับขอบจีบลงมาประมาณ 12 ซม.  กระโปรงยาวใต้
เข่า ลงมา 7 ซม. เมื่อยืนตรง  ชายกระโปรงพับขอบด้านล่างและสอยให้เรียบร้อย เวลาสวมให้ทับชายเส้ือไว้ข้างใน
กระโปรงต้องใส่ให้ขอบอยู่ท่ีเอว และห้ามพับขอบอย่างเด็ดขาด 
 รองเท้า   แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมนชนิดมีสายรัดหลังเท้า สีด าไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม. 
 ถุงเท้า   สีขาว  ไม่มีลวดลาย ต้องยาวเหนือตาตุ่มไม่ต่ ากว่า 3 นิ้ว 

เข็มขัด  สายหนังสีด าไม่มีลวดลาย กว้าง 3 - 4 ซม.  หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสีเงิน 
ต้องใส่เข็มขัดทุกครั้งท่ีแต่งกายชุดนักเรียนบนสายเข็มขัดห้ามติดสต๊ิกเกอร์หรือน าวัสดุอื่นใดมาประกอบเข็มขัดถ้า
ต้องการไม่ให้ขอบประโปรงหลุดจากเข็มขัดให้ใช้คลิปสีด าหนีบไว้ ห้ามใช้คลิปสีอื่นเด็ดขาด 

เคร่ืองหมายโรงเรียน  ให้ปักช่ือย่อโรงเรียน ส.ว. ขนาดสูง 2 ซม. ปักท่ีอกเส้ือด้านขวาเหนือราวนมติดบน
เนื้อผ้าด้วยด้าย หรือไหมสีน้ าเงินเข้มหรือกรมท่า ให้มองเห็นชัดเจน ปักระยะช่องไฟพอประมาณ มีเข็มเครื่องหมาย
โรงเรียน สีเงิน ติดเหนือช่ือโรงเรียน หน้าอกด้านซ้ายเหนือกระเป๋าระดับเดียวกับอักษรย่อช่ือโรงเรียนให้ปัก       
ช่ือ- สกุล ขนาดตัวพิมพ์ สูง 1 ซม. (ห้ามปักตัวโตหรือตัวเล็ก  หรือตัวหนังสือแบบลวดลาย)  ปักด้วยด้ายหรือไหม  
สีน้ าเงินเข้มหรือสีกรมท่า เว้นระยะช่องไฟพอสวยงาม และปักจุดสีน้ าเงินด้านซ้ายเหนือช่ือประมาณ 1 ซม. จ านวน
จุดตามระดับช้ันเรียน ต้องปักให้เสร็จเรียบร้อยภายในสัปดาห์แรกแห่งการเปิดภาคเรียน 
 เคร่ืองแบบชุดพละศึกษา   นักเรียนจะต้องมีเครื่องแบบส าหรับฝึกพลศึกษาคนละ 1 ชุด พร้อมปัก       
ช่ือ – สกุล ท่ีอกเส้ือด้านขวา ขนาด 1 ซม.  ให้ปักเช่นเดียวกับเส้ือนักเรียน ปักด้วยไหมสีน้ าเงินเข้มหรือสีกรมท่า 
ให้สอดพับชายเส้ือไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าผ้าใบสีขาว  ไม่มีลวดลาย และถุงเท้าสีขาว ชุดพละสามารถสวมมาได้
ในวันท่ีมีเรียนพลศึกษาพร้อมกันท้ังห้อง  โดยสวมมาจากบ้านได้เลย  ไม่ต้องน ามาเปล่ียนท่ี 
 
 
 
 

 



 
 

ระเบียบโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของนักเรียน 
 

ระเบียบอืน่ๆ  
ทรงผมส าหรับนักเรียนชาย 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ตัดผมส้ันรองทรงสูงเบอร์ 1  ความยาวด้านบนและด้านหน้าไม่
เกิน 4 ซม. ห้ามหวีเป๋ข้าง ไม่ใส่น้ ามัน ไม่ใส่เยล ไม่โกรกสีผม ห้ามไว้หนวด  ห้ามไว้เครา หรือจอนจะมีการตรวจผม
ทุกวันจันทร์ต้นเดือน 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตัดผมส้ันรองทรงสูงเบอร์ 1  ความยาวด้านบนและด้านหน้าไม่
เกิน 4 ซม. ห้ามหวีเป๋ข้าง ไม่ใส่น้ ามัน ไม่ใส่เยล ไม่โกรกสีผม ห้ามไว้หนวด ไว้เครา หรือจอนจะมีการตรวจผมทุก
วันจันทร์ต้นเดือน 
 

ทรงผมส าหรับนักเรียนหญิง 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้ไว้ผมยาวไม่เกินกลางหลัง โดยวัดจากบ่าลงมายาวไม่เกิน 7 นิ้ว 
เปิดผมด้านหน้า แล้วรวบผมไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย และผูกด้วยโบว์ขาว และไม่อนุญาตให้ใช้โบว์ส าเร็จ ถ้า
ประสงค์จะไว้ผมส้ันอนุญาตให้ผมยาวเลยต่ิงหู 1 นิ้ว  ผมด้านหลังเป็นแนวตรงไม่โค้งมน ห้ามซอย เซ็ทผม โกรก 
ย้อมหรือท าสีผม  โดยเด็ดขาด  จะมีการตรวจผมทุกวันจันทร์ต้นเดือน 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ไว้ผมยาวไม่เกินกลางหลัง โดยวัดจากบ่าลงมายาวไม่เกิน 7 
นิ้ว เปิดผมด้านหน้า แล้วรวบผมไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย และผูกด้วยโบว์ด า และไม่อนุญาตให้ใช้โบว์ส าเร็จ ถ้า
ประสงค์จะไว้ผมส้ันอนุญาตให้ผมยาวเลยต่ิงหู 1 นิ้ว  ผมด้านหลังเป็นแนวตรงไม่โค้งมน ห้ามซอยเซ็ทผม โกรก 
ย้อม หรือท าสีผม โดยเด็ดขาด จะมีการตรวจผมทุกวันจันทร์ต้นเดือน 
 ใบหน้า   ห้ามนักเรียนหญิงแต่งใบหน้าผิดธรรมชาติ เช่น ห้ามเขียน โกนหรือถอนค้ิว แต่งค้ิวดัดขนตา    
ทาขอบตา ทาริมฝีปาก แต้มไผ ห้ามแต่งหน้าหรือใช้แป้งรองพื้น 
 เล็บ   ตัดเล็บให้ส้ัน  รักษาให้สะอาด  ไม่ไว้เล็บยาว  ห้ามทาสีหรือแต่งเล็บ 
 กระเป๋า   สัมภาระท่ีใช้บรรจุในกระเป๋าถือเป็นกระเป๋าตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
 ต่างหู   อนุญาตให้เจาะหูใส่ต่างหูเพื่อป้องกันรูตันเพียงข้างละ 1 รู เท่านั้น ให้ใช้ต่างหูท่ีท า ด้วยโลหะ        
สีเงินเท่านั้น อนุญาตให้ใช้ก้านเล็กๆ แบบเส้นลวด ไม่มีลวดลาย 
 สายสร้อย  อนุญาตให้ใส่ส าหรับผู้ท่ีต้องการมีพระติดตัวไว้ และต้องให้มีความยาวพอสมควรท่ีจะซ่อนพระ  
ไว้ในเส้ือและมองไม่เห็น สายสร้อยท าด้วยเงิน หรือ สแตนเลสเท่านั้นและต้องไม่มีลวดลาย 
 นาฬิกา   รูปเรือนและสายนาฬิกาเป็นแบบสุภาพ ห้ามใช้นาฬิกาแฟนซี แฟช่ันท่ีหน้าปัดมีสีสันหรือ
ลวดลาย หรือรูปเรือนและขนาดผิดปกติจากนาฬิกาท่ัวๆ ไปหรือส่อแสดงถึงความฟุ่มเฟือยในการใช้งาน 
 แว่นตา   ถ้าต้องการใส่แว่นตา ต้องใส่กรอบแว่นสีสุภาพ คือกรอบสีเงิน ทอง ด า น้ าตาลไหม้ หรือสีเทา
แก่ไม่ใส่แว่นตาท่ีมีรูปทรงแบบแปลกๆ  แบบของแว่นตาต้องสุภาพตามลักษณะของผู้เป็นนักเรียน ถ้าใช้คอนแทค
เลนส์ให้ใช้เป็นสีธรรมชาติของดวงตาเท่านั้น 
 
 



 
 

* หมายเหตุ 

 -  ขนาดโบวผู์กผมกว้าง 1.5 – 2.5 ซม. 

 -  ห้ามนักเรียนไว้ผมม้า  และเมื่อรวบผมห้ามปล่อยปอยผมไว้ด้านข้าง 

 -  ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหอม  หรือน้ าหอม 

 -  ไม่อนุญาตน าส่ิงของมีค่ามาโรงเรียน   

 -  ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือส่ือสาร  ในขณะมีการเรียนการสอน 

 -  ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องประดับใด ๆ เช่น แหวน  สร้อยคอทองค า หรือตกแต่งร่างกาย  เช่น เจาะสัก 

เขียน หรือติดลวดลาย หรือแต่งกายในลักษณะท่ี ขัดต่อสภาพของการเป็นนักเรียนที่ดี  

-  กระเป๋าเสริมจะใช้ในกรณีควบคู่กับกระเป๋าเป้ทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนท่ีกระท าความผิด 

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  จังหวัดชลบุรี 
 

พฤติกรรมที่ต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ  5 คะแนน 
1 แสดงวาจาไม่สุภาพ 
2 ใช้กระเป๋าหรือเป้  ท่ีผิดระเบียบของโรงเรียน 
3 ท้ิงขยะไม่ถูกที่  ท าให้เกิดความสกปรกภายในโรงเรียน 
4 ใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน  รวมถึง  คอนเทคเลนส์แบบสี  หรือ Big eye 
5 หลบหนีการเข้าแถวเคารพธงชาติ , มาสาย 
6 เข้าห้องเรียนช้า  โดยไม่มีเหตุอันควร 
7 แต่งหน้าด้วยเครื่องส าอาง , รองพื้น , เขียนค้ิว 
8 ปล่อยชายเสื้อ  ออกนอกกางเกง  หรือกระโปรงนักเรียน 
9 ไม่ปักอักษรย่อ ส.ว. , เข็มตราโรงเรียน , เลขประจ าตัว , ช่ือ - สกุล , จุดแสดงระดับ 
10 ถุงเท้า , รองเท้า , เข็มขัด , ผิดระเบียบ  (ถุงเท้าไม่ควรอยู่ในระดับเดียวกับกระตุ่ม) 
11 ไม่ผูกโบว์  (ใช้โบว์ขนาด 1.5 - 2.5 ซม.) 
12 เล่นกีฬาในสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม , ห้องเรียน , อาคารเรียน 
13 พฤติกรรมนอกเหนือจากน้ี  อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลุ่มบริหาร 
14 กลั่นแกล้ง หรือรังแกเพื่อนจนได้รับความเดือดร้อนหรืออับอาย 

พฤตกิรรมทีต่้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ  10 คะแนน 
1 พฤติกรรมส่อในทางชู้สาว 
2 ขีดเขียน บนพื้นผ้า , กระเป๋า , บริเวณประตู , ข้างฝาผนังโรงเรียน , โต๊ะ , เก้าอี้ 
3 ผู้ปกครองไม่มารับทราบพฤติกรรมความผิด  ตามท่ีนัดหมาย 
4 หนีเรียน , ไม่เข้าห้องเรียน , ไม่เข้าร่วมประชุมระดับช้ัน  โดยไม่มีเหตุอันควร 
5 หลีกเลี่ยงการมารายงานตัวฝ่ายกิจการนักเรียน 
6 ทรงผมผิดระเบียบท่ีก าหนด , ท าสีผม , ซอยผม , สไลด์ผม  
7 ต้ังใจในการท าเครื่องแต่งกายผิดระเบียบ  อาทิ  เย็บกางเกงวอร์มให้เล็กลง , กระโปรงสั้น , กางเกงนักเรียน 

ขาสั้น , รองเท้ากัดสี 
8 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
9 ใช้เครื่องมือสื่อสาร  เช่น  โทรศัพท์มือถือ  ไอแพด (Ipad)  ไอโฟน (Iphone)  และอื่นๆ ในเวลาเรียนหรือขณะ

เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  ยกเว้นครูผู้สอนอนุญาต 
10 ส่งเอกสารไม่ถึงมือผู้ปกครอง / ปลอมแปลงลานเซ็นและเอกสาร 
11 ไม่สวมหมวกกันน็อคและดัดแปลงสภาพรถ,ไม่มีกระจกมองหลัง 
12 พฤติกรรมนอกเหนือจากน้ี  อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลุ่มบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

พฤตกิรรมทีต่้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ  20 คะแนน 
1 สร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายในโรงเรียน 
2 มีสื่อลามกอนาจารในครอบครอง 
3 สูบบุหรี่ , มีบุหร่ีไว้ในครอบครองในเครื่องแบบนักเรียน ภายในและภายนอกโรงเรียน 
4 แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนไม่อยู่ในโรงเรียน,หนีเรียน 
5 พฤติกรรมนอกเหนือจากน้ี อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลุ่มบริหาร 

พฤติกรรมที่ต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ  50 คะแนน 
1 ทุจริตในการสอบ 

2 ด่ืมสุรา , มีสิ่งมึนเมาในครอบครอง , น าเข้ามาในโรงเรียน 
3 ลักขโมย 
4 ยุยงให้แตกความสามัคคี 
5 พกพาอาวุธ 
6 พฤติกรรมก้าวร้าว แสดงกิริยาอาการค าพูดไม่เหมาะสมต่อครู 
7 กระท าการอันท าให้โรงเรียนเสียช่ือเสียง , ถูกด าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจลงบันทึกประจ าวัน ถ่ายหรือ

เผยแพร่คลิป 
8 พัวพันยาเสพติด , เสพยาบ้า , มีไว้เพื่อเสพเอง  แจกจ่ายและจ าหน่าย ( กัญชา ยาบ้า ) 
9 หนีโรงเรียนไปในสถานท่ีผิดกฎหมาย  และสถานท่ีต้องห้าม 
10 พฤติกรรมชู้สาว 
11 สักตามร่างกาย 
12 ใช้เครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือ / Tablet ฯลฯ  และสื่อสังคมออนไลน์ในทางท่ีไม่เหมาะสม 

(Facebook / Line ฯลฯ) ส่งผลใหโ้รงเรียนเสื่อมเสียช่ือเสียง 
13 ทะเลาะวิวาท 
14 ระเบิดหู / เจาะหูหลายรู 
15 ท าลายทรัพย์สินทางราชการ ของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
15 พฤติกรรมนอกเหนือจากน้ี อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลุ่มบริหาร 
16 เล่นการพนัน/เล่นแชร์ 

 
 
 
 

 

ข้อ  3  โทษส าหรับนักเรียนที่กระท าความผิดตามข้อที่  2 มี  6 สถานดังนี้ 

3.1  ว่ากล่าวตักเตือน 

3.2  ตัดคะแนนความประพฤติ 

3.3  ท าทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ 

3.4  ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างจิตสาธารณะ 

3.5  พักการเรียน 

3.6  ให้เรียนตามอัธยาศัย 
 



 
 

ข้อ  4  ข้ันตอนในการลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบ  มีดังนี้ 

4.1  การว่ากล่าวตักเตือนใช้การกรณีท่ีนักเรียนกระท าความผิดไม่ร้ายแรง  ครูท่ีปรึกษาบันทึกพฤติกรรม 

4.2  ครูท่ีปรึกษาพิจารณาการกระท าตามเกณฑ์ท่ีก าหนดว่าสมควรกล่าวตักเตือน  ตัดคะแนน แจ้งผู้ปกครอง 

และบันทึกส่งต่อไปยังหัวหน้าระดับช้ัน เพื่อบันทึกลงในประวัติในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

4.3  การท าทัณฑ์บน  ใช้ในกรณีที่นักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือกรณีท าให้เสื่อมเสีย 

ช่ือเสียงของโรงเรียน หรือฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียน หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วยังไม่เข็ดหลาบ ให้ติดต่อหรือท า

หนังสือเชิญผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วยโดยรับทราบท้ังนักเรียน  ครูท่ีปรึกษา 

หัวหน้าระดับ ผู้ปกครอง ร่วมพิจารณา 

4.4  การท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ใช้ในกรณีนักเรียนท่ีกระท าความผิดท่ีสมควรต้องปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม  

4.5  ท ากิจกรรมแล้วนักเรียนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชิญผู้ปกครองพบเพื่อพักการเรียนตามความเหมาะสม 

หรือเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.6  ให้เปลี่ยนสถานศึกษา 

ข้อ  5   การพิจารณาเม่ือนักเรียนกระท าความผิดถึงแม้จะเป็นความผิดคร้ังแรกแต่เป็นความผิดร้ายแรงที่จงใจ
กระท า  หรือในกรณีที่มีการกระท าความผิดร้ายแรงนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในระเบียบน้ีคณะกรรมการบริหารงานกิจการ
นักเรียนมีอ านาจพิจารณาโทษตามข้อ 4.1 - 4.6 

 
 

ข้อ  6   โรงเรียนก าหนดให้มีคะแนนความประพฤติของนักเรียนซ่ึงจะต้องประพฤติปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  โดยก าหนดเกณฑ์คะแนน  ดังนี้ 

 

ตลอดปีการศึกษา นักเรียนจะมีคะแนนเต็ม 100  คะแนน ถ้านักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
จะถูกพิจารณาลงโทษเพื่อปรับปรุงแก้ไข ดังน้ี 
 

 

เกณฑ์การลงโทษนักเรียน 
 ต้ังแต่  10  -  20  ว่ากล่าวตักเตือน 
 ต้ังแต่  21  -  30  ท าทัณฑ์บน และเชิญผู้ปกครอง 
 ต้ังแต่  31  -  50  บ าเพ็ญประโยชน์  2  สัปดาห์ และเชิญผู้ปกครอง 
 ต้ังแต่  51  -  80  บ าเพ็ญประโยชน์  1  เดือน และเชิญผู้ปกครอง 
 ต้ังแต่  81  - 100  เข้าค่ายปรับพฤติกรรมและเชิญผู้ปกครอง 
 มากกว่า 100 ข้ึนไป ต้ังคณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษนักเรียนตามความเหมาะสมกับพฤติกรรม 
ไม่รับเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (กรณีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น) 

 
 

 ** หมายเหตุ** 
  81  คะแนน พักการเรียน คร้ังที่ 1 เวลา 3 วัน  เมื่อพักการเรียนครั้งท่ี 1 คะแนนยังเพิ่มขึน้
เรื่อยๆ โดยไม่มีการปรับปรุงตัว ให้ด าเนินการพักการเรียน คร้ังที่ 2 เป็นเวลา  5 วัน หลังจากพักการเรียน ครั้งท่ี 
2 แล้วพฤติกรรมไม่ดีขึ้น คะแนนพฤติกรรมยังถูกหักเพิ่มข้ึนให้เรียนตามอัธยาศัย  
 
 



 
 

ข้อ  7  อ านาจการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน  มีดังนี้ 
 

 

ผู้มีอ านาจตัดคะแนน การพิจารณา / การปฏิบัติ 
ครูผู้สอนทุกคน บันทึกการตัดคะแนนพฤติกรรม แล้วน าส่งฝ่ายกิจการนักเรียน 
ครูท่ีปรึกษา พิจารณาความผิดทุกกรณี  ว่ากล่าว  แจ้งผู้ปกครอง  ตัดคะแนนส่งฝ่ายกิจการฯ 
หัวหน้าระดับช้ัน ตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบของโรงเรียนน าส่งฝ่ายกิจการนักเรียน 
รองผู้อ านวยการ ตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบของโรงเรียนน าส่งฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 

ข้อ  8   ความผิดที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 8.1  ลักทรัพย์ และการพนันตลอดจนการเล่นแชร์  

8.2  ชู้สาวข้ันร้ายแรง 
8.3  ทะเลาะวิวาทระหว่างโรงเรียน หรือภายในโรงเรียน หรือยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ   

หรือเกิดความกระด้างกระเด่ือง หรือเดินขบวนต่อต้านท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน (ทะเลาะวิวาทถึงข้ึนใช้อาวุธท าร้าย
ร่างกายคู่กรณี) 
 8.4  ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและยาเสพติดอื่นๆ  รวมท้ังเป็นผู้จ าหน่าย 
 8.5 ประพฤติช่ัวหรือกระท าการใดๆ  ท่ีน าความเสื่อมเสียช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน 
 8.6 ความผิดอื่นๆ  ท่ีไม่ได้ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร คณะกรรมการฝ่ายปกครอง  
เปรียบเทียบความผิดและระดับความผิดต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ระเบียบว่าด้วยเพ่ิมคะแนนพฤติกรรมความดีของนักเรียน 
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  จังหวัดชลบุรี 

 

นักเรียนท่ีท าความดีหรือสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน ซึ่งเป็นส่ิงท่ีน่ายกย่อง ชมเชย เช่น การช่วยเหลือ
กิจกรรมของโรงเรียน ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ ชนะการประกวดแข่งขันประเภทต่าง ๆ หรือเป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่นักเรียนท่ัวไปซึ่งสมควรให้คะแนนความประพฤติในแต่ละปีการศึกษา มีเกณฑ์ดังนี้ 
 

พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน 
1 เก็บของมีค่าราคาต่ ากว่า 100 บาท 
2 มีความเสียสละช่วยเหลือครู 
3 บ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน เช่น เก็บขยะ ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนกิจกรรมรณรงค์เรื่อง

ความสะอาด ประหยัดพลังงานและส่ิงแวดล้อม  (ไม่รวมกับการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับ
พฤติกรรม) 

พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน 
1 เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน หรือช่วยเหลืองานโรงเรียน 
2 เก็บของมีค่าราคาต้ังแต่ 100 – 1,000 บาท 

พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน 
1 มีความเสียสละช่วยเหลือครู/วัน 
2 ร่วมประกวด/แข่งขนั ท้ังในและนอกโรงเรียน 
3 เก็บของมีค่าราคาต้ังแต่ 1,001 – 5,000 บาท 
4 ได้รับการประเมินจากครูท่ีปรึกษาให้เป็นกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนดีเย่ียมประจ าภาคเรียน 
5 เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน/ครั้ง 

พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน 
1 ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง 
2 ช่วยเหลือครูให้รู้เบาะแสนักเรียนผู้กระท าความผิดต่อส่ิงเสพติด การพนันการลักขโมย และ

ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน 
3 เป็นกรรมการคณะสีและกรรมการผู้ตัดสินกีฬาภายใน/กีฬาสถาบัน 

พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน 
1 ชนะเลิศการประกวดห้องเรียน 
2 ชนะเลิศประกวด/แข่งขันระดับโรงเรียน 
3 มีหลักฐานเอกสารช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนให้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และ

การเรียนดีขึ้นต่อ 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา 
4 เก็บของมีค่า 5,000 บาทขึ้นไป 
5 เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม/เข้าค่าย/สัมมนา 

 
 
 



 
 

พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ 40 คะแนน 
1 เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/แข่งระดับจังหวัดและมีเอกสารรับรอง 
2 คณะกรรมการนักเรียนตลอดปีการศึกษา 
3 เป็นหัวหน้าห้อง และเป็นกรรมการห้องเรียน 
4 ช่วยงานดนตรี ดุริยางค์/งานสหกรณ์โรงเรียน/งานห้องสมุดโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
5 บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ท่ีโรงเรียนหรือหน่วยงานอืน่ๆจัดขึ้น 

พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน 
1 ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและมีเอกสารรับรอง 
2 ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับจังหวัดและมีเอกสารรับรอง 

พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ 70 คะแนน 
1 ได้รับรางวัลการประกวด/แข่งขนัระดับภาค 
2 ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงานภายนอก/บคุคลภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษร 

พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ได้แก่ 
1 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ 
2 ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับประเทศและมีเอกสารรับรอง 
3 ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติและมีเอกสารรับรอง 

 

 

อ านาจการเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียน  มีดังนี้ 
 
 

ผู้มีอ านาจตัดคะแนน การพิจารณา / การปฏิบัติ 
ครูผู้สอนทุกคน บันทึกการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม แล้วน าส่งฝ่ายกิจการนักเรียน 
ครูท่ีปรึกษา เพิ่มคะแนนความประพฤติตามระเบียบของโรงเรียน/แจ้งผู้ปกครอง 
หัวหน้าระดับช้ัน เพิ่มคะแนนความประพฤติตามระเบียบของโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการ เพิ่มคะแนนความประพฤติตามระเบียบของโรงเรียน 

 
 
 
 

 

ผลของคะแนนความประพฤติที่รับเพิ่ม 
 นักเรียนท่ีรับคะแนนความประพฤติรวม 500 คะแนนขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร ในงานวนัเกียรติยศ 
ลูกฟ้า – ขาว ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ 
 

หมายเหตุ 
 1. นักเรียนจะต้องไม่ถูกตัดคะแนนพฤติกรรมเกิน 20  คะแนน 
 2. รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดแข่งขันจะน ารางวัลในระดับสูงสุดท่ีได้มาพิจารณาให้คะแนนเชิงบวก 

ให้ครูทกุคนทีเ่พิ่มคะแนนความประพฤติน าส่งที่หอ้งกลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรยีน 



 
 

ระเบียบวิธีการขั้นตอนเกี่ยวกับบัตรนักเรียนในระบบ SISA 
และการลาของนักเรียน 

 

1. กรณีไม่เคยได้รับบัตรเลยตั้งแต่แรก 
 ให้รีบแจ้งท่ีส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรยีนทันที 
2. กรณีบัตรช ารุดหรือสแกนไม่ได้ 
 2.1. ให้น าบัตรเก่ามาแจ้งท่ีห้องกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 2.2. ให้มาลงช่ือท่ีสมุดบันทึกการลืมบัตร ท่ีหน้าห้องกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนจนกว่าจะได้บัตร
นักเรียนใหม่ 
 2.3. ถ้าไม่น าบัตรเก่ามาคืนจะยังไม่ท าบัตรใหม่ 
3. กรณีบัตรหาย 
 3.1. ให้มาท าเรื่องการขอมีบัตรใหม่ท่ีห้องกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 3.2. ค่าใช้จ่ายในการท าบัตรใหม่ 50 บาท 
 3.2. ให้มาลงช่ือท่ีสมุดบันทึกการลืมบัตร ท่ีหน้าห้องกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนจนกว่าจะได้บัตร
นักเรียนใหม่ 
 

4. กรณีลืมบัตร 
 4.1 ให้มาลงช่ือในเล่มลืมบัตรของนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน ก่อนเคารพธงชาติ 
 4.2 การลืมบัตรจะลืมได้ 5 ครั้ง ไม่ถูกหักคะแนน จะเริ่มหักคะแนน ครั้งท่ี 6 เป็นต้นไป ครั้งละ 5 คะแนน 
 

 

5. กรณีเคร่ืองสแกนมีปัญหา 
 5.1. ให้รีบแจ้งทันที 
 5.2. ให้มาลงช่ือท่ีสมุดบันทึกการลืมบัตร ท่ีหน้าห้องกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนจนกว่าจะได้บัตร
นักเรียนใหม่ 
 

6. กรณีการลากิจ ลาป่วย 
 6.1. การลากิจให้เขียนใบลาก่อนล่วงหน้าให้ครูประจ าวิชาลงช่ือรับทราบตามแบบฟอร์มการลาให้
เรียบร้อย 
 6.2. การลาป่วยให้เขียนใบลาหรือโทรแจ้งครูท่ีปรึกษาให้รับทราบ เมื่อครบก าหนดลาแล้วให้มาเขียนใบลา
ย้อนหลังโดยมารับใบลาท่ีห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน หลังครบก าหนดลาไม่เกิน 2 วันท าการ 
 6.3. น าใบลาไปให้ครูท่ีปรึกษาเซ็นรับรองว่านักเรยีนได้ลาจริง 
 6.4. น าใบลามาส่งท่ีห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

**หมายเหตุ** 

 ทุกกรณีถ้าไม่เข้าใจหรือมีปัญหาใดๆ ให้ติดต่อท่ีห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนทันที 

 


