ประกาศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
ที่ 9 / 2561
เรื่อง การปกครองนักเรียน
––––––––––––––––––––
โดยที่เปนการสมควร เพื่อใหวินัย ความประพฤตินักเรียน และการปกครองนักเรียนของโรงเรียนมงฟอร$ต
วิทยาลัย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันเปนการส*งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค$ ดานคุณธรรม
จริยธรรม และการปฏิบัติตนของนักเรียนในทางที่ดี มีความประพฤติอยู*ในระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในหนาที่
เหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียนของโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของ
มูลนิธิคณะเซนต$คาเบรียลแห*งประเทศไทยและสภาวการณ$ป5จจุบัน โรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย จึงเห็นชอบใหออก
ประกาศ ดังนี้
ข"อ 1 คณะกรรมการปกครองนักเรียนแต%งตั้งโดยผู"อํานวยการ มีวาระการดําเนินงาน 1 ป+การศึกษา
ประกอบด"วย
1) หัวหนาฝ;ายกิจการนักเรียน
เปนประธาน
2) ผูช*วยฝ;ายกิจการนักเรียน
เปนรองประธาน
3) หัวหนาระดับชั้น
เปนกรรมการ
4) งานส*งเสริมระเบียบวินัย
เปนกรรมการ
5) งานธุรการฝ;ายกิจการนักเรียน เปนกรรมการและเลขานุการ
ข"อ 2 คณะกรรมการปกครองนักเรียน มีหน"าที่วางแผนดําเนินการ กํากับติดตาม และตรวจสอบ
เพื่อให"นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
ข"อ 3 เครื่องแบบ การแต%งกาย และทรงผมของนักเรียน
นักเรี ย นตองแต*งเครื่ องแบบนั กเรี ยนและไวทรงผมใหถู กตองก* อนออกจากบานตลอดจนอยู* ใน
บริเวณและนอกโรงเรียน ดังนี้
3.1 เครื่องแบบ การแต%งกาย และทรงผมนักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต"น
3.1.1 เสื้อนักเรียน คอบัวสีขาว ไม*มีสาบดานหนา ไม*ต*อไหล* ขนาดพอดีตัว ไม*คับ ไม*
เขาทรงหรือหลวมจนเกินไป ใหสวมเสื้อทับชั้นใน สีขาว สายเสื้อทับกวางประมาณ 1 นิ้ว เสื้อนักเรียนติดกระดุม
พลาสติกสีขาว เสนผ*าศูนย$กลาง 1 เซนติเมตร ป5กชื่อ-สกุล บนอกเสื้อดานซายขนาดความกวาง 0.5 เซนติเมตร
พรอมทั้งป5กอักษรย*อ ม.ว. และเลขประจําตัว (เลขไทย) ขนาดความกวาง 1.5 เซนติเมตร บนอกเสื้อดานขวาดวย
ไหมหรือดายสีแดงเลือดนก ชายเสื้อปล*อยจากเอวคลุมสะโพกยาว 20 เซนติเมตร

3.1.2 กระโปรง สีน้ําเงินยาวคลุมเข*า วัดจากสะบาหัวเข*าลงไปไม*เกิน 3 นิ้ว พับจีบปล*อย
ทั้งหนาและหลัง ขางละ 3 จีบ ไม*ตีเกล็ด ไม*รัดเข็มขัด
3.1.3 ถุงเทา สีขาวตามแบบของโรงเรียน ไม*พับถุงเทา หรือดึงใหสั้น
3.1.4 รองเทา หนังหุมสนสีดําลวน แบบนักเรียน มีสายคาด สนสูงไม*เกิน 2 เซนติเมตร
เวลาสวมไม*เหยียบสนรองเทา
3.1.5 กิ๊บติดผม กิ๊บที่ใชติดผมตองเปนสีดําขนาดเล็กเท*านั้น ใชเพื่อติดผมใหเรียบรอยและ
ไม*ใชหลายอันจนดูเปนเครื่องประดับ
3.1.6 โบผูกผม ใชสีน้ําเงิน เนื้อเรียบไม*มีลวดลาย(ของโรงเรียน) ขนาดความกวาง 1 นิ้ว
3.1.7 ต*างหู ใหใชกานพลาสติกใสแทนต*างหู ไม*อนุญาตใหใส*ต*างหูทุกชนิด
3.1.8 ทรงผม นักเรียนตองไม*ดัดผม ซอยผม โกรกผม ยอมหรือทําสีผม
- ผมสั้น ดานหนาตองไม*เลยคิ้วลงมา ดานหลังความยาวของผมจรดปกเสื้อพอดี
ปลายผมยาวเสมอกัน
- ผมยาว ถักเปKย 2 ขางใหเรียบรอย ใชยางรัดสีดํา และใชโบผูกผมใหเรียบรอย
3.1.9 แว*นตา
- ถาตองใส*แว*นตา ตองใชกรอบแว*นตาสีสุภาพ ไม*ใชกรอบแว*นตาที่มีสีสันฉูดฉาด
ถาใส*คอนแทคเลนส$ ใหใชสีธรรมชาติของดวงตาเท*านั้น
3.1.10 นาฬิกา รูปเรือนและสายนาฬิกาเปนแบบสุภาพ หามใชนาฬิกาแฟนซี หนาป5ดมี
สีสันลวดลายหรือรูปเรือนและขนาดที่ผิดปกติจากนาฬิกาทั่วไปหรือนาฬิกาที่ส*อแสดงความฟุ;มเฟOอย
3.1.11 เล็บมือ นักเรียนทุกคนจะตองตัดเล็บมือสั้น สะอาด ไม*ทาสีเล็บ ไม*เคลือบสีเล็บ ต*อ
เล็บหรือเพนท$เล็บ
3.1.12 กระเปPาหนังสือ ใหใชกระเปPาแบบของโรงเรียนเท*านั้น
3.1.13 การแต*งหนา นักเรียนหญิงทุกคนไม*อนุญาตใหแต*งหนา ทาปากดวยลิปสติกสี
3.1.14 เครื่องประดับ ไม*สวมใส*เครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรียน
3.1.15 เครื่องหมายสัญลักษณ$รูปดาว นักเรียนป5กสัญลักษณ$รูปดาวบนอกเสื้อ เหนือ ชื่อ–
สกุล ดานซายดวยไหมหรือดายสีแดง เลือดนกขนาดความกวาง 0.5 เซนติเมตร โดย ม.1 ป5กดาว 1 ดวง ม.2 ป5ก
ดาว 2 ดวง ม.3 ป5กดาว 3 ดวง
3.2 เครื่องแบบ การแต%งกาย และทรงผมนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต"น
3.2.1 เสื้อ เสื้อเชิ้ตนักเรียนคอตั้ง สีขาว มีสาบเสื้อ ติดกระดุมกลมสีขาวเสนผ*าศูนย$กลาง 1
ซม. ขนาดพอดีตัว ไม*คับ หรือหลวมจนเกินไป ดานหลังเสื้อไม*มีจีบ ป5กชื่อ-สกุล บนอกเสื้อดานซายเหนือกระเปPา
ขนาดความกวาง 0.5 เซนติเมตร พรอมทั้งป5กอักษรย*อ ม.ว. และเลขประจําตัว ขนาดความกวาง 1.5 เซนติเมตร
บนอกเสื้อดานขวาดวยไหมหรือดายสีแดงเลือดนก ไม*แบะอกเสื้อ ชายเสื้อใหอยู*ในกางเกงเห็นหัวเข็มขัด ไม*พับหรือ
สอดใตเข็มขัด ไม*สวมเสื้อนักเรียนของคนอื่นมาโรงเรียน
3.2.2 กางเกง กางเกงสีน้ําเงิน ขาสั้นเหนือเข*าไม*เกิน 1 นิ้ว ส*วนกวางของขากางเกงห*าง
จากขา 8-12 ซม. ปลายขาพักเขา 5 ซม. มีกระเปPาตรงตามแนวตะเข็บขางละ 1 ใบ ไม*มีกระเปPาหลัง ดานหนามีจีบ
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ขางละ 2 จีบ ขนาดพอดีตัว ไม*คับหรือหลวมจนเกินไป เมื่อสวมใส*ใหขอบกางเกงอยู*ที่ระดับเอวพับชายเสื้อไวใน
กางเกงใหเห็นหัวเข็มขัด
3.2.3 เข็มขัด สายเข็มขัดหนังสีดํา มันเรียบไม*มีลวดลาย ขนาดเท*าหัวเข็มขัดของโรงเรียน
3.2.4 ถุงเทา สีขาว ตามแบบของโรงเรียนยาวไม*เกินครึ่งน*อง ไม*พับถุงเทา หรือดึงใหสั้น
3.2.5 รองเทา รองเทาหนังหุมสนสีดําลวน แบบนักเรียน ผูกเชือก ไม*มีลวดลาย เวลาสวม
ไม*เหยียบสนรองเทา หากจําเปนตอง สวมรองเทาแตะมาโรงเรียน (กรณีบาดเจ็บ) ใหขออนุญาตหัวหนาระดับชั้น
3.2.6 ทรงผม ใหไวผมทรงนักเรียน สั้นเกรียนทั้ง 3 ดาน หามไวทรงผมตามแฟชั่นนิยม
ดานหนายาวไม*เกิน 3 เซนติเมตร ไม*ไวจอน ไม*แสกกลาง ไม*ไวหนวดเครา ไม*ทําสีผม ไม*ใส*น้ํามัน เยลหรือฉีด
สเปรย$ผม
3.2.7 แว*นตา ถาตองใส*แว*นตา ตองใชกรอบแว*นตาสีสุภาพ ไม*ใชกรอบแว*นตาที่มีสีสัน
ฉูดฉาด ถาใส*คอนแทคเลนส$ ใหใชสีธรรมชาติของดวงตาเท*านั้น
3.2.8 นาฬิกา รูปเรือนและสายนาฬิกาเปนแบบสุภาพ หามใชนาฬิกาแฟนซี หนาป5ดมี
สีสันลวดลายหรือรูปเรือนและขนาดที่ผิดปกติจากนาฬิกาทั่วไปหรือนาฬิกาที่ส*อแสดงความฟุ;มเฟOอย
3.2.9 เครื่องประดับ ไม*สวมใส*เครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรียน
3.2.10 เล็บมือ นักเรียนทุกคนจะตองตัดเล็บมือสั้น สะอาด ไม*ทาสีเล็บ ไม*เคลือบสีเล็บ
ต*อเล็บหรือเพนท$เล็บ
3.2.11 กระเปPาหนังสือ ใหใชกระเปPาแบบของโรงเรียนเท*านั้น
3.2.12 การแต*งหนา นักเรียนชายทุกคนไม*อนุญาตใหแต*งหนา ทาปากดวยลิปสติกสี
3.2.13 หู นักเรียนชายทุกคนไม*อนุญาตใหเจาะหู หรือใส*ต*างหู ไม*เจาะคิ้ว เจาะลิ้น ไม*สัก
หรือเพนท$ตามร*างกาย
3.2.14 เครื่องหมายสัญลักษณ$ดาว นักเรียนป5กสัญลักษณ$รูปดาวบนอกเสื้อ เหนือ ชื่อ –
สกุล ดานซายดวยไหมหรือดายสีแดงเลือดนกขนาดความกวาง 0.5 เซนติเมตร โดย ม.1 ป5กดาว 1 ดวง ม.2 ป5ก
ดาว 2 ดวง ม.3 ป5กดาว 3 ดวง
3.3 เครื่ อ งแบบและการแต% ง กาย ชุ ด พลศึ ก ษา ลู ก เสื อ เนตรนารี และชุ ด พื้ น เมื อ งระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต"น
3.3.1 เครื่องแบบชุดพลศึกษาใหใชตามแบบที่โรงเรียนกําหนด ดังนี้
3.3.1.1 เสื้อยืดคอโปโลสีขาว ใหป5กชื่อ-สกุล ที่อกเสื้อดานซายดวยดายสีน้ําเงิน พรอม
กับเครื่องหมายสัญลักษณ$ดาวเหนือชื่อ – สกุล
3.3.1.2 นักเรียนป5กสัญลักษณ$รูปดาวบนอกเสื้อ เหนือ ชื่อ – สกุล ดานซายดวยไหมหรือ
ดายสีแดงเลือดนกขนาดความกวาง 0.5 เซนติเมตร
3.3.1.3 กางเกงวอร$ม สีน้ําเงินเขมตามแบบของโรงเรียนใส*พอดี ไม*คับหรือหลวมเกินไป
ชายเสื้อตองใส*ไวในกางเกงใหเรียบรอย ถุงเทา ใชถุงเทานักเรียนสีขาวตามแบบของโรงเรียน ไม*พับถุงเทา หรือดึง
ใหสั้น รองเทา ผาใบสีขาวหรือรองเทากีฬาแบบผูกเชือกสีขาวลวนเท*านั้น
3.3.2 เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี
3.3.2.1 ใหใชแบบที่โรงเรียนกําหนด
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3.3.2.2 เสื้อ กระโปรง และเครื่องหมายลูกเสือ-เนตรนารี ใหแต*งกายตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
3.3.3 เครื่องแบบชุดพื้นเมือง
3.3.3.1 ใหใชแบบที่โรงเรียนกําหนด
3.3.3.2 นักเรีย นตองแต*งชุดพื้น เมืองทุ กวันศุกร$ รองเทาใหใชแบบที่โ รงเรีย นกําหนด
เท*านั้น
3.4 เครื่องแบบ การแต%งกาย และทรงผมนักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.4.1 เสื้อ เสื้อเชิ้ตนักเรียน คอตั้งสีขาวไม*ต*อไหล* ขนาดพอดีตัว ไม*คับ ไม*เขาทรงหรือหลวม
จนเกิ น ไป ใหสวมเสื้ อ ทั บ ชั้ น ในสี ข าว สายเสื้ อ ทั บ กวางประมาณ 1 นิ้ ว เสื้ อ เซิ้ ต นั ก เรี ย นติ ด กระดุ ม สี ข าว
เสนผ*าศูนย$กลาง 1 เซนติเมตร ป5กชื่อ-สกุล บนอกเสื้อดานซายเหนือกระเปPา ขนาดความกวาง 0.5 เซนติเมตร
พรอมทั้งป5กอักษรย*อ ม.ว. และเลขประจําตัว ขนาดความกวาง 1.5 เซนติเมตร บนอกเสื้อดานขวาดวยไหมหรือ
ดายสีแดงเลือดนก ชายเสื้อใหอยู*ในกระโปรง เห็นหัวเข็มขัด ไม*พับหรือสอดใตเข็มขัด ไม*สวมเสื้อนักเรียนของคน
อื่นมาโรงเรียน
3.4.2 กระโปรง สีน้ําเงินยาวคลุมเข*า วัดจากสะบาหัวเข*าลงไปไม*เกิน 3 นิ้ว พับจีบปล*อยทั้งหนา
และหลัง ขางละ 3 จีบ ไม*ตีเกล็ด เวลาสวมใส*ไม*พับขอบกระโปรง
3.4.3 เข็มขัด สายเข็มขัดหนังสีดํา มันเรียบไม*มีลวดลาย ขนาดเท*าหัวเข็มขัดของโรงเรียน
3.4.4 ถุงเทา ถุงเทาสีขาว ตามแบบของโรงเรียน ไม*พับถุงเทา หรือดึงใหสั้น
3.4.5 รองเทา รองเทาหนังหุมสนสีดําลวน แบบนักเรียน มีสายคาด สนสูงไม*เกิน 2 เซนติเมตร
เวลาสวมไม*เหยียบสนรองเทา หากจําเปนตองสวมรองเทาแตะมาโรงเรียน (กรณีบาดเจ็บ) ใหขออนุญาตหัวหนา
ระดับชั้น
3.4.6 เข็มกลัด นักเรียนตองกลัดเข็มตราโรงเรียน บนอกเสื้อดานขวา โดยติดสูงกว*าตัวอักษร ม.ว.
เล็กนอย
3.4.7 กิ๊บ กิ๊บที่ใชติดผมตองเปนสีดําขนาดเล็กเท*านั้น ใชเพื่อกันผมตกลงมาและเรียบรอย ไม*ใช
หลายอันจนดูเปนเครื่องประดับ
3.4.8 โบผูกสีขาว เนื้อเรียบไม*มีลวดลาย(ของโรงเรียน) ขนาดความกวาง 1 นิ้ว
3.4.9 ต*างหู ใหใชกานพลาสติกใสแทนต*างหู ไม*อนุญาตใหใส*ต*างหูทุกชนิด
3.4.10 ทรงผม นักเรียนตองไม*ดัดผม ซอยผม โกรกผม ยอมหรือทําสีผม
- ผมสั้น ดานหนาตองไม*เลยคิ้วลงมา ดานหลังความยาวของผมจรดปกเสื้อพอดี ปลายผม
ยาวเสมอกัน
- ผมยาว ตองรวบมัดใหเรียบรอย ไม*ถักเปKย ใชยางรัดสีดํา และใชโบที่โรงเรียนกําหนดผูก
ผมใหเรียบรอย
3.4.11 แว*นตา ถาตองใส*แว*นตา ตองใชกรอบแว*นตาสีสุภาพ ไม*ใชกรอบแว*นตาที่มีสีสันฉูดฉาด ถา
ใส*คอนแทคเลนส$ ใหใชสีธรรมชาติของดวงตาเท*านั้น
3.4.12 นาฬิกา รูปเรือนและสายนาฬิกาเปนแบบสุภาพ หามใชนาฬิกาแฟนซี หนาป5ดมีสีสัน
ลวดลายหรือรูปเรือนและขนาดที่ผิดปกติจากนาฬิกาทั่วไปหรือนาฬิกาที่ส*อแสดงความฟุ;มเฟOอย
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3.4.13 เครื่องประดับ นักเรียนตองไม*นําหรือสวมใส*เครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรียน
3.4.14 เล็บมือ
- นักเรียนทุกคนจะตองตัดเล็บมือสั้น สะอาด ไม*ทาสีเล็บ ไม*เคลือบสีเล็บ ต*อเล็บหรือ
เพนท$เล็บ
3.4.15 กระเปPาหนังสือ
- ใหใชกระเปPาแบบของโรงเรียนเท*านั้น
3.4.16 การแต*งหนา
- นักเรียนหญิงทุกคนไม*อนุญาตใหแต*งหนา ทาปากดวยลิปสติกสี
3.4.17 เครื่องหมายสัญลักษณ$ดาว
- นักเรียนป5กสัญลักษณ$รูปดาวปกคอเสื้อดานซายดวยไหมหรือดายสีแดงเลือดนก ขนาด
ความกวาง 0.5 เซนติเมตร โดย ม.4 ป5กดาว 1 ดวง ม.5 ป5กดาว 2 ดวง ม.6 ป5กดาว 3 ดวง
3.5 เครื่องแบบ การแต%งกาย และทรงผมนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.5.1 เสื้อ เสื้อเชิ้ตนักเรียนคอตั้ง สีขาว มีสาบเสื้อ ติดกระดุมกลมสีขาวเสนผ*าศูนย$กลาง 1 ซม.
ขนาดพอดีตัว ไม*คับ หรือหลวมจนเกินไป ดานหลังเสื้อไม*มีจีบ ป5กชื่อ-สกุล บนอกเสื้อดานซายเหนือกระเปPาขนาด
ความกวาง 0.5 เซนติเมตร พรอมทั้งป5กอักษรย*อ ม.ว. และเลขประจําตัว ขนาดความกวาง 1.5 เซนติเมตร บนอก
เสื้อดานขวาดวยไหมหรือดายสีแดงเลือดนก ไม*แบะอกเสื้อ ชายเสื้อใหอยู*ในกางเกงเห็นหัวเข็มขัด ไม*พับหรือสอด
ใตเข็มขัด ไม*สวมเสื้อนักเรียนของคนอื่นมาโรงเรียน
3.5.2 กางเกง กางเกงสีน้ําเงิน ขาสั้นเหนือเข*าไม*เกิน 1 นิ้ว ส*วนกวางของขากางเกงห*างจากขา 812 ซม. ปลายขาพักเขา 5 ซม. มีกระเปPาตรงตามแนวตะเข็บขางละ 1 ใบ ไม*มีกระเปPาหลัง ดานหนามีจีบขางละ 2
จีบ ขนาดพอดีตัว ไม*คับหรือหลวมจนเกินไป เมื่อสวมใส*ใหขอบกางเกงอยู*ที่ระดับเอวพับชายเสื้อไวในกางเกงให
เห็นหัวเข็มขัด
3.5.3 เข็มขัด เข็มขัดหนังสีดํา มันเรียบไม*มีลวดลาย ขนาดเท*าหัวเข็มขัดของโรงเรียน
3.5.4 ถุงเทา ถุงเทาสีขาว ตามแบบของโรงเรียน ยาวไม*เกินครึ่งน*อง ไม*พับถุงเทา หรือดึงใหสั้น
3.5.5 รองเทา รองเทาหนังหุมสนสีดําลวน แบบนักเรียน ผูกเชือก ไม*มีลวดลาย เวลาสวมไม*เหยียบ
สนรองเทา หากจําเปนตองสวมรองเทาแตะมาโรงเรียน (กรณีบาดเจ็บ) ใหขออนุญาตหัวหนาระดับชั้น
3.5.6 เข็มกลัด นักเรียนตองกลัดเข็มตราโรงเรียน บนอกเสื้อดานขวา โดยติดสูงกว*าตัวอักษร ม.ว.
เล็กนอย
3.5.7 แว*นตา ถาตองใส*แว*นตา ตองใชกรอบแว*นตาสีสุภาพ ไม*ใชกรอบแว*นตาที่มีสีสันฉูดฉาด ถา
ใส*คอนแทคเลนส$ ใหใชสีธรรมชาติของดวงตาเท*านั้น
3.5.8 นาฬิกา รูปเรือนและสายนาฬิกาเปนแบบสุภาพ หามใชนาฬิกาแฟนซี หนาป5ดมีสีสันลวดลาย
หรือรูปเรือนและขนาดที่ผิดปกติจากนาฬิกาทั่วไปหรือนาฬิกาที่ส*อแสดงความฟุ;มเฟOอย
3.5.9 เครื่องประดับ ไม*สวมใส*เครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรียน
3.5.10 เล็บมือ นักเรียนทุกคนจะตองตัดเล็บมือสั้น สะอาด ไม*ทาสีเล็บ ไม*เคลือบสีเล็บ ต*อเล็บหรือ
เพนท$เล็บ
3.5.11 กระเปPาหนังสือ ใหใชกระเปPาแบบของโรงเรียนเท*านั้น
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3.5.12 การแต*งหนา นักเรียนชายทุกคนไม*อนุญาตใหแต*งหนา ทาปากดวยลิปสติกสี
3.5.13 หู นักเรียนชายทุกคนไม*อนุญาตใหเจาะหู หรือใส*ต*างหู ไม*เจาะคิ้ว เจาะลิ้น ไม*สักหรือเพนท$
ตามร*างกาย
3.5.14 เครื่องหมายสัญลักษณ$ดาว นักเรียนป5กสัญลักษณ$รูปดาวปกคอเสื้อดานซายดวยไหมหรือ
ดายสีแดงเลือดนก ขนาดความกวาง 0.5 เซนติเมตร โดย ม.4 ป5กดาว 1 ดวง ม.5 ป5กดาว 2 ดวง ม.6 ป5กดาว 3
ดวง
3.5.15 ทรงผมนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหไวผมรองทรงสูง หรือทรงนักเรียน หาม
ไวทรงผมตามแฟชั่นนิยม ดานหนายาวไม*เกิน 4 เซนติเมตร ไม*ไวจอน ไม*แสกกลาง ไม*ไวหนวดเครา ไม*ทําสีผม ไม*
ใส*น้ํามัน เยลหรือฉีดสเปรย$ผม
3.6 เครื่องแบบและการแต%งกาย ชุดพลศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ชุดพื้นเมือง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
3.6.1 เครื่องแบบชุดพลศึกษาใหใชตามแบบที่โรงเรียนกําหนด ดังนี้
- เสื้ อยื ดคอโปโลสี แดง ใหป5 กชื่ อ – สกุ ล ที่อกเสื้ อดานซายดวยดายสี ขาว พรอมกั บ
เครื่องหมายสัญลักษณ$รูปดาวเหนือ ชื่อ – สกุล
- กางเกงวอร$ม สีน้ําเงินเขมตามแบบของโรงเรียนใส*พอดี ไม*คับหรือหลวมเกินไป ชายเสื้อ
ตองใส*ไวในกางเกงใหเรียบรอย ถุงเทา ใชถุงเทานักเรียนสีขาว ตามแบบของโรงเรียน ไม*พับหรือดึงใหสั้น รองเทา
ผาใบสีขาวหรือรองเทากีฬาแบบผูกเชือกสีขาวลวนเท*านั้น
3.6.2 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
- ใหใชตามระเบียบการแต*งกาย ของกรมการรักษาดินแดนกําหนดเท*านั้น
3.6.3 เครื่องแบบชุดพื้นเมือง
3.6.3.1 ใหใชแบบที่โรงเรียนกําหนด
3.6.3.2 นักเรียนตองแต*งชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร$ รองเทาใหใชแบบที่โรงเรียนกําหนดเท*านั้น
3.7 หามนักเรียนสวมเสื้อที่ไม*ใช*เสื้อกันหนาวหรือเสื้อที่ไม*ไดรับอนุญาตจากทางโรงเรียนคลุมนอก
เครื่องแบบนักเรียน เช*น เสื้อยีนส$ เสื้อเชิ้ตลาย เสื้อผาแฟชั่น ฯลฯ
3.8 กรณีนักเรียนเจาะหู ครูประจําชั้นเชิญผูปกครองมารับทราบทําสัญญาและนํานักเรียนไปดําเนินการ
ทําใหหูอุดตัน
ข"อ 4 การมาเรียน
4.1 ใหนักเรียนมาถึงโรงเรียนและเตรียมตัวเขาแถวเคารพธงชาติก*อนเพลง Labor ขึ้น เวลา
07.50 น.
4.2 ใหนักเรียนหยุดทํากิจกรรม เมื่อไดยินสัญญาณเพลง Labor เริ่ม ใหไปยังจุดเขาแถวให
เรียบรอยเพื่อเตรียมตัวเคารพธงชาติและสวดภาวนาดวยความสํารวม
4.3 นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนหลังจากเวลา 07.50 น. จะถือว*ามาโรงเรียนสาย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้
4.3.1 เขาแถวเคารพธงชาติเพื่อรอเขาหองเรียนบริเวณหนาอนุสาวรีย$นักบุญมงฟอร$ต
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4.3.2 บัน ทึกชื่ อ-สกุล เลขประจําตั วนักเรียน และเวลามาโรงเรียนที่ ปWอมยาม จึงจะ
อนุญาตใหเขาหองเรียนได
4.3.3 ในกรณีนักเรียนมาสาย ใหปฏิบัติดังนี้
4.3.3.1 นักเรียนมาโรงเรียนสายรวมกันครบ 3 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน ครูประจํา
ชั้นโทรแจงผูปกครองรับทราบ
4.3.3.2 นักเรียนมาโรงเรียนสายรวมกันครบ 5 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน ใหครู
ประจําชั้นเชิญผูปกครองมาลงนามรับทราบเปนลายลักษณ$อักษรในแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน (ป 3)
4.3.3.3 นักเรียนมาโรงเรียนสายรวมกันครบ 7 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน ครูประจํา
ชั้นเชิญผูปกครองมารับทราบการทําสัญญา
4.3.3.4 นักเรียนมาโรงเรียนสายรวมกันครบ 10 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน ครู
ประจําชั้นเชิญผูปกครองมารับทราบการทําทัณฑ$บน
4.3.3.5 นักเรียนมาโรงเรียนสายรวมกันครบ 11 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน ครู
ประจําชั้นเชิญผูปกครองมารับทราบการใหนักเรียนบําเพ็ญประโยชน$ภายในโรงเรียน จํานวน 1 วัน เปนเวลา 6
ชั่วโมง
4.3.3.6 นักเรียนมาโรงเรียนสายรวมกัน 12 - 15 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน ครู
ประจําชั้นเชิญผูปกครองมารับทราบการใหนักเรียนบําเพ็ญประโยชน$ภายในโรงเรียน จํานวน 2 วัน เปนเวลา 12
ชั่วโมง
4.3.3.7 นักเรียนมาโรงเรียนสายรวมกัน 16 ครั้งขึ้นไป ใน 1 ภาคเรียน ครู
ประจําชั้นเชิญผูปกครองมารับทราบการใหนักเรียนบําเพ็ญประโยชน$ภายในหรือภายนอกโรงเรียน จํานวน 3 วัน
เปนเวลา 18 ชั่วโมง
4.4 การลากิจ ลาป>วย และการขาดเรียน
4.4.1 นักเรียนที่ลากิจ ใหยื่นใบลากิจตามแบบฟอร$มที่โรงเรียนกําหนดโดยใหผูปกครองลง
นามรับรองการลากิจทุกครั้ง โดยใหยื่นใบลาที่ครูประจําชั้นล*วงหนา 1 วัน
4.4.2 นักเรียนที่ลาป;วย ใหยื่นใบลาป;วยตามแบบฟอร$มโรงเรียนกําหนดโดยใหผูปกครองลง
นามรับรองการลาป;วยทุกครั้ง โดยยื่นใบลาที่ครูประจําชั้นในวันที่นักเรียนมาเรียน
4.4.3 นักเรียนที่ลาป;วยติดต*อกัน 3 วัน ขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทย$แนบมาพรอมกับใบลา
ป;วยตามแบบฟอร$มโรงเรียนกําหนดโดยใหผูปกครองลงนามรับรองการลาป;วยทุกครั้ง โดยยื่นใบลาที่ครูประจําชั้น
ในวันที่นักเรียนมาเรียน
4.4.4 กรณีที่นักเรียนลากิจ ลาป;วย หรือขาดเรียน ใหผูปกครองแจงการลาใหครูประจําชั้น
ทราบทางโทรศัพท$หรือช*องทางสื่อสารอื่น ๆ ก*อนเวลา 8.00 น. ในวันที่ลาเรียน
4.4.5 กรณีที่นักเรียนขาดเรียนโดยไม*ไดแจงใหครูประจําชั้นทราบรวมเปนเวลา 2 วัน ครู
ประจําชั้นจะโทรศัพท$หรือติดต*อกับผูปกครองทางช*องทางสื่อสารอื่นเพื่อแจงผูปกครองไดรับทราบ
4.4.6 กรณีที่นักเรียนขาดเรียนโดยไม*ไดแจงใหครูประจําชั้นทราบรวมเปนเวลา 3 วัน ใหครู
ประจําชั้นโทรศัพท$หรือติดต*อกับผูปกครองทางช*องทางสื่อสารอื่นเพื่อเชิญผูปกครองมาลงนามรับทราบในแบบ
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน (ป. 3) เปนลายลักษณ$อักษร
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4.4.7 กรณีที่นักเรียนขาดเรียนโดยไม*ไดแจงใหครูประจําชั้นทราบรวมเปนเวลา 5 วัน ใหครู
ประจําชั้นโทรศัพท$หรือติดต*อกับผูปกครองทางช*องทางสื่อสารอื่นเพื่อเชิญผูปกครองมาลงนามรับทราบในหนังสือ
สัญญา
4.4.8 กรณีที่นักเรียนขาดเรียนโดยไม*ไดแจงใหครูประจําชั้นทราบรวมเปนเวลา 7 วัน ใหครู
ประจําชั้นโทรศัพท$หรือติดต*อกับผูปกครองทางช*องทางสื่อสารอื่นเพื่อเชิญผูปกครองมาลงนามรับทราบในแบบ
บันทึกทัณฑ$บน
4.4.9 กรณีที่นักเรียนขาดเรียนโดยไม*ไดแจงใหครูประจําชั้นทราบรวมเปนเวลา 8-10 วัน ให
ครูประจําชั้นโทรศัพท$หรือติดต*อกับผูปกครองทางช*องทางสื่อสารอื่นเพื่อเชิญผูปกครองมารับทราบ และใหนักเรียน
บําเพ็ญประโยชน$ภายในโรงเรียน จํานวน 1 วัน เปนเวลา 6 ชั่วโมง
4.4.10 กรณีที่นักเรียนขาดเรียนโดยไม*ไดแจงใหครูประจําชั้นทราบรวมเปนเวลา 11-14 วัน
ใหครูประจําชั้นโทรศัพท$หรือติดต*อกับผูปกครองทางช*องทางสื่อสารอื่นเพื่อเชิญผูปกครองมารับทราบ และให
นักเรียนบําเพ็ญประโยชน$ภายในโรงเรียน จํานวน 2 วัน เปนเวลา 12 ชั่วโมง
4.4.11 กรณีที่นักเรียนขาดเรียนโดยไม*ไดแจงใหครูประจําชั้นทราบรวมเปนเวลา 15 วันขึ้น
ไปใหครูประจําชั้นโทรศัพท$หรือติดต*อกับผูปกครองทางช*องทางสื่อสารอื่นเพื่อเชิญผูปกครองมารับทราบ และให
นักเรียนบําเพ็ญประโยชน$ภายในหรือภายนอกโรงเรียน จํานวน 3 วัน เปนเวลา 18 ชั่วโมง
4.4.12 นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนหลังเวลา 12.55 น. ถือว*าขาดเรียนครึ่งวัน
4.4.13 นั กเรี ย นที่ มีคํ า สั่ ง ศาลใหควบคุ ม ความประพฤติ ใ นสถานพิ นิ จ คุ มครองเด็ กและ
เยาวชนใหถือว*าขาดเรียน
4.4.14 นักเรียนที่ตองไปรายงานตัวตามพิพากษาของศาล ใหยื่นใบลากิจทุกครั้ง
4.5 กรณีที่นักเรียนมาโรงเรียนในวันหยุดตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองและมีครูรับรองการมา
โรงเรียน แลวใหครูผูรับรองแจงหัวฝ;ายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้นักเรียนตองแต*งกายใหสุภาพเรียบรอย
4.6 เมื่อนักเรียนเขามาภายในบริเวณโรงเรียนแลว หามออกนอกบริเวณโรงเรียนจนกว*าจะถึง
เวลาเลิกเรียนคาบเรียนสุดทาย
4.7 ไม* อนุ ญ าตใหนั กเรี ย นอยู* ในบริ เ วณโรงเรี ย นเกิ น เวลา 19.00 น. เวนแต* นั กเรี ย นที่ ไดรั บ
อนุญาตใหทํากิจกรรมพิเศษเท*านั้น และจะตองมีครูที่ดูแลการทํากิจกรรม
4.8 กรณีนักเรียนไม*เขาเรียนโดยอยู*ในโรงเรียน ครูประจําชั้นตักเตือนดวยวาจา และบันทึกลง
แบบพฤติกรรมนักเรียน (ปพ.3)
4.9 กรณีนักเรียนไม*เขาเรียนโดยอยู*นอกโรงเรียน ครูประจําชั้นเชิญผูปกครองมารับทราบเริ่มตน
ทําสัญญา
ข"อ 5 ข"อปฏิบัติทั่วไปของนักเรียน
5.1 นักเรียนเปนผูมีศาสนาดําเนินชีวิตตามกรอบแห*งศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียม ประเพณี
เคารพในกฎระเบียบสังคมทุกระดับ และเปนบุคคลที่อิ่มเอิบ อบอุ*น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล
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5.2 นักเรียนตองเปนคนดีกลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควร รักษามารยาทวัฒนธรรมอันดีงาม รูจักอด
กลั้น มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบรอย มีสัมมาคาราวะสุภาพ อ*อนโยน เคารพและเชื่อฟ5งต*อบิดา มารดา ผูปกครอง
ญาติผูใหญ* ครู อาจารย$ และบุคคลอื่น
5.3 นั ก เรี ย นตองสํ า นึ กอยู* เ สมอว* า ตนเปนนั กเรี ย นโรงเรี ย นมงฟอร$ ต วิ ท ยาลั ย ตองปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ของโรงเรียน และตามพันธสัญญานักเรียนมงฟอร$ตอย*างเคร*งครัด มีความวิริยะ อุตสาหะ
ใส*ใจในการศึกษาเล*าเรียนอย*างจริงจัง
5.4 นักเรียนตองรูและเขาใจสิทธิและหนาที่ของตนเองตลอดจน เคารพนบนอบ อยู*ในโอวาทบิดา
มารดา ผู ปกครอง ญาติ ผู ใหญ* ครู อาจารย$ เปนผู รู จั ก เคารพสิ ท ธิ ห นาที่ แ ละใหเกี ย รติ ผู อื่ น ตามระบอบ
ประชาธิปไตย
5.5 นักเรีย นตองไม* ทําลายทรัพย$สิน ของโรงเรียนและสาธารณะ ตองถือเปนหนาที่ที่จ ะช*วยกั น
รักษาทรัพย$สินสาธารณะสมบัติของโรงเรียนใหคงทนถาวร รวมทั้งไม*กระทําสิ่งใดๆ อันจะนํามาซึ่งความเสียหายแก*
ชื่อเสียงของโรงเรียน หากผูใดกระทําใหชํารุดเสียหาย ตองรับผิดชอบและชดใชค*าเสียหาย
5.6 นักเรียนตองไม*กระทําการใดๆ ที่ไม*เหมาะสมกับสภาพความเปนนักเรียน ดังต*อไปนี้
5.6.1 หามนักเรียนก*อการทะเลาะวิวาท ทํารายร*างกาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
5.6.2 หามนักเรียนประพฤติตนเปนนักเลง อันธพาล กาวราวข*มขู* กรรโชคทรัพย$ ข*มเหง รังแก
ลักทรัพย$ของผูอื่น ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
5.6.3 หามนั ก เรี ย นครอบครอง สู บ หรื อ บริ โ ภคบุ ห รี่ ทุก ประเภท สุ ร าหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล$ ตลอดจนเสพสิ่งเสพติด ของมึนเมาอื่นๆ ทุกชนิด
5.6.4 หามนักเรียนครอบครองพกพาอุปกรณ$การเล*นการพนัน และเล*นการพนัน หรือส*งเสริม
ใหมีการเล*นการพนันทุกประเภท ทั้งในและนอกโรงเรียน
5.6.5 หามนั กเรี ย นนํ า อุ ปกรณ$ ห รื อสิ่งที่ ไม* เ กี่ย วของกั บการเรี ย นมาโรงเรี ย น เช* น สื่ อลามก
อนาจารไวในครอบครอง จําหน*าย เช*าซื้อ จ*ายแจก เผยแพร* ใหยืม ส*งผ*านทางโทรศัพท$โทรศัพท$เคลื่อนที่ หรือ
ส*งผ*านทางสื่อออนไลน$อิเล็กทรอนิกส$ หนังสือการ$ตูน นิตยสารหรือสัตว$เลี้ยงทุกประเภท ฯลฯ
5.6.6 หามนักเรียนนําหรือพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุสิ่งของอื่นใดที่ใชแทนอาวุธ ที่อาจเปน
อันตรายต*อตนเองและผูอื่น
5.6.7 หามนักเรียนเที่ยวเตร*ตามสถานที่ที่ไม*ควรแก*สถานภาพของนักเรียน เช*น สถานเริงรมย$
หรือตามแหล*งมั่วสุมอบายมุขต*างๆ
5.6.8 หามนั ก เรี ย นนํ า หรื อ สวมใส* เ ครื่ องประดั บ วั ต ถุ ห รื อ ทรั พย$ สิ น มี ค*า และของใชที่ เ กิ น
ความจําเปนมาโรงเรียน ยกเวน นาฬิกาและสรอยคอสเตนเลสคลองพระที่สวมผ*านศีรษะได
5.6.9 หามนักเรียนเจาะ สักหรือเพนท$ตามส*วนต*างๆ ของร*างกาย
5.6.10 หามนักเรียนอยู*บนอาคารเรียน หรือในหองเรียน ในช*วงเวลาพักกลางวัน
5.6.11 หามนักเรียนใชเครื่องมือสื่อสาร อาทิโทรศัพท$เคลื่อนที่ อุปกรณ$อิเล็กทรอนิกส$ ดูหนัง
ฟ5งเพลง และเล*นเกมทุกชนิดในระหว*างที่มีการเรียนการสอน/การเขาแถว/การอบรม/การประชุม กิจกรรมต*างๆ
หรือพิธีการต*างๆ
5.7 นักเรียนที่นํารถจักรยานยนต$หรือรถยนต$มาโรงเรียน ตองปฏิบัติ ดังนี้
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5.7.1 หามนักเรียนนํารถยนต$มาจอดภายในบริเวณโรงเรียน
5.7.2 นักเรียนที่นํารถจักรยานยนต$มาจอดในบริเวณโรงเรียนตองปฏิบัติตามกฎจราจรอย*าง
เคร*งครัด โดยสวมหมวกนิรภัย เป^ดไฟหนารถ ไม*ดัดแปลงสภาพรถใหผิดไปจากเดิม
5.8 หามนักเรียนมีพฤติกรรมล*วงละเมิดทางเพศ ชูสาว หรือพฤติกรรมอื่นๆ ที่ไม*เหมาะสมกับสภาพ
การเปนนักเรียน ทั้งกระทําภายในและภายนอกโรงเรียน
5.9 การสอบและการส*งงานใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกําหนด
5.10 การเขาร*วมกิจกรรมของนักเรียน
5.10.1 นั กเรี ย นตองเขาร* ว มกิ จ กรรมของทางโรงเรี ย นอย* า งตั้ งใจ ตรงตามวั น เวลา และ
สถานที่ที่จัดกิจกรรมนั้นอย*างเคร*งครัด เวนแต*มีเหตุจําเปนอย*างยิ่งอันไม*สามารถเขาร*วมกิจกรรมได แต*ตองไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณ$อักษรใหงดเวนกิจกรรมนั้นได
5.10.2 นักเรียนที่ประสงค$จะเขาร*วมกิจกรรมกันหน*วยงานอื่นๆ องค$กร ชุมชนภายนอกใน
เวลาเรียน ซึ่งมิใช*กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือเปนกิจกรรมที่ขัดต*อประกาศของโรงเรียน นักเรียนตองแจงให
ผูปกครองและบุคคลที่จะนํานักเรียนไปร*วมกิจกรรม มาขออนุญาตมายังโรงเรียนเปนลายลักษณ$อักษร เมื่อไดรับ
อนุญาตจึงสามารถไปร*วมกิจกรรมดังกล*าวได
5.11 การใชอาคารสถานที่ และบริเวณต*างๆ ภายในโรงเรียน
5.11.1 หามนักเรียนเขาหองโดยไม*ไดรับอนุญาตจากครู – มาสเตอร$ ประจําหองนั้นๆ
5.11.2 ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใชอาคาร หองปฏิบัติการ หองพิเศษต*างๆ และควรมีครู –
มาสเตอร$ เปนผูดูแลอย*างเคร*งครัด
5.11.3 ไม*เคลื่อนยาย หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ$ใดๆ ในหองโดยเด็ดขาด
5.11.4 การปฏิบัติตนเมื่ออยู*ในอาคารเรียน
5.11.4.1 หามวิ่งเล*น เล*นฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกรอ ป^งปอง ในหองเรียน หรือบน
อาคาร
5.11.4.2 เมื่อทําความสะอาดหองเรียนหลังเลิกเรียนเวลาเย็นแลว ทุกคนตองออก
จากหองเรียน ป^ดพัดลม ป^ดไฟ ป^ดเครื่องปรับอากาศ ป^ดบานเกล็ด และป^ดประตูหองเรียนใหเรียบรอย
5.11.4.3 หามส*งเสียงอึกทึกรบกวนชั้นเรียนอื่น ๆ ที่กําลังเรียนอยู*
5.11.4.4 รักษาความสะอาดของอาคารเรียน เพื่อความสะอาดและสภาพแวดลอมที่ดี
ของโรงเรียน
5.11.4.5 หามปKนหรือนั่งบนลูกกรงหรือราวบันได ขั้นบันได ตามกันสาด เพราะอาจ
เกิดอันตรายแก*นักเรียน
5.11.4.6 หามเขี ย นขอความ เสน หรื อ ทํ า ใหเกิ ด รอยตามฝาผนั ง อาคารเรี ย น
หองเรียน หองน้ํา หองสมุด โต_ะ เกาอี้ หรือเครื่องใชในหองเรียน
5.12 การปฏิบัติตนในหองเรียน
5.12.1 นักเรียนตองรักษาความเปนระเบียบ ตั้งใจเรียน ฟ5งคําอธิบายของครูดวยความเคารพ
ไม*คุย ไม*เล*น ไม*รับประทานอาหาร ขนมในหองเรียน ไม*ลุกจากที่นั่งโดยไม*ไดรับอนุญาตจากครูผูสอน
5.12.2 ไม*นําวิชาอื่นหรืองานอื่นมาทํา โดยที่ครูผูสอนไม*อนุญาต
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5.12.3 เมื่อครูไม*เขาหองสอนเกิน 5 นาที ใหนักเรียนหัวหนาหองรายงานหัวหนาระดับชั้น
หรือฝ;ายวิชาการ
5.12.4 นักเรียนช*วยกันดูแล รักษาทรัพย$สมบัติที่อยู*ในหองเรียน เช*น โต_ะ เกาอี้ กระดาน สื่อ
การสอนต*างๆ
5.13 การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบใน/นอกหองเรียนและบริเวณโรงเรียน
5.13.1 นักเรียนตองช*วยกันรักษาความสะอาดของอาคารเรียน และบริเวณโรงเรียนทั่วไปให
สะอาด รวมทั้งรักษาเครื่องแต*งกายของตน ใหสะอาดเรียบรอยอยู*เสมอ
5.13.2 ช*วยกันรักษาความสะอาดของหองเรียนและทรัพย$สินต*าง ๆ ของหองเรียนใหอยู*ใน
สภาพดีและเรียบรอยอยู*เสมอ
5.13.3 ทําความสะอาดหองเรียนทุกวัน ตามวัน เวลาและเวรที่ครูประจําชั้นกําหนด
5.13.4 หามเคลื่อนยายโต_ะ เกาอี้ออกนอกหองเรียนโดยไม*ไดรับอนุญาต
5.13.5 ไม*ขีดเขียนเกาอี้ โต_ะ ฝาผนัง และประตูหนาต*างของหองเรียน หองน้ําใหสกปรกและ
ไม*ทําลายสิ่งของต*าง ๆ ดังกล*าวให ชํารุดเสียหาย
5.13.6 ตองรั บ ผิ ด ชอบ ชดใชค* า เสี ย หายและรั บ โทษจากทางโรงเรี ย น ในกรณี ที่ ทํ า ลาย
ทรัพย$สินของโรงเรียน
5.14 การออกนอกหองเรียนขณะที่มีการสอน
5.14.1 ในระหว*างที่มีการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง นักเรียนตองอยู*ในหองเรียน เวนแต*มีความ
จําเปน และไดรับอนุญาตจากครูผูสอนในวิชานั้นใหออกนอกหองเรียนได
5.14.2 ในกรณี ที่ ค รู ไ ม* อ ยู* ใ นหองเรี ย น ใหทุ ก คนอยู* ใ นหองเรี ย นดวยความเปนระเบี ย บ
เรียบรอย ไม*ส*งเสียงหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนหองเรียนที่ติดกัน
5.15 การรับประทานอาหาร
ใหนักเรียนรับประทานอาหารตามสถานที่ที่โรงเรียนไดกําหนดไวให โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
5.15.1 รับประทานอาหารตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด
5.15.2 หามนําอาหารและเครื่องดื่ม ขนมทุกชนิดขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียนและใน
หองเรียน
5.15.3 นักเรียนที่นําอาหารมาจากบาน ใหนําไปรับประทานในโรงอาหาร
5.15.4 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแลว ใหนําภาชนะที่ใส*อาหารไปวางในที่ที่ไดจัดไวโดยให
ทิ้งเศษอาหารในภาชนะที่จัดไว
5.15.5 รับประทานอาหารดวยกิริยามารยาทสํารวม ไม*ส*งเสียงดัง
5.15.6 ขณะที่ซื้ออาหารใหเขาแถวตามลําดับก*อน-หลัง
5.16 การแสดงความเคารพ
การแสดงความเคารพ เปนมารยาทที่ดีของคนไทยในการแสดงออกต*อผูที่อาวุโส โรงเรียนได
กําหนดหลักปฏิบัติ เพื่อปลูกฝ5งวัฒนธรรมอันดีใหแก*นักเรียนไดรูจักแสดงความนอบนอมถ*อมตนต*อครู อาจารย$
และผูใหญ* ดังนี้
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5.16.1 ครูและบุคลากร ของโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย นักเรียนควรใหความเคารพนบ
นอบดวยการยืนตรง โคงคํานับ และไหว
5.16.2 เมื่อนักเรียนนั่งหรือยืนอยู*กับที่ ครูเดินผ*านในระยะใกลพอสมควร ใหแสดงความ
เคารพดวยการยืนตรง
5.16.3 เมื่อนักเรียนเดินหรือวิ่งสวนกับครู ใหหยุดแสดงความเคารพดวยการยืนตรง โคง
คํานับหรือไหว เมื่อครูเดินผ*านไปแลวจึงเดินต*อ
5.16.4 เมื่อนักเรียนเดินตามหลังครู ไม*ควรแซงขึ้นหนา ถาหากจําเปนใหกล*าวขอโทษหรือ
ขออนุญาตเสียก*อน และถาครูเดินตาม หลังนักเรียนมาระยะใกล ควรหยุดใหครูเดินผ*านไปก*อน
5.16.5 ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ที่อยู*ในเครื่องแบบใหทําความเคารพแบบ
ลูกเสือหรือนักศึกษาวิชาทหาร
5.16.6 เมื่อเขาหองเรียนหรือก*อนออกจากหองเรียน ใหหัวหนาหองบอกทําความเคารพ
นักเรียนทุกคนตองยืนขึ้นพรอมกัน นักเรียนทุกคนโคงคํานับหรือไหวแลวกล*าวคําว*า “สวัสดีครับ/ค*ะ” หรือ
“ขอบคุณครับ/ค*ะ” (เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ตามลําดับ
5.16.7 นักเรียนที่ยืนพูดกับครู ตองยืนตรงในลักษณะสํารวม เมื่อพูดเสร็จแลวใหแสดง
ความเคารพดวยการโคงคํานับหรือไหว
5.16.8 เมื่อนักเรียนเขาพบครู เพื่อรับคําแนะนํา ไต*ถามขอสงสัย รับสมุดแบบฝbกหัดหรือ
อื่นๆ ใหยืนห*างจากโต_ะประมาณ 1 กาว พรอมกับโคงคํานับ หรือไหว ในการรับแบบฝbกหัดหรือสิ่งอื่น ๆ ถาเขาไป
พรอมๆ กันเปนจํานวนหลายๆ คน ใหนักเรียนเขาแถวตามลําดับก*อนหลัง
5.16.9 เมื่อผูใหญ*ทางราชการ ผูใหญ*ทางคณะภราดาเซนต$คาเบรียล หรือมีผูมาเยี่ยมชม
โรงเรียนใหนักเรียนแสดงความเคารพนบนอบ
ข"อ 6 การใช"เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
6.1 การฝากเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท$เคลื่อนที่), อุปกรณ$อิเล็กทรอนิกส$อื่นๆ
6.1.1 ใหนักเรียนทุกคนนําเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท$เคลื่อนที่) นําฝากเก็บในกล*องฝาก
โทรศัพท$ของแต*ละหองเรียนช*วงเขาแถวตอนเชา ก*อนเคารพธงชาติของแต*ละวัน พรอมกับใหตัวแทนผูรับผิดชอบ
แต*ละหองทําการเช็คชื่อนักเรียนผูฝากโทรศัพท$เปนรายบุคคลเรียงตามเลขที่และนับจํานวนยอดเครื่องมือสื่อสาร
(โทรศัพท$เคลื่อนที่) สรุปยอดแต*ละวันแลว นํากล*องฝากโทรศัพท$ไปฝากกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบก*อนขึ้น เรียน
คาบแรก พรอมกับลงลายมือชื่อผูฝากในเอกสารรับฝากเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท$เคลื่อนที่) ต*อหนาเจาหนาที่ผูรับ
ฝาก
6.1.2 ใหตัวแทนนักเรียนของแต*ละหองเรียนไปเซ็นชื่อรับคืนโทรศัพท$กับเจาหนาที่รับฝาก
ช*วงคาบสุดทายก*อนหมดเวลาเรียน 20 นาทีของแต*ละวัน เพื่อนําคืนแก*สมาชิกในหองเรียน ขณะนําคืนนักเรียน
รายบุคคลครูประจําวิชากํากับดูแลการส*งคืนนักเรียนจนครบ
6.1.3 ถามี โ ทรศั พท$ ร ะหว* างคื น เหลื อโดยที่ นั กเรี ย นบางคนยั งไม* มารั บ คื น ใหตั ว แทน
นักเรียนที่ดูแลในวันดังกล*าว นําโทรศัพท$ที่เหลือมาฝากไวกับคุณครูประจําชั้นภายในวันนั้นเก็บไวเพื่อคืนใหแก*
นักเรียนต*อไป
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6.2 กรณีไม*มีการฝากเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท$เคลื่อนที่) อุปกรณ$อิเล็กทรอนิกส$อื่นๆ
6.2.1 การงดการรั บ ฝากเครื่ องมื อสื่ อสาร (โทรศั พท$ เ คลื่ อนที่ ) กรณี มีเ หตุ การณ$ หรื อ
กิจกรรมพิเศษทั้งในและนอกโรงเรียน ใหเปนไปตามประกาศของฝ;ายกิจการนักเรียนแจงเปนกรณีไป
6.3 แนวปฏิ บั ติ สํ า หรั บ มาสเตอร$ และคุ ณครู ในการยึ ด เครื่ องมื อสื่ อสาร (โทรศั พท$ เ คลื่ อนที่ ) ,
อุปกรณ$อิเล็กทรอนิกส$อื่นๆ
6.3.1 มาสเตอร$ แ ละคุ ณ ครู ผู ยึ ด เครื่ อ งมื อสื่ อสาร (โทรศั พท$ เ คลื่ อนที่ ), อุ ป กรณ$
อิเล็กทรอนิ กส$อื่น ๆ ใหบันทึกพฤติกรรมในแบบ ปกครอง 2 แลวนําของที่ยึ ดไดนํ าส*งที่ หองส* งเสริ มพฤติ กรรม
นักเรียนชั้นที่ 1 ตึกเซนต$แมรี่ แลวลงลายมือชื่อผูนําส*งพรอมกับเจาหนาที่หองส*งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเซ็นรับ
6.3.2 เจาหนาที่ ห องส* ง เสริ ม พฤติ ก รรมนั ก เรี ย นนํ า สิ่ ง ที่ ยึ ด ไดพรอมกั บ ใบบั น ทึ ก
รายละเอียดส*งที่ ผูช*วยฝ;ายกิจการนักเรียน
6.3.3 ในกรณีที่นักเรียนขอติดต*อรับเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท$เคลื่อนที่), อุปกรณ$
อิเล็กทรอนิกส$อื่นๆ ที่ถูกยึดมา ใหติดต*อผูช*วยฝ;ายกิจการนักเรียนเท*านั้น
6.3.4 ในกรณีที่นักเรียนมาสายใหนําโทรศัพท$ฝากไวตรงจุดรับที่บริเวณปWอมยามพรอม
กับใหนักเรียนลง ชื่อ – นามสกุล หอง เลขที่ ไวเปนหลักฐาน
6.4 การรับฝากและจัดเก็บโทรศัพท$รวมทั้งอุปกรณ$อิเลคทรอนิกส$อื่นๆ
นักเรียนเมื่อมาถึงโรงเรียนใหนําโทรศัพท$และหรือรวมทั้งอุปกรณ$อิเลคทรอนิกส$อื่นๆ ฝากไวกับ
ทางโรงเรียน หากนักเรียนไม*นําฝากไวกับทางโรงเรียน หากพบจะดําเนินการดังนี้
- ครั้งที่ 1 เก็บโทรศัพท$และอุปกรณ$อิเลคทรอนิกส$ ไว 1 สัปดาห$ ว*ากล*าวตักเตือนดวยวาจา
- ครั้ ง ที่ 2 เก็ บ โทรศั พ ท$ แ ละอุ ป กรณ$ อิ เ ลคทรอนิ กส$ ไว 2 สั ป ดาห$ ว* า กล* า วตั ก เตื อ น บั น ทึ ก
พฤติกรรมลงในแบบบันทึกพฤติกรรม (ป 3)
- ครั้ ง ที่ 3 เก็ บ โทรศั พ ท$ แ ละอุ ป กรณ$ อิ เ ลคทรอนิ กส$ ไว 3 สั ป ดาห$ ว* า กล* า วตั ก เตื อ น บั น ทึ ก
พฤติกรรมลงในแบบบันทึกพฤติกรรม(ป 3) และเชิญผูปกครองมารับทราบการทําหนังสือสัญญา
- ครั้งที่ 4 เก็บโทรศัพท$และอุปกรณ$อิเลคทรอนิกส$ ไว 1 เดือน ว*ากล*าวตักเตือน บันทึกพฤติกรรม
ลงในแบบบันทึกพฤติกรรม(ป 3) และเชิญผูปกครองมารับทราบการทําหนังสือทัณฑ$บน
- ครั้งที่ 5 เก็บโทรศัพท$และอุปกรณ$อิเลคทรอนิกส$ ไว 2 เดือน ว*ากล*าวตักเตือน บันทึกพฤติกรรม
ลงในแบบบันทึกพฤติกรรม(ป 3) และเชิญผูปกครองมารับทราบการทําหนังสือบําเพ็ญประโยชน$ภายในโรงเรียน
จํานวน 1 วัน เปนเวลา 6 ชั่วโมง
- ครั้ งที่ 6 เก็ บโทรศั พท$และอุปกรณ$ อิเลคทรอนิ กส$ ไว 1 ภาคเรียน ว* ากล* าวตักเตือน บั นทึ ก
พฤติกรรมลงในแบบบันทึกพฤติกรรม(ป 3) และเชิญผูปกครองมารับทราบการทําหนังสือบําเพ็ญประโยชน$ภายใน
โรงเรียน จํานวน 2 วัน เปนเวลา 12 ชั่วโมง
ข"อ 7 การออกนอกโรงเรียนก%อนโรงเรียนเลิก
7.1 กรณีที่ผูปกครองติดต*อรับนักเรียนออกนอกบริเวรโรงเรียนก*อนเวลาเลิกเรียน ใหผูปกครอง
หรือผูรับมอบอํานาจติดต*อกับฝ;ายกิจการนักเรียน เพื่อออกเอกสารอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยเอกสารมี
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2 ส*วน ส*วนที่ 1 ใหผูปกครองส*งใหพนักงานรักษาความปลอดภัยก*อนออกนอกบริเวณโรงเรียน ส*วนที่ 2 นักเรียน
ส*งใหครูประจําวิชาเพื่อแนบไวกับแบบปกครอง 2 ที่หองเรียน
กรณีผูมารับนักเรียนเปนผูรับมอบอํานาจจากผูปกครองใหแสดงหลักฐานการมอบอํานาจจาก
ผูปกครอง พรอมกับ สําเนาบัต รประจํา ตัวประชาชนที่มีลายมือชื่อผูปกครองและหมายเลขโทรศัพท$ ผูปกครอง
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูที่มารับนักเรียนและหมายเลขโทรศัพท$ผูมารับนักเรียน แลวใหฝ;ายกิจการ
นักเรียนติดต*อสอบถามกับผูปกครองเพื่อยืนยันการมอบอํานาจ
7.2 การออกนอกบริเวณของโรงเรียนโดยไม*ไดรับอนุญาตถือว*าหนีเรียน
ข"อ 8 กรณีชูสาว ครูประจําชั้น และหรือฝ;ายกิจการนักเรียน เชิญผูปกครองมารับทราบและทําทัณฑ$บน
ข"อ 9 กรณีนักเรียนยุ*งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ครูประจําชั้นเชิญผูปกครองมารับทราบ เริ่มตนการทําทัณฑ$บน
และนํานักเรียนตรวจสารเสพติด ตลอดจนรับการบําบัดจากเจาหนาที่หรือนายแพทย$
ข"อ 10 กรณีการทุจริตการสอบ ครูประจําชั้น และหรือฝ;ายกิจการนักเรียน เชิญผูปกครองมารับทราบ
และทําทัณฑ$บนตามขั้นตอนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ
ข"อ 11 หลักเกณฑในการพิจารณาโทษทางวินัย
การลงโทษทางวินัยนักเรียนที่กระทําความผิด มี 4 สถาน ดังนี้
1) ว*ากล*าวตักเตือน
2) ทําสัญญา
3) ทําทัณฑ$บน
4) ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน$)
ผูอํานวยการโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย
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