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แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนเบื้องต้น (ฉบับย่อ) 

 
 นักเรียนทุกคนเมื่อเข้ามาอยู่ในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยแห่งนี้แล้ว จะต้องสังกัดคณะสีเพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนรู้จักรักหมู่คณะของตนเอง  
โดยแบ่งออกเป็น  ๕ คณะสี ดังนี้ 
 

  ๑.  คณะเชียงแสน     สีประจำคณะ  คือ  สีม่วง 
  ๒.  คณะสุโขทัย     สีประจำคณะ  คือ  สีเหลือง 
  ๓.  คณะอู่ทอง     สีประจำคณะ  คือ  สีฟ้า 
  ๔.  คณะอยุธยา     สีประจำคณะ  คือ  สีแดง 
  ๕.  คณะรัตนโกสินทร์    สีประจำคณะ  คือ  สีเขียว 

 
 

 
แผนการจัดนักเรียนคณะสี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

คณะสี ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖ รวม (ห้อง) 
เชียงแสน 

(ม่วง) 
๑, ๖, ๑๑ ๓, ๘ ๔, ๙ ๓, ๘, ๑๓ ๕, ๑๐, ๑๕ 

๒, ๗,  
๑๒, ๑๗ 

๑๗ 

สุโขทัย 
(เหลือง) 

๒, ๗, ๑๒ ๔, ๙ ๕, ๑๐ ๔, ๙, ๑๔ 
๑, ๖,  

๑๑, ๑๖ 
๓, ๘, ๑๓ ๑๗ 

อู่ทอง 
(ฟ้า) 

๓, ๘ ๕, ๑๐ ๑, ๖, ๑๑ ๕, ๑๐, ๑๕ 
๒, ๗,  

๑๒, ๑๗ 
๔, ๙, ๑๔ ๑๗ 

อยุธยา 
(แดง) 

๔, ๙ ๑, ๖, ๑๑ ๒, ๗, ๑๒ 
๑, ๖,  

๑๑, ๑๖ 
๓, ๘, ๑๓ ๕, ๑๐, ๑๕ ๑๘ 

รัตนโกสินทร์ 
(เขียว) 

๕, ๑๐ ๒, ๗, ๑๒ ๓, ๘ 
๒, ๗, 

๑๒, ๑๗ 
๔, ๙, ๑๔ 

๑, ๖, 
๑๑, ๑๖ 

๑๘ 

รวม (ห้อง) ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๘๗ 
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แนวปฏิบัติในการดูแลนักเรียน 
 

 นักเรียนทุกคนต้องมีผู้ปกครองดูแลเมื่ออยู่ที่บ้าน และอยู่ในความดูแลของครูเมื่ออยู่ที่โรงเรียน 
  

๑.   ด้านการเรียน 
 ๑.๑   ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาแจ้งให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่มี
ปัญหาในคาบนั้น ๆ เช่น ไม่สนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบ ไม่ทำงานตามสั่ง เข้าห้องเรียนสายเป็นประจำ          
ขาดเรียนบ่อยครั้ง ฯลฯ 
 ๑.๒   นักเรียนที่มีปัญหาพบครูที่ปรึกษา เพ่ือหาวิธีแก้ไขและปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
 ๑.๓   หากครูทีป่รึกษาพบปัญหาที่ยุ่งยาก ปรึกษาร่วมกับครูแนะแนว ส่งต่อหัวหน้าระดับ หัวหน้าฝ่าย 
บริหารกิจการนักเรียน คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน แจ้งผู้ปกครองเพื่อแก้ไขตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน   
 ๑.๔   ครูที่ปรึกษาติดตามผล โดยการสังเกต สอบถามจากครูประจำวิชาหรือครูที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ทราบผลการแก้ไขปัญหา แล้วบันทึกไว้ในทะเบียนประวัตินักเรียน 

 

๒.   ด้านดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
๒.๑   นักเรียนที ่กระทำความดี สมควรได้รับการยกย่องชมเชย  และเพิ ่มคะแนนบันทึกไว้เป็น              

ประวัตินักเรียน 
         ๒.๑.๑   ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียน นอกเหนือจากการทำเวรประจำของตนเอง  

         (เพ่ิม ๕ คะแนน) 
         ๒.๑.๒   แจ้งเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดการทะเลาะวิวาทให้ครูทราบทันที (เพ่ิม ๕ คะแนน) 
         ๒.๑.๓   เก็บเงินหรือทรัพย์สินได้ นำไปแจ้งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือประกาศหาเจ้าของ  

        (เพ่ิม ๕ คะแนน) 
         ๒.๑.๔   ชี้ช่องทางหรือแจ้งแหล่งอบายมุขให้ครูทราบ เพ่ือป้องกันแก้ไขต่อไป (เพ่ิม ๕ คะแนน) 
         ๒.๑.๕   แจ้งชื่อผู้กระทำผิดหรือทำให้เกิดความเสียหายให้กับโรงเรียนหรือส่วนรวมให้ครูทราบ  

        (เพ่ิม ๕ คะแนน) 
         ๒.๑.๖   ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนหรือโรงเรียน (เพ่ิม ๕ คะแนน) 
         ๒.๑.๗   กระทำความดีอ่ืนใดที่เทียบได้กับข้อ ๒.๑.๑ – ๒.๑.๖ (เพ่ิม ๕ คะแนน)   

๒.๒   นักเรียนที่ทำความดี สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ และเพ่ิมคะแนนดังนี้ 
                ๒.๒.๑   นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ทำให้บุคคลภายนอกรู้จักโรงเรียนมากขึ้น  

        (เพ่ิม ๑๐ - ๕๐ คะแนน ตามดุลยพินิจของกรรมการ) 
         ๒.๒.๒   เก็บเงินหรือทรัพย์สินได้มีราคาตั้งแต่ ๕๐๐ บาท นำไปแจ้งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

        เพ่ือประกาศหาเจ้าของ (เพ่ิม ๑๐ คะแนน) 
                  ๒.๒.๓  กระทำความดีอื ่นใดที ่เทียบได้กับข้อ ๒.๒.๑ – ๒.๒.๒ (เพิ ่ม ๑๐ – ๕๐ คะแนน  
ตามดุลยพินิจของกรรมการ) 
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ข้อปฏิบัติของนักเรียน 
 

๑.   การมาเรียนและการออกนอกบริเวณโรงเรียน  
      นักเรียนจะต้องสแกนหน้าแสดงการมาโรงเรียนและการกลับออกจากโรงเรียนทุกครั ้งและ

สามารถแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนได้ตลอดเวลา 
 การมาเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น. เพื่อให้ทันพิธีเคารพธงชาติ และทำกิจกรรม   
หน้าเสาธง ถ้ามาเกินกว่าเวลา ๐๘.๑๑ น. ถือว่ามาสาย และถ้าเกินเวลา ๑๒.๒๐ น. ถือว่าขาดเรียน
ทั้งวัน   

 
      ๑.๑    กำหนดเวลาทำการปกติของโรงเรียน 
              โรงเรียนกำหนดเวลาให้นักเรียนดังนี้ 

 ๐๗.๒๐ น.    เปิดเพลงคณะสี เพ่ือเตือนนักเรียนเตรียมความพร้อม 
     เพ่ือเข้าแถว 

              ๐๗.๓๐ น.   สัญญาณออดครั้งที่ ๑ เพลงมาร์ชสามเสนวิทยาลัย   
  นักเรียนเข้าแถว 

               ๐๗.๓๐ น.– ๐๘.๐๐ น. พิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์ ระลึกถึงผู้มีพระคุณ   
แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณถวายเป็นพระราชกุศล   
รับฟังการแจ้งข่าวสารและการอบรมต่าง ๆ 

             ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๑๐ น. HOME ROOM (วันพฤหัสบดี) 
             ๐๘.๑๐ น. – ๑๕.๐๐ น. เข้าเรียนตามตารางเรียน 
 
     เมื่อนักเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนแล้ว จะต้องอยู่ในโรงเรียนจนถึงเวลา ๑๕ .๐๐ น. (ถ้ามี
ความจำเป็นอยู่ได้ไม่เกินเวลา ๑๗.๓๐ น. แต่ต้องมารอที่ลานพระ) จึงจะสามารถออกนอกบริเวณโรงเรียนได้  
โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนอยู่บนอาคารเรียนได้ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.   

        ๑.๒  การมาโรงเรียนในวันหยุดราชการ  นักเรียนมาทำกิจกรรมใด ๆ ในบริเวณโรงเรียนต้อง
แต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดสุภาพให้เรียบร้อย  และต้องมบีัตรประจำตัวนักเรียนด้วยเสมอ 

        ๑.๓  เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน  ห้ามนักเรียนนำรถยนต์  รถจักรยานยนต์       
มาโรงเรียนโดยเด็ดขาด   

        ๑.๔  นักเรียนต้องไม่นำของมีค่า มาโรงเรียน หากเกิดการสูญหายโรงเรียนไม่รับผิดชอบใด ๆ 
ทั้งสิ้น   
 

๒.   การมาโรงเรียนสาย 
      โรงเรียนมีความประสงค์ให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ไม่มาโรงเรียนสาย             

ถ้ามาโรงเรียนระหว่างเวลา ๐๘.๑๑ น. – ๑๒.๒๐ น.  ถือว่ามาโรงเรียนสาย มาโรงเรียนเกินเวลา ๑๒.๒๐ น.                    
ถือว่าขาดโรงเรียน ทั้งวันนักเรียนที่มาโรงเรียนสายต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

         ๒.๑  ต้องมีผู้ปกครองมาส่งหรือมีจดหมายรับรอง  ที่มีลายมือชื่อผู้ปกครองที่ให้ไว้กับโรงเรยีน
ตามแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนและหนังสือรับรองความประพฤติ และมีเอกสารหลักฐานยืนยันความจำเป็น 
พร้อมทั้งสแกนหน้าเพ่ือแสดงการมาเรียน 

         ๒.๒  หากนักเรียนมาโรงเรียนสาย ไม่มีผู้ปกครองมาส่งหรือไม่มีจดหมายรับรองจากผู้ปกครอง           
ถือว่ามีความผิด ต้องได้รับการพิจารณา เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน 
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         ๒.๓  ถ้านักเรียนมาสาย  ๓  ครั้ง  โรงเรียนรายงานถึงผู้ปกครอง  เพื่อให้ผู้ปกครองได้แก้ไขและ
รับรองกับทางโรงเรียนว่าจะไม่ให้นักเรียนในปกครอง  มาสายอีก  ถ้ามาสายเกิน  ๓  ครั้ง  โรงเรียนเชิญ
ผู้ปกครองมาพบกับคุณครูผู้ดูแลเพ่ือร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา 

 
๓.  การลา (ไม่มีการนับเวลาเรียนให้ การลาคือการขาดเรียนแต่มีการแจ้งเหตุให้ทราบ) 

      การส่งใบลาทุกชนิด (ตามแบบใบลาที่โรงเรียนกำหนด รับได้ที ่กลุ ่มบริหารกิจการนักเรียน                
หรือในเว็บไซต์ของโรงเรียน) ให้ส่งใบลากับครูที่ปรึกษา ไม่รับการลาทางโทรศัพท์ 

        ๓.๑  การลาป่วย  ให้ส่งใบลาในวันที่ลาหรือวันที่กลับมาเรียนวันแรก  โดยมีลายมือชื่อรับรอง 
ของผู้ปกครองคนเดียวกับทีล่งลายมือชื่อไว้ในแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนและหนังสือรับรองความประพฤติ 
         ๓.๒  การลากิจ  ให้ส่งใบลาล่วงหน้าก่อนวันลา  แต่ถ้าไม่สามารถส่งได้  อนุญาตให้ดำเนินการ
ได้เช่นเดียวกับลาป่วย 
         ๓.๓   การลาออกนอกบริเวณโรงเรียน (ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.)  เมื่อนักเรียนมาอยู่ในบริเวณ
โรงเรียนแล้ว  หากมีความจำเป็นที่จะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน  ต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๓.๓.๑   ผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง (ผู้ปกครองคนเดียวกับท่ีลงลายมือชื่อในแบบบันทึก
ข้อมูลนักเรียนและรับรองความประพฤตินักเรียน) และต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน 
        ๓.๓.๒   นักเรียนนำใบลาที่ผู้ปกครองเขียนและลงลายมือชื่อที่ตรงกับลายมือชื่อในแบบ
บันทึกข้อมูลนักเรียนและรับรองความประพฤตินักเรียน ไปให้ครูที่ปรึกษารับทราบ แจ้งครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ    
ในวันนั้นให้ทราบ (ครูผู้สอนเฉพาะชั่วโมงที่ลา) แล้วนำมาขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนที่สำนักงาน                        
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
        ๓.๓.๓   นักเรียนต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนทุกกรณี 
        ๓.๓.๔   ข้อกำหนดสำคัญในการใช้บัตรออกนอกบริเวณโรงเรียน 
          -  นักเรียนต้องแสดงบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนที ่ได้ร ับจาก                         
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อยืนยันว่า               
ผู้ขออนุญาตกับผู้ออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นคนเดียวกัน 

       -  นักเรียนต้องรักษาเวลาออกนอกบริเวณโรงเรียน  ตามที่ระบุในบัตร   
       -  การลาออกนอกบริเวณโรงเรียน นักเรียนจะต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า ๘๐%   

         ๓.๔  การหยุดเรียน  นักเรียนจะต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อย ๘๐% จะหยุดเรียนได้ตาม
วันหยุดราชการ และที่โรงเรียนให้หยุดเรียนแล้วแต่กรณี  (โรงเรียนมีจดหมายแจ้งผู้ปกครอง) หรือนักเรียน 
ขอลาหยุด 
 
      ถ้านักเรียนหยุดเรียน โดยไม่ทราบสาเหตุเกิน  ๓  วัน  ทางโรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครอง 
เพื่อขอทราบสาเหตุ  ถ้าหยุดเรียนเกิน  ๗  วัน  ทางโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบ  เพื่อทราบเหตุผลและ     
หาทางแก้ไขร่วมกัน 
 

 ๔.   การทำกิจกรรมนอกโรงเรียน 
       โรงเรียนมีจุดประสงค์มุ่งพัฒนาศักยภาพนักเรียน  ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนทุกคน                        
ทุกด้านเมื ่อมีโอกาส นักเรียนที่จะออกไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียน  เช่น  การแข่งขันกีฬา  ตอบปัญหา                      
ทัศนศึกษา อยู่ค่ายพักแรม การแสดงต่าง ๆ ฯลฯ มีข้ันตอนดังนี้ 

        ๔.๑  โรงเรียนส่งหนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครองเพ่ือแจ้งให้ทราบ 
         ๔.๒  นักเรียนนำหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองมาส่งคืนโรงเรียน 
         ๔.๓  โรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ถ้าผู้ปกครองไม่อนุญาต                
เป็นลายลักษณ์อักษร      
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๕.   การรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน  นักเรียนพึงปฏิบัติดังนี้ 

         ๕.๑  ทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการ ลงในถังขยะที่รองรับให้ถูกประเภท 
         ๕.๒  ไม่เด็ด  หัก  หรือทำลายไม้ดอก ไม้ประดับหรือไม้ยืนต้นของโรงเรียน 
         ๕.๓  ไม่ขีดเขียนผนังอาคาร  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ม้าหิน  ห้องน้ำของโรงเรียน 
         ๕.๔  ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนและผนังอาคารเรียน 
         ๕.๕  ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีบริการน้ำดื่ม - น้ำใช้     

        ๕.๖  ไม่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน  หากพบเห็นสิ่งใดชำรุด  แจ้งให้ครูทราบ 
         ๕.๗  ถ้านักเรียนคนใดทำลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียนในลักษณะใดก็ตาม นักเรียนจะได้รับ 
การปรับพฤติกรรมตามระเบียบของโรงเรียน และชดใช้ค่าเสียหายในการนั้น ๆ  
 

๖.   การใชเ้ครื่องมือสื่อสารของนักเรียน 
      โรงเรียนไม่มีนโยบายให้นักเรียนนำเครื่องมือสื่อสารใด ๆ มาใช้ในโรงเรียน อนุโลมให้ใช้ได้ก่อน

เวลา ๐๗.๓๐ น. ช่วงพักของนักเรียนในระดับชั้นของตนเอง หลังเวลา ๑๕.๐๐ น. (เฉพาะนักเรียนที่ไม่มี 
คาบเรียน) หากใช้ผิดจากเวลาที่กำหนด นักเรียนจะถูกตัดคะแนนตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด และหาก
เกิดความสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนชาร์ตแบตเตอรี่ 
เครื่องมือสื่อสารและ Power Bank ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด หากพบการกระทำดังกล่าว ปรับครั้งละ ๑๐๐ บาท 
  

 ๗.   การเดินบนถนนหรือระเบียง และข้ึนบันไดในโรงเรียน   
      การเดินในบริเวณโรงเรียนให้เดินชิดขวาเสมอ เวลาเปลี่ยนคาบเรียนให้เดินเป็นแถวให้เรียบรอ้ย               

ไม่พูดคุยกันเสียงดัง 
  

๘.   การมาพบนักเรียน 
       การขอพบนักเรียน ผู้มาขอพบต้องแต่งกายสุภาพเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียน และให้ติดต่อ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การอนุญาตให้พบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ปกครองตามใบมอบตัว และอยู่ใน              
ดุลยพินิจของโรงเรียนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นบนอาคารเรียน 
 

๙.   การติดต่อกับผู้ปกครอง 
       เมื่อนักเรียนมีปัญหาเรื่องความประพฤติ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจะแจ้งผู้ปกครอง เชิญมาพบ             
ที่โรงเรียนเพื่อปรึกษาหารือในการที่จะช่วยดูแลนักเรียน   
 

 ๑๐.  บัตรประจำตัวนักเรียน 
        นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียน และพร้อมแสดงบัตร                    
ได้ตลอดเวลา โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจะเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวนักเรียน  กรณีบัตรชำรุด/สูญหาย             
ต้องทำใหม่ทันท ี

- นักเรียนต้องรักษาบัตรประจำตัวนักเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ ไม่ดัดแปลง 
ตกแต่งใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ที ่ดัดแปลงตกแต่งบัตร หรือยินยอมให้ผู ้อื ่นกระทำการใด ๆ  
กับบัตร ถือว่าทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียน  

๑๑.  ด้านการเรียน 
      โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนเป็นระบบเดินเรียน  นักเรียนต้องเข้าเรียนให้

ทันเวลาที่กำหนด  สนใจในการเรียน  เชื่อฟังและปฏิบัติตามที่ครูแนะนำ  ไม่วางอุปกรณ์การเรียนหรือกระเป๋า
หนังสือทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ไม่นำอาหาร เครื่องดื่มขึ้นบนอาคารเรียน ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จะ
บันทึกลงในสมุดบันทึกการเรียนประจำวัน เพ่ือรับการแก้ไข/ตัดคะแนนพฤติกรรม 
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 นักเรียนทุกคนจะอยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษา  เมื่อมีปัญหาใด ๆ นักเรียนสามารถปรึกษากับ 
ครูที่ปรึกษาของนักเรียน  และครูแนะแนว   
 
หมายเหตุ   
 คุณสมบัติของผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
 ๑. เป็นบิดามารดา หรือผู้แสดงเจตจำนงไว้กับทางโรงเรียนขอผู้เป็นผู้ปกครองนักเรียน 
 ๒. ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ (ไม่เป็นนิสิต นักศึกษา) สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับตัวนักเรียนได้ 
 ๓. ต้องอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับนักเรียน 
 ๔. ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน และมาพบกับทางโรงเรียนได้เสมอเมื่อทางโรงเรียนเชิญมาพบ 
     ๕. ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เมื่อเข้ามาในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงามกับ
นักเรียน 
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ระเบียบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ว่าด้วย การแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 

      ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย  เครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา  ๒๕๕๑  บันทึก
ข้อความด่วนที่สุดที่  ศธ ๑๒๐๙/๑๘๙  ลงวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๖  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยเรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียน  ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๓  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  จึงออกระเบียบ
ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง  จึงกำหนดเครื่องแบบนักเรียนไว้ดังต่อไปนี้  

๑. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน” 
๒. นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยทุกคน  ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด 
๓. เครื่องแบบที่กำหนดให้ 

 
๓.๑   เครื่องแบบนักเรียนชาย 
        ๓.๑.๑   กางเกงขาสั้น  ผ้าสีกากี พื้นผ้าเกลี้ยงสีไม่ซีดจนดูเป็นสีขาว ทรงสบาย                  

เป้าไม่สั ้น  เวลาสวมเอวกางเกงไม่ต่ำกว่าระดับสะดือ  ขาไม่บานหรือฟิตจนเกินไปขนาดกว้างห่างจากขา
โดยประมาณ ๘ – ๑๐ เซนติเมตร ปลายขากางเกงเมื่อยืนตรงอยู่ครึ่งเข่า  ผ่าตรงกลางมีซิปติดซ่อนไว้ข้างใน 
มีกระเป๋าตรงตะเข็บข้าง  ข้างละ  ๑  กระเป๋าไม่มีกระเป๋าหลัง รอบเอวมีหูขนาดกว้าง  ๑ – ๑.๕  เซนติเมตร                    
จำนวน ๗ หู สำหรับร้อยเข็มขัด สวมทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าเนื้อแข็ง ผ้าดิบ หรือ 
ผ้าเวสปอยท์ 

        ๓.๑.๒   เสื้อ  เป็นเสื้อเชิ้ตคอตั้ง  ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร
ห ้ามใช ้ผ ้าแพร หร ือผ ้าท ี ่ ไม ่สามารถร ักษาร ูปทรงเอาไว ้ ได้  ผ ่าอกตลอดมีสาบหน้าพ ับด ้านนอก 
กว้าง ๔  เซนติเมตร กระดุมสีขาวกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร  แขนสั้นเพียงข้อศอก        
มีกระเป๋าติดระดับราวนมเบื้องซ้าย  ๑  กระเป๋า ขนาดกว้าง ๘ – ๑๒  เซนติเมตร  ลึก  ๑๐ – ๑๕  เซนติเมตร  
พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ  ปักอักษร ส.ส.  และเลขประจำตัวด้วยไหมสีน้ำเงินตามขนาดและแบบของ
โรงเรียนที่หน้าอกเสื้อเบื้องขวาระดับกระเป๋าซึ่งอยู่ด้านซ้าย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม. ๔, ม. ๕ และ ม. ๖) จะต้องปักเครื่องหมายโรงเรียนเหนืออักษร ส.ส. ด้วยไหมสีน้ำเงิน บริเวณขอบปกเสื้อ
ด้านซ้ายตอนปลายให้ปักด้วยไหมตามสีของคณะที่สังกัดในแต่ละปีการศึกษาเป็นวงกลมทึบ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๕  เซนติเมตร เพื่อบอกชั้นเรียน  ชั้น  ม. ๑, ม. ๔  ปัก  ๑  วง  ม. ๒, ม. ๕  ปัก  ๒  วง   ม. ๓, 
ม. ๖ ปัก  ๓  วง เรียงเป็นแนวตามขอบปกเสื้อและสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อยจนสามารถมองเห็น
เข็มขัดได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งเส้น 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
         

  

การปักวงกลม ปกเสื้อนักเรียน การปัก ส.ส.  และเลขประจำตัว 
ม.ปลาย 

การปัก ส.ส.  และเลขประจำตัว 
ม.ต้น 
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        ๓.๑.๓   เข็มขัด  เป็นเข็มขัดหนังสีน้ำตาลพื ้นเรียบ  ขนาดกว้าง  ๓ – ๔  
เซนติเมตร  ยาวตามส่วนขนาดตัวของนักเรียน  หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดกลัดที่มีกลัด
อันเดียว ๑ ปลอก  ขนาดกว้าง  ๑.๕  เซนติเมตร  สำหรับสอดปลายเข็มขัด  เข็มขัดสอดไปในหูกางเกง       
การสวมห้ามหันกลับเอาด้านในออก  ห้ามขีดเขียน  หรือทำเครื่องหมายใด ๆ บนเข็มขัด 

        ๓.๑.๔   รองเท้า  ใช้รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีน้ำตาลผูกเชือก ไม่มีลวดลาย หัวมน 
ไม่มีขอบเป็นสีอ่ืน ส้นเตี้ยธรรมดา ให้สวมหุ้มส้นตลอดเวลา 

        ๓.๑.๕   ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสีน้ำตาลแบบธรรมดา  สีไม่อ่อนจนเกินไป  หรือไม่เข้ม                      
จนคล้ายสีดำ ไม่มีลวดลาย ทำด้วยด้ายหรือสักหลาด เวลาสวมไม่พับขอบลง และถุงเท้าไม่ยาวเกินครึ่งหน้าแข้ง 
      ๓.๑.๖   ชุดพลศึกษา  ใช้เฉพาะวันที่มีเรียนพลศึกษาเท่านั้น 

               -   เสื้อพละ  ใช้เสื้อโปโลคอเชิ้ตสีเขียว  ปักตราของโรงเรียนที่กระเป๋าเสื้อ                

ตามแบบของโรงเรียนด้วยด้ายหรือไหมสีชมพู  เหนือกระเป๋าเสื้อ 
๑

๑
๒

 เซนติเมตร  ปักเลขประจำตัวนักเรยีน

ตามขนาด และแบบของโรงเรียน  ด้วยไหมสีชมพูเข้ม  ที่บริเวณปกเสื้อด้านซ้ายตอนบนให้ปักเครื่องหมาย 
บอกคณะสีและระดับชั้นเรียน  โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นปักเช่นเดียวกับเสื้อนักเรียนสีขาว  นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายให้ปักเป็นขีดทึบใช้ไหมปักตามสีของคณะที่สังกัด  ขนาดความกว้าง  ๐.๒  เซนติเมตร  
ความยาว  ๑  เซนติเมตร  ม. ๔ ปัก  ๑  ขีด  ม. ๕  ปัก  ๒  ขีด  และ  ม. ๖  ปัก  ๓  ขีด  
 
 
 

 
 
 

 
 

                  
        -   กางเกงพละ ใช้กางเกงวอร์มตามท่ีโรงเรียนกำหนด สีกรมท่ามีแถบข้าง 
สีชมพู – เขียว และใช้แต่งในชั่วโมงพลศึกษาเท่านั้น 
       -   รองเท้า ใช้เช่นเดียวกับรองเท้านักเรียน 
 

๓.๒   เครื่องแบบนักเรียนหญิง 
    ๓.๒.๑   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม. ๑,  ม. ๒,  และ ม. ๓)    

         ๓.๒.๑.๑  เสื้อ  ผ้าขาวเกลี้ยง  ไม่บางเกินสมควร  ไม่มีลวดลาย  ห้ามใช้ 
ผ้าแพร  หรือผ้าที่บางและไม่สามารถรักษารูปทรงเอาไว้  ตัวเสื้อเป็นแบบคอพับในตัวลึกพอสวมศีรษะเข้าได้
สะดวก สาบตลบเข้าข้างใน  มีปกขนาด  ๑๐  เซนติเมตร  ใช้ผ้าเย็บแบบเข้าถ้ำ  (คอปกทหารเรือ)  แขนสั้น
เพียงข้อศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อยพับขอบประกอบด้วยผ้าสองชั้นกว้าง  ๓  เซนติเมตร  ชายเสื้อด้านล่าง  
พับขอบเข้าในกว้าง  ๓  เซนติเมตร  ขนาดตัวเสื้อกว้างพอเหมาะกับลำตัวไม่รัดเอว  ที่ริมขอบด้านล่างขวา   
ติดกระเป๋าขนาดกว้าง ๕ – ๙  เซนติเมตร  ลึก  ๗ – ๑๐  เซนติเมตร  ปักอักษรย่อ  ส.ส.  และเลขประจำตัว
ด้วยไหมสีน้ำเงินตามขนาดและแบบของโรงเรียน ที่หน้าอกเสื้อเบื้องขวา ชายเสื้อไว้นอกกระโปรงยาวลงมา  
ไม่เกินนิ้วหัวแม่มือ (เมื่อยืนปล่อยแขนตรง) บริเวณขอบปกเสื้อด้านซ้ายให้ปักด้วยไหมตามสีของคณะที่สังกัด  
ในแต่ละปีการศึกษา เป็นวงกลมทึบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ เซนติเมตร  เพ่ือบอกชั้นเรียน ม. ๑  ปัก  ๑  วง    
ม. ๒  ปัก  ๒  วง  ม. ๓  ปัก  ๓  วง 
  

ปกเสื้อพละนักเรียนชาย ม.ต้น ปกเสื้อพละนักเรียนชาย ม.ปลาย 
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     การปัก ส.ส. และเลขประจำตัว              ปกเสื้อนักเรียนหญิง ม.ต้น 
 

        ๓.๒.๑.๒   คอซอง ผ้าสีกรมท่าชายสามเหลี่ยมกว้าง ๓.๕ – ๕ เซนติเมตร                
ยาว  ๘๐ – ๑๐๐  เซนติเมตร  ผูกเง่ือนกลาสีให้ปมของเงื่อนอยู่ระดับเดียวกับคอเสื้อ 

        ๓.๒.๑.๓   เสื้อชั้นใน  ใช้ผ้าสีขาวเท่านั้น  และต้องมีเสื้อทับสีขาวอีกตัว
หนึ่งยาวใต้เอวกระโปรง 
       ๓.๒.๑.๔  กระโปรง  ผ้าสีกรมท่าพื ้นผ้าเกลี ้ยงแบบธรรมดา (ไม่มี
ลวดลาย) ทั ้งด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบออกด้านนอกข้างละ ๓ จีบ เย็บทับจีบลงมาประมาณ  
๖ – ๗  เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม  กระโปรงไม่รัดรูปต้องยาวคลุมเข่า  ๑  ฝ่ามือ   
และไม่เกินกึ่งกลางหน้าแข้ง  และปลายกระโปรงบานไม่เป็นทรงตรงหรือปลายแคบ 

        ๓.๒.๑.๕   รองเท้า ใช้รองเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า 
หัวมน  มีสายรัดเหลังเท้า  ส้นสูงไม่เกิน  ๓  เซนติเมตร  ห้ามใส่รองเท้าชนิดหัวแหลม   

        ๓.๒.๑.๖   ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสั้นสีขาวล้วนแบบธรรมดา  ไม่มีลวดลาย   
เวลาสวมให้พับ  ๒  ครั้ง  มีความกว้าง  ๒  นิ้ว  รอยพับล่างอยู่ระดับข้อเท้า 

             ๓.๒.๑.๗   ชุดพลศึกษา  เช่นเดียวกับนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น
ยกเว้นรองเท้า  ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวผูกเชือก ไม่มีลวดลาย ไม่มีเส้นที่ขอบรองเท้าเป็นสีอื ่น ชุดพลศึกษา   
ใช้เฉพาะวันที่มีการเรียนวิชาพลศึกษาเท่านั้น  

       ๓.๒.๒  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. ๔,  ม. ๕ และ ม. ๖)     
 
                
 
 

 
                             
 
                            เสื้อนักเรียนหญิง ม.ปลาย 
  
       ๓.๒.๒.๑   เสื้อ  ผ้าขาวเกลี้ยง  ไม่มีลวดลาย  ไม่บางเกินสมควร ห้ามใช้

ผ้าแพรหรือผ้าที่ไม่สามารถรักษารูปทรงเอาไว้  ตัวเสื้อเป็นแบบคอเชิ้ตผ่าคอตลอด  ที่อกเสื้อทำเป็นสาบตลบ
เข้าข้างในยาวตลอดกว้าง  ๓  เซนติเมตร มีกระดุมกลมสีขาว  ๕  เม็ด แขนยาวเพียงเหนือศอก ปลายแขน 
พับจีบพับขอบด้วยผ้า  ๒  ชั้นเข้าข้างในกว้าง  ๓  เซนติเมตร หน้าอกด้านขวาประมาณกระดุมเม็ดที่  ๒  
ปักอักษรย่อ  ส.ส.  และเลขประจำตัวได้อักษร  ส.ส.  ด้วยไหมสีน้ำเงินตามขนาดและแบบโรงเรียน   
เหนืออักษรย่อ  ส.ส.  ปักเครื่องหมายโรงเรียนด้วยไหม สีเดียวกัน  ชายเสื้อสอดไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
สามารถมองเห็นเข็มขัดได้ตลอดทั้งเส้น  บริเวณขอบปกเสื้อด้านซ้ายให้ปักด้วยไหมตามสีของคณะที่สังกัด  
ในแต่ละปีการศึกษา เป็นวงกลมทึบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๕  เซนติเมตร เพ่ือบอกชั้นเรียน ม. ๔  ปัก  ๑  วง 
ม. ๕  ปัก  ๒  วง  ม. ๖  ปัก  ๓ วง 



ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร นั ก เ รี ย น  10 | 10 
 

       ๓.๒.๒.๒   เสื้อชั้นใน  เช่นเดียวกับนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น 
       ๓.๒.๒.๓   กระโปรง  เช่นเดียวกับนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น                    
       ๓.๒.๒.๔   รองเท้า–ถุงเท้า เช่นเดียวกับนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น 
       ๓.๒.๒.๕  เข็มขัด  เป็นเข็มขัดหนังสีดำพื้นเรียบ ขนาดกว้าง  ๓  หรือ 

๓.๕  เซนติเมตร  ตามขนาดตัวของนักเรียน  หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หุ้มด้วยหนังสีดำชนิดกลัดอันเดียวกับ 
เข็มขัด กว้าง  ๑.๕  เซนติเมตร สำหรับสอดปลายเข็มขัด ใช้คาดทับขอบกระโปรง ห้ามขีดเขียน ทำเครื่องหมาย
บนเข็มขัด 
           ๓.๒.๒.๖   ชุดพลศึกษา  เช่นเดียวกับนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น  
แต่ที่คอปกเสื้อให้ปักขีด  บอกชั้นเช่นเดียวกับนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                        ๓.๓   เครื่องประดับ  ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิด  ได้แก่  สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ต่างหู 
แหวนต่าง ๆ หรือสิ่งของอ่ืน ๆ ที่ไม่จำเป็น ยกเว้น นาฬิกาข้อมือ และสร้อยพระที่เป็นโลหะสแตนเลส โดยต้อง
ใส่ไว้ในเสื้อเท่านั้น 

๓.๔   กระเป๋า ให้ใช้กระเป๋าที่โรงเรียนจัดทำเท่านั้น โดยโรงเรียนจัดทำกระเป๋าขึ้น  
๒ แบบ คือ กระเป๋าเป้และกระเป๋าเคียง (กระเป๋าหูหิ้ว) ห้ามขีดเขียน  หรือทำเครื่องหมายใด ๆ บนกระเป๋า 

๓.๕   เครื ่องสำอาง  ห้ามนักเรียนทั ้งชายและหญิงใช้เครื่องสำอาง ห้ามแต่งหน้า  
ทาปาก ห้ามเขียนคิ้ว ห้ามสักคิ้ว ห้ามทาเล็บ ห้ามไว้เล็บยาว 
 
หมายเหตุ 

๑.   นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบ  เครื่องแต่งกาย  ให้ถูกต้องตามระเบียบทุกวัน  ทั้งนี้ให้รวมถึง
เครื่องแบบของกิจกรรมทุกประเภทต้องแต่งให้ถูกต้องตามระเบียบของกิจกรรมนั้น ๆ  

๒.   เครื ่องแบบ เครื ่องแต่งกายของนักเรียนคนใดผิดไปจากระเบียบที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้  
ทางโรงเรียนจะยึดอุปกรณ์ท่ีผิดระเบียบไว้  ผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อรับด้วยตนเองเท่านั้นโรงเรียนจึงจะคืนให้ 
หากไม่มาติดต่อขอรับคืนภายในสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนจะบริจาคให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบทต่อไป 

๓.   นักเรียนจะต้องมีเครื่องแบบนักเรียน  ชุดพละ ชุดกิจกรรม  สำรองไว้อย่างเพียงพอ ถ้าชุดใดชุดหนึ่ง 
เสียหายย่อมไม่เป็นเหตุมาอ้างแก้ตัวเพ่ือขอยกเว้นไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียน  ชุดพละ หรือชุดกิจกรรม 

๔.   นักเรียนต้องไม่ใส่เครื่องประดับทุกชนิดขณะที่แต่งเครื่องแบบของโรงเรียน  และไม่นำอุปกรณ์ 
อ่ืนใด ที่ไม่ใช่อุปกรณ์การเรียนมาโรงเรียน  

๕.   นักเรียนต้องไม่ไว้เล็บยาว ไม่ตกแต่งทาสีเล็บ ไม่ทำสีผม ไม่ใช้เครื่องประดับตกแต่งทรงผม 
 

หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนเบื้องต้น โดยเอกสารฉบับสมบูรณ์จะอยู่ใน        
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 


