ข้อปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
(อ้างอิงตามคู่มอื นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2555)
เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนของนักเรียนในทางที่ดี มีความประพฤติ
อยู่ในระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และสอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการป้องกันมิให้นักเรียนประพฤติผิด จึงเห็นสมควรให้ตราเป็นระเบียบใช้ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนเป็นผู้มีศาสนาดําเนินชีวิตตามกรอบแห่งศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียม ประเพณี เคารพในกฎระเบียบสังคมทุกระดับ
และเป็นบุคคลที่อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล
2. นักเรียนทุกคนพึงเป็นผู้ดี กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูก ที่ควร รู้จักอดกลั้น มีกิริยาวาจาสุภาพ มีสัมมาคาราวะสุภาพ อ่อนโยน
3. นักเรียนต้องสํานึกอยู่เสมอว่าตนเป็นนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ต้องปฏิบัติตามกฎ กติกาและพันธสัญญานักเรียน
มงฟอร์ตอย่างเคร่งครัด มีความวิริยะ อุตสาหะ ใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง
4. นักเรียนทุกคนจะต้องเป็นผู้มีประชาธิปไตย เคารพนบนอบ อยู่ในโอวาทของครูอาจารย์ รวมทั้งเคารพสิทธิและให้เกียรติผู้อื่น
5. นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลา และเมื่อนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนแล้ว ต้องไม่ออกนอกบริเวณโรงเรียน
6. นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียนที่โรงเรียนได้ตราเป็นระเบียบไว้
6.1 ทรงผมของนักเรียนชายถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางโรงเรียนจะดําเนินการตัดผมหรือเชิญผู้ปกครองมารับไปดําเนินการ
ให้ถูกต้อง
6.2 ทรงผมของนักเรียนหญิงถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือซอยสั้น ทางโรงเรียนจะดําเนินการเชิญผู้ปกครองมารับนักเรียนไป
ต่อผมให้ถูกต้อง
6.3 การแต่งกายของนักเรียน ถ้าไม่สวมชุดแบบฟอร์มของโรงเรียนตามวันที่กําหนด ทางโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมารับ
ไปดําเนินการหรือให้นําชุดที่ถูกต้องมาเปลี่ยน
7. นักเรียนทุกคนต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะช่วยกันรักษาทรัพย์สินสาธารณะสมบัติของโรงเรียนให้คงทนถาวร หากผู้ใดทําให้ชํารุด
เสียหาย ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายให้กับโรงเรียน
8. นั ก เรี ย นต้ อ งไม่ ทํ า การใด ๆ เกี่ ย วกั บ ร่ า งกายที่ ไ ม่ เ หมาะสมกั บ สภาพความเป็ น นั ก เรี ย น เช่ น การเจาะหู การเจาะลิ้ น
การสักตามร่างกาย ฯลฯ
9. นักเรียนทุกคนต้องไม่ก่อการทะเลาะวิวาท ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
10. นักเรียนทุกคนต้องไม่ประพฤติตนเป็นนักเลง อันธพาล ข่มขู่และทําร้ายผู้อื่น
11. นักเรียนทุกคนจะต้องไม่ครอบครอง สูบ หรือบริโภคบุหรี่ สิ่งเสพติด สุรา หรือของมึนเมาทุกชนิด
12. นักเรียนทุกคนต้องไม่เล่นการพนัน หรือส่งเสริมให้มีการเล่นการพนันทุกประเภท
13. นักเรียนทุกคนต้องไม่นําอุปกรณ์หรือสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนมาโรงเรียน เช่น หนังสือการ์ตูน นิตยสาร สื่อลามก
เครื่องเล่นเกม ไพ่ อุปกรณ์การเล่นการพนัน ฯลฯ
14. นักเรียนทุกคนต้องไม่นํา พกพา วัตถุระเบิดหรืออาวุธที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
15. นักเรียนทุกคนต้องไม่เที่ยวเตร่ตามสถานที่ที่ไม่ควรแก่สถานภาพของนักเรียน เช่น สถานเริงรมย์หรือตามแหล่งมั่วสุมอบายมุข
16. นักเรียนต้องไม่อยู่บนอาคารเรียน / ในห้องเรียน ในช่วงเวลาพักทุกครั้ง
17. นักเรียนต้องไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างที่มีการเรียนการสอน / การเข้าแถว / การอบรม /
การประชุม หรือพิธีการต่าง ๆ
18. นักเรียนที่นํารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มาโรงเรียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้
18.1 ไม่อนุญาตให้นํารถยนต์มาจอดภายในบริเวณโรงเรียน
18.2 นักเรียนที่นํารถจักรยานยนต์มาจอดในบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยสวมหมวกนิรภัย
เปิดไฟหน้ารถ ไม่ดัดแปลงรถ
-219. นักเรียนที่นําเสื้อแขนยาวกันหนาวมาโรงเรียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้
19.1 อนุญาตให้สวมใส่เสื้อแขนยาวกันหนาวทั้งในและนอกห้องเรียนได้เฉพาะช่วงฤดูหนาว เท่านั้น
19.2 ไม่อนุญาตให้สวมใส่เสื้อแขนยาวกันหนาวนอกห้องเรียน อนุญาตสวมใส่ได้เฉพาะในห้องเรียนกรณีอากาศเย็นเนื่องจาก
เครื่องปรับอากาศ

19.3 ไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมใส่เสื้อที่ไม่ใช่เสื้อกันหนาว เช่นเสื้อยีนส์ เสื้อเซิ้ตลาย เป็นต้น
การลา-การขาดเรียน
1. ลากิจ ต้องยื่นใบลาที่ครูที่ปรึกษาล่วงหน้า 1 วัน
2. ลาป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาพร้อมกับใบลาหรือจดหมายลา
3. ใบลาหรื อ จดหมายลา ต้ อ งลงนามโดยผู้ ป กครองซึ่ ง ได้ ล งนามเป็ น ผู้ ป กครองในวั น มอบตั ว หรื อ ตั ว แทนผู้ ป กครองที่ ไ ด้
รับมอบหมาย
4. หากนักเรียนขาดเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ผู้ปกครองโทรศัพท์แจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบและในวันที่กลับมาเรียนต้องส่งใบลา
หรือจดหมายที่มีผู้ปกครองลงนามให้หัวหน้าระดับชั้น สําหรับกรณีที่นักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
ครูที่ปรึกษาจะติดต่อผู้ปกครองและดําเนินการตามระเบียบของโรงเรียน
5. หากนักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน 15 วัน โดยไม่แจ้งเหตุ โรงเรียนจะจําหน่ายชื่อออกจากทะเบียนโรงเรียน
การมาสาย
1. นักเรียนที่มาสายหลังเวลา 07.50 น. ถือว่ามาสาย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
- เข้าแถวบริเวณหน้ารูปปั้นนักบุญหลุยส์
- เคารพธงชาติและบันทึกเวลาที่ป้อมยาม
การปฏิบัติตนการมาโรงเรียน
1. นักเรียนทุกคนจะต้องมาถึงโรงเรียนและเข้ามาในโรงเรียนถึงแถวเคารพธงชาติก่อนเพลง (Labor) ขึ้น เวลา 07.50 น.
2. นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบของนักเรียน ชุดพละ ชุดลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหารและชุดพื้นเมือง ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของโรงเรียน
3. การมาโรงเรียนในวันหยุด นักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สุภาพและต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองทุกครั้ง
4. ไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในบริเวณโรงเรียนเกินเวลา 19.00 น. เว้นแต่จะมีครูที่ควบคุมดูแลการทํากิจกรรม
การปฏิบัติตนก่อนเคารพธงชาติและก่อนเข้าห้องเรียน
1. เมื่อได้ยินเสียงเพลงขวัญใจนักเรียน ให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวเข้าแถว
2. สัญญาณเพลง Labor Omnia Vincit นักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย
3. เวลา 08.00 น. เคารพธงชาติ สวดมนต์ เสร็จแล้วฟังประกาศจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ แล้วทําสมาธิจิตสงบนิ่ง
4. การขึ้นห้องเรียนโดยมีครูประจําชั้นหรือครูประจําวิชา นักเรียนทุกคนเดินแถวเรียงหนึ่งหรือเรียงสอง อย่างเป็นระเบียบ
5. ทุกครั้งที่เรียนนอกห้องเรียน นักเรียนต้องเดินแถวเรียงหนึ่งหรือเรียงสอง โดยมีครูประจําชั้นหรือครูประจําวิชา ดูแลอย่าง
เป็นระเบียบ
การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอาคารเรียน
1. ไม่วิ่งเล่น เล่นฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกร้อ ปิงปอง ในห้องเรียน หรือบนอาคาร
2. เมื่อทําความสะอาดห้องเรียนหลังเลิกเรียนเวลาเย็นแล้ว ทุกคนต้องออกจากห้องเรียน ปิดพัดลม ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ
ปิดบานเกล็ด และปิดประตูห้องเรียนให้เรียบร้อย
3. ไม่ส่งเสียงอึกทึกรบกวนชั้นเรียนอื่น ๆ ที่กําลังเรียนอยู่
4. รักษาความสะอาดของอาคารเรียน เพื่อความสะอาดและสภาพแวดล้อมที่ดีของโรงเรียน
5. ไม่ปีนหรือนั่งบนลูกกรงหรือราวบันได ขั้นบันได ตามกันสาด เพราะอาจเกิดอันตรายแก่นักเรียน
-36. ไม่เขียนข้อความ เส้น หรือทําให้เกิดรอยตามฝาผนัง อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ํา ห้องสมุด โต๊ะ เก้าอี้ หรือเครื่องใช้ใน
ห้องเรียน
การปฏิบัติตนในห้องเรียน
1. นักเรียนต้องรักษาความเป็นระเบียบ ไม่คุย ไม่เล่น ไม่รับประทานอาหาร ขนมในห้องเรียน ตั้งใจเรียน ฟังคําอธิบายของครูด้วย
ความเคารพ ไม่ลุกจากที่นั่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สอน
2. ไม่นําวิชาอื่นหรืองานอื่นมาทํา โดยที่ครูผู้สอนไม่อนุญาต
3. เมื่อครูไม่เข้าห้องสอนเกิน 5 นาที ให้หัวหน้าชั้นรีบรายงานหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระหรือที่ฝ่ายวิชาการ
4. ห้ า มนั ก เรี ย นอยู่ ใ นห้ อ งเรี ย นในระหว่ า งเวลาพั ก ถ้ า จะทํ า กิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย นต้ อ งมี ค รู ค วบคุ ม อยู่ และต้ อ งขออนุ ญ าต
จากหัวหน้าระดับชั้น
5. นักเรียนช่วยกันดูแล รักษาทรัพย์สมบัติที่อยู่ในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาน สื่อการสอนต่าง ๆ
การออกนอกห้องเรียนขณะที่มีการสอน

1. ในระหว่า งที่มีการเรียนวิช าใดวิช าหนึ่ง นัก เรียนจะต้องอยู่ในห้องเรียน จะออกจากห้องเรียนไม่ไ ด้ เว้นแต่ มีความจําเป็น
และได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนในวิชานั้น
2. ในช่วงเปลี่ยนวิชา นักเรียนจะออกจากห้องไม่ได้ ต้องรอขออนุญาตครูผู้สอนในวิชาต่อไป
3. ในกรณีที่ครูไม่อยู่ในห้องเรียน ให้ทุกคนอยู่ในห้องเรียนด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงหรือกระทําการใด ๆ อันเป็น
การรบกวนห้องเรียนที่ติดกัน
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบใน / นอกห้องเรียน / บริเวณโรงเรียน
1. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของอาคารเรียน และบริเวณโรงเรียนทั่วไปให้สะอาด รวมทั้งรักษาเครื่องแต่งกายของตน
ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
2. ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนและทรัพย์สินต่าง ๆ ของห้องเรียนให้อยู่ในสภาพดีและเรียบร้อยอยู่เสมอ
3. ทําความสะอาดห้องเรียนทุกวัน ตามวัน เวลาและเวรที่ครูประจําชั้นกําหนด
4. ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
5. ไม่ขีดเขียนเก้าอี้ โต๊ะ ฝาผนัง และประตูหน้าต่างของห้องเรียน ห้องน้ําให้สกปรกและไม่ทําลายสิ่งของต่าง ๆ ดังกล่าวให้
ชํารุดเสียหาย
6. ต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายและรับโทษจากทางโรงเรียน ในกรณีที่ทําลายทรัพย์สินของโรงเรียน
การรับประทานอาหาร
ให้นักเรียนรับประทานอาหารตามสถานที่ที่โรงเรียนได้กําหนดไว้ให้ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. รับประทานอาหารตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด
2. ไม่นําอาหารและเครื่องดื่ม ขนมทุกชนิดขึ้นบนอาคารเรียน
3. ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนอาคารเรียนและห้องเรียน
4. นักเรียนที่นําอาหารมาจากบ้าน ให้นาํ ไปรับประทานในโรงอาหาร
5. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ให้นําภาชนะที่ใส่อาหารไปวางในที่ที่ได้จัดไว้โดยให้ทิ้งเศษอาหารในภาชนะที่จัดไว้
6. รับประทานอาหารด้วยกิริยามารยาทเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง
7. ขณะที่ซื้ออาหารให้เข้าแถวตามลําดับก่อน หลัง
การออกนอกโรงเรียนก่อนโรงเรียนเลิก
1. ให้ผู้ปกครองมาติดต่อรับนักเรียนด้วยตนเองที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน
2. หากมิใช่เป็นผู้ปกครองมารับ จะต้องมีจดหมายยินยอมจากผู้ปกครองพร้อมกับสําเนาบัตรประจําตัวที่มีลายมือชื่อผู้ปกครองและ
นักเรียนจะต้องรู้จักกับผู้ที่มารับด้วย
3. การที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับได้ ให้นักเรียนเขียนจดหมายโดยมีผู้ปกครองลงชื่อรับรอง หัวหน้าระดับชั้นและครูประจําชั้น
รับทราบ แล้วนําจดหมายมาพบฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อพิจารณา
-4การแสดงความเคารพ
การแสดงความเคารพ เป็นการแสดงออกของผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรม โรงเรียนได้กําหนดหลักปฏิบัติ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
รู้จักเคารพครู อาจารย์ และผู้ใหญ่ ดังนี้
1. การแสดงความเคารพภายในบริเวณโรงเรียน
1.1 ครู / บุคลากร ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นักเรียนต้องให้ความเคารพนับถือ ยกย่อง ด้วยการยืนตรง โค้งคํานับหรือไหว้
1.2 เมื่อนักเรียนนั่งหรือยืนอยู่กับที่ ครูเดินผ่านในระยะใกล้พอสมควร ให้แสดงความเคารพด้วยการยืนตรง
1.3 เมื่อนักเรียนเดินหรือวิ่งสวนกับครู ให้หยุดแสดงความเคารพด้วยการยืนตรง โค้งคํานับหรือไหว้ เมื่อครูเดินผ่านไปแล้วจึงเดินต่อ
1.4 เมื่อนักเรียนเดินตามหลังครู ไม่ควรแซงขึ้นหน้า ถ้าหากจําเป็นให้กล่าวขอโทษหรือขออนุญาตเสียก่อน และถ้าครูเดินตาม
หลังนักเรียนมาระยะใกล้ ควรหยุดให้ครูเดินผ่านไปก่อน
1.5 ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ที่อยู่ในเครื่องแบบให้ทําความเคารพแบบลูกเสือหรือนักศึกษาวิชาทหาร
1.6 เมื่อเข้าห้องเรียนหรือก่อนออกจากห้องเรียน ให้หัวหน้าห้องบอกทําความเคารพนักเรียนทุกคนต้องยืนขึ้นพร้อมกัน นักเรียน
ทุกคนโค้งคํานับหรือไหว้แล้วกล่าวคําว่า “สวัสดีครับ / ค่ะ” หรือ “ขอบคุณครับ / ค่ะ” (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ตามลําดับ
1.7 นักเรียนที่ยืนพูดกับครู ต้องยืนตรงในลักษณะสํารวม เมื่อพูดเสร็จแล้วให้แสดงความเคารพด้วยการโค้งคํานับหรือไหว้
1.8 เมื่อนักเรียนเข้าพบครู เพื่อรับคําแนะนํา ไต่ถามข้อสงสัย รับสมุดแบบฝึกหัดหรืออื่น ๆ ให้ยืนห่างจากโต๊ะประมาณ 1 ก้าว
พร้อมกับโค้งคํานับ หรือไหว้ ในการรับแบบฝึกหัดหรือสิ่งอื่น ๆ ถ้าเข้าไปพร้อม ๆ กันเป็นจํานวนหลาย ๆ คน ให้นักเรียนเข้าแถวตามลําดับ
ก่อนหลัง ไม่ควรรุมโต๊ะครู

1.9 เมื่อผู้ใหญ่ทางราชการหรือผู้ใหญ่ทางคณะภราดาเซนต์คาเบรียล มาเยี่ยมโรงเรียนให้นักเรียนฟังคําสั่งครูที่สอนในขณะนั้น
หากนักเรียนพบเห็นผู้ใหญ่เข้ามาในโรงเรียนให้นักเรียนทําความเคารพ
2. การแสดงความเคารพภายนอกโรงเรียน
เมื่อนักเรียนพบครูภายนอกโรงเรียน ให้แสดงความเคารพทุกครั้ง โดยการไหว้ กล่าวคําว่า “สวัสดีครับ / ค่ะ” และทักทายปราศรัย
กับครูตามควรแก่โอ
การใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
1. การฝากเครื่องมือสื่อสาร (มือถือ), อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
1.1 ให้นักเรียนทุกคนนําเครื่องมือสื่อสาร (มือถือ) นําฝากเก็บในกล่องฝากโทรศัพท์ของแต่ละห้องเรียนช่วงเข้าแถวตอนเช้า
ก่อนเคารพธงชาติของแต่ละวัน พร้อมกับให้ตัวแทนผู้รับผิดชอบแต่ละห้องทําการเช็คชื่อนักเรียนผู้ฝากโทรศัพท์เป็นรายบุคคลเรียงตามเลขที่
และนั บ จํ า นวนยอดเครื่ องมือ สื่อ สาร (มื อถื อ ) สรุป ยอดแต่ล ะวั น แล้ ว นํา กล่ อ งฝากโทรศัพ ท์ไ ปฝากกับ เจ้ า หน้ า ที่ที่ รับ ผิด ชอบก่ อนขึ้ น
เรียนคาบแรก พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ฝากในเอกสารรับฝากเครื่องมือสื่อสาร (มือถือ) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับฝาก
1.2 ให้ตัว แทนนั กเรีย นของแต่ล ะห้องเรียนรับ คื น กล่อ งฝากโทรศั พท์ กับ เจ้า หน้ า ที่ รับ ฝาก ช่ว งคาบสุดท้ ายก่ อ นหมดเวลา
เรียน 20 นาที ของแต่ละวัน เพื่อนําคืนแก่สมาชิกในห้องเรียน
2. กรณีไม่มีการฝากเครื่องมือสื่อสาร (มือถือ),อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
2.1 การงดการรับฝากเครื่องมือสื่อสาร (มือถือ) กรณีมีเหตุการณ์ หรือกิจกรรมพิเศษทั้งในและนอกโรงเรียน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งเป็นกรณีไป
3. แนวปฏิบัติสาํ หรับมาสเตอร์และคุณครูในการยึดเครื่องมือสื่อสาร (มือถือ), อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
3.1 มาสเตอร์และคุณครู ผู้ยึดเครื่องมือสื่อสาร (มือถือ), อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ให้บันทึกพฤติกรรมในแบบ ปกครอง 2 แล้ว
นําของที่ยึดได้นําส่งที่ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนชั้นที่ 1 ตึกเซนต์แมรี่ แล้วลงลายมือชื่อผู้นําส่งพร้อมกับเจ้าหน้าที่ห้องส่งเสริมพฤติกรรม
นักเรียนเซ็นรับ
3.2 เจ้าหน้าที่ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนนําสิ่งที่ยึดได้พร้อมกับใบบันทึกรายละเอียดส่งที่ ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน
3.3 ในกรณีที่นักเรียนขอติดต่อรับเครื่องมือสื่อสาร (มือถือ), อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ถูกยึดมา ให้ติดต่อผู้ช่วยฝ่าย
กิจการนักเรียนเท่านั้น
-5แนวปฏิบัติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียนหญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กําหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้
1. เสื้อนักเรียน คอบัวสีขาว ไม่มีสาบด้านหน้า ไม่ต่อไหล่ ขนาดพอดีตัว ไม่คับ ไม่เข้าทรงหรือหลวมจนเกินไป ให้สวมเสื้อทับชั้นใน
สีขาว สายเสื้อทับกว้างประมาณ 1 นิ้ว เสื้อนักเรียนติดกระดุมพลาสติกสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ปักชื่อ-สกุล บนอกเสื้อด้านซ้าย
ขนาดความกว้าง 0.5 เซนติเมตร พร้อมทั้งปักอักษรย่อ ม.ว. และเลขประจําตัว (เลขไทย) ขนาดความกว้าง 1.5 เซนติเมตร บนอกเสื้อ
ด้านขวาด้วยไหมหรือด้ายสีแดงเลือดนก ชายเสื้อปล่อยจากเอวคลุมสะโพกยาว 20 เซนติเมตร
2. กระโปรง สีน้ําเงินยาวคลุมเข่า วัดจากสะบ้าหัวเข่าลงไปไม่เกิน 3 นิ้ว พับจีบปล่อยทั้งหน้าและหลัง ข้างละ 3 จีบ ไม่ตีเกล็ด
ไม่รัดเข็มขัด
3. ถุงเท้า สีขาวตามแบบของโรงเรียน ไม่พับถุงเท้า หรือดึงให้สั้น
4. รองเท้า หนังหุ้มส้นสีดําล้วน แบบนักเรียน มีสายคาด ส้นสูงไม่เกิน 2 เซนติเมตร เวลาสวมไม่เหยียบส้นรองเท้า
5. กิ๊บติดผม กิ๊บที่ใช้ติดผมต้องเป็นสีดําขนาดเล็กเท่านั้น ใช้เพื่อติดผมให้เรียบร้อยและไม่ใช้หลายอันจนดูเป็นเครื่องประดับ
6. โบว์ผูกผม ใช้สีน้ําเงิน เนื้อเรียบไม่มีลวดลาย (ของโรงเรียน) ขนาดความกว้าง 1 นิ้ว
7. ต่างหู ให้ใช้ก้านพลาสติกใสแทนต่างหู ไม่อนุญาตให้ใส่ต่างหูทุกชนิด
8. ทรงผม นักเรียนต้องไม่ดัดผม ซอยผม โกรกผม ย้อมหรือทําสีผม
- ผมสั้น ด้านหน้าต้องไม่เลยคิ้วลงมา ด้านหลังความยาวของผมจรดปกเสื้อพอดี ปลายผมยาวเสมอกัน
- ผมยาว ถักเปีย 2 ข้างให้เรียบร้อย ใช้ยางรัดสีดํา และใช้โบว์ผูกผมให้เรียบร้อย
9. แว่นตา
- ถ้าต้องใส่แ ว่น ตา ต้องใช้กรอบแว่นตาสีสุภาพ ไม่ใช้กรอบแว่นตาที่มีสีสันฉูดฉาด ถ้าใส่ค อนแทคเลนส์ ให้ใช้ สีธรรมชาติ
ของดวงตาเท่านั้น

10. นาฬิกา รูปเรือนและสายนาฬิกาเป็นแบบสุภาพ ห้ามใช้นาฬิกาแฟนซี หน้าปัดมีสีสันลวดลายหรือรูปเรือนและขนาดที่ผิดปกติ
จากนาฬิกาทั่วไปหรือนาฬิกาที่ส่อแสดงความฟุ่มเฟือย
11. เล็บมือ นักเรียนทุกคนจะต้องตัดเล็บมือสั้น สะอาด ไม่ทาสีเล็บ ไม่เคลือบสีเล็บ ต่อเล็บหรือเพ้นท์เล็บ
12. กระเป๋าหนังสือ ให้ใช้กระเป๋าแบบของโรงเรียนเท่านั้น
13. การแต่งหน้า นักเรียนหญิงทุกคนไม่อนุญาตให้แต่งหน้า ทาปากด้วยลิปสติกสี
14. เครื่องประดับ ไม่สวมใส่เครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรียน
15. เครื่องหมายสัญลักษณ์รูปดาว นักเรียนปักสัญลักษณ์รูปดาวบนอกเสื้อ เหนือ ชื่อ – สกุล ด้านซ้ายด้วยไหมหรือด้ายสีแดง
เลือดนกขนาดความกว้าง 0.5 เซนติเมตร
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กําหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้
1. เสื้อ เสื้อเชิ้ตนักเรียนคอตั้ง สีขาว มีสาบเสื้อ ติดกระดุมกลมสีขาวเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. ขนาดพอดีตัว ไม่คับ หรือหลวม
จนเกินไป ด้านหลังเสื้อไม่มีจีบ ปักชื่อ-สกุล บนอกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋าขนาดความกว้าง 0.5 เซนติเมตร พร้อมทั้งปักอักษรย่อ ม.ว.
และเลขประจําตัว ขนาดความกว้าง 1.5 เซนติเมตร บนอกเสื้อด้านขวาด้วยไหมหรือด้ายสีแดงเลือดนก ไม่แบะอกเสื้อ ชายเสื้อให้อยู่ใน
กางเกงเห็นหัวเข็มขัด ไม่พับหรือสอดใต้เข็มขัด ไม่สวมเสื้อนักเรียนของคนอื่นมาโรงเรียน
2. กางเกง กางเกงสีน้ําเงิน ขาสั้นเหนือเข่าไม่เกิน 1 นิ้ว ส่วนกว้างของขากางเกงห่างจากขา 8-12 ซม. ปลายขาพักเข้า 5 ซม.
มีกระเป๋าตรงตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ด้านหน้ามีจีบข้างละ 2 จีบ ขนาดพอดีตัว ไม่คับหรือหลวมจนเกินไป เมื่อสวมใส่
ให้ขอบกางเกงอยู่ที่ระดับเอวพับชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นหัวเข็มขัด
3. เข็มขัด สายเข็มขัดหนังสีดํา มันเรียบไม่มีลวดลาย ขนาดเท่าหัวเข็มขัดของโรงเรียน
4. ถุงเท้า สีขาว ตามแบบของโรงเรียนยาวไม่เกินครึ่งน่อง ไม่พับถุงเท้า หรือดึงให้สั้น
5. รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดําล้วน แบบนักเรียน ผูกเชือก ไม่มีลวดลาย เวลาสวมไม่เหยียบส้นรองเท้า หากจําเป็นต้อง
สวมรองเท้าแตะมาโรงเรียน (กรณีบาดเจ็บ) ให้ขออนุญาตหัวหน้าระดับชั้น
6. ทรงผม ให้ไว้ผมทรงนักเรียน สั้นเกรียนทั้ง 3 ด้าน ห้ามไว้ทรงผมตามแฟชั่นนิยม ด้านหน้ายาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร ไม่ไว้จอน
ไม่แสกกลาง ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ทําสีผม ไม่ใส่น้ํามัน เยลหรือฉีดสเปรย์ผม
7. แว่นตา ถ้าต้องใส่แว่นตา ต้องใช้กรอบแว่นตาสีสุภาพ ไม่ใช้กรอบแว่นตาที่มีสีสันฉูดฉาด ถ้าใส่คอนแทคเลนส์ ให้ใช้สีธรรมชาติ
ของดวงตาเท่านั้น
8. นาฬิกา รูปเรือนและสายนาฬิกาเป็นแบบสุภาพ ห้ามใช้นาฬิกาแฟนซี หน้าปัดมีสีสันลวดลายหรือรูปเรือนและขนาดที่ผิดปกติ
จากนาฬิกาทั่วไปหรือนาฬิกาที่ส่อแสดงความฟุ่มเฟือย
9. เครื่องประดับ ไม่สวมใส่เครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรียน
10. เล็บมือ นักเรียนทุกคนจะต้องตัดเล็บมือสั้น สะอาด ไม่ทาสีเล็บ ไม่เคลือบสีเล็บ ต่อเล็บหรือเพ้นท์เล็บ
11. กระเป๋าหนังสือ ให้ใช้กระเป๋าแบบของโรงเรียนเท่านั้น
12. การแต่งหน้า นักเรียนชายทุกคนไม่อนุญาตให้แต่งหน้า ทาปากด้วยลิปสติกสี
13. หู นักเรียนชายทุกคนไม่อนุญาตให้เจาะหู หรือใส่ต่างหู ไม่เจาะคิ้ว เจาะลิ้น ไม่สักหรือเพ้นท์ตามร่างกาย

14. เครื่องหมายสัญลักษณ์ดาว นักเรียนปักสัญลักษณ์รูปดาวบนอกเสื้อ เหนือ ชื่อ – สกุล ด้านซ้ายด้วยไหมหรือด้ายสีแดงเลือด
นกขนาดความกว้าง 0.5 เซนติเมตร
ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
1. เครื่องแบบชุดพลศึกษาให้ใช้ตามแบบที่โรงเรียนกําหนด ดังนี้
1.1 เสื้อยืดคอโปโลสีขาว ให้ปักชื่อ-สกุล ที่อกเสื้อด้านซ้ายด้วยด้ายสีน้ําเงิน พร้อมกับเครื่องหมายสัญลักษณ์ดาวเหนือชื่อ – สกุล
1.2 นักเรียนปักสัญลักษณ์รูปดาวบนอกเสื้อ เหนือ ชื่อ – สกุล ด้านซ้ายด้วยไหมหรือด้ายสีแดงเลือดนกขนาดความกว้าง 0.5 เซนติเมตร
1.3 กางเกงวอร์ม สีน้ําเงินเข้มตามแบบของโรงเรียนใส่พอดี ไม่คับหรือหลวมเกินไป
ชายเสื้อ ต้องใส่ไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
ถุงเท้า ใช้ถุงเท้านักเรียนสีขาวตามแบบของโรงเรียน ไม่พับถุงเท้า หรือดึงให้สั้น
รองเท้า ผ้าใบสีขาวหรือรองเท้ากีฬาแบบผูกเชือกสีขาวล้วนเท่านั้น
2. เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี
2.1 ให้ใช้แบบที่โรงเรียนกําหนด
2.2 เสื้อ กระโปรง และเครื่องหมายลูกเสือ-เนตรนารี ให้แต่งกายตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
-73. เครื่องแบบชุดพื้นเมือง
3.1 ให้ใช้แบบที่โรงเรียนกําหนด
3.2 นักเรียนต้องแต่งชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ รองเท้าให้ใช้แบบที่โรงเรียนกําหนดเท่านั้น
**********************************************************************************************************************
แนวปฏิบัติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียนหญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กําหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้
1. เสื้อ เสื้อเชิ้ตนักเรียน คอตั้งสีขาวไม่ต่อไหล่ ขนาดพอดีตัว ไม่คับ ไม่เข้าทรงหรือหลวมจนเกินไป ให้สวมเสื้อทับชั้นในสีขาว สาย
เสื้อทับกว้างประมาณ 1 นิ้ว เสื้อเซิ้ตนักเรียนติดกระดุมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ปักชื่อ-สกุล บนอกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋า
ขนาดความกว้าง 0.5 เซนติเมตร พร้อมทั้งปักอักษรย่อ ม.ว. และเลขประจําตัว ขนาดความกว้าง 1.5 เซนติเมตร บนอกเสื้อด้านขวาด้วยไหม
หรือด้ายสีแดงเลือดนก ชายเสื้อให้อยู่ในกระโปรง เห็นหัวเข็มขัด ไม่พับหรือสอดใต้เข็มขัด ไม่สวมเสื้อนักเรียนของคนอื่นมาโรงเรียน
2. กระโปรง สีน้ําเงินยาวคลุมเข่า วัดจากสะบ้าหัวเข่าลงไปไม่เกิน 3 นิ้ว พับจีบปล่อยทั้งหน้าและหลัง ข้างละ 3 จีบ ไม่ตีเกล็ด
เวลาสวมใส่ไม่พับขอบกระโปรง
3. เข็มขัด สายเข็มขัดหนังสีดํา มันเรียบไม่มีลวดลาย ขนาดเท่าหัวเข็มขัดของโรงเรียน
4. ถุงเท้า ถุงเท้าสีขาว ตามแบบของโรงเรียน ไม่พับถุงเท้า หรือดึงให้ส้นั
5. รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดําล้วน แบบนักเรียน มีสายคาด ส้นสูงไม่เกิน 2 เซนติเมตร เวลาสวมไม่เหยียบส้นรองเท้า หาก
จําเป็นต้องสวมรองเท้าแตะมาโรงเรียน (กรณีบาดเจ็บ) ให้ขออนุญาตหัวหน้าระดับชั้น
6. เข็มกลัด นักเรียนต้องกลัดเข็มตราโรงเรียน บนอกเสื้อด้านขวา โดยติดสูงกว่าตัวอักษร ม.ว. เล็กน้อย
7. กิ๊บ กิ๊บที่ใช้ติดผมต้องเป็นสีดําขนาดเล็กเท่านั้น ใช้เพื่อกันผมตกลงมาและเรียบร้อย ไม่ใช้หลายอันจนดูเป็นเครื่องประดับ
8. โบว์ โบว์ผูกสีขาว เนื้อเรียบไม่มีลวดลาย (ของโรงเรียน) ขนาดความกว้าง 1 นิ้ว
9. ต่างหู ให้ใช้ก้านพลาสติกใสแทนต่างหู ไม่อนุญาตให้ใส่ต่างหูทุกชนิด
10. ทรงผม นักเรียนต้องไม่ดัดผม ซอยผม โกรกผม ย้อมหรือทําสีผม
- ผมสั้น ด้านหน้าต้องไม่เลยคิ้วลงมา ด้านหลังความยาวของผมจรดปกเสื้อพอดี ปลายผมยาวเสมอกัน
- ผมยาว ต้องรวบมัดให้เรียบร้อย ไม่ถัก ใช้ยางรัดสีดํา และใช้โบว์ที่กําหนดผูกผมให้เรียบร้อย
11. แว่ นตา ถ้าต้องใส่แ ว่นตา ต้องใช้ก รอบแว่นตาสีสุภ าพ ไม่ใช้ก รอบแว่น ตาที่มีสีสัน ฉูด ฉาด ถ้า ใส่ค อนแทคเลนส์ ให้ใช้สี
ธรรมชาติของดวงตาเท่านั้น
12. นาฬิกา รูปเรือนและสายนาฬิกาเป็นแบบสุภาพ ห้ามใช้นาฬิกาแฟนซี หน้าปัดมีสีสันลวดลายหรือรูปเรือนและขนาดที่
ผิดปกติจากนาฬิกาทั่วไปหรือนาฬิกาที่ส่อแสดงความฟุ่มเฟือย
13. เครื่องประดับ นักเรียนต้องไม่นําหรือสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรียน
14. เล็บมือ
- นักเรียนทุกคนจะต้องตัดเล็บมือสั้น สะอาด ไม่ทาสีเล็บ ไม่เคลือบสีเล็บ ต่อเล็บหรือเพ้นท์เล็บ

15. กระเป๋าหนังสือ
- ให้ใช้กระเป๋าแบบของโรงเรียนเท่านั้น
16. การแต่งหน้า
- นักเรียนหญิงทุกคนไม่อนุญาตให้แต่งหน้า ทาปากด้วยลิปสติกสี
17. เครื่องหมายสัญลักษณ์ดาว
- นักเรียนปักสัญลักษณ์รูปดาวปกคอเสื้อด้านซ้ายด้วยไหมหรือด้ายสีแดงเลือดนก ขนาดความกว้าง 0.5 เซนติเมตร
-8แนวปฏิบัติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียนชาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กําหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้
1. เสื้อ เสื้อเชิ้ตนักเรียนคอตั้ง สีขาว มีสาบเสื้อ ติดกระดุมกลมสีขาวเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. ขนาดพอดีตัว ไม่คับ หรือหลวม
จนเกินไป ด้านหลังเสื้อไม่มีจีบ ปักชื่อ-สกุล บนอกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋าขนาดความกว้าง 0.5 เซนติเมตร พร้อมทั้งปักอักษรย่อ ม.ว.
และเลขประจําตัว ขนาดความกว้าง 1.5 เซนติเมตร บนอกเสื้อด้านขวาด้วยไหมหรือด้ายสีแดงเลือดนก ไม่แบะอกเสื้อ ชายเสื้อให้อยู่ใน
กางเกงเห็นหัวเข็มขัด ไม่พับหรือสอดใต้เข็มขัด ไม่สวมเสื้อนักเรียนของคนอื่นมาโรงเรียน
2. กางเกง กางเกงสีน้ําเงิน ขาสั้นเหนือเข่าไม่เกิน 1 นิ้ว ส่วนกว้างของขากางเกงห่างจากขา 8-12 ซม. ปลายขาพักเข้า 5 ซม.
มีกระเป๋าตรงตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ด้านหน้ามีจีบข้างละ 2 จีบ ขนาดพอดีตัว ไม่คับหรือหลวมจนเกินไป เมื่อสวมใส่
ให้ขอบกางเกงอยู่ที่ระดับเอวพับชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นหัวเข็มขัด
3. เข็มขัด เข็มขัดหนังสีดํา มันเรียบไม่มีลวดลาย ขนาดเท่าหัวเข็มขัดของโรงเรียน
4. ถุงเท้า ถุงเท้าสีขาว ตามแบบของโรงเรียน ยาวไม่เกินครึ่งน่อง ไม่พับถุงเท้า หรือดึงให้สั้น
5. รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดําล้วน แบบนักเรียน ผูกเชือก ไม่มีลวดลาย เวลาสวมไม่เหยียบส้นรองเท้า หากจําเป็นต้องสวม
รองเท้าแตะมาโรงเรียน (กรณีบาดเจ็บ) ให้ขออนุญาตหัวหน้าระดับชั้น
6. เข็มกลัด นักเรียนต้องกลัดเข็มตราโรงเรียน บนอกเสื้อด้านขวา โดยติดสูงกว่าตัวอักษร ม.ว. เล็กน้อย
7. ทรงผม ให้ไว้ผมรองทรงสูง หรือทรงนักเรียน ห้ามไว้ทรงผมตามแฟชั่นนิยม ด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 เซนติเมตร ไม่ไว้จอน
ไม่แสกกลาง ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ทําสีผม ไม่ใส่นํา้ มัน เยลหรือฉีดสเปรย์ผม
8. แว่นตา ถ้าต้องใส่แว่นตา ต้องใช้กรอบแว่นตาสีสุภาพ ไม่ใช้กรอบแว่นตาที่มีสีสันฉูดฉาด ถ้าใส่คอนแทคเลนส์ ให้ใช้สีธรรมชาติ
ของดวงตาเท่านั้น
9. นาฬิกา รูปเรือนและสายนาฬิกาเป็นแบบสุภาพ ห้ามใช้นาฬิกาแฟนซี หน้าปัดมีสีสันลวดลายหรือรูปเรือนและขนาดที่ผิดปกติ
จากนาฬิกาทั่วไปหรือนาฬิกาที่ส่อแสดงความฟุ่มเฟือย
10. เครื่องประดับ ไม่สวมใส่เครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรียน
11. เล็บมือ นักเรียนทุกคนจะต้องตัดเล็บมือสั้น สะอาด ไม่ทาสีเล็บ ไม่เคลือบสีเล็บ ต่อเล็บหรือเพ้นท์เล็บ
12. กระเป๋าหนังสือ ให้ใช้กระเป๋าแบบของโรงเรียนเท่านั้น
13. การแต่งหน้า นักเรียนชายทุกคนไม่อนุญาตให้แต่งหน้า ทาปากด้วยลิปสติกสี
14. หู นักเรียนชายทุกคนไม่อนุญาตให้เจาะหู หรือใส่ต่างหู ไม่เจาะคิ้ว เจาะลิ้น ไม่สักหรือเพ้นท์ตามร่างกาย
15. เครื่องหมายสัญลักษณ์ดาว นักเรียนปักสัญลักษณ์รูปดาวปกคอเสื้อด้านซ้ายด้วยไหมหรือด้ายสีแดงเลือดนก ขนาดความ
กว้าง 0.5 เซนติเมตร
ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
1. เครื่องแบบชุดพลศึกษาให้ใช้ตามแบบที่โรงเรียนกําหนด ดังนี้
- เสื้อยืดคอโปโลสีแดง ให้ปักชื่อ – สกุล ที่อกเสื้อด้านซ้ายด้วยด้ายสีขาว พร้อมกับเครื่องหมายสัญลักษณ์รูปดาวเหนือ ชื่อ – สกุล
- กางเกงวอร์ม สีน้ําเงินเข้มตามแบบของโรงเรียนใส่พอดี ไม่คับหรือหลวมเกินไป
ชายเสื้อ
ต้องใส่ไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
ถุงเท้า
ใช้ถุงเท้านักเรียนสีขาว ตามแบบของโรงเรียน ไม่พับหรือดึงให้สั้น
รองเท้า
ผ้าใบสีขาวหรือรองเท้ากีฬาแบบผูกเชือกสีขาวล้วนเท่านั้น
2. เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร

- ให้ใช้ตามระเบียบการแต่งกาย ของกรมการรักษาดินแดนกําหนดเท่านั้น
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มาสาย 1 ครั้ง
ให้ครูประจําชั้นตักเตือนนักเรียนด้วยวาจา
มาสาย 2 ครั้ง
ให้ครูประจําชั้นแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบพร้อมบันทึกลงแบบปกครอง 3
มาสาย 3 ครั้ง
ให้ครูประจําชั้นเชิญผู้ปกครองมาทําสัญญา (โดยมีครูประจําชั้น / หัวหน้าระดับ)
มาสาย 4 ครั้ง
ให้ครูประจําชั้นแจ้งให้นักเรียนทราบพร้อมกับแจ้งผู้ปกครองรับทราบ
มาสาย 5 ครั้ง
ให้ครูประจําชั้นเชิญผู้ปกครองมาทําทัณฑ์บน (โดยมีครูประจําชั้น / หัวหน้าระดับ)
มาสาย 6 ครั้ง
ให้ครูประจําชั้นแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ
มาสาย 7 ครั้ง
ให้ ค รู ป ระจํ า ชั้ น เชิ ญ ผู้ ป กครองมาเซ็ น รั บ ทราบพร้ อ มให้ นั ก เรี ย นทํ า กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน์
(โดยมีครูประจําชั้น / หัวหน้าระดับ และฝ่ายกิจการนักเรียน)
มาสาย 8 ครั้ง
ให้ครูประจําชั้นแจ้งให้นักเรียนทราบพร้อมกับแจ้งผู้ปกครองรับทราบ
มาสาย 9 ครั้ง
ให้ครูประจําชั้นเชิญผู้ปกครองมาเซ็นรับทราบพร้อมให้นักเรียนพักการ เรี ย น (โดยมี ค รู ป ระจํ า ชั้ น /
หัวหน้าระดับ และฝ่ายกิจการนักเรียน)
มาสาย 10 ครั้ง
นําเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2560
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26
เมษายน 2548 เป็ น ต้ น มา ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารลงโทษนั ก เรี ย นของโรงเรี ย นมงฟอร์ ต วิ ท ยาลั ย เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ระเบี ย บ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อนักเรียน จึงได้ออกระเบียบขึ้นมา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับนับแต่วันที่ได้ลงลายมือชื่อ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 3 บรรดากฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับข้อความ
แห่งระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ผู้บริหารโรงเรียน” หมายความว่า ผู้อํานวยการ ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต หรือตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียน รวมทั้งผู้ที่
ได้รับมอบอํานาจ หรือตัวแทนของผู้บริหารโรงเรียน
“การกระทําผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนประพฤติฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดที่ชอบด้วยกฎหมาย
ของโรงเรียน หรือของกระทรวงศึกษาธิการหรือกฏกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนที่กระทําความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
โทษและผู้มีอํานาจลงโทษ
ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระทําผิด มีดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
(2) ตักเตือน ด้วยการทําบันทึกและลงในแบบบันทึกพฤติกรรม
(3) ตักเตือน ทําสัญญา พร้อมเชิญผู้ปกครองลงนามรับทราบ
(4) ทําทัณฑ์บน พร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับทราบและรับรองทัณฑ์บน
(5) ทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับทราบและรับรองการทํากิจกรรม
(6) พักการเรียนพร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับทราบ และรับรองการพักการเรียน
-10ข้อ 6 นักเรียนที่ได้รับการลงโทษตามระเบียบ ในข้อ 5 แล้วยังประพฤติซ้ําซาก หรือกระทําความผิดที่มีโทษตามกฎหมายอาญา
ของบ้านเมือง เว้นแต่โทษที่กระทําผิดนั้นกระทําโดยประมาท หรือลหุโทษ ให้ทางผู้ปกครองพิจารณานํานักเรียนผู้กระทําความผิดนั้นไปเรียน
ยังสถานศึกษาอื่น ๆ

ข้อ 7 ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยความรุนแรงทั้งทางกายและวาจา ให้ผู้ลงโทษคํานึงถึงอายุของนักเรียน พฤติการณ์ความร้ายแรง
ของผู้กระทําผิด สถานะของครอบครัวประกอบการลงโทษ ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงอนาคตของนักเรียนในภายภาคหน้า
ข้อ 8 ผู้บริหารโรงเรียน หรือตัวแทนที่ผู้บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการลงโทษนักเรียนตามระเบียบนี้
คณะกรรมการพิจารณาโทษ ประกอบด้วย
1. ครูประจําชั้น
2. ครูแนะแนว
3. หัวหน้าระดับชั้น
4. ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน / ฝ่ายวิชาการ
5. หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน / ฝ่ายวิชาการ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษ
1. การแต่งกาย
- พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (1) ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
2. การมาสายและขาดเรียน
- พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (1) ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
3. การหนีเรียน
- ภายในโรงเรียน พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (3) ตักเตือน ทําสัญญา พร้อมเชิญผู้ปกครองลงนามรับทราบ
- ภายนอกโรงเรียน พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (4) ทําทัณฑ์บน พร้อมเชิญผู้ปกครองลงนามรับทราบและรับรองทัณฑ์บน
4. การลักขโมย
- พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (5) ทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับทราบและรับรอง
การทํากิจกรรม
5. การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เสพของมึนเมา การเล่นการพนัน การพกพาอาวุธ ประพฤติตนก้าวร้าว นําสื่อลามกอนาจารมาโรงเรียน
- พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (6) พักการเรียน พร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับทราบและรับรองการพักการเรียน
6. การทะเลาะวิวาท
- กับเพื่อนในโรงเรียน พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (6) พักการเรียน พร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับทราบและรับรองการ
พักการเรียน
- กับเพื่อนต่างโรงเรียนหรือบุคคลภายนอก พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (6) พักการเรียน พร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อ
รับทราบและรับรองการพักการเรียน
- กับเพื่อนต่างโรงเรียนหรือบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (6) พักการเรียน พร้อมเชิญผู้ปกครอง
ลงลายมือชื่อรับทราบและรับรองการพักการเรียน
7. การประพฤติตนฉันท์ชู้สาว
- พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (4) ทําทัณฑ์บน พร้อมเชิญผู้ปกครองลงนามรับทราบและรับรองทัณฑ์บน
8. การเคารพต่อครูบาอาจารย์
- ใช้คําพูดไม่สุภาพ ดูหมิ่น ไม่ให้เกียรติ พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (4) ทําทัณฑ์บน พร้อมเชิญผู้ปกครองลงนามรับทราบและ
รับรองทัณฑ์บน
9. ทําลายทรัพย์สินของโรงเรียน พร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหาย
- พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (4) ทําทัณฑ์บน พร้อมเชิญผู้ปกครองลงนามรับทราบและรับรองทัณฑ์บน
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- พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (3) ตักเตือน ทําสัญญา พร้อมเชิญผู้ปกครองลงนามรับทราบ
11. การใช้โทรศัพท์และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์อื่นๆ
- ครั้งที่ 1 ยึด 1 สัปดาห์ พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (1) ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
- ครั้งที่ 2 ยึด 2 สัปดาห์ พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (2) ตักเตือน ด้วยการทําบันทึกและลงในแบบบันทึกพฤติกรรม
- ครั้งที่ 3 ยึด 3 สัปดาห์ พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (3) เชิญผู้ปกครองเพื่อทําบันทึกสัญญา ตักเตือน ทําสัญญา พร้อม เชิญ
ผู้ปกครองลงนามรับทราบ
- ครั้งที่ 4 ยึด 1 เดือน พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (4) ทําทัณฑ์บน พร้อมเชิงผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับทราบและรับรองทัณฑ์บน
- ครั้งที่ 5 ยึด 2 เดือน พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (5) ทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อ
รับทราบและรับรองการกิจกรรม

- ครั้งที่ 6 ยึด 1 ภาคเรียน พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (6) พักการเรียนพร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับทราบ และรับรอง
การพักการเรียน
12. การปลอมแปลงลายเซ็น
- พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (5) ทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับทราบและรับรอง
การทํากิจกรรม
13. การพิจารณาโทษนอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนที่มีพฤติกรรมซ้ําซากและคณะกรรมการพิจารณาโทษ มีมติเห็นชอบให้นักเรียนทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้
1. ทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 3 - 5 วัน (ตามการพิจารณาของฝ่ายกิจการนักเรียน)
2. เข้าค่ายทักษะชีวิต
เมื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว ยังมีพฤติกรรมซ้ําซากหรือไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีขึ้น คณะกรรมการ
พิ จ ารณาโทษจะเชิ ญ ผู้ ป กครองมาเพื่ อ พิ จ ารณาตาม ข้ อ 5 (6) พั ก การเรี ย น พร้ อ มเชิ ญ ผู้ ป กครองลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบและรั บ รอง
พักการเรียน

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์)
ผู้อํานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

