
  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 

ระเบียบข้อบังคับโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
ว่าด้วยระเบียบแนวปฏิบัติของนักเรียนและบทลงโทษ พ.ศ.2548 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 
 

 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย  รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ต่อสังคม มีความเรียบร้อยถูกต้องเป็น
ระเบียบเดียวกัน  โรงเรียนจึงก าหนดระเบียบปฏิบัติ  และบทลงโทษไว้  ดังนี้ 
 

 ข้อปฏิบัติของนักเรียนเกี่ยวกับการแต่งกาย 
นักเรียนหญิง ม.ต้น 
 1. เสื้อ    ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บาง เสื้อแบบคอพับ  ให้ตัวลึกพอให้สวมศีรษะได้สะดวก  สาบตลบเข้าข้างใน 
ส่วนบนของสาบให้ใหญ่พอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บข้างใน   มีปกคอขนาด 10 ซม. ใช้ผ้า 2 ชั้น กว้าง 3 ซม.                   
ชายขอบของเสื้อด้านล่างมีรอยพับไม่เกิน 3 ซม.  ขนาดตัวเสื้อพอเหมาะกับล าตัวไม่รัดเอว   ริมขอบล่างด้านหน้าข้าง
ขวาติดกระเป๋า กว้าง 10 ซม. ยาว 10 ซม. ถึง 11 ซม. ตามส่วนของขนาดตัวเสื้อ ปากกระเป๋าพับเป็นริมกว้างไม่เกิน 2 
ซม. ผูกคอด้วยผ้าสีกรมท่าชายสามเหลี่ยม ผูกเงื่อนกะลาสี มีเสื้อทับชั้นในอีกตัวหนึ่ง แบบเสื้อกล้าม (สายหนา) เต็มตัว
ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลมและสปอร์ตบราที่มีคอโผล่ขึ้นมาไว้ข้างใน  เสื้อนักเรียนปักอักษรย่อชื่อโรงเรียนอยู่ห่างจากไหล่
ลงมาประมาณ 14 ซม. และปักชื่อ-นามสกุล  ของนักเรียนที่หน้าอกด้านขวา  ใต้อักษรย่อชื่อโรงเรียนลงมาประมาณ 1 
ซม. ขนาดตัวอักษรชื่อ-นามสกุล สูง 1 ซม.  ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน  ด้านซ้ายปักดอกจันจ านวนระดับชั้นเรียน 
 2. กระโปรง  ผ้าสีกรมท่าเกลี้ยงไม่มีลวดลาย กระโปรงแบบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ 
3 จีบ และจีบลึก 2.5 ซม.  หันจีบออกด้านนอกเย็บทับจีบขอบล่างลงมาระหว่าง 6 ซม.  ถึง  12 ซม.  เว้นระยะความ
กว้างตรงกลางพองาม  กระโปรงยาวคลุมเข่าจากก่ึงกลางเข่าลงไป 12 ซม. ปลายกระโปรงไม่รัดรูปไม่แคบหรือกว้าง
จนเกินไป 
 3. รองเท้า  หนังแบบหุ้มส้น หัวมน รัดสายหลังเท้าด้วยสีด า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน  3 ซม. 
 4. ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าไนล่อนสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่หนาหรือบางเกินไป สูงจากขอบรองเท้าขึ้นมาไม่น้อยกว่า  
2 นิ้ว ห้ามใช้ถุงเท้าสั้น 
 5. ทรงผม  ให้ไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ 

    ผมสั้น  ให้ยาวต่ ากว่าติ่งหูได้ไม่เกิน 3 ซม. ปลายผมด้านข้างและด้านหลังต้องเสมอกัน ห้ามดัด ห้ามซอย 
ห้ามสไลด์ผม  ห้ามโกรกหรือย้อมผม ห้ามใช้หวีสับ หรือสิ่งใดๆ ติดผมนอกจากก๊ิบสีด าเท่านั้น 
          ผมยาว  (เมื่อปล่อยผม) จากกลางศีรษะลงมามีความยาวไม่เกิน 13  นิ้ว ต้องรวบผมเป็นมัดเดียวให้
เรียบร้อย และให้เป็นไปตามสภาพความเหมาะสมของนักเรียน ติดโบว์สีน้ าเงินแบบส าเร็จรูปชั้นเดียวไม่มีลวดลายหรือ
ลายฉลุ ขนาดกว้างประมาณ 1.5 นิ้ว และไม่ปล่อยผมไว้ด้านข้างแก้ม ไม่ซอยผม ไม่ดัด ไม่ย้อมสี ไม่ถักเปีย ไม่เกล้าผม 
ไม่ใช้หวีสับ หรือสิ่งใดๆติดผมนอกจากกิ๊บสีด า ห้ามปล่อยสยายผมในเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบพลศึกษา และ
เครื่องแบบกิจกรรม 
 6. เล็บ  ต้องตัดสั้นตามริมเนื้อ ห้ามทาเล็บ ต่อเล็บ และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 



 7. ห้ามใส่เลนส์ตาแฟชั่น และสี  
 8. ห้ามแต่งหน้า กันคิ้ว  ทาปากด้วยลิปมันเปลี่ยนสีหรือน้ ายาอุทัย  
นักเรียนหญิงม.ปลาย 
 1. เสื้อ   ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร เป็นเสื้อแบบคอเชิ้ตผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อท าเป็นสาบตลบเข้าข้างใน
กว้าง 2 ซม. มีกระดุมกลมแบบสีขาว 3 เม็ด แขนยาวเพียงเหนือศอก  ต้นแขนและปลายแขนจีบเล็กน้อยประกอบ 
ด้วยผ้าสองชั้นกว้าง 3 ซม.  ปักอักษรย่อชื่อโรงเรียนตามแบบที่ระบุไว้ใน นักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
สวมเสื้อทับสีขาวทับ แบบเต็มตัวที่ไม่ใช่สายเดี่ยว ทับ เสื้อชั้นในด้วย  และห้ามสวมเสื้อยืดคอกลมท่ีมีคอโผล่ขึ้น หรือ
สปอร์ตบราไว้ข้างใน 
 2. กระโปรง    ผ้าสีกรมท่า เกลี้ยงไม่มีลวดลาย   (แบบเดียวกับกระโปรงนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 3. รองเท้า  หนังแบบหุ้มส้นสีด า  ปลายมน  มีสายรัดหลังเท้า  ไม่มีลวดลาย 
 4. ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าไนล่อนสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่หนาหรือบางเกินไป  สูงจากขอบรองเท้าขึ้นมาไม่น้อยกว่า 
2 นิ้ว ห้ามใช้ถุงเท้าสั้น 
 5. ทรงผม  ให้ไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ 

    ผมสั้น  ให้ยาวต่ ากว่าติ่งหูได้ไม่เกิน 3 ซม. ปลายผมด้านข้างและด้านหลังต้องเสมอกัน ห้ามดัด ห้ามซอย 
ห้ามสไลด์ผม  ห้ามโกรกหรือย้อมผม ห้ามใช้หวีสับ หรือสิ่งใดๆ ติดผมนอกจากก๊ิบสีด าเท่านั้น 
               ผมยาว  (เมื่อปล่อยผม) จากกลางศีรษะลงมามีความยาวไม่เกิน 13 นิ้ว ต้องรวบผมเป็ นมัดเดียวให้
เรียบร้อย และให้เป็นไปตามสภาพความเหมาะสมของนักเรียน ติดโบว์สีน้ าเงินแบบส าเร็จรูปชั้นเดียวไม่มีลวดลายหรือ
ลายฉลุ ขนาดกว้างประมาณ 1.5 นิ้ว และไม่ปล่อยผมไว้ด้านข้างแก้ม ไม่ซอยผม ไม่ดัด ไม่ย้อมสี ไม่ถักเปีย ไม่เกล้าผม 
ไม่ใช้หวีสับ หรือสิ่งใดๆติดผมนอกจากกิ๊บสีด า ห้ามปล่อยสยายผมในเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบพลศึกษา และ
เครื่องแบบกิจกรรม 
 6. เล็บ  ต้องตัดสั้นตามริมเนื้อ  ห้ามทาเล็บ ต่อเล็บและต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
 7. เข็มขัด   ใช้เข็มขัดหนังสีด า กว้าง 3 – 4 ซม. ความยาวตามส่วนขนาดตัวนักเรียนหัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยม              
ผืนผ้าแบบชนิดหัวกลัด มีปลอกหนังสีด า ขนาด 1 – 5 ซม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัดและคาดทับกระโปรงให้แน่นดึง
ชายเสื้อให้เห็นหัวเข็มขัด 
 8. ห้ามใส่เลนส์ตาแฟชั่น และสี  
 9. ห้ามแต่งหน้า กันคิ้ว  ทาปากด้วยลิปมันเปลี่ยนสีหรือน้ ายาอุทัย  
 

นักเรียนชาย ม.ต้น และ ม.ปลาย 
 1. เสื้อ  แบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลายในเนื้อผ้า ผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง 3 ซม.  ใช้กระดุมสี
ขาวกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม.  แขนสั้นเหนือระดับศอกพอเหมาะกับตัว  ไหล่ไม่ตก   มีกระเป๋าติด
ราวนมเยื้องซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้างตั้งแต่ 8 – 12 ซม. และลึก 10 – 15 ซม. พอเหมาะกับขนาดของเสื้อด้านหลัง 
ไม่มีจีบ  ปักอักษรย่อชื่อโรงเรียนตามแบบและขนาดที่ก าหนดไว้ใน นักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ด้านซ้ายปักดอกจันตามจ านวนระดับชั้นเรียน ม.ต้นปักด้วยไหมสีแดง   ม.ปลายปักด้วยไหมสีน้ าเงิน 
 2. กางเกง   ผ้าสีกรมท่าแบบกางเกงไทยชนิดผ้าโทเรเท่านั้น ขาสั้นเหนือเข่าพ้นกลางลูกสะบ้าประมาณ                  
5 ซม. เมื่อยืนตรงส่วนขอบกางเกงห่างจากขาตั้งแต่ 8 – 12 ซม. ตามส่วน และขนาดของปลายขาพับชายเข้าข้างใน
กว้าง 3 ซม. มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ซม. กระเป๋ากางเกงด้านหน้ามีจีบข้างละ 1 ซม. กระเป๋าด้านหน้ามีจีบ



ข้างละ 2 จีบ พับออกนอก (จีบกลับ) จับลึก 1 – 1.5 ซม. ตามขนาดของกางเกง หูกางเกงมี 7 หู กว้าง 1 ซม. ยาวพอ
เข็มขัดสอดได้ ไม่มีกระเป๋าหลังและหน้า เวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้ข้างในให้เรียบร้อย 
 3. เข็มขัด  ใช้เข็มขัดหนังสีด า  ขนาดกว้าง 3 – 4 ซม. ตามส่วนของนักเรียน  หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงินรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบชนิดหัวกลัด มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก ขนาดกว้าง 1.5 ซม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัด
คาดทับกางเกงให้ตรงเอวพอดี 
 4. รองเท้า  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า  แบบหุ้มส้นปลายเท้าหัวมนชนิดผูกเชือกไม่มีลวดลาย 
 5. ถุงเท้า  ถุงเท้าสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่พับ ไม่ม้วน ดึงความยาวไม่เกินครึ่งน่อง ห้ามใช้ถุงเท้าสั้น 
 6. ทรงผม  
     ม.ต้น ตัดผมรองทรงสูง ด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 ซม. ด้านข้างและด้านหลังเกรียน ด้านบนศีรษะต้องไม่หนา
เกินไปหรือดัดแปลงผมให้หยิกฟู หรือตั้งตรงเป็นปลายแหลม ไม่หวีแสกกลาง ไม่ใส่น้ ามัน ครีม เจล  หรือโฟม ห้ามย้อม
เป็นสีต่างๆ ห้ามตัดทรงผมตามแฟชั่น ห้ามไว้หนวด ไว้เคราหรือไว้จอนผม  
    ม.ปลาย  ตัดผมรองทรงสูง ด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 ซม. ด้านข้างและด้านหลังเกรียน ด้านบนศีรษะต้อง  
ไม่หนาเกินไปหรือดัดแปลงผมให้หยิกฟู หรือตั้งตรงเป็นปลายแหลม ไม่หวีแสกกลาง ไม่ใส่น้ ามัน ครีม เจลหรือโฟม 
ห้ามย้อมเป็นสีต่างๆ ห้ามตัดทรงผมตามแฟชั่น ห้ามไว้หนวด ไว้เคราหรือไว้จอนผม  
  
ข้อปฏิบัติส าหรับทรงผมนักเรียน 
 1.  นักเรียนทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องตรวจผมในสัปดาห์แรกของทุกเดือน 
 2.  หากทรงผมผิดระเบียบแก้ไขยากจากการซอย  หักคะแนน  30  คะแนน    เชิญผู้ปกครองรับทราบเพื่อ
แก้ไข รายงานตัวตามก าหนด 
 3.  หากทรงผมผิดระเบียบแก้ไขได้ เช่น ย้อมโกรกสีผม สไลด์ปลายผม   หักคะแนน  20   คะแนน  
เชิญผู้ปกครองรับทราบเพื่อแก้ไข รายงานตัวตามก าหนด 

 
เครื่องแบบพลศึกษา 
 1. เสื้อ  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บาง (นักเรียนหญิงมีเสื้อทับข้างใน) คอโปโล กระเป๋าเสื้อกว้าง 8 – 12 ซม.                   
ลึก 10 – 15 ซม.  ด้านขวาปักเสื้อ-นามสกุล และ ดอกจันตามชั้นเรียน   ม.ต้น ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน  ม.ปลาย ปักด้วย
ไหมสีแดง  ด้านซ้ายปักสัญลักษณ์ของโรงเรียนบนกระเป๋าเสื้อ 
 2. กางเกง   กางเกงวอร์มสีน้ าเงิน  มีแถบสีขาวด้านข้างกว้าง 1 ซม. 1 แถบ ขากางเกงเป็นขาจั๊ม  ห้ามใช้
กางเกงขาบาน 
 3. รองเท้า  รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน  ไม่มีลวดลายใด ๆ 
 4. ถุงเท้า  ถุงเท้าสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่พับ ไม่ม้วน ดึงความยาวไม่เกินครึ่งน่อง ห้ามใช้ถุงเท้าสั้น 
 

ข้อปฏิบัติส าหรับชุดพลศึกษา 
 1.  สวมใส่มาได้เฉพาะวันที่มีวิชาพลศึกษาเท่านั้น 
 2.  วันที่มีกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด) และเรียนวิชาพลศึกษาในวันนั้น  ให้สวม 
ชุดกิจกรรมบังคับมาจากบ้าน และน าชุดพลศึกษามาเปลี่ยนที่โรงเรียน อนุโลมให้สวมกางเกงพละกับชุดบังคับได้ 
 



เครื่องแบบยุวกาชาด – ลูกเสือ – เนตรนารีและเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร 
 1.  เครื่องแบบ  ยุวกาชาด – ลูกเสือ – เนตรนาร ี  ใช้ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ – เนตรนารี – ยุวกาชาด            
แต่งตามวันที่โรงเรียนก าหนด 
 2.  เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  นักเรียนระดับมัธยมปลายที่สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารให้มีเครื่องแบบ
อย่างน้อยคนละ 1 ชุด แต่งตามวันที่ก าหนด 
 
ข้อปฏิบัติของนักเรียนว่าด้วยการใช้กระเป๋า เป้ และของใช้ประจ าตัว 
กระเป๋านักเรียน     -   ให้ใช้กระเป๋านักเรียนตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น ห้ามเขียนข้อความหรือประดับ 

  วัตถุใด ๆ ที่กระเป๋า                       
เป้      -   เปูส าหรับใส่สัมภาระอ่ืน ๆ อนุญาตให้ใช้เปูของโรงเรียนสตรีภูเก็ต เท่านั้น   
นาฬิกาข้อมือ        -   อนุญาตให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการดูเวลา ไม่ใช้เป็นเครื่องประดับ รูปแบบต้องสุภาพขนาด   
                             และราคาพอเหมาะ สายโลหะหรือสายหนังสีด า, สีน้ าตาลเท่านั้น 
สร้อยคอ              -  อนุญาตให้สวมสร้อยคอเพ่ือแขวนพระบูชา โดยใช้สร้อยเงินหรือสแตนเลสขนาดเล็กรูปแบบ   
                            ตามความเหมาะสม สวมเสื้อทับมิดชิดทั้งสายสร้อยและพระบูชา ห้ามใช้เชือกถักลูกประค า    
                            หรือสร้อยคอทองค า   นาก หรือ สร้อยสามกษัตริย์ 
แหวน      -  ห้ามสวมแหวนใด ๆ ทั้งสิ้น 
แว่นตา      -  อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องสายตา มีขนาด รูปแบบที่สุภาพ  
         และห้ามใช้กรอบแว่นตามีสีเน้นแฟชั่น 
โทรศัพท์มือถือ     -  การใช้โทรศัพท์มือถือ 
     โรงเรียนสตรีภูเก็ตไม่สนับสนุนให้นักเรียนน าโทรศัพท์มือถือมาใช้ในโรงเรียน  
1.  นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้เฉพาะเวลาก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ และหลังเลิกเรียน  
     (คาบสุดท้ายของแต่ละวัน) 
2.  ในขณะที่มีการเรียนการสอน ไม่อนุญาตให้นักเรียนเปิดหรือใช้โทรศัพท์มือถือ ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน นักเรียนต้อง   
    ขออนุญาตครูผู้สอนทุกครั้ง 
3.  นักเรียนต้องค านึงถึงมารยาทในการใช้โทรศัพท์มือถือ และต้องไม่ใช้โทรศัพท์มือถือผิดวัตถุประสงค์หรือมีเจตนา 
     แอบแฝงที่ไม่เหมาะสม หรือสร้างความร าคาญรบกวนผู้อ่ืน 
4.  กรณีท่ีโทรศัพท์มือถือสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
5.  หากนักเรียนละเมิดไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม ทางโรงเรียนจะริบโทรศัพท์มือถือและหักคะแนน 

- ครั้งที่ 1    ว่ากล่าวตักเตือน ให้คืนในคาบเรียนนั้น ๆ 

- ครั้งที่ 2    หัก  10  คะแนน ให้คืนในตอนเย็น 
    -    ครั้งที่ 3    หัก  20  คะแนน  เชิญผู้ปกครองมาท าข้อตกลงกับกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
** ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไปให้เก็บโทรศัพท์ไว้ที่ห้องกิจการนักเรียน  กรณีฝ่าฝืนเชิญผู้ปกครองและท าทัณฑ์บน  
 
 
 



 
อ่ืน ๆ                   -  เครื่องประดับของมีค่าอ่ืน ๆ และของใช้ที่ไม่จ าเป็น เช่น ก าไล เครื่องส าอางทุกชนิด  หวีสับ,   
      วิทยุเทป กล้องถ่ายรูป เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟูา ฯลฯ ห้ามนักเรียนน ามาใช้    

     หากมีความจ าเป็นต้องใช้เป็นครั้งคราว  เพื่อประกอบการเรียนหรือการจัดกิจกรรม     
     ต้องขออนุญาต ครู ผู้สอนหรือกลุ่มงานกิจการนักเรียนก่อนและต้องดูแลรักษา    
     หากช ารุดหรือสูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ        
    

ระเบียบว่าด้วยแนวปฏิบัติของนักเรียนต่อกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 

 1. การมีผู้ปกครอง 
     1.1  นักเรียนทุกคนต้องมีผู้ปกครองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
พ.ศ.2522 
     1.2  โรงเรียนก าหนดให้นักเรียนมีผู้ปกครองได้ 1 หรือ 2 คน 
     1.3  ผู้ปกครองต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เป็นนักเรียน นักศึกษา ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน  นักเรียน
และผู้ปกครองต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยด้วยกัน  
 2. การมาและกลับโรงเรียน 
     2.1 นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาเข้าแถวปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนเวลา 07.45 น. 
     2.2 นักเรียนที่มารถประจ าทางหรือผู้ปกครองมาส่งให้ลงตรงบริเวณท่ีก าหนดให้รถจอดได้ แล้วเดินแถว
เรียงหนึ่งชิดขวาเสมอ  
      2 .3 นักเรียนที่เดินมาโรงเรียนจะต้องเดินเรียงหนึ่งบนทางเท้า ทั้งไปและกลับถ้าไม่มีทางเท้า  ให้เดินเรียง
หนึ่งชิดขวาเสมอ        
     2.4 การรอรถประจ าทางนักเรียนต้องเข้าแถวรอบนทางเท้า ไม่ยืนรอรถบนผิวจราจรและไม่ควรนั่งรอบน
รั้วเหล็กข้างถนน เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุ 
     2.5 การข้ามถนนหน้าโรงเรียนให้ใช้สะพานลอย ส่วนประตูถนนเทพกระษัตรีให้ข้ามทางม้าลาย             
     2 .6 การใช้ยานพาหนะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ยานพาหนะท่ีใช้   
ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีโคมไฟและปูายสะท้อนแสงติดตั้งครบถ้วน  ไม่ประมาทฮึกเหิม ไม่ข่ีซ้อนสามหรือเล่นกัน
ในขณะขับข่ียานพาหนะ และไม่อนุญาตให้น ายานพาหนะจอดในบริเวณโรงเรียน       
 3. การปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน 
     ในตอนเช้าของแต่ละวันที่มีการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถวปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงโดย
ปฏิบัติ ดังนี้ 
     3.1 เมื่อเพลงมาร์ช ส.ภ.ก.เปิดขึ้น นักเรียนหยุดท ากิจกรรมรีบไปเข้าแถวที่บริเวณตามที่ก าหนดก่อนเพลง
จบครบ 3 รอบ 
     3.2 นักเรียนต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บอกแถว ไม่เล่นหรือพูดคุยกัน 
     3.3 นักเรียนตั้งใจร้องเพลงชาติสวดมนต์ (นักเรียนนับถือศาสนาอื่นยืนสงบในอาการส ารวม) 
     3.4 ขณะฟังการอบรม แจ้งข่าวของโรงเรียน ต้องตั้งใจฟัง ไม่พูดคุยกัน  
     3.5 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนต้องเดินเป็นแถวเข้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ 



 4. การมาโรงเรียน 
     นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ ถือว่ามาสายจะต้องถูกสอบสวนลงโทษและต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 
     4.1 กิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จสิ้น  หักคะแนน  10  คะแนน และให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงใหม่  
     4.2 นักเรียนมาสายตั้งแต่เวลา 08.30 น. ให้มาลงชื่อที่ห้องกิจการนักเรียน พร้อมกับผู้ปกครองมาเซ็นชื่อ
รับทราบ แล้วรับบัตรอนุญาตเข้าชั้นเรียน 
     4.3 กรณีที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนมาสายสอบถามเป็นรายกรณี หากมาสายมากกว่า 3 ครั้งโดยไม่มีเหตุ 
อันควร หักคะแนน 10 คะแนน 
     4.4 บัตรนักเรียนที่สาย หัวหน้าห้องเรียนเก็บรวบรวมส่งครูที่ปรึกษาทุกวัน เพ่ือเก็บสถิติ บันทึกสถิติไว้เป็น
หลักฐาน         
     4.5 นักเรียนที่มาสายโดยไม่มีบัตรอนุญาตเข้าห้อง ครูที่ก าลังท าการสอนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าห้อง 
จนกว่านักเรียนจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเสียก่อน  
 5. การลา 
     5.1 ทุกครั้งที่นักเรียนไม่มาโรงเรียนจะต้องส่งใบลาโดยผู้ปกครองที่น านักเรียนมามอบตัวลงนามรับรอง  
ทุกครั้งที่ลา        
     5.2 การลากิจให้ส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
     5.3 การลาปุวยเกิน 3 วัน ให้น าใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อครูที่ปรึกษา 
     5.4 การลาออกนอกบริเวณโรงเรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
       -  ให้ผู้ปกครองมาเซ็นชื่อรับนักเรียน ที่ ห้องกิจการนักเรียน 
       -  ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองของนักเรียนผู้อ่ืนมารับแทน  

6. การขาดเรียน 
     6.1 ถ้าขาดเรียนติดต่อกัน 3 วัน ต้องแจ้งเหตุผลให้โรงเรียนทราบโดยด่วน 
     6.2 เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว ถ้านักเรียนไม่มาเรียนโดยไม่แจ้งเหตุให้โรงเรียนทราบโรงเรียนจะท าหนังสือ
แจ้งผู้ปกครองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้มาติดต่อกับทางโรงเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด อย่างน้อย  2  ครั้ง  
เมื่อครบก าหนดแล้วยังไม่มาติดต่อโรงเรียนจะจ าหน่ายออก เพราะเหตุขาดเรียนนานและถ้าหนังสือแจ้งไม่ถึง
ผู้ปกครอง โดยทางไปรษณีย์คืนหนังสือมาให้ทางโรงเรียน ถือว่าเป็นหลักฐานในการจ าหน่ายออก เพราะขาดเรียนนาน 

7. การขอพักการเรียน 
     โรงเรียนอนุญาตเป็นรายภาคเรียน โดยพิจารณาว่า 
     7.1 ส าหรับนักเรียนที่มาเรียนในภาคเรียนนั้นๆ ถ้าประสงค์จะขอพักการเรียนให้ผู้ปกครองยื่นค าร้อง  
ขออนุญาตพักการเรียนต่อหัวหน้าสถานศึกษาภายใน 7 วันท าการนับแต่วันเปิดภาคเรียน     

    7.2 ส าหรับนักเรียนที่ไม่เคยมาเรียนนับแต่วันเปิดภาคเรียน ถ้าประสงค์จะขอพักการเรียนให้ผู้ปกครองยื่น
ค าร้องขออนุญาตพักการเรียนต่อหัวหน้าสถานศึกษาอย่างช้าไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งผู้ปกครอง  
ข้อ 6.1  ถ้าพ้นก าหนดไปแล้วจะมาขอพักการเรียนไม่ได้เนื่องจากนักเรียนผู้นั้นถูกจ าหน่ายออก เพราะเหตุขาดเรียน
นานตามข้อ 6.1 ไปแล้ว นักเรียนที่ได้รับอนุญาตให้พักการเรียนได้นี้ ยังถือว่ามีสภาพเป็นนักเรียนอยู่  
 8. การมาโรงเรียนนอกเวลาเรียนของนักเรียน 



     นักเรียนที่มาโรงเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดราชการ ถ้าโรงเรียนให้นักเรียนมาท ากิจกรรมใดๆ 
โรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ โดยปฏิบัติดังนี้ 
     8.1 ครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าวิชา ฯลฯ  เป็นผู้แจ้งกิจกรรมโรงเรียนที่นักเรียนต้องมาปฏิบัติแจ้งเวลา 
มา-กลับ และเหตุผลให้ผู้ปกครองรับทราบ โดยส่งผ่านนักเรียนไปยังผู้ปกครอง       
     8.2 ผู้ปกครองรับทราบผลและยินยอมให้นักเรียนมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน โดยผู้ปกครองเซ็นชื่อรับรอง
และนักเรียนน าส่งครูผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ ในวันท ากิจกรรม 
     8.3 นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพละทุกครั้งที่ท ากิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมใดที่ไม่สะดวกใน
การปฏิบัติ ครูผู้ก ากับรายการขออนุญาตผู้อ านวยการเป็นกรณีพิเศษ 
     8.4 นักเรียนต้องลงชื่อที่ปูอมยามก่อนเข้ามาท ากิจกรรมภายในโรงเรียนทุกครั้ง 
     8.5 หากน ารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เข้ามาภายในโรงเรียน ต้องจอดในบริเวณท่ีก าหนดเท่านั้น  
ไม่อนุญาตให้ขับขี่เข้ามาบริเวณภายในโรงเรียน       
 

หมวดที่ 2 บทลงโทษ 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  
พ.ศ.2548” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2543 
 ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
 “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ อธิการบดี หรือ
หัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น  
 “กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝุาฝืนระเบียบ ข้อบังคับของ
สถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  
 “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ  
การอบรมสั่งสอน 
  ข้อ 5  โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าความผิด มี 4 สถาน ดังนี้ 
  ( 1) ว่ากล่าวตักเตือน 
  ( 2) ท าทัณฑ์บน 
  ( 3) ตัดคะแนนความประพฤติ 
  ( 4) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
 
 



 ข้อ 6  ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ  
หรือด้วยความพยาบาท โดยให้ค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา  และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ
ลงโทษด้วย 
 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือ
นักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป  
 ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจใน
การลงโทษนักเรียน นักศึกษา  
 ข้อ 7  การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง  
 ข้อ 8  การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือ
นักศึกษา  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติ
ศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝุาฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ  
 การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรอง
การท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 
 ข้อ 9  การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนด และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน  
 ข้อ 10  ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระท าความผิดที่สมควร
ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ข้อ 11  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้อ านาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 
 

                                         ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2548 
 

                                        นายอดิศยั  โพธารามิก 
                                         รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธกิาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

     หมวดที่ 3 ผู้ปกครองนักเรียน 
ข้อ 1 คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ปกครอง  

1.1 ผู้ปกครอง  หมายความว่า  บุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือบุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่  
1.2 ผู้ปกครองจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับนักเรียนและอยู่บ้านเดียวกันกับนักเรียนตลอดเวลา  
1.3 ในวันมอบตัวและลงทะเบียน ผู้ปกครองที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกับนักเรียนเท่านั้นที่จะมามอบตัว

นักเรียนและเซ็นรับรองการลงวิชาเรียน  ถ้าผู้ปกครองไม่อาจมามอบตัวนักเรียนตามก าหนดได้  ให้ผู้ปกครองตกลงกับ
ผู้อ านวยการโรงเรียนขอก าหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่  

1.4 ผู้ปกครองต้องร่วมมือกับโรงเรียน ในการควบคุมความประพฤติและการศึกษาเล่าเรียนโดยให้นักเรียนได้
แต่งเครื่องแบบและประพฤติตนตามระเบียบข้อบังคับ  หรือค าสั่งของโรงเรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด   

1.5 ผู้ปกครองต้องติดต่อกับโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อทราบประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับนักเรียนแล ะ 
เมื่อผู้ปกครองจะย้ายที่อยู่ หรือความเป็นผู้ปกครองใหม่ให้โดยเร็วด้วย 

ข้อ 2 เร่ืองที่โรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง  
2.1 ผู้ปกครองควรทราบ ชื่อ ชั้น ของนักเรียนในความปกครองของท่าน เพื่อความสะดวกในการมาติดต่อ

นักเรียน 
2.2 ให้นักเรียนมาโรงเรียนทุกวันที่เปิดเรียน และให้มาเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์และให้ฟังการอบรมใน

ตอนเช้า 
2.3 ให้ปฏิบัติตามระเบียบของการลา 
2.4 ให้นักเรียนเดินมาโรงเรียนหรือขับข่ีรถจักรยานมาโรงเรียนเพ่ือความปลอดภัยและประหยัดโรงเรียน 

ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนขับข่ีรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบขับขี่ 
2.5 ควรทราบตารางเรียนของนักเรียนของท่าน  ถ้าไม่มีการฝึกกีฬาหรือกิจกรรมพิเศษขอให้มารับนักเรียน

เมื่อเลิกเรียน หากมีการเรียนพิเศษหรือท ากิจกรรมโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ  

ข้อ 3 ผู้ปกครองที่มาติดต่อนักเรียนในโรงเรียน  
 3.1 ถ้ามีธุระกับนักเรียน  ให้ติดต่อกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 3.2 ถ้าต้องการมารับนักเรียนออกไปท าธุระหรือกลับบ้านให้ติดต่อห้องกิจการนักเรียนโดยตรง 
 3.3 โรงเรียนไม่อนุญาตให้เพื่อนนักเรียนหรือเพ่ือนบ้านมารับนักเรียนออกไปธุระได้ด้วยตนเอง  ควรท า
หนังสือมอบฉันทะให้ญาติมารับแทนได้ 

3.4 ผู้ปกครองควรนัดหมายเวลาการมารับนักเรียนในเวลาเรียน  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตามตัวนักเรียน  

ข้อ 4 การก าหนดสถานที่ส าหรับเป็นที่จอดรถ  หรือหยุดรถรับส่งนักเรียน  
 การก าหนดบริเวณส าหรับเป็นที่หยุดรถหรือจอดรถส่งนักเรียนช่วงเวลาเช้า 
 4.1 ถนนด ารงให้หยุดรถรับส่งนักเรียนได้ที่บริเวณหน้าที่ท าการประปาเทศบาลเมืองภูเก็ต  



 4.2 ถนนเทพกระษัตรีด้านติดกับโรงเรียนให้หยุดรถรับส่งนักเรียนได้แต่จะจอดรถไม่ได้  
 4.3 ถนนเทพกระษัตรีส าหรับผู้ที่ต้องการใช้เส้นทางไปยังนอกเมือง บ้านสะป า บ้านเกาะแก้ว  เขตอ าเภอ
ถลาง เป็นต้น  ห้ามหยุดรถหรือจอดรถรอรับนักเรียนบริเวณด้านตรงข้ามกับโรงเรียน 
          4.4 ถนนเทพกระษัตรี  ส าหรับผู้ต้องการเข้าเมืองให้จอดรถหรือหยุดรถรอรับนักเรียนได้  บริเวณหน้า
บริษัทมัลติเจมส์  อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด  ซึ่งใกล้ปั๊มน้ ามันคาลเท็กซ์ 
  4.5 ถนนทุ่งคา ส าหรับผู้ที่ต้องการใช้เส้นทางไปยังเขตอ าเภอกะทู้  สามกอง ต าบลฉลอง  
ต าบลกะรน เป็นต้น  ให้จอดรถหรือหยุดรถรอรับนักเรียนได้ท่ีบริเวณถนนทุ่งคาท้ังนี้แล้วแต่ความสะดวกของนักเรียน
หรือผู้ปกครองนักเรียนที่จะใช้เส้นทางใด  ส าหรับนักเรียนผู้ใดที่ต้องอาศัยรถยนต์สาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สอง
แถวหรือรถยนต์ตุ๊กตุ๊ก ให้ไปรอข้ึนได้ตามบริเวณท่ีก าหนดให้ดังกล่าว  
 4.6 นักเรียนทุกคนต้องใช้สะพานลอยข้ามถนน 
 

 
 

กฎกระทรวง 
ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   6  และมาตรา  64  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดลิขสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคล มาตรา  29  ประกอบกับ
มาตรา  31  มาตรา  34  มาตรา 35  มาตรา  36  มาตรา 39  มาตรา  48  และมาตรา  50  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1  นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน  ดังต่อไปนี้  
         (1)  หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน  
         (2)  เล่นการพนัน  จัดให้มีการเล่นพนัน  หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
         (3)  พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
         (4)  ซื้อ  จ าหน่าย  แลกเปลี่ยน  เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่หรือยาเสพติด  
         (5)  ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน  
         (6)  ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท าการใดๆ อันน่าจะให้เกิดความไม่
สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
         (7)  แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ 
         (8)  เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
         (9)  ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร่ หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่
ตนเองและผู้อ่ืน 



 ข้อ 2  ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา   ก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและ นักศึกษาท่ีไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2548 
                                                                                

                                                                             นายจาตุรนต์  ฉายแสง 
                                                                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

กฎกระทรวง 
ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้  
  ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (6) และ (7) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 (6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท าการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยหรือขัดต่อศีละรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุม เพื่อกระท าการดังกล่าว  
  (7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระท าการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลม หรือไม่เรียบร้อย
ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย  
 ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (9) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 (9) เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือม่ัวสุม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  
 

ให้ไว้ ณ วันที่  14  สิงหาคม พ.ศ.2562 
ณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 


