
 
 
 

ประกาศโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย 
ท่ี 9 / 2561 

เรื่อง  การปกครองนักเรียน 
–––––––––––––––––––– 

  
โดยท่ีเป�นการสมควร เพ่ือให�วินัย ความประพฤตินักเรียน และการปกครองนักเรียนของโรงเรียนมงฟอร$ต

วิทยาลัย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันเป�นการส*งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค$ ด�านคุณธรรม 
จริยธรรม และการปฏิบัติตนของนักเรียนในทางท่ีดี มีความประพฤติอยู*ในระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในหน�าท่ี
เหมาะสมกับสภาพการเป�นนักเรียนของโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย สอดคล�องกับนโยบายการจัดการศึกษาของ
มูลนิธิคณะเซนต$คาเบรียลแห*งประเทศไทยและสภาวการณ$ป5จจุบัน โรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย จึงเห็นชอบให�ออก
ประกาศ ดังนี้ 

 
ข"อ 1  คณะกรรมการปกครองนักเรียนแต%งตั้งโดยผู"อํานวยการ มีวาระการดําเนินงาน 1 ป+การศึกษา 

ประกอบด"วย 
1) หัวหน�าฝ;ายกิจการนักเรียน  เป�นประธาน 
2) ผู�ช*วยฝ;ายกิจการนักเรียน  เป�นรองประธาน 
3) หัวหน�าระดับชั้น    เป�นกรรมการ 
4) งานส*งเสริมระเบียบวินัย  เป�นกรรมการ 
5) งานธุรการฝ;ายกิจการนักเรียน  เป�นกรรมการและเลขานุการ 

 
        ข"อ 2 คณะกรรมการปกครองนักเรียน มีหน"าท่ีวางแผนดําเนินการ กํากับติดตาม และตรวจสอบ
เพ่ือให"นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 
 

ข"อ 3  เครื่องแบบ การแต%งกาย และทรงผมของนักเรียน 
นักเรียนต�องแต*งเครื่องแบบนักเรียนและไว�ทรงผมให�ถูกต�องก*อนออกจากบ�านตลอดจนอยู*ใน

บริเวณและนอกโรงเรียน ดังนี้ 
3.1 เครื่องแบบ การแต%งกาย และทรงผมนักเรียนหญิง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต"น  

3.1.1 เสื้อนักเรียน คอบัวสีขาว ไม*มีสาบด�านหน�า ไม*ต*อไหล* ขนาดพอดีตัว ไม*คับ ไม*
เข�าทรงหรือหลวมจนเกินไป ให�สวมเสื้อทับชั้นใน สีขาว สายเสื้อทับกว�างประมาณ 1 นิ้ว เสื้อนักเรียนติดกระดุม
พลาสติกสีขาว เส�นผ*าศูนย$กลาง 1 เซนติเมตร ป5กชื่อ-สกุล บนอกเสื้อด�านซ�ายขนาดความกว�าง 0.5 เซนติเมตร 
พร�อมท้ังป5กอักษรย*อ ม.ว. และเลขประจําตัว (เลขไทย) ขนาดความกว�าง 1.5 เซนติเมตร บนอกเสื้อด�านขวาด�วย
ไหมหรือด�ายสีแดงเลือดนก ชายเสื้อปล*อยจากเอวคลุมสะโพกยาว 20 เซนติเมตร 
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3.1.2 กระโปรง สีน้ําเงินยาวคลุมเข*า วัดจากสะบ�าหัวเข*าลงไปไม*เกิน 3 นิ้ว พับจีบปล*อย
ท้ังหน�าและหลัง ข�างละ 3 จีบ ไม*ตีเกล็ด ไม*รัดเข็มขัด 

3.1.3 ถุงเท�า สีขาวตามแบบของโรงเรียน ไม*พับถุงเท�า หรือดึงให�สั้น 
3.1.4 รองเท�า หนังหุ�มส�นสีดําล�วน แบบนักเรียน มีสายคาด ส�นสูงไม*เกิน 2 เซนติเมตร 

เวลาสวมไม*เหยียบส�นรองเท�า 
3.1.5 ก๊ิบติดผม ก๊ิบท่ีใช�ติดผมต�องเป�นสีดําขนาดเล็กเท*านั้น ใช�เพ่ือติดผมให�เรียบร�อยและ

ไม*ใช�หลายอันจนดูเป�นเครื่องประดับ 
3.1.6 โบผูกผม ใช�สีน้ําเงิน เนื้อเรียบไม*มีลวดลาย(ของโรงเรียน) ขนาดความกว�าง 1 นิ้ว 
3.1.7 ต*างหู ให�ใช�ก�านพลาสติกใสแทนต*างหู ไม*อนุญาตให�ใส*ต*างหูทุกชนิด 
3.1.8 ทรงผม นักเรียนต�องไม*ดัดผม ซอยผม โกรกผม ย�อมหรือทําสีผม 

          - ผมสั้น ด�านหน�าต�องไม*เลยค้ิวลงมา ด�านหลังความยาวของผมจรดปกเสื้อพอดี 
ปลายผมยาวเสมอกัน 
          - ผมยาว ถักเปKย 2 ข�างให�เรียบร�อย ใช�ยางรัดสีดํา และใช�โบผูกผมให�เรียบร�อย 

3.1.9 แว*นตา 
          - ถ�าต�องใส*แว*นตา ต�องใช�กรอบแว*นตาสีสุภาพ ไม*ใช�กรอบแว*นตาท่ีมีสีสันฉูดฉาด 
ถ�าใส*คอนแทคเลนส$ ให�ใช�สีธรรมชาติของดวงตาเท*านั้น 

3.1.10 นาฬิกา รูปเรือนและสายนาฬิกาเป�นแบบสุภาพ ห�ามใช�นาฬิกาแฟนซี หน�าป5ดมี
สีสันลวดลายหรือรูปเรือนและขนาดท่ีผิดปกติจากนาฬิกาท่ัวไปหรือนาฬิกาท่ีส*อแสดงความฟุ;มเฟOอย 

3.1.11 เล็บมือ นักเรียนทุกคนจะต�องตัดเล็บมือสั้น สะอาด ไม*ทาสีเล็บ ไม*เคลือบสีเล็บ ต*อ
เล็บหรือเพ�นท$เล็บ 

3.1.12 กระเปPาหนังสือ ให�ใช�กระเปPาแบบของโรงเรียนเท*านั้น 
3.1.13 การแต*งหน�า นักเรียนหญิงทุกคนไม*อนุญาตให�แต*งหน�า ทาปากด�วยลิปสติกสี 
3.1.14 เครื่องประดับ ไม*สวมใส*เครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรียน 
3.1.15 เครื่องหมายสัญลักษณ$รูปดาว นักเรียนป5กสัญลักษณ$รูปดาวบนอกเสื้อ เหนือ ชื่อ– 

สกุล ด�านซ�ายด�วยไหมหรือด�ายสีแดง เลือดนกขนาดความกว�าง 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 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต"น  
3.2.1 เสื้อ เสื้อเชิ้ตนักเรียนคอต้ัง สีขาว มีสาบเสื้อ ติดกระดุมกลมสีขาวเส�นผ*าศูนย$กลาง 1 

ซม. ขนาดพอดีตัว ไม*คับ หรือหลวมจนเกินไป ด�านหลังเสื้อไม*มีจีบ ป5กชื่อ-สกุล บนอกเสื้อด�านซ�ายเหนือกระเปPา
ขนาดความกว�าง 0.5 เซนติเมตร พร�อมท้ังป5กอักษรย*อ ม.ว. และเลขประจําตัว ขนาดความกว�าง 1.5 เซนติเมตร 
บนอกเสื้อด�านขวาด�วยไหมหรือด�ายสีแดงเลือดนก ไม*แบะอกเสื้อ ชายเสื้อให�อยู*ในกางเกงเห็นหัวเข็มขัด ไม*พับหรือ
สอดใต�เข็มขัด ไม*สวมเสื้อนักเรียนของคนอ่ืนมาโรงเรียน 

3.2.2 กางเกง กางเกงสีน้ําเงิน ขาสั้นเหนือเข*าไม*เกิน 1 นิ้ว ส*วนกว�างของขากางเกงห*าง
จากขา 8-12 ซม. ปลายขาพักเข�า 5 ซม. มีกระเปPาตรงตามแนวตะเข็บข�างละ 1 ใบ ไม*มีกระเปPาหลัง ด�านหน�ามีจีบ
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ข�างละ 2 จีบ ขนาดพอดีตัว ไม*คับหรือหลวมจนเกินไป เม่ือสวมใส*ให�ขอบกางเกงอยู*ท่ีระดับเอวพับชายเสื้อไว�ใน
กางเกงให�เห็นหัวเข็มขัด 

3.2.3 เข็มขัด สายเข็มขัดหนังสีดํา มันเรียบไม*มีลวดลาย ขนาดเท*าหัวเข็มขัดของโรงเรียน 
3.2.4 ถุงเท�า สีขาว ตามแบบของโรงเรียนยาวไม*เกินครึ่งน*อง ไม*พับถุงเท�า หรือดึงให�สั้น 
3.2.5 รองเท�า รองเท�าหนังหุ�มส�นสีดําล�วน แบบนักเรียน ผูกเชือก ไม*มีลวดลาย เวลาสวม

ไม*เหยียบส�นรองเท�า หากจําเป�นต�อง สวมรองเท�าแตะมาโรงเรียน (กรณีบาดเจ็บ) ให�ขออนุญาตหัวหน�าระดับชั้น 
3.2.6 ทรงผม ให�ไว�ผมทรงนักเรียน สั้นเกรียนท้ัง 3 ด�าน ห�ามไว�ทรงผมตามแฟชั่นนิยม 

ด�านหน�ายาวไม*เกิน 3 เซนติเมตร ไม*ไว�จอน ไม*แสกกลาง ไม*ไว�หนวดเครา ไม*ทําสีผม ไม*ใส*น้ํามัน เยลหรือฉีด
สเปรย$ผม 

3.2.7 แว*นตา ถ�าต�องใส*แว*นตา ต�องใช�กรอบแว*นตาสีสุภาพ ไม*ใช�กรอบแว*นตาท่ีมีสีสัน
ฉูดฉาด ถ�าใส*คอนแทคเลนส$ ให�ใช�สีธรรมชาติของดวงตาเท*านั้น 

3.2.8 นาฬิกา รูปเรือนและสายนาฬิกาเป�นแบบสุภาพ ห�ามใช�นาฬิกาแฟนซี หน�าป5ดมี
สีสันลวดลายหรือรูปเรือนและขนาดท่ีผิดปกติจากนาฬิกาท่ัวไปหรือนาฬิกาท่ีส*อแสดงความฟุ;มเฟOอย 

3.2.9 เครื่องประดับ ไม*สวมใส*เครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรียน 
3.2.10 เล็บมือ นักเรียนทุกคนจะต�องตัดเล็บมือสั้น สะอาด ไม*ทาสีเล็บ ไม*เคลือบสีเล็บ 

ต*อเล็บหรือเพ�นท$เล็บ 
3.2.11 กระเปPาหนังสือ ให�ใช�กระเปPาแบบของโรงเรียนเท*านั้น 
3.2.12 การแต*งหน�า นักเรียนชายทุกคนไม*อนุญาตให�แต*งหน�า ทาปากด�วยลิปสติกสี 
3.2.13 หู นักเรียนชายทุกคนไม*อนุญาตให�เจาะหู หรือใส*ต*างหู ไม*เจาะค้ิว เจาะลิ้น ไม*สัก

หรือเพ�นท$ตามร*างกาย 
3.2.14 เครื่องหมายสัญลักษณ$ดาว นักเรียนป5กสัญลักษณ$รูปดาวบนอกเสื้อ เหนือ ชื่อ – 

สกุล ด�านซ�ายด�วยไหมหรือด�ายสีแดงเลือดนกขนาดความกว�าง 0.5 เซนติเมตร โดย ม.1 ป5กดาว 1 ดวง  ม.2 ป5ก
ดาว 2 ดวง  ม.3 ป5กดาว 3 ดวง 

3.3 เครื่องแบบและการแต%งกาย ชุดพลศึกษา ลูกเสือเนตรนารี และชุดพ้ืนเมืองระดับ
มัธยมศึกษาตอนต"น  

3.3.1 เครื่องแบบชุดพลศึกษาให�ใช�ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด ดังนี้ 
          3.3.1.1 เสื้อยืดคอโปโลสีขาว ให�ป5กชื่อ-สกุล ท่ีอกเสื้อด�านซ�ายด�วยด�ายสีน้ําเงิน พร�อม
กับเครื่องหมายสัญลักษณ$ดาวเหนือชื่อ – สกุล 
          3.3.1.2 นักเรียนป5กสัญลักษณ$รูปดาวบนอกเสื้อ เหนือ ชื่อ – สกุล ด�านซ�ายด�วยไหมหรือ
ด�ายสีแดงเลือดนกขนาดความกว�าง 0.5 เซนติเมตร 
          3.3.1.3 กางเกงวอร$ม สีน้ําเงินเข�มตามแบบของโรงเรียนใส*พอดี ไม*คับหรือหลวมเกินไป 
ชายเสื้อต�องใส*ไว�ในกางเกงให�เรียบร�อย ถุงเท�า ใช�ถุงเท�านักเรียนสีขาวตามแบบของโรงเรียน ไม*พับถุงเท�า หรือดึง
ให�สั้น รองเท�า ผ�าใบสีขาวหรือรองเท�ากีฬาแบบผูกเชือกสีขาวล�วนเท*านั้น 

3.3.2 เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี   
          3.3.2.1 ให�ใช�แบบท่ีโรงเรียนกําหนด 
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          3.3.2.2 เสื้อ กระโปรง และเครื่องหมายลูกเสือ-เนตรนารี ให�แต*งกายตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

3.3.3 เครื่องแบบชุดพ้ืนเมือง 
          3.3.3.1 ให�ใช�แบบท่ีโรงเรียนกําหนด 
          3.3.3.2 นักเรียนต�องแต*งชุดพ้ืนเมืองทุกวันศุกร$ รองเท�าให�ใช�แบบท่ีโรงเรียนกําหนด
เท*านั้น 

3.4  เครื่องแบบ การแต%งกาย และทรงผมนักเรียนหญิง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.4.1 เสื้อ เสื้อเชิ้ตนักเรียน คอต้ังสีขาวไม*ต*อไหล* ขนาดพอดีตัว ไม*คับ ไม*เข�าทรงหรือหลวม

จนเกินไป ให�สวมเสื้อทับชั้นในสีขาว สายเสื้อทับกว�างประมาณ 1 นิ้ว เสื้อเซ้ิตนักเรียนติดกระดุมสีขาว 
เส�นผ*าศูนย$กลาง 1 เซนติเมตร ป5กชื่อ-สกุล บนอกเสื้อด�านซ�ายเหนือกระเปPา ขนาดความกว�าง 0.5 เซนติเมตร 
พร�อมท้ังป5กอักษรย*อ ม.ว. และเลขประจําตัว ขนาดความกว�าง 1.5 เซนติเมตร บนอกเสื้อด�านขวาด�วยไหมหรือ
ด�ายสีแดงเลือดนก ชายเสื้อให�อยู*ในกระโปรง เห็นหัวเข็มขัด ไม*พับหรือสอดใต�เข็มขัด ไม*สวมเสื้อนักเรียนของคน
อ่ืนมาโรงเรียน 

3.4.2 กระโปรง สีน้ําเงินยาวคลุมเข*า วัดจากสะบ�าหัวเข*าลงไปไม*เกิน 3 นิ้ว พับจีบปล*อยท้ังหน�า
และหลัง ข�างละ 3 จีบ ไม*ตีเกล็ด เวลาสวมใส*ไม*พับขอบกระโปรง 

3.4.3 เข็มขัด สายเข็มขัดหนังสีดํา มันเรียบไม*มีลวดลาย ขนาดเท*าหัวเข็มขัดของโรงเรียน 
3.4.4 ถุงเท�า ถุงเท�าสีขาว ตามแบบของโรงเรียน ไม*พับถุงเท�า หรือดึงให�สั้น 
3.4.5 รองเท�า รองเท�าหนังหุ�มส�นสีดําล�วน แบบนักเรียน มีสายคาด ส�นสูงไม*เกิน 2 เซนติเมตร 

เวลาสวมไม*เหยียบส�นรองเท�า หากจําเป�นต�องสวมรองเท�าแตะมาโรงเรียน (กรณีบาดเจ็บ) ให�ขออนุญาตหัวหน�า
ระดับชั้น 

3.4.6 เข็มกลัด นักเรียนต�องกลัดเข็มตราโรงเรียน บนอกเสื้อด�านขวา โดยติดสูงกว*าตัวอักษร ม.ว. 
เล็กน�อย 

3.4.7 ก๊ิบ ก๊ิบท่ีใช�ติดผมต�องเป�นสีดําขนาดเล็กเท*านั้น ใช�เพ่ือกันผมตกลงมาและเรียบร�อย ไม*ใช�
หลายอันจนดูเป�นเครื่องประดับ 

3.4.8 โบผูกสีขาว เนื้อเรียบไม*มีลวดลาย(ของโรงเรียน) ขนาดความกว�าง 1 นิ้ว 
3.4.9 ต*างหู ให�ใช�ก�านพลาสติกใสแทนต*างหู ไม*อนุญาตให�ใส*ต*างหูทุกชนิด 
3.4.10 ทรงผม นักเรียนต�องไม*ดัดผม ซอยผม โกรกผม ย�อมหรือทําสีผม 

         - ผมสั้น ด�านหน�าต�องไม*เลยค้ิวลงมา ด�านหลังความยาวของผมจรดปกเสื้อพอดี ปลายผม
ยาวเสมอกัน 
           - ผมยาว ต�องรวบมัดให�เรียบร�อย ไม*ถักเปKย ใช�ยางรัดสีดํา และใช�โบท่ีโรงเรียนกําหนดผูก
ผมให�เรียบร�อย 

3.4.11 แว*นตา ถ�าต�องใส*แว*นตา ต�องใช�กรอบแว*นตาสีสุภาพ ไม*ใช�กรอบแว*นตาท่ีมีสีสันฉูดฉาด ถ�า
ใส*คอนแทคเลนส$ ให�ใช�สีธรรมชาติของดวงตาเท*านั้น 

3.4.12 นาฬิกา รูปเรือนและสายนาฬิกาเป�นแบบสุภาพ ห�ามใช�นาฬิกาแฟนซี หน�าป5ดมีสีสัน
ลวดลายหรือรูปเรือนและขนาดท่ีผิดปกติจากนาฬิกาท่ัวไปหรือนาฬิกาท่ีส*อแสดงความฟุ;มเฟOอย 
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3.4.13 เครื่องประดับ นักเรียนต�องไม*นําหรือสวมใส*เครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรียน 
3.4.14 เล็บมือ 

             - นักเรียนทุกคนจะต�องตัดเล็บมือสั้น สะอาด ไม*ทาสีเล็บ ไม*เคลือบสีเล็บ ต*อเล็บหรือ
เพ�นท$เล็บ 

3.4.15 กระเปPาหนังสือ 
             - ให�ใช�กระเปPาแบบของโรงเรียนเท*านั้น 

3.4.16 การแต*งหน�า 
             - นักเรียนหญิงทุกคนไม*อนุญาตให�แต*งหน�า ทาปากด�วยลิปสติกสี 

3.4.17 เครื่องหมายสัญลักษณ$ดาว 
             - นักเรียนป5กสัญลักษณ$รูปดาวปกคอเสื้อด�านซ�ายด�วยไหมหรือด�ายสีแดงเลือดนก ขนาด
ความกว�าง 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 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.5.1 เสื้อ เสื้อเชิ้ตนักเรียนคอต้ัง สีขาว มีสาบเสื้อ ติดกระดุมกลมสีขาวเส�นผ*าศูนย$กลาง 1 ซม. 

ขนาดพอดีตัว ไม*คับ หรือหลวมจนเกินไป ด�านหลังเสื้อไม*มีจีบ ป5กชื่อ-สกุล บนอกเสื้อด�านซ�ายเหนือกระเปPาขนาด
ความกว�าง 0.5 เซนติเมตร พร�อมท้ังป5กอักษรย*อ ม.ว. และเลขประจําตัว ขนาดความกว�าง 1.5 เซนติเมตร บนอก
เสื้อด�านขวาด�วยไหมหรือด�ายสีแดงเลือดนก ไม*แบะอกเสื้อ ชายเสื้อให�อยู*ในกางเกงเห็นหัวเข็มขัด ไม*พับหรือสอด
ใต�เข็มขัด ไม*สวมเสื้อนักเรียนของคนอ่ืนมาโรงเรียน 

3.5.2 กางเกง กางเกงสีน้ําเงิน ขาสั้นเหนือเข*าไม*เกิน 1 นิ้ว ส*วนกว�างของขากางเกงห*างจากขา 8-
12 ซม. ปลายขาพักเข�า 5 ซม. มีกระเปPาตรงตามแนวตะเข็บข�างละ 1 ใบ ไม*มีกระเปPาหลัง ด�านหน�ามีจีบข�างละ 2 
จีบ ขนาดพอดีตัว ไม*คับหรือหลวมจนเกินไป เม่ือสวมใส*ให�ขอบกางเกงอยู*ท่ีระดับเอวพับชายเสื้อไว�ในกางเกงให�
เห็นหัวเข็มขัด 

3.5.3 เข็มขัด เข็มขัดหนังสีดํา มันเรียบไม*มีลวดลาย ขนาดเท*าหัวเข็มขัดของโรงเรียน 
3.5.4 ถุงเท�า  ถุงเท�าสีขาว ตามแบบของโรงเรียน ยาวไม*เกินครึ่งน*อง ไม*พับถุงเท�า หรือดึงให�สั้น 
3.5.5 รองเท�า รองเท�าหนังหุ�มส�นสีดําล�วน แบบนักเรียน ผูกเชือก ไม*มีลวดลาย เวลาสวมไม*เหยียบ

ส�นรองเท�า หากจําเป�นต�องสวมรองเท�าแตะมาโรงเรียน (กรณีบาดเจ็บ) ให�ขออนุญาตหัวหน�าระดับชั้น 
3.5.6 เข็มกลัด นักเรียนต�องกลัดเข็มตราโรงเรียน บนอกเสื้อด�านขวา โดยติดสูงกว*าตัวอักษร ม.ว. 

เล็กน�อย 
3.5.7 แว*นตา ถ�าต�องใส*แว*นตา ต�องใช�กรอบแว*นตาสีสุภาพ ไม*ใช�กรอบแว*นตาท่ีมีสีสันฉูดฉาด ถ�า

ใส*คอนแทคเลนส$ ให�ใช�สีธรรมชาติของดวงตาเท*านั้น 
3.5.8 นาฬิกา รูปเรือนและสายนาฬิกาเป�นแบบสุภาพ ห�ามใช�นาฬิกาแฟนซี หน�าป5ดมีสีสันลวดลาย

หรือรูปเรือนและขนาดท่ีผิดปกติจากนาฬิกาท่ัวไปหรือนาฬิกาท่ีส*อแสดงความฟุ;มเฟOอย 
3.5.9 เครื่องประดับ ไม*สวมใส*เครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรียน 
3.5.10 เล็บมือ นักเรียนทุกคนจะต�องตัดเล็บมือสั้น สะอาด ไม*ทาสีเล็บ ไม*เคลือบสีเล็บ ต*อเล็บหรือ

เพ�นท$เล็บ 
3.5.11 กระเปPาหนังสือ ให�ใช�กระเปPาแบบของโรงเรียนเท*านั้น 
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3.5.12 การแต*งหน�า นักเรียนชายทุกคนไม*อนุญาตให�แต*งหน�า ทาปากด�วยลิปสติกสี 
3.5.13 หู นักเรียนชายทุกคนไม*อนุญาตให�เจาะหู หรือใส*ต*างหู ไม*เจาะค้ิว เจาะลิ้น ไม*สักหรือเพ�นท$

ตามร*างกาย 
3.5.14 เครื่องหมายสัญลักษณ$ดาว นักเรียนป5กสัญลักษณ$รูปดาวปกคอเสื้อด�านซ�ายด�วยไหมหรือ

ด�ายสีแดงเลือดนก ขนาดความกว�าง 0.5 เซนติเมตร โดย ม.4 ป5กดาว 1 ดวง  ม.5 ป5กดาว 2 ดวง  ม.6 ป5กดาว 3 
ดวง 

3.5.15 ทรงผมนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให�ไว�ผมรองทรงสูง หรือทรงนักเรียน ห�าม
ไว�ทรงผมตามแฟชั่นนิยม ด�านหน�ายาวไม*เกิน 4 เซนติเมตร ไม*ไว�จอน ไม*แสกกลาง ไม*ไว�หนวดเครา ไม*ทําสีผม ไม*
ใส*น้ํามัน เยลหรือฉีดสเปรย$ผม 

3.6  เครื่องแบบและการแต%งกาย ชุดพลศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ชุดพ้ืนเมือง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

3.6.1 เครื่องแบบชุดพลศึกษาให�ใช�ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด ดังนี้ 
       - เสื้อยืดคอโปโลสีแดง ให�ป5กชื่อ – สกุล ท่ีอกเสื้อด�านซ�ายด�วยด�ายสีขาว พร�อมกับ

เครื่องหมายสัญลักษณ$รูปดาวเหนือ ชื่อ – สกุล 
      - กางเกงวอร$ม สีน้ําเงินเข�มตามแบบของโรงเรียนใส*พอดี ไม*คับหรือหลวมเกินไป ชายเสื้อ 

ต�องใส*ไว�ในกางเกงให�เรียบร�อย ถุงเท�า ใช�ถุงเท�านักเรียนสีขาว ตามแบบของโรงเรียน ไม*พับหรือดึงให�สั้น รองเท�า 
ผ�าใบสีขาวหรือรองเท�ากีฬาแบบผูกเชือกสีขาวล�วนเท*านั้น 

3.6.2 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร 
       - ให�ใช�ตามระเบียบการแต*งกาย ของกรมการรักษาดินแดนกําหนดเท*านั้น 
3.6.3 เครื่องแบบชุดพ้ืนเมือง 

        3.6.3.1 ให�ใช�แบบท่ีโรงเรียนกําหนด 
       3.6.3.2 นักเรียนต�องแต*งชุดพ้ืนเมืองทุกวันศุกร$ รองเท�าให�ใช�แบบท่ีโรงเรียนกําหนดเท*านั้น 

3.7 ห�ามนักเรียนสวมเสื้อท่ีไม*ใช*เสื้อกันหนาวหรือเสื้อท่ีไม*ได�รับอนุญาตจากทางโรงเรียนคลุมนอก
เครื่องแบบนักเรียน เช*น เสื้อยีนส$ เสื้อเชิ้ตลาย เสื้อผ�าแฟชั่น ฯลฯ    

3.8  กรณีนักเรียนเจาะหู ครูประจําชั้นเชิญผู�ปกครองมารับทราบทําสัญญาและนํานักเรียนไปดําเนินการ
ทําให�หูอุดตัน 
 

ข"อ 4  การมาเรียน 
4.1 ให�นักเรียนมาถึงโรงเรียนและเตรียมตัวเข�าแถวเคารพธงชาติก*อนเพลง Labor ข้ึน เวลา 

07.50 น.  
4.2 ให�นักเรียนหยุดทํากิจกรรม เม่ือได�ยินสัญญาณเพลง Labor เริ่ม ให�ไปยังจุดเข�าแถวให�

เรียบร�อยเพ่ือเตรียมตัวเคารพธงชาติและสวดภาวนาด�วยความสํารวม  
4.3 นักเรียนท่ีมาถึงโรงเรียนหลังจากเวลา 07.50 น. จะถือว*ามาโรงเรียนสาย โดยให�ปฏิบัติ ดังนี้ 

   4.3.1 เข�าแถวเคารพธงชาติเพ่ือรอเข�าห�องเรียนบริเวณหน�าอนุสาวรีย$นักบุญมงฟอร$ต 
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   4.3.2 บันทึกชื่อ-สกุล เลขประจําตัวนักเรียน และเวลามาโรงเรียนท่ีปWอมยาม จึงจะ
อนุญาตให�เข�าห�องเรียนได� 

4.3.3 ในกรณีนักเรียนมาสาย ให�ปฏิบัติดังนี้ 
4.3.3.1   นักเรียนมาโรงเรียนสายรวมกันครบ 3 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน ครูประจํา

ชั้นโทรแจ�งผู�ปกครองรับทราบ 
4.3.3.2 นักเรียนมาโรงเรียนสายรวมกันครบ 5 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน ให�ครู

ประจําชั้นเชิญผู�ปกครองมาลงนามรับทราบเป�นลายลักษณ$อักษรในแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน (ป 3) 
4.3.3.3 นักเรียนมาโรงเรียนสายรวมกันครบ 7 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน ครูประจํา

ชั้นเชิญผู�ปกครองมารับทราบการทําสัญญา  
4.3.3.4 นักเรียนมาโรงเรียนสายรวมกันครบ 10 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน ครู

ประจําชั้นเชิญผู�ปกครองมารับทราบการทําทัณฑ$บน 
4.3.3.5 นักเรียนมาโรงเรียนสายรวมกันครบ 11 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน ครู

ประจําชั้นเชิญผู�ปกครองมารับทราบการให�นักเรียนบําเพ็ญประโยชน$ภายในโรงเรียน จํานวน 1 วัน เป�นเวลา 6 
ชั่วโมง  

4.3.3.6 นักเรียนมาโรงเรียนสายรวมกัน 12 - 15 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน ครู
ประจําชั้นเชิญผู�ปกครองมารับทราบการให�นักเรียนบําเพ็ญประโยชน$ภายในโรงเรียน จํานวน 2 วัน เป�นเวลา 12 
ชั่วโมง  

4.3.3.7 นักเรียนมาโรงเรียนสายรวมกัน 16 ครั้งข้ึนไป ใน 1 ภาคเรียน ครู
ประจําชั้นเชิญผู�ปกครองมารับทราบการให�นักเรียนบําเพ็ญประโยชน$ภายในหรือภายนอกโรงเรียน จํานวน 3 วัน 
เป�นเวลา 18 ชั่วโมง  

4.4  การลากิจ ลาป>วย และการขาดเรียน 
4.4.1 นักเรียนท่ีลากิจ ให�ยื่นใบลากิจตามแบบฟอร$มท่ีโรงเรียนกําหนดโดยให�ผู�ปกครองลง

นามรับรองการลากิจทุกครั้ง โดยให�ยื่นใบลาท่ีครูประจําชั้นล*วงหน�า 1 วัน 
4.4.2 นักเรียนท่ีลาป;วย ให�ยื่นใบลาป;วยตามแบบฟอร$มโรงเรียนกําหนดโดยให�ผู�ปกครองลง

นามรับรองการลาป;วยทุกครั้ง โดยยื่นใบลาท่ีครูประจําชั้นในวันท่ีนักเรียนมาเรียน 
4.4.3 นักเรียนท่ีลาป;วยติดต*อกัน 3 วัน ข้ึนไป ต�องมีใบรับรองแพทย$แนบมาพร�อมกับใบลา

ป;วยตามแบบฟอร$มโรงเรียนกําหนดโดยให�ผู�ปกครองลงนามรับรองการลาป;วยทุกครั้ง โดยยื่นใบลาท่ีครูประจําชั้น        
ในวันท่ีนักเรียนมาเรียน 

4.4.4 กรณีท่ีนักเรียนลากิจ ลาป;วย หรือขาดเรียน ให�ผู�ปกครองแจ�งการลาให�ครูประจําชั้น
ทราบทางโทรศัพท$หรือช*องทางสื่อสารอ่ืน ๆ ก*อนเวลา 8.00 น. ในวันท่ีลาเรียน 

4.4.5 กรณีท่ีนักเรียนขาดเรียนโดยไม*ได�แจ�งให�ครูประจําชั้นทราบรวมเป�นเวลา 2 วัน ครู
ประจําชั้นจะโทรศัพท$หรือติดต*อกับผู�ปกครองทางช*องทางสื่อสารอ่ืนเพ่ือแจ�งผู�ปกครองได�รับทราบ 

4.4.6 กรณีท่ีนักเรียนขาดเรียนโดยไม*ได�แจ�งให�ครูประจําชั้นทราบรวมเป�นเวลา 3 วัน ให�ครู
ประจําชั้นโทรศัพท$หรือติดต*อกับผู�ปกครองทางช*องทางสื่อสารอ่ืนเพ่ือเชิญผู�ปกครองมาลงนามรับทราบในแบบ
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน (ป. 3) เป�นลายลักษณ$อักษร 



     

8 
 

4.4.7 กรณีท่ีนักเรียนขาดเรียนโดยไม*ได�แจ�งให�ครูประจําชั้นทราบรวมเป�นเวลา 5 วัน ให�ครู
ประจําชั้นโทรศัพท$หรือติดต*อกับผู�ปกครองทางช*องทางสื่อสารอ่ืนเพ่ือเชิญผู�ปกครองมาลงนามรับทราบในหนังสือ
สัญญา 

4.4.8 กรณีท่ีนักเรียนขาดเรียนโดยไม*ได�แจ�งให�ครูประจําชั้นทราบรวมเป�นเวลา 7 วัน ให�ครู
ประจําชั้นโทรศัพท$หรือติดต*อกับผู�ปกครองทางช*องทางสื่อสารอ่ืนเพ่ือเชิญผู�ปกครองมาลงนามรับทราบในแบบ
บันทึกทัณฑ$บน 

4.4.9 กรณีท่ีนักเรียนขาดเรียนโดยไม*ได�แจ�งให�ครูประจําชั้นทราบรวมเป�นเวลา 8-10 วัน ให�
ครูประจําชั้นโทรศัพท$หรือติดต*อกับผู�ปกครองทางช*องทางสื่อสารอ่ืนเพ่ือเชิญผู�ปกครองมารับทราบ และให�นักเรียน
บําเพ็ญประโยชน$ภายในโรงเรียน จํานวน 1 วัน เป�นเวลา 6 ชั่วโมง 

4.4.10 กรณีท่ีนักเรียนขาดเรียนโดยไม*ได�แจ�งให�ครูประจําชั้นทราบรวมเป�นเวลา 11-14 วัน 
ให�ครูประจําชั้นโทรศัพท$หรือติดต*อกับผู�ปกครองทางช*องทางสื่อสารอ่ืนเพ่ือเชิญผู�ปกครองมารับทราบ และให�
นักเรียนบําเพ็ญประโยชน$ภายในโรงเรียน จํานวน 2 วัน เป�นเวลา 12 ชั่วโมง 

4.4.11 กรณีท่ีนักเรียนขาดเรียนโดยไม*ได�แจ�งให�ครูประจําชั้นทราบรวมเป�นเวลา 15 วันข้ึน
ไปให�ครูประจําชั้นโทรศัพท$หรือติดต*อกับผู�ปกครองทางช*องทางสื่อสารอ่ืนเพ่ือเชิญผู�ปกครองมารับทราบ และให�
นักเรียนบําเพ็ญประโยชน$ภายในหรือภายนอกโรงเรียน จํานวน 3 วัน เป�นเวลา 18 ชั่วโมง 

4.4.12  นักเรียนท่ีมาถึงโรงเรียนหลังเวลา 12.55 น. ถือว*าขาดเรียนครึ่งวัน  
4.4.13 นักเรียนท่ีมีคําสั่งศาลให�ควบคุมความประพฤติในสถานพินิจคุ�มครองเด็กและ

เยาวชนให�ถือว*าขาดเรียน  
4.4.14 นักเรียนท่ีต�องไปรายงานตัวตามพิพากษาของศาล ให�ยื่นใบลากิจทุกครั้ง  

4.5 กรณีท่ีนักเรียนมาโรงเรียนในวันหยุดต�องได�รับอนุญาตจากผู�ปกครองและมีครูรับรองการมา
โรงเรียน  แล�วให�ครูผู�รับรองแจ�งหัวฝ;ายท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้นักเรียนต�องแต*งกายให�สุภาพเรียบร�อย  

4.6 เม่ือนักเรียนเข�ามาภายในบริเวณโรงเรียนแล�ว ห�ามออกนอกบริเวณโรงเรียนจนกว*าจะถึง
เวลาเลิกเรียนคาบเรียนสุดท�าย 

4.7 ไม*อนุญาตให�นักเรียนอยู*ในบริเวณโรงเรียนเกินเวลา 19.00 น. เว�นแต*นักเรียนท่ีได�รับ
อนุญาตให�ทํากิจกรรมพิเศษเท*านั้น และจะต�องมีครูท่ีดูแลการทํากิจกรรม 

4.8 กรณีนักเรียนไม*เข�าเรียนโดยอยู*ในโรงเรียน ครูประจําชั้นตักเตือนด�วยวาจา และบันทึกลง
แบบพฤติกรรมนักเรียน (ปพ.3) 

4.9 กรณีนักเรียนไม*เข�าเรียนโดยอยู*นอกโรงเรียน ครูประจําชั้นเชิญผู�ปกครองมารับทราบเริ่มต�น
ทําสัญญา 

 
ข"อ 5 ข"อปฏิบัติท่ัวไปของนักเรียน 

 5.1 นักเรียนเป�นผู�มีศาสนาดําเนินชีวิตตามกรอบแห*งศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
เคารพในกฎระเบียบสังคมทุกระดับ และเป�นบุคคลท่ีอ่ิมเอิบ อบอุ*น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล 
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5.2 นักเรียนต�องเป�นคนดีกล�าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกท่ีควร รักษามารยาทวัฒนธรรมอันดีงาม รู�จักอด
กลั้น มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร�อย มีสัมมาคาราวะสุภาพ อ*อนโยน เคารพและเชื่อฟ5งต*อบิดา มารดา ผู�ปกครอง 
ญาติผู�ใหญ* ครู อาจารย$ และบุคคลอ่ืน 

5.3 นักเรียนต�องสํานึกอยู*เสมอว*าตนเป�นนักเรียนโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย ต�องปฏิบัติตาม  
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ของโรงเรียน และตามพันธสัญญานักเรียนมงฟอร$ตอย*างเคร*งครัด มีความวิริยะ อุตสาหะ 
ใส*ใจในการศึกษาเล*าเรียนอย*างจริงจัง 

5.4 นักเรียนต�องรู�และเข�าใจสิทธิและหน�าท่ีของตนเองตลอดจน เคารพนบนอบ อยู*ในโอวาทบิดา 
มารดา ผู�ปกครอง ญาติผู� ใหญ* ครู อาจารย$ เป�นผู�รู�จักเคารพสิทธิหน�าท่ีและให�เกียรติผู� อ่ืน ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

5.5 นักเรียนต�องไม*ทําลายทรัพย$สินของโรงเรียนและสาธารณะ ต�องถือเป�นหน�าท่ีท่ีจะช*วยกัน
รักษาทรัพย$สินสาธารณะสมบัติของโรงเรียนให�คงทนถาวร รวมท้ังไม*กระทําสิ่งใดๆ อันจะนํามาซ่ึงความเสียหายแก*
ชื่อเสียงของโรงเรียน หากผู�ใดกระทําให�ชํารุดเสียหาย ต�องรับผิดชอบและชดใช�ค*าเสียหาย 

5.6 นักเรียนต�องไม*กระทําการใดๆ ท่ีไม*เหมาะสมกับสภาพความเป�นนักเรียน ดังต*อไปนี้ 
        5.6.1 ห�ามนักเรียนก*อการทะเลาะวิวาท ทําร�ายร*างกาย ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
         5.6.2 ห�ามนักเรียนประพฤติตนเป�นนักเลง อันธพาล ก�าวร�าวข*มขู* กรรโชคทรัพย$ ข*มเหง รังแก 
ลักทรัพย$ของผู�อ่ืน ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
      5.6.3 ห�ามนักเรียนครอบครอง สูบหรือบริโภคบุหรี่ทุกประเภท สุราหรือเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล$ ตลอดจนเสพสิ่งเสพติด ของมึนเมาอ่ืนๆ ทุกชนิด 
    5.6.4 ห�ามนักเรียนครอบครองพกพาอุปกรณ$การเล*นการพนัน และเล*นการพนัน หรือส*งเสริม
ให�มีการเล*นการพนันทุกประเภท ท้ังในและนอกโรงเรียน 
     5.6.5 ห�ามนักเรียนนําอุปกรณ$หรือสิ่งท่ีไม*เก่ียวข�องกับการเรียนมาโรงเรียน เช*น สื่อลามก
อนาจารไว�ในครอบครอง จําหน*าย เช*าซ้ือ จ*ายแจก เผยแพร* ให�ยืม ส*งผ*านทางโทรศัพท$โทรศัพท$เคลื่อนท่ี หรือ
ส*งผ*านทางสื่อออนไลน$อิเล็กทรอนิกส$ หนังสือการ$ตูน นิตยสารหรือสัตว$เลี้ยงทุกประเภท ฯลฯ 
     5.6.6 ห�ามนักเรียนนําหรือพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุสิ่งของอ่ืนใดท่ีใช�แทนอาวุธ ท่ีอาจเป�น
อันตรายต*อตนเองและผู�อ่ืน 
      5.6.7 ห�ามนักเรียนเท่ียวเตร*ตามสถานท่ีท่ีไม*ควรแก*สถานภาพของนักเรียน เช*น สถานเริงรมย$
หรือตามแหล*งม่ัวสุมอบายมุขต*างๆ 
      5.6.8 ห�ามนักเรียนนําหรือสวมใส*เครื่องประดับ วัตถุหรือทรัพย$สินมีค*า และของใช�ท่ีเกิน
ความจําเป�นมาโรงเรียน ยกเว�น นาฬิกาและสร�อยคอสเตนเลสคล�องพระท่ีสวมผ*านศีรษะได� 
     5.6.9 ห�ามนักเรียนเจาะ สักหรือเพ�นท$ตามส*วนต*างๆ ของร*างกาย 
    5.6.10 ห�ามนักเรียนอยู*บนอาคารเรียน หรือในห�องเรียน ในช*วงเวลาพักกลางวัน  
      5.6.11 ห�ามนักเรียนใช�เครื่องมือสื่อสาร อาทิโทรศัพท$เคลื่อนท่ี อุปกรณ$อิเล็กทรอนิกส$ ดูหนัง 
ฟ5งเพลง และเล*นเกมทุกชนิดในระหว*างท่ีมีการเรียนการสอน/การเข�าแถว/การอบรม/การประชุม กิจกรรมต*างๆ 
หรือพิธีการต*างๆ 

5.7 นักเรียนท่ีนํารถจักรยานยนต$หรือรถยนต$มาโรงเรียน ต�องปฏิบัติ ดังนี้ 
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       5.7.1 ห�ามนักเรียนนํารถยนต$มาจอดภายในบริเวณโรงเรียน 
      5.7.2 นักเรียนท่ีนํารถจักรยานยนต$มาจอดในบริเวณโรงเรียนต�องปฏิบัติตามกฎจราจรอย*าง
เคร*งครัด โดยสวมหมวกนิรภัย เป̂ดไฟหน�ารถ ไม*ดัดแปลงสภาพรถให�ผิดไปจากเดิม 

5.8 ห�ามนักเรียนมีพฤติกรรมล*วงละเมิดทางเพศ ชู�สาว หรือพฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีไม*เหมาะสมกับสภาพ
การเป�นนักเรียน ท้ังกระทําภายในและภายนอกโรงเรียน    

5.9 การสอบและการส*งงานให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีโรงเรียนกําหนด 
5.10 การเข�าร*วมกิจกรรมของนักเรียน 

      5.10.1 นักเรียนต�องเข�าร*วมกิจกรรมของทางโรงเรียนอย*างต้ังใจ ตรงตามวัน เวลา และ
สถานท่ีท่ีจัดกิจกรรมนั้นอย*างเคร*งครัด เว�นแต*มีเหตุจําเป�นอย*างยิ่งอันไม*สามารถเข�าร*วมกิจกรรมได� แต*ต�องได�รับ
อนุญาตเป�นลายลักษณ$อักษรให�งดเว�นกิจกรรมนั้นได� 
       5.10.2 นักเรียนท่ีประสงค$จะเข�าร*วมกิจกรรมกันหน*วยงานอ่ืนๆ องค$กร ชุมชนภายนอกใน
เวลาเรียน ซ่ึงมิใช*กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน หรือเป�นกิจกรรมท่ีขัดต*อประกาศของโรงเรียน นักเรียนต�องแจ�งให�
ผู�ปกครองและบุคคลท่ีจะนํานักเรียนไปร*วมกิจกรรม มาขออนุญาตมายังโรงเรียนเป�นลายลักษณ$อักษร เม่ือได�รับ
อนุญาตจึงสามารถไปร*วมกิจกรรมดังกล*าวได� 

5.11  การใช�อาคารสถานท่ี และบริเวณต*างๆ ภายในโรงเรียน 
       5.11.1 ห�ามนักเรียนเข�าห�องโดยไม*ได�รับอนุญาตจากครู – มาสเตอร$ ประจําห�องนั้นๆ 
       5.11.2 ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช�อาคาร ห�องปฏิบัติการ ห�องพิเศษต*างๆ และควรมีครู – 
มาสเตอร$ เป�นผู�ดูแลอย*างเคร*งครัด 
      5.11.3 ไม*เคลื่อนย�าย หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ$ใดๆ ในห�องโดยเด็ดขาด 

5.11.4 การปฏิบัติตนเม่ืออยู*ในอาคารเรียน 
5.11.4.1 ห�ามวิ่งเล*น เล*นฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกร�อ ป̂งปอง ในห�องเรียน หรือบน

อาคาร 
5.11.4.2 เม่ือทําความสะอาดห�องเรียนหลังเลิกเรียนเวลาเย็นแล�ว ทุกคนต�องออก

จากห�องเรียน ป̂ดพัดลม ป̂ดไฟ ป̂ดเครื่องปรับอากาศ ป̂ดบานเกล็ด และป̂ดประตูห�องเรียนให�เรียบร�อย 
5.11.4.3 ห�ามส*งเสียงอึกทึกรบกวนชั้นเรียนอ่ืน ๆ ท่ีกําลังเรียนอยู* 
5.11.4.4 รักษาความสะอาดของอาคารเรียน เพ่ือความสะอาดและสภาพแวดล�อมท่ีดี

ของโรงเรียน 
5.11.4.5 ห�ามปKนหรือนั่งบนลูกกรงหรือราวบันได ข้ันบันได ตามกันสาด เพราะอาจ

เกิดอันตรายแก*นักเรียน 
5.11.4.6 ห�ามเขียนข�อความ เส�น หรือทําให�เกิดรอยตามฝาผนัง อาคารเรียน 

ห�องเรียน ห�องน้ํา ห�องสมุด โต_ะ เก�าอ้ี หรือเครื่องใช�ในห�องเรียน 
5.12  การปฏิบัติตนในห�องเรียน 

5.12.1 นักเรียนต�องรักษาความเป�นระเบียบ ต้ังใจเรียน ฟ5งคําอธิบายของครูด�วยความเคารพ 
ไม*คุย ไม*เล*น ไม*รับประทานอาหาร ขนมในห�องเรียน ไม*ลุกจากท่ีนั่งโดยไม*ได�รับอนุญาตจากครูผู�สอน 

5.12.2 ไม*นําวิชาอ่ืนหรืองานอ่ืนมาทํา โดยท่ีครูผู�สอนไม*อนุญาต 
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5.12.3 เม่ือครูไม*เข�าห�องสอนเกิน 5 นาที ให�นักเรียนหัวหน�าห�องรายงานหัวหน�าระดับชั้น 
หรือฝ;ายวิชาการ 

5.12.4 นักเรียนช*วยกันดูแล รักษาทรัพย$สมบัติท่ีอยู*ในห�องเรียน เช*น โต_ะ เก�าอ้ี กระดาน สื่อ
การสอนต*างๆ 

5.13  การรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบใน/นอกห�องเรียนและบริเวณโรงเรียน 
5.13.1 นักเรียนต�องช*วยกันรักษาความสะอาดของอาคารเรียน และบริเวณโรงเรียนท่ัวไปให�

สะอาด รวมท้ังรักษาเครื่องแต*งกายของตน ให�สะอาดเรียบร�อยอยู*เสมอ 
5.13.2 ช*วยกันรักษาความสะอาดของห�องเรียนและทรัพย$สินต*าง ๆ ของห�องเรียนให�อยู*ใน

สภาพดีและเรียบร�อยอยู*เสมอ 
5.13.3 ทําความสะอาดห�องเรียนทุกวัน ตามวัน เวลาและเวรท่ีครูประจําชั้นกําหนด 
5.13.4 ห�ามเคลื่อนย�ายโต_ะ เก�าอ้ีออกนอกห�องเรียนโดยไม*ได�รับอนุญาต 
5.13.5 ไม*ขีดเขียนเก�าอ้ี โต_ะ ฝาผนัง และประตูหน�าต*างของห�องเรียน ห�องน้ําให�สกปรกและ

ไม*ทําลายสิ่งของต*าง ๆ ดังกล*าวให� ชํารุดเสียหาย 
5.13.6 ต�องรับผิดชอบ ชดใช�ค*าเสียหายและรับโทษจากทางโรงเรียน ในกรณีท่ีทําลาย

ทรัพย$สินของโรงเรียน 
5.14  การออกนอกห�องเรียนขณะท่ีมีการสอน 

5.14.1 ในระหว*างท่ีมีการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง นักเรียนต�องอยู*ในห�องเรียน เว�นแต*มีความ
จําเป�น และได�รับอนุญาตจากครูผู�สอนในวิชานั้นให�ออกนอกห�องเรียนได� 

5.14.2 ในกรณีท่ีครูไม*อยู*ในห�องเรียน ให�ทุกคนอยู*ในห�องเรียนด�วยความเป�นระเบียบ
เรียบร�อย ไม*ส*งเสียงหรือกระทําการใด ๆ อันเป�นการรบกวนห�องเรียนท่ีติดกัน 

5.15   การรับประทานอาหาร 
  ให�นักเรียนรับประทานอาหารตามสถานท่ีท่ีโรงเรียนได�กําหนดไว�ให� โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ 

5.15.1 รับประทานอาหารตามเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด 
5.15.2 ห�ามนําอาหารและเครื่องด่ืม ขนมทุกชนิดข้ึนไปรับประทานบนอาคารเรียนและใน

ห�องเรียน 
5.15.3 นักเรียนท่ีนําอาหารมาจากบ�าน ให�นําไปรับประทานในโรงอาหาร 
5.15.4 เม่ือรับประทานอาหารเสร็จแล�ว ให�นําภาชนะท่ีใส*อาหารไปวางในท่ีท่ีได�จัดไว�โดยให�

ท้ิงเศษอาหารในภาชนะท่ีจัดไว� 
5.15.5 รับประทานอาหารด�วยกิริยามารยาทสํารวม ไม*ส*งเสียงดัง 
5.15.6 ขณะท่ีซ้ืออาหารให�เข�าแถวตามลําดับก*อน-หลัง 

5.16  การแสดงความเคารพ 
  การแสดงความเคารพ เป�นมารยาทท่ีดีของคนไทยในการแสดงออกต*อผู�ท่ีอาวุโส โรงเรียนได�
กําหนดหลักปฏิบัติ เพ่ือปลูกฝ5งวัฒนธรรมอันดีให�แก*นักเรียนได�รู�จักแสดงความนอบน�อมถ*อมตนต*อครู อาจารย$ 
และผู�ใหญ* ดังนี้ 



     

12 
 

       5.16.1 ครูและบุคลากร ของโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย นักเรียนควรให�ความเคารพนบ
นอบด�วยการยืนตรง โค�งคํานับ และไหว� 
        5.16.2 เม่ือนักเรียนนั่งหรือยืนอยู*กับท่ี ครูเดินผ*านในระยะใกล�พอสมควร ให�แสดงความ
เคารพด�วยการยืนตรง 
                 5.16.3 เม่ือนักเรียนเดินหรือวิ่งสวนกับครู ให�หยุดแสดงความเคารพด�วยการยืนตรง โค�ง
คํานับหรือไหว� เม่ือครูเดินผ*านไปแล�วจึงเดินต*อ 
        5.16.4 เม่ือนักเรียนเดินตามหลังครู ไม*ควรแซงข้ึนหน�า ถ�าหากจําเป�นให�กล*าวขอโทษหรือ
ขออนุญาตเสียก*อน และถ�าครูเดินตาม หลังนักเรียนมาระยะใกล� ควรหยุดให�ครูเดินผ*านไปก*อน 
        5.16.5 ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ท่ีอยู*ในเครื่องแบบให�ทําความเคารพแบบ
ลูกเสือหรือนักศึกษาวิชาทหาร 
        5.16.6 เม่ือเข�าห�องเรียนหรือก*อนออกจากห�องเรียน ให�หัวหน�าห�องบอกทําความเคารพ
นักเรียนทุกคนต�องยืนข้ึนพร�อมกัน นักเรียนทุกคนโค�งคํานับหรือไหว�แล�วกล*าวคําว*า “สวัสดีครับ/ค*ะ” หรือ 
“ขอบคุณครับ/ค*ะ” (เป�นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ตามลําดับ 
        5.16.7 นักเรียนท่ียืนพูดกับครู ต�องยืนตรงในลักษณะสํารวม เม่ือพูดเสร็จแล�วให�แสดง
ความเคารพด�วยการโค�งคํานับหรือไหว� 
        5.16.8 เม่ือนักเรียนเข�าพบครู เพ่ือรับคําแนะนํา ไต*ถามข�อสงสัย รับสมุดแบบฝbกหัดหรือ
อ่ืนๆ ให�ยืนห*างจากโต_ะประมาณ 1 ก�าว พร�อมกับโค�งคํานับ หรือไหว� ในการรับแบบฝbกหัดหรือสิ่งอ่ืน ๆ ถ�าเข�าไป
พร�อมๆ กันเป�นจํานวนหลายๆ คน ให�นักเรียนเข�าแถวตามลําดับก*อนหลัง  
        5.16.9 เม่ือผู�ใหญ*ทางราชการ ผู�ใหญ*ทางคณะภราดาเซนต$คาเบรียล หรือมีผู�มาเยี่ยมชม
โรงเรียนให�นักเรียนแสดงความเคารพนบนอบ 

 
ข"อ 6 การใช"เครื่องมือส่ือสารและอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� 

6.1 การฝากเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท$เคลื่อนท่ี), อุปกรณ$อิเล็กทรอนิกส$อ่ืนๆ 
        6.1.1 ให�นักเรียนทุกคนนําเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท$เคลื่อนท่ี) นําฝากเก็บในกล*องฝาก
โทรศัพท$ของแต*ละห�องเรียนช*วงเข�าแถวตอนเช�า  ก*อนเคารพธงชาติของแต*ละวัน พร�อมกับให�ตัวแทนผู�รับผิดชอบ
แต*ละห�องทําการเช็คชื่อนักเรียนผู�ฝากโทรศัพท$เป�นรายบุคคลเรียงตามเลขท่ีและนับจํานวนยอดเครื่องมือสื่อสาร 
(โทรศัพท$เคลื่อนท่ี) สรุปยอดแต*ละวันแล�ว นํากล*องฝากโทรศัพท$ไปฝากกับเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบก*อนข้ึน  เรียน
คาบแรก พร�อมกับลงลายมือชื่อผู�ฝากในเอกสารรับฝากเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท$เคลื่อนท่ี) ต*อหน�าเจ�าหน�าท่ีผู�รับ
ฝาก 
 6.1.2 ให�ตัวแทนนักเรียนของแต*ละห�องเรียนไปเซ็นชื่อรับคืนโทรศัพท$กับเจ�าหน�าท่ีรับฝาก
ช*วงคาบสุดท�ายก*อนหมดเวลาเรียน 20 นาทีของแต*ละวัน เพ่ือนําคืนแก*สมาชิกในห�องเรียน ขณะนําคืนนักเรียน
รายบุคคลครูประจําวิชากํากับดูแลการส*งคืนนักเรียนจนครบ 
 6.1.3  ถ�ามีโทรศัพท$ระหว*างคืนเหลือโดยท่ีนักเรียนบางคนยังไม*มารับคืน ให�ตัวแทน
นักเรียนท่ีดูแลในวันดังกล*าว นําโทรศัพท$ท่ีเหลือมาฝากไว�กับคุณครูประจําชั้นภายในวันนั้นเก็บไว�เพ่ือคืนให�แก*
นักเรียนต*อไป 
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6.2 กรณีไม*มีการฝากเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท$เคลื่อนท่ี) อุปกรณ$อิเล็กทรอนิกส$อ่ืนๆ 
        6.2.1 การงดการรับฝากเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท$เคลื่อนท่ี) กรณีมีเหตุการณ$ หรือ
กิจกรรมพิเศษท้ังในและนอกโรงเรียน ให�เป�นไปตามประกาศของฝ;ายกิจการนักเรียนแจ�งเป�นกรณีไป 

6.3 แนวปฏิบัติสําหรับมาสเตอร$และคุณครูในการยึดเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท$เคลื่อนท่ี), 
อุปกรณ$อิเล็กทรอนิกส$อ่ืนๆ 
          6.3.1 มาสเตอร$และคุณครู ผู�ยึดเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท$เคลื่อนท่ี), อุปกรณ$
อิเล็กทรอนิกส$อ่ืนๆ ให�บันทึกพฤติกรรมในแบบ ปกครอง 2 แล�วนําของท่ียึดได�นําส*งท่ีห�องส*งเสริมพฤติกรรม
นักเรียนชั้นท่ี 1 ตึกเซนต$แมรี่ แล�วลงลายมือชื่อผู�นําส*งพร�อมกับเจ�าหน�าท่ีห�องส*งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเซ็นรับ 
          6.3.2 เจ�าหน�าท่ีห�องส*งเสริมพฤติกรรมนักเรียนนําสิ่ง ท่ียึดได�พร�อมกับใบบันทึก
รายละเอียดส*งท่ี ผู�ช*วยฝ;ายกิจการนักเรียน 
          6.3.3 ในกรณีท่ีนักเรียนขอติดต*อรับเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท$เคลื่อนท่ี), อุปกรณ$
อิเล็กทรอนิกส$อ่ืนๆ ท่ีถูกยึดมา ให�ติดต*อผู�ช*วยฝ;ายกิจการนักเรียนเท*านั้น 
          6.3.4 ในกรณีท่ีนักเรียนมาสายให�นําโทรศัพท$ฝากไว�ตรงจุดรับท่ีบริเวณปWอมยามพร�อม
กับให�นักเรียนลง ชื่อ – นามสกุล ห�อง เลขท่ี ไว�เป�นหลักฐาน 

6.4 การรับฝากและจัดเก็บโทรศัพท$รวมท้ังอุปกรณ$อิเลคทรอนิกส$อ่ืนๆ 
   นักเรียนเม่ือมาถึงโรงเรียนให�นําโทรศัพท$และหรือรวมท้ังอุปกรณ$อิเลคทรอนิกส$อ่ืนๆ ฝากไว�กับ
ทางโรงเรียน หากนักเรียนไม*นําฝากไว�กับทางโรงเรียน หากพบจะดําเนินการดังนี้ 

- ครั้งท่ี 1 เก็บโทรศัพท$และอุปกรณ$อิเลคทรอนิกส$ ไว� 1 สัปดาห$ ว*ากล*าวตักเตือนด�วยวาจา 
- ครั้งท่ี 2 เก็บโทรศัพท$และอุปกรณ$อิเลคทรอนิกส$ ไว� 2 สัปดาห$ ว*ากล*าวตักเตือน บันทึก

พฤติกรรมลงในแบบบันทึกพฤติกรรม (ป 3) 
- ครั้งท่ี 3 เก็บโทรศัพท$และอุปกรณ$อิเลคทรอนิกส$ ไว� 3 สัปดาห$ ว*ากล*าวตักเตือน บันทึก

พฤติกรรมลงในแบบบันทึกพฤติกรรม(ป 3) และเชิญผู�ปกครองมารับทราบการทําหนังสือสัญญา 
- ครั้งท่ี 4 เก็บโทรศัพท$และอุปกรณ$อิเลคทรอนิกส$ ไว� 1 เดือน ว*ากล*าวตักเตือน บันทึกพฤติกรรม

ลงในแบบบันทึกพฤติกรรม(ป 3) และเชิญผู�ปกครองมารับทราบการทําหนังสือทัณฑ$บน 
- ครั้งท่ี 5 เก็บโทรศัพท$และอุปกรณ$อิเลคทรอนิกส$ ไว� 2 เดือน ว*ากล*าวตักเตือน บันทึกพฤติกรรม

ลงในแบบบันทึกพฤติกรรม(ป 3) และเชิญผู�ปกครองมารับทราบการทําหนังสือบําเพ็ญประโยชน$ภายในโรงเรียน 
จํานวน 1 วัน เป�นเวลา 6 ชั่วโมง 

- ครั้งท่ี 6 เก็บโทรศัพท$และอุปกรณ$อิเลคทรอนิกส$ ไว� 1 ภาคเรียน ว*ากล*าวตักเตือน บันทึก
พฤติกรรมลงในแบบบันทึกพฤติกรรม(ป 3) และเชิญผู�ปกครองมารับทราบการทําหนังสือบําเพ็ญประโยชน$ภายใน
โรงเรียน จํานวน 2 วัน เป�นเวลา 12 ชั่วโมง 
   

ข"อ 7  การออกนอกโรงเรียนก%อนโรงเรียนเลิก 
7.1 กรณีท่ีผู�ปกครองติดต*อรับนักเรียนออกนอกบริเวรโรงเรียนก*อนเวลาเลิกเรียน ให�ผู�ปกครอง

หรือผู�รับมอบอํานาจติดต*อกับฝ;ายกิจการนักเรียน เพ่ือออกเอกสารอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยเอกสารมี 



     

14 
 

2 ส*วน ส*วนท่ี 1 ให�ผู�ปกครองส*งให�พนักงานรักษาความปลอดภัยก*อนออกนอกบริเวณโรงเรียน ส*วนท่ี 2 นักเรียน
ส*งให�ครูประจําวิชาเพ่ือแนบไว�กับแบบปกครอง 2 ท่ีห�องเรียน  

กรณีผู�มารับนักเรียนเป�นผู�รับมอบอํานาจจากผู�ปกครองให�แสดงหลักฐานการมอบอํานาจจาก
ผู�ปกครอง พร�อมกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ีมีลายมือชื่อผู�ปกครองและหมายเลขโทรศัพท$ผู�ปกครอง 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ท่ีมารับนักเรียนและหมายเลขโทรศัพท$ผู�มารับนักเรียน  แล�วให�ฝ;ายกิจการ
นักเรียนติดต*อสอบถามกับผู�ปกครองเพ่ือยืนยันการมอบอํานาจ 

7.2 การออกนอกบริเวณของโรงเรียนโดยไม*ได�รับอนุญาตถือว*าหนีเรียน 
 
ข"อ 8  กรณีชู�สาว ครูประจําชั้น และหรือฝ;ายกิจการนักเรียน เชิญผู�ปกครองมารับทราบและทําทัณฑ$บน 
 
 

ข"อ 9  กรณีนักเรียนยุ*งเก่ียวกับสิ่งเสพติด ครูประจําชั้นเชิญผู�ปกครองมารับทราบ เริ่มต�นการทําทัณฑ$บน 
และนํานักเรียนตรวจสารเสพติด ตลอดจนรับการบําบัดจากเจ�าหน�าท่ีหรือนายแพทย$ 

 
 

ข"อ 10  กรณีการทุจริตการสอบ ครูประจําชั้น และหรือฝ;ายกิจการนักเรียน เชิญผู�ปกครองมารับทราบ
และทําทัณฑ$บนตามข้ันตอนแนวปฏิบัติเก่ียวกับการทุจริตในการสอบ 

 
 

ข"อ 11 หลักเกณฑ�ในการพิจารณาโทษทางวินัย 
การลงโทษทางวินัยนักเรียนท่ีกระทําความผิด มี 4 สถาน ดังนี้ 

1) ว*ากล*าวตักเตือน 
2) ทําสัญญา 
3) ทําทัณฑ$บน 
4) ทํากิจกรรมเพ่ือให�ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 

 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี  30  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2561 
 
 

 
(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน$) 

      ผู�อํานวยการโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย 


