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ระเบียบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
 ว่าด้วย วินัยและความประพฤตินักเรียน  พ.ศ.2563 

************************************ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกที่ควร  มีความ

ประพฤติปฏิบัติชอบ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รู้จักระงับยับยั้งใจ
ในการที่จะประพฤติมิชอบ และช่วยเสริมสร้างเกียรติยศของสถาบัน “ยุพราชวิทยาลัย” ให้เป็นที่ประจักษ์ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก และตามความในข้อ 2                  
แห่งกฎกระทรวงศึกษาธิการกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 จึงเห็นสมควรให้มี
ระเบียบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2563 จึงกําหนดไว้ดังนี้ 

 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พ.ศ.2563” 
 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
ระเบียบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน พ.ศ.2556 
ระเบียบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียนนักเรียน พ.ศ.2562 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด 

หรือ แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้บังคับใช้แก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่กําลังศึกษา และผู้ที่ยังไม่สําเร็จหลักสูตร
การศึกษาของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
 

ข้อ 5 ในระเบียบนี้  
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
“คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน” หมายความว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
“ผู้อํานวยการโรงเรียน” หมายความว่า ผู้อํานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
“รองผู้อํานวยการ” หมายความว่า รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
“ครู” หมายความว่า ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการในโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย  
“ครูระเบียบวินัย” หมายความว่า ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ดําเนินการตามระเบียบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พ.ศ.2563 
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“หัวหน้าระดับ” หมายความว่า ครูผู้ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น  
“ครูที่ปรึกษา” หมายความว่า ครูผู้ได้รับการแต่งตั้งโดยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเพื่อให้ทําหน้าที่
ควบคุม แนะนําและให้คําปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน  
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา และผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
“นักเรียน” หมายความว่า บุคคลที่กําลังศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและให้
หมายความรวมถึงผู้ที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

 

ข้อ 6 ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกคําสั่ง และประกาศของโรงเรียน            
เพ่ือประโยชน์ ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

 

หมวด 1  
การปฏิบัติตนของนักเรียน 

 

ข้อ 7 แนวปฏิบัติทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ดังนี้ 
(1) ต้องยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหาษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย  
(2) ต้องรักษาศักดิ์ศรี เกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรียนและตนเอง  
(3) ต้องเป็นผู้ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ต่อการเรียน  
(4) ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  
(5) ต้องเคารพและมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครู ผู้มีพระคุณ และโรงเรียน 
(6) ต้องมีความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน  
(7) ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี สะอาด สุภาพเรียบร้อย สมกับเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม  
(8) ต้องเป็นผู้อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
(9) ต้องมีความเสียสละต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว  
(10) ต้องไม่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุขท้ังปวง 
 

ข้อ 8 นักเรียนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน ดังนี้ 
(1) มาโรงเรียนตามเวลาที่กำหนด ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าเรียนตามตารางเรียน 
(2) แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเร ียน ไม่สวมใส่เครื ่องประดับหรือตกแต่งร ่างกาย
นอกเหนือจากท่ีโรงเรียนกำหนด  
(3) ปฏิบัติตามคําสั่งของโรงเรียน ครู เคารพเชื่อฟัง ไม่แสดงกิริยากระด้างกระเดื่องต่อครู  
(4) พูดจาสุภาพไพเราะอ่อนหวาน  
(5) ไม่ขโมยสิ่งของหรือทรัพย์สินของผู้อื่น  
(6) ต้องรักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน ห้องประชุม ไม่กระทําการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความรําคาญ
ผู้อื่น  
(7) เข้าร่วมประชุมตามที่โรงเรียนกําหนด และเข้าห้อง Homeroom อย่างสม่ำเสมอ  
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(8) เข้าร่วมกจิกรรมที่โรงเรียนกําหนดอย่างสม่ำเสมอ  
(9) ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท ขัดแย้ง ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
(10) ไม่ดื่มของมึนเมา และไม่เสพยาเสพติด  
(11) ไม่ยั่วยุ หรือกล่าวเท็จ ทั้งทางวาจา และทางสื่อเทคโนโลยี อันจะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
เกลียดชัง  

 
ข้อ 9 นักเรียนจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนตามที่ร้องขอ หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ข้อ 10 นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณ
โรงเรียน 
 
ข้อ 11 กรณีมีเหตุจำเป็นให้นักเรียนต้องหยุดเรียน ให้ผู้ปกครองแจ้งทางโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
โทรศัพท์แจ้งครูที่ปรึกษา 
 
ข้อ 12 ไม่นําสินค้ามาขาย จําหน่าย เป็นตัวแทนขายหรือนำส่งสินค้าในโรงเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
โรงเรียน 
 
ข้อ 13 ไม่นําบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
ข้อ 14 ไม่นําสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในโรงเรียน 
 
ข้อ 15 ไม่ใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดในเวลาเรียนและสอบ  
 
ข้อ 16 ไม่เข้าไปในบริเวณท่ีเสี่ยงต่อการประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน เช่น มุมอับ หรือบริเวณท่ีลับตาคน 
 
ข้อ 17 ไมส่ั่งหรือซ้ือสิ่งของและอาหาร จากภายนอกหรือจากข้างรั้วโรงเรียน  
 
ข้อ 18 สิ่งที่ห้ามนักเรียนนําเข้ามาในโรงเรียน ประกอบด้วย 

(1) สื่อลามกอนาจาร 
(2) เครื่องประดับและของมีค่า 
(3) อุปกรณ์เก่ียวกับการพนันทุกประเภท 
(4) สิ่งเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด 
(5) อาวุธ สิ่งเทียมอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุอันตรายอ่ืน ๆ 
(6) สัตว์ทุกชนิด ยกเว้นการนำมาเพื่อเป็นสื ่อประกอบการเรียนการสอน โดยได้รับอนุญาตจาก
ครูผู้สอน 
(7) สิ่งที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติใด ๆ ของราชการ 
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หมวด 2 
การมาโรงเรียน 

 
ข้อ 19 นักเรียนควรมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.50 น. เพื่อให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ 
 
ข้อ 20 นักเรียนที่มาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ จะต้องเข้าแถวที่หน้าเจดีย์วัดหมื่นคอง 
 
ข้อ 21 นักเรียนที่มาหลังเวลา 08.00 น. จะดําเนินการดังนี้ 

(1) มาโรงเรียนหลังจากเพลงชาติจบ – 08.30 น. ให้รอที่หน้าเจดีย์วัดหมื่นคอง เพื่อรอทำกิจกรรม
หน้าเสาธง 

(2) มาโรงเรียนช่วงเวลา 08.30 - 09.00 น. ให้นั่งรอหน้าเจดีย์วัดหมื่นคอง จนถึงเวลา 09.00 น. 
และทํากิจกรรมหน้าเสาธง  

(3) มาโรงเรียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าโรงเรียน นักเรียนจะต้องมี
ผู้ปกครองมาส่งและพบครูเวรหน้าประตูโรงเรียนเพื่อยืนยันและชี้แจง หรือมีหลักฐานเอกสารที่สามารถ
ยืนยันการมาสายตามสมควร 

 
ข้อ 22 จากข้อ 21 (2) (3) นักเรียนต้องรับบัตรขออนุญาตเข้าเรียนจากครูระเบียบวินัย เพื่อส่งมอบให้กับ       
ครูประจําวิชาในคาบที่นักเรียนกําลังเข้าเรียน  เพื่อให้ครูรับทราบและลงนามรับนักเรียนเข้าเรียน จากนั้นให้     
ครูที่ปรึกษาลงนาม และให้นักเรยีนนําใบนี้มาส่งคืนที่ฝ่ายกิจการนักเรียนภายในเวลา 13.00 น. เพ่ือเช็คการมา
เรียนต่อไป 
 
ข้อ 23 นักเรียนที่มาหลังเวลา 08.30 น. จะถูกบันทึกสถิติการมาสาย หากมาสายครบ 3 ครั้ง แจ้งครูที่
ปรึกษา และทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบ รวมถึงทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   
 
ข้อ 24 นักเรียนที่มาสายครบ 5 ครั้ง  ฝ่ายกิจการนักเรียนเชิญผู้ปกครองพบ เพื่อทําหนังสือทัณฑ์บนและ         
ให้นักเรียนทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 
ข้อ 25 นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบ หากไม่ถูกระเบียบ ไม่อนุญาตให้เข้าโรงเรียน จนกว่านักเรียนจะ
แก้ไขให้ถูกระเบียบ จึงอนุญาตให้เข้าโรงเรียน 
 
ข้อ 26 นักเรียนที่ขับขี ่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ต้องสวมหมวกกันน็อคเข้าโรงเรียน หากนักเรียน                
ไม่สวมหมวกกันน็อค ไม่อนุญาตให้เข้าโรงเรียน 
 
ข้อ 27 นักเรียนที ่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ให้ดับเครื ่อง ลงจากรถ แล้วนํารถไปจอดที่ลานจอด
รถจักรยานยนต์ 
 
ข้อ 28 นักเรียนที่เข้าโรงเรียนโดยวิธีการอื่น ไม่เข้าทางประตูหน้าโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนเชิญผู้ปกครอง
พบ เพื่อทําหนังสือทัณฑ์บนและให้นักเรียนทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
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หมวด 3  
การปฏิบัติตนในห้องเรียนและการสอบ 

 
ข้อ 29 การปฏิบัติตนในห้องเรียน 

(1) เข้าห้องเรียนตรงต่อเวลาในแต่ละคาบเรียน  
(2) ตั้งใจเรียน ฟัง คิด จดบันทึก โดยไม่ลุกจากที่นั่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน  
(3) รักษาความสะอาดของห้องเรียน ตลอดจนโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน  
(4) รักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้อง  
(5) รักษากิริยา วาจา ให้เรียบร้อย  
(6) ไม่รบกวนเพื่อน  
(7) เดินเขา้ หรือออกห้องเรียน ต้องขออนุญาตจากครูผู้สอนและควรดูโอกาสอันควร  
(8) ไม่นําอาหารหรือของขบเค้ียวขึ้นมารับประทานบนห้องเรียน  
(9) ไม่วิ่งเล่นหรือเล่นกันเสียงดังบนอาคารเรียน หรือในห้องเรียน เช่น เล่นฟุตบอล หรือ เดาะลูกบาส  
(10) ไม่บ้วนน้ำลาย หรือ ทิ้งของสกปรก  
(11) การสอบถามครู ควรยกมือขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน  
(12) ลบกระดานให้สะอาดเรียบร้อยเมื่อหมดคาบเรียนและไม่ใช้แล้ว  
(13) ยกเก้าอ้ี กวาดห้อง รักษาความสะอาด เมื่อหมดคาบเรียนสุดท้ายของวัน  
(14) ไม่สร้างความรําคาญหรือความเดือดร้อนแก่ห้องข้างเคียง 
 

ข้อ 30 กรณีท่ีนักเรียนมีคาบเรียนว่าง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) ให้นักเรียนนําหนังสือมาอ่าน ทําการบ้านหรือทํางานที่ได้รับมอบหมาย  
(2) ห้ามนักเรียนทำกิจกรรม อันเป็นการรบกวนหรือสร้างความรําคาญแก่ผู้อื่น 
 

ข้อ 31 การปฏิบัติตนในการสอบ 
(1) แต่งเครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบ  
(2) ไปถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ และไม่เข้าห้องสอบสายเกินกว่าเวลา 30 นาที มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์
สอบ  
(3) ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมห้องสอบ  
(4) ไม่นําเอกสาร หรือ วัสดุอุปกรณ์ใดๆ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด นาฬิกาดิจิตอล หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เข้าห้องสอบ  
(5) นั่งประจําโต๊ะตามแผนผังที่นั่งสอบ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตจากครูผู้ควบคุมการ
สอบ  
(6) ระมัดระวังไม่ให้ผู้สอบคนอ่ืนคัดลอกหรือดูคําตอบของตนเอง  



๖ 

 

(7) ไม่ติดต่อ หรือพูดกับผู้ใดผู้หนึ่งขณะที่ทําการสอบเมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจําเป็นให้ขออนุญาต         
ครูผู้ควบคุมการสอบ 
(8) ไม่คัดลอก ดู หรือถามข้อสอบของบุคคลอ่ืน  
(9) ผู้ใดสอบเสร็จก่อนเมื่อได้รับอนุญาตให้ส่งข้อสอบแล้ว ให้ลุกออกจากที่ นั่งแล้วเดินออกจากห้อง
สอบด้วยความสํารวม ไม่รบกวนเพื่อนที่กําลังสอบ และไม่ส่งเสียงดังขณะอยู่นอกห้องสอบ 
(10) ไม่นํากระดาษข้อสอบ หรือ กระดาษคําตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 

 
ข้อ 32 หากมีนักเรียนฝ่าฝืนระเบียบหรือทุจริตในการสอบ และกรรมการได้ทําการสอบสวนแล้วพบว่าประพฤติ
ผิดจริง ผู้ประพฤตจิะต้องรับโทษดังนี้ 

(1) ไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนหรือปรับตกในรายวิชานั้น  
(2) ทำทัณฑ์บน  
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ ตามระเบียบโรงเรียน 
 

 
หมวด 4 

การปฏิบัติกิจกรรมตอนเย็น และกิจกรรมในวันหยุด 
 

ข้อ 33 โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนอยู่ในโรงเรียนได้จนถึง 18.00 น. และนักเรียนจะต้องมารอผู้ปกครอง
บริเวณหน้าโรงเรียนเท่านั้น ห้ามนักเรียนไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน โดยไม่มีครูควบคุมดูแล 
 
ข้อ 34 นักเรียนที่ทํากิจกรรมในโรงเรียนหลังเวลา 18.00 น. จะต้องมีครูควบคุมกํากับกิจกรรมเท่านั้น 
 
ข้อ 35 ห้ามนักเรียนชักชวนหรือนําบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนในตอนเย็นหรือยามวิกาล 
 
ข้อ 36 นักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียน  
 
ข้อ 37 ในวันหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันที่โรงเรียนประกาศหยุดเป็นกรณีพิเศษ นักเรียนที่มาทํากิจกรรม  
ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือ ชุดพลศึกษา  
(2) นักเรียนที่มาเรียนเสริมตามโครงการพิเศษในวันหยุด ให้แต่งกายชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น 
(3) ห้ามชักชวนผู้อ่ืนหรือเพ่ือนนักเรียนภายนอกเข้าภายในบริเวณโรงเรียน 
(4) ห้ามขับข่ีรถหรือทดลองขับรถ ไม่ว่าจะยานพาหนะใดๆ ในโรงเรียน  
(5) ห้ามเล่นกีฬาหรือทดลองอุปกรณ์ใดๆ โดยไม่มีครูควบคุม  
(6) ห้ามเล่นกีฬาผาดโผนที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย  
(7) ห้ามขึ้นอาคารเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  
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(8) ออกโรงเรียนก่อนเวลา 17.00 น.  
(9) ไม่จัดกิจกรรมใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและไม่เปิดเพลงหรือส่งเสียงดังในโรงเรียน 
 

ข้อ 38 ตามข้อ 37 หากนักเรียนฝ่าฝืน ให้งดทํากิจกรรมทุกประเภท โดยให้ครูเวร ยามรักษาการณ์หรือ         
คร ูบันทึกและหักคะแนนพฤติกรรมตามระเบียบของโรงเรียนต่อไป 
 
 

หมวด 5 
การขับข่ีและการโดยสารยานพาหนะมาโรงเรียน  

 
ข้อ 39 การปฏิบัติตนในการโดยสารมากับผู้ปกครอง มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

(1) ผู ้ปกครองจะต้องมาส่งนักเรียนถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.50 น. และจะต้องมารับนักเรียน         
กลับโรงเรียนก่อนเวลา 20.00 น. (ประตูโรงเรียนเปิด 05.30 น. และปิดประตูเวลา 20.00 น.) 
(2) รถยนต์ของผู้ปกครองสามารถหยุดรับส่งนักเรียนชั่วคราวได้รอบโรงเรียนตั้งแต่ถนนพระปกเกล้า
จนถึงถนนราชวิถี โดยเร็ว 
(3) โรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนํารถยนต์เข้ามาส่งนักเรียนในโรงเรียน  

 
ข้อ 40 การปฏิบัติตนในการขับข่ีหรือนํารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 

(1) ให้จอดในพืน้ที่ที่โรงเรียนกําหนด  
(2) ห้ามขับข่ีรถทุกชนิดในบริเวณโรงเรียน 
(3) ให้สวมหมวกกันน็อคทั้งผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนท้าย 
(4) ให้มีผู้ซ้อนท้ายไม่เกิน 1 คน 
(4) ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 

 
หมวด 6  

การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 

ข้อ 41 นักเร ียนสามารถออกนอกโรงเร ียนได้ต ั ้งแต ่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เว ้นแต่ผ ู ้ปกครอง                    
มีธุระจําเป็นต้องขออนุญาตนํานักเรียนออกนอกโรงเรียนในระหว่างเวลาเรียน ให้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) นักเรียนมาพบครูฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อแจ้งข้อมูลและขอรับใบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน      
ไปกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ก่อนผู้ปกครองมาถึง 
(2) นักเรียนให้ครูประจําวิชา ครูที่ปรึกษาและครูหัวหน้าระดับ ลงนามรับทราบ แล้วนําใบขออนุญาต   
มาพบครูฝ่ายกิจการนักเรียน เพ่ือลงนามและอนุญาต  
(3) ให้ผู้ปกครองจอดรถนอกโรงเรียน และติดต่อรับนักเรียนที่อาคาร ส.ป.ย. 
(4) นักเรียนส่งใบขออนุญาตให้ยามรักษาการณก์่อนออกนอกโรงเรียน  
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ข้อ 42 นักเรียนต้องระมัดระวัง ห้ามให้ใบขออนุญาตหล่นหายเพราะจะต้องใช้คู่กับบัตรประจําตัวนักเรียน       
ในการตรวจสอบเมื่อพบกับเจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจขออนุญาตตรวจ 
 
ข้อ 43 ในกรณีกลับมาโรงเรียน นักเรียนต้องมารายงานตัวและส่งใบขออนุญาตคืนที่อาคาร ส.ป.ย.  
 
ข้อ 44 กรณีนักเรียนเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน ให้แจ้งครูที่ปรึกษา และขอใบรับรองจาก          
ครูงานอนามัยโรงเรียน จากนั้นนำมายื่นที่ฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อเป็นหลักฐานการขออนุญาตออกโรงเรียน         
โดยมีผู้ปกครองมารับนักเรียนเท่านั้น 
 
 

หมวด 7 
การลาโรงเรียน 

 
ข้อ 45 กรณีเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุนักเรียนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลหรือคลินิก                  
ที่ทําการรักษา โดยส่งให้ครูที่ปรึกษาเป็นหลักฐานและคัดลอกสําเนาแจ้งครูประจําวิชาในวันที่ กลับมาเรียน     
วันแรก 
 
ข้อ 46 ในกรณีนักเรียนไม่มาโรงเรียน ให้นักเรียนเขียนจดหมายลาส่งให้ครูที่ปรึกษา หากกรณีที่ไม่สามารถ      
ทําจดหมายได้ทันให้ประสานทางโทรศัพท์หรือวิธ ีการอ่ืนใดไปก่อน แล้วนําจดหมายมาแสดงในวันที่             
กลับมาเรียน 
 
 

หมวด 8 
โทรศัพท์มือถือ 

 
ข้อ 47 โรงเรียนอนุโลมให้นําโทรศัพท์มือถือเข้ามาใช้ในบริเวณโรงเรียนได้ แต่ห้าม เปิดเครื่องมือสื่อสาร  
ในขณะที่มีการเรียนการสอน หากมีการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเรียน ให้ครูผู้สอนยึดโทรศัพท์มือถือ พร้อม
เขียนข้อมูลส่งงานระเบียบวินัย เพ่ือดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ครั้งที่ 1 อบรมตักเตือน แจ้งครูที่ปรึกษา บันทึกพฤติกรรม และรับโทรศัพท์คืนหลังหมดคาบ
สุดท้าย  
(2) ครั้งที่ 2 บันทึกคะแนนตามระเบียบ และยึดโทรศัพท์ไว้ 3 วัน เชิญผู้ปกครองมารับโทรศัพท์  
(3) ครั้งที่ 3 บันทึกคะแนนตามระเบียบ และยึดโทรศัพท์ไว้ 7 วัน เชิญผู้ปกครองมารับโทรศัพท์ 
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หมวด 9 
ลักษณะความผิด บทลงโทษ และการตัดคะแนนความประพฤติ 

 
โรงเรียนมีความประสงค์ให้นักเรียนตั้งใจเรียน ใฝ่เรียน ใฝ่รู ้ มีความประพฤติเรียบร้อย แต่งกาย            

ถูกระเบียบ อยู่ในระเบียบวินัย เหมาะสมเป็นนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และรู้จักยับยั้งในการ
ประพฤติไม่เหมาะสม ปฏิบัติตนในทางที่ถูกที ่ควร โรงเรียนจึงกําหนดลักษณะความผิด ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ไว้ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 

ที่ ความผิด คะแนน 

ความผิดขั้นเบา 

1 ทรงผมไม่ถูกต้องตามระเบยีบโรงเรียน - 5 

2 
การประดับตกแต่งรา่งกายโดยวธิีการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมกบัการเป็นสภาพนักเรียน 
 (ใส่บิ๊กอาย, แต่งหน้า,ใส่ตุ้มห ูเคร่ืองประดับอ่ืนๆ) ยกเว้น นาฬกิาข้อมือ 

- 5 

3 เข็มขัดไม่ตรงตามชุดที่กำหนด - 5 

4 กางเกง/กระโปรงสัน้ - 5 

5 ถุงเท้าไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ - 5 

6 รองเท้าไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ - 5 

7 กระเป๋าไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ - 5 

8 สวมใส่เสื้อคลุม/กันหนาวไม่ตรงที่กำหนด - 5 

9 นร.หญิงไม่สวมใส่เสื้อรองใน หรือใส่ที่มีสีฉูดฉาด - 5 

10 สวมหมวกแก๊ปหรือหมวกแฟชั่นอ่ืนๆ - 5 

11 มาโรงเรียนสาย (โดยไม่เหตุสมควร) - 5 

12 ไม่อยู่ในแถว/หลบหลีก/ไม่เข้าแถว - 5 

13 หนีเรียน - 5 

14 ก่อกวนเพื่อนหรือไม่สนใจขณะเรียนหนังสือ - 5 

15 นำโทรศัพท์ขึ้นมาใช้ในขณะเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต  - 5 

16 ไม่เข้าร่วมหรือฝึกซ้อมกิจกรรมคณะสี  - 5 

17 นำอาหาร/เคร่ืองดื่มขึ้นอาคารเรียน - 5 

18 สวมใส่เสื้อSTAFF หรือเสื้อสีปีเก่า  - 10 

19 ไม่แต่งเคร่ืองแบบนักเรียนตามประกาศของโรงเรียน - 10 

20 ไม่เข้าประชุมประจำสปัดาห์(คาบ Homeroom) - 10 

21 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนด หรือตามที่ได้รบัมอบหมาย - 10 

22 ไม่มาพบครู ตามทีน่ัดหมาย - 10 



๑๐ 

 

ที่ ความผิด คะแนน 

ความผิดขั้นปานกลาง 

23 ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดในโรงเรียน โดยไมไ่ด้รับอนญุาต - 10 

24 ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มลีักษณะดัดแปลงหรือผิดกฎหมาย - 10 

25 ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่มีหมวกกันน็อคหรือไม่จัดให้ผู้ซ้อนรถมีหมวกกันน็อค - 10 

26 ซ้อนท้ายเกิน 1 คน - 10 

27 จอดรถจักรยานยนต์นอกโรงเรียน - 10 

28 สั่งหรือซื้ออาหารจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียน ตัง้แต่เวลา 08.30 - 16.30 น. - 10 

29 ใส่รองเท้าบนอาคารเรียน - 10 

30 กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความสกปรกทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน - 10 

31 เล่นกันในห้องเรียน/อาคารเรียน จนก่อให้เกิดความเสียหาย - 15 

32 สวมใส่เสื้อผู้อื่นมาโรงเรียน - 15 

33 ระเบิดหู สักทุกชนิดบนร่างกาย - 20 

34 หลีกเลี่ยง/ขัดขืน/หลบหนี ไม่รบัการตรวจสภาพนักเรียน - 20 

35 โดดรั้วหรือปีนข้ามรั้วโรงเรียน - 20 

36 ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต - 20 

37 ไม่เข้าโรงเรียนหรืออยู่นอกโรงเรียน - 20 

38 ให้การเท็จ หรือปิดบังไม่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน - 20 

39 โกหก ก่อเรื่องสร้างความเข้าใจผิดหรือวุ่นวายแก่ผู้อื่น - 20 

40 
ไม่เชิญผูป้กครองมาพบหรือไม่นำจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ หรือมีเจตนาที่ไม่ให้ผู้ปกครอง
ทราบการดำเนินการของโรงเรียน 

- 20 

41 อยู่ในวงพนัน - 20 

42 ขีดเขียนข้อความใดๆ บริเวณฝาผนัง โต๊ะ เก้าอ้ี หรือสิ่งของอันเป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน - 20 

43 มีพฤติกรรมเชิงชู้สาว - 30 

44 ดูหรือมีสื่อลามก หรือร่วมกันดูหรือมีสื่อลามก - 30 

ความผิดขั้นร้ายแรง 

45 ลักขโมย หรือแอบอ้างเอาของผู้อ่ืนไป - 40 

46 เจตนาทำลายทรัพย์สนิของผู้อ่ืนหรือของโรงเรียนเสื่อมค่าหรือเสียหาย - 40 

47 ปรับเปลี่ยน / ทำลายกล้องวงจรปิด - 40 

48 ด่าทอ พูดคำหยาบ ดูหมิ่น หรือใช้วาจากล่าวล่วงลำ้ผู้อื่น หรือผูม้ีพระคุณ - 40 

49 เป็นแกนนำ สนับสนุน หรือยุยงให้ผู้อื่นก่อเกิดการทะเลาะวิวาท - 40 

50 ทำร้ายร่างกาย ให้ร้าย หรือเจตนาร้าย ให้ผู้อื่นเสียดว้ยชื่อเสียงหรือร่างกายก็ดี - 40 



๑๑ 

 

ที่ ความผิด คะแนน 

ความผิดขั้นร้ายแรง 

51 กลั่นแกล้งรังแก บังคบัขู่เข็ญหรือทำให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบทั้งวาจาหรือร่างกาย - 40 

52 แสดงความเปน็นักเลง/อนัธพาล - 40 

53 กระทำการอนาจาร - 40 

54 เผยแพร่รูปภาพที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเพศ - 40 

55 ใช้สื่อเทคโนโลยีไปในทางทีไ่ม่เหมาะสม ทำให้เสื่อมเสียทั้งชื่อเสยีงต่อตนเองและสถาบัน - 40 

56 แสดงกิริยาวาจาไมสุ่ภาพกา้วร้าวต่อครู - 40 

57 ปลอมลายมือชื่อครู ผู้ปกครอง และเอกสารทางราชการ - 40 

58 นำประทัด ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งของอันตรายมาเลน่ที่โรงเรียน - 40 

59 เล่นการพนนั เกมคล้ายการพนนั หรือมีส่วนได้สว่นเสีย หรือมีสว่นเก่ียวข้อง - 40 

60 ทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนเสื่อมเสีย - 40 

61 จัดหา หรือเป็นเจ้ามือวงพนัน - 40 

62 มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสารออกฤทธิ์คล้ายกันไว้ในครอบครอง - 40 

63 อยู่ในวง หรือสนับสนุนมีสว่นร่วมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ - 40 

64 มีบุหรี่มวน บุหรี่ไฟฟา้ หรืออุปกรณ์ลักษณะคล้ายกันไว้ในครอบครอง - 40 

65 อยู่ในวง หรือสนับสนุนมีสว่นร่วมในการสูบบุหรี่ - 40 

66 ทุจริตในการสอบ - 60 

67 กรรโชกทรัพย์ผู้อ่ืน - 60 

68 ทะเลาะวิวาท - 60 

69 ชักชวนบุคคลภายนอกเข้าร่วมทะเลาะวิวาท - 60 

70 ยุยงให้เกิดความแตกความสามคัคี หรือต่อต้านระเบียบวินัยโรงเรียน - 60 

71 
รวมกลุ่มเพื่อตระเตรียมการ หรือกระทำการมั่วสุมอันนา่จะก่อเหตุที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

- 60 

72 เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือมั่วสุมสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น - 60 

73 ชู้สาว  - 60 

74 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือสารออกฤทธิ์มึนเมาทุกชนิดทกุประเภท - 60 

75 สูบบุหรี่มวน หรือบุหรี่ไฟฟ้า - 60 

76 ทะเลาะวิวาทภายนอกโรงเรียนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียน - 80 

77 พกพาอาวุธทุกชนิด วัตถุระเบิด หรือสิ่งเทียมอาวุธ หรือสิ่งที่กฎหมายบัญญัตไิว้เป็นความผิด - 80 

78 กระทำความผดิเก่ียวข้องกับหน่วยงานภายนอกและได้รับการร้องเรียน - 80 

79 จำหน่ายหรือจ่ายแจกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือสารออกฤทธิ์มึนเมาทุกชนิดทุกประเภท - 80 



๑๒ 

 

ที่ ความผิด คะแนน 

ความผิดขั้นร้ายแรง 

80 จำหน่ายหรือจ่ายแจกบุหรี่/บุหรีไ่ฟฟ้า - 80 

81 เสพกัญชาหรือสารเสพติดให้โทษตามกฎหมาย - 80 

82 มีกัญชา/สารเสพติดให้โทษหรืออุปกรณ์ลักษณะคล้ายกนัไว้ในครอบครอง - 80 

83 มีส่วนร่วมรู้เห็น หรืออยู่ในวงเสพกัญชา/สารเสพติดให้โทษ - 80 

84 จำหน่ายหรือแจกจ่ายกัญชา/สารเสพติดให้โทษ - 100 

85 ค้าประเวณี/หรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการค้าประเวณี - 100 
 

ข้อ ๔๘ ความผิดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 9 ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูระเบียบวินัย และลงโทษตัดคะแนน
ตามความเหมาะสม  
 
ข้อ 4๙ การลงโทษนักเรียน 

(1) ว่ากล่าวตักเตือน   
(2) ทำทัณฑ์บน 
(3) ตัดคะแนนความประพฤต ิ
(4) ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

ข้อ 50 ในกรณีความผิดขั้นร้ายแรง มบีทลงโทษ ดังนี้ 
(1) ทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม    40 – 75 คะแนน 
(2) พักการเรียน (5 – 7 วัน)     80 – 95 คะแนน 
(3) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการย้ายสถานศึกษา         100 คะแนน 
 

ข้อ 51 กรณีนักเรียนหลายคนกระทำความผิดในเรื่องเดียวกัน การลงโทษจะแตกต่างกันออกไปตามความผิด   
ของนักเรียนแต่ละคน 

 
 

หมวด 10 
การบันทึกคะแนนความดีของนักเรียน 

 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้จัดให้มีการบันทึกคะแนนความดีของนักเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมนักเรียน 

ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นการเชิดชูนักเรียนที่ทำคุณงามความดี ความเสียสละเพื่อส่วนรวม       
การทำชื่อเสียงเกียรติยศให้กับโรงเรียน และเป็นแบบอย่างให้กับเพ่ือนนักเรียนในการที่จะทำความดี เพ่ือให้เป็น 
ที่ประจักษ์ และมุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนเก่งและดี มีคุณธรรมจริยธรรมงดงาม มีจิตอาสา 
และมีจิตสํานึกท่ีดีต่อสังคม จึงกําหนดแนวทางการบันทึกคะแนนความดีและเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนไว้ ดังนี้ 



๑๓ 

 

ความดี คะแนน 
1.เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหรือทดสอบ  ระดับนานาชาติ 50 คะแนน 
2.เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหรือทดสอบ  ระดับภูมิภาค หรือประเทศ 30 คะแนน 
๓.เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหรือทดสอบ  ระดับจังหวัด หรือเขตฯ 20 คะแนน 
๔.เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหรือทดสอบ  ระดับโรงเรียน 10 คะแนน 
๕.เข้าร่วมกิจกรรมและนำชื่อเสียงเกียรติยศมาให้กับโรงเรียน  50 คะแนน 
6.เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน สารวัตรนักเรียน หรือช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดปีการศึกษา 

 
30 คะแนน 

7.เป็นหัวหน้าห้อง หรือหัวหน้านักเรียนในกิจกรรมด้านต่างๆ  
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดปีการศึกษา 

20 คะแนน 

8.เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการอบรมของโรงเรียน 10 คะแนน 
9.เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการอบรมที่โรงเรียนมอบหมายจากหน่วยงานภายนอก 15 คะแนน 
10. เป็นนักเรียนที่มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานต่างๆในโรงเรียน อย่างสม่ำเสมอ 20 คะแนน 
11.เก็บสิ่งของมีค่าได้ส่งคืนฝ่ายกิจการนักเรียน ตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป 50 คะแนน 
12.เก็บสิ่งของมีค่าได้ส่งคืนฝ่ายกิจการนักเรียน ตั้งแต่ 500บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 30 คะแนน 
13.เก็บสิ่งของมีค่าได้ส่งคืนฝ่ายกิจการนักเรียน ตั้งแต่ 100บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท 15 คะแนน 
14.เก็บสิ่งของมีค่าได้ส่งคืนฝ่ายกิจการนักเรียน ไม่เกิน 100 บาท 10 คะแนน 
15.มีความมุ่งมั่นในการกระทำความดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือผู้ที ่กำลังตกอยู่ในความ
เดือดร้อน หรือประสบเหตุการณ์ต่างๆ สมควรได้รับการยกย่องชมเชย 

ตามมติ 
ที่ประชุม 

 
ข้อ 52 คะแนนความดีไม่สามารถนำมาลบล้างคะแนนความประพฤติท่ีถูกตัดได้ 
 
 

หมวด 11 
หนังสือรับรองความประพฤติ 

 
ข้อ 53 หนังสือรับรองความประพฤติเป็นหลักฐานของโรงเรียน ออกให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมควรที่ได้รับการชมเชย เพื่อให้นักเรียน
นําไปประกอบผลงานการพัฒนาตนเอง  
 
ข้อ 54 ผู้อํานวยการโรงเรียน และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นผู้รับรองความประพฤติของนักเรียน    
มีสิทธิ์ออกหนังสือรับรองความประพฤติของนักเรียนเท่านั้น และจะไม่รับรองความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของ
นักเรียน ดังนี้ 

(1) ประพฤติความผิดขั้นเบา ตั้งแต่ ๓ ครั้งข้ึนไป 
(2) ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป 
(3) ประพฤตคิวามผิดขั้นร้ายแรงทุกกรณ ี



๑๔ 

 

(4) ไม่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนตามที่ร้องขอหรือได้รับมอบหมาย 
(5) ไม่มารายงานตัว หรือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ไม่ครบตามท่ีกำหนด 
(6) ไม่มีสัมมาคารวะ แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ประพฤติตนกระด้างกระเดื่องต่อครู 
(7) ความผิดใดๆ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนไม่รับรองความประพฤตินักเรียน 

 
 

หมวด 12 
การควบคุมพฤติกรรม และบำเพ็ญประโยชน์ 

 
ข้อ 55 ให้ครูระเบียบวินัยกำหนดควบคุมพฤติกรรม และมอบหมายการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับนักเรียน           
ทีป่ระพฤติตนไม่เหมาะสม  ดังนี้ 

(๑) ประพฤตคิวามผิดขั้นเบา ตั้งแต่ ๓ ครั้งข้ึนไป 
(๒) ประพฤติความผิดขั้นปานกลาง หรือความผิดขั้นร้ายแรง 
(๓) ความผิดใดๆ ตามดุลยพินิจของครูระเบียบวินัย ที่นักเรียนอาจกระทำความผิดซ้ำเดิม 

 
ข้อ 56 ระยะเวลา หรือรูปแบบในการควบคุมพฤติกรรม และการปฏิบัติทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์               
ให้อยู ่ในดุลยพินิจตามความเหมาะสมของครูระเบียบวินัย และบันทึกลงในสมุดควบคุมพฤติกรรมและ     
บำเพ็ญประโยชน์ 
 
ข้อ 57 นักเรียนที่ควบคุมพฤติกรรมจะต้องนำสมุดที่ได้รับ มารายงานตัวกับครูระเบียบวินัยผู้ที่มอบหมาย ดังนี้ 

(1) ก่อนเวลา 07.45 น. 
(2) เวลา 12.30 น. 
(3) เวลา 16.30 น. 
(4) ตามท่ีได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากครูระเบียบวินัย 

 
ข้อ 58 หากนักเรียนฝ่าฝืน ไม่มารายงานตัว หรือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร         
ให้ครูระเบียบวินัยดำเนินการลงโทษ และเพ่ิมวันรายงานตัวออกไปครั้งละ 2 วัน 
 
ข้อ 59 ในกรณีนักเรียนมารายตัว หรือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ไม่ครบเกินกว่า ๓ ครั้งขึ้นไป ให้พิจารณา     
ไม่รับรองความประพฤตติามข้อ ๕๓ 

 
 
 
 



๑๕ 

 

หมวด 13 
การตรวจสภาพนักเรียน 

 
ข้อ 60 นักเรียนทุกคนต้องรับการตรวจสภาพความพร้อมของนักเรียนในการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย 
 
ข้อ 61 โรงเรียนดําเนินการตรวจสภาพทรงผมและเครื ่องแต่งกาย ในระหว่างวันที ่ 1 - 7 ของทุกเดือน          
และสัปดาห์การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน เพื่อตรวจความเรียบร้อยตั้งแต่ทรงผม เครื่องแต่งกาย      
ถุงเท้า และรองเท้า 
 
ข้อ 62 ครูทุกคนดำเนินการแก้ไขสภาพนักเรียนที่ไม่ถูกต้องได้ทุกเมื่อ  
 
ข้อ 63 ในกรณีนักเรียนไม่ผ่านการตรวจสภาพให้นักเรียนไปดําเนินการแก้ไข แล้วมารายงานตัวกับครูระเบียบวินัย 

 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 

 
 
 
 
(นายฐิตติณัฐ   ศักดิ์ธนานนท์)  

       ผู้อํานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกระเบียบนี้ฉบับนี้ คือ ระเบียบของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยว่าด้วยวินัยและความ
ประพฤตินักเรียน พ.ศ.2562 สมควรแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยในการกำหนดความ
ประพฤติของนักเรียน เพื่อส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนจึงจำเป็นต้องออกระเบียบนี้ 


