ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์
มีหน้าที่วางแผนงานปกครอง ดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้ความอบอุ่น ให้ความปลอดภัยแก่
นักเรียนในขณะทีอ่ ยู่ในโรงเรียน ประสานงานกับผู้ปกครอง ร่วมกันแก้ปญ
ั หาของนักเรียน ให้อยู่ใน
ระเบียบวินัยของโรงเรียน มีความประพฤติดี มีวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นพลเมือง
ดี มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะอบรมสั่งสอนและปลูกฝังนักเรียนให้
เป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรมประจาใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยให้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป จึงได้กาหนดระเบียบข้อบังคับและวินัยของ
โรงเรียนไว้ดังต่อไปนี้
1. ระเบียบวินัยทั่วไป
ข้อ 1 ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องเรียบร้อยตามโรงเรียนตามวันเรียนปกติ หากนักเรียนจะมา
ติดต่อกับโรงเรียนในวันหยุด ให้แต่งเครื่องแบบนักเรียน หรือชุดพละ
ข้อ 2 เมื่อนักเรียนผ่านประตูเข้ามาสู่บริเวณโรงเรียน ให้แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์หน้าประตูเข้าและ
ไหว้พระพุทธรูป
ข้อ 3 เมื่อนักเรียนได้ยินสัญญาณตอนเช้า ให้นักเรียนหยุดกระทาการใดๆ เพื่อเตรียมตัวไปเข้าแถวให้
นักเรียนทากิจต่อไปนี้ เช่น เข้าห้องน้า ห้องส้วม ดื่มน้า ฯลฯ ให้เรียบร้อยแล้วรีบไปเข้าแถว
ข้อ 4 เมื่อนักเรียนได้ยินสัญญาณครั้งที่ 2 ตอนเช้า ให้เข้าแถวตามลาดับชั้นและห้อง ให้รีบจัดแถวให้เสร็จ
เรียบร้อย อยู่ในความสงบ ทั้งนี้ กาหนดการเข้าแถวเคารพธงชาติ ดังนี้
วันจันทร์
เข้าแถวหน้าเสาธง ทุกระดับชั้น
วันอังคาร
ม.ต้น เข้าแถวระดับ ม.ปลาย เข้าห้องโฮมรูม
วันพุธ
เข้าแถวหน้าเสาธง ทุกระดับชั้น
วันพฤหัสบดี ม.ต้น เข้าห้องโฮมรูม ม.ปลาย เข้าแถวระดับชั้น
วันศุกร์
เข้าแถวหน้าห้องโฮมรูม ของนักเรียน ทุกระดับชั้น
ข้อ 5 เมื่อชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้ว ให้นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาและปฏิญาณตน แล้วรับฟัง
คาสั่ง คาชี้แจง นัดหมาย คาปราศรัย หรือประกาศอื่นใดจากครู-อาจารย์เวร หรือผู้อานวยการแล้วจึงแยกเข้า
ห้องเรียน
ข้อ 6 เมื่อนักเรียนเข้าสู่บริเวณโรงเรียน จะต้องอยูใ่ นบริเวณโรงเรียนจนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน หากมีข้อ
จาเป็นต้องขออนุญาตเป็นรายๆ ไปโดยทางโรงเรียนจะพิจารณาเฉพาะรายที่จาเป็นเท่านั้น
ข้อ 7 ขณะกาลังเรียนอยู่ การลุกออกจากที่ของตนก็ดี ต้องได้รับอนุญาตจากครู-อาจารย์ผู้สอนเสียก่อน
ข้อ 8 ขณะอยู่ในห้องเรียน ห้ามรับประทานอาหาร ห้ามเล่น หรือหยอกล้อกัน ห้ามพูดคุย หรือทาเสียงดัง
หรือกระทาการอื่นใดที่เป็นการรบกวนสมาชิกของผู้อื่น
ข้อ 9 นักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนมาโรงเรียนให้ครบตามที่โรงเรียนกาหนด

ข้อ 10 นักเรียนที่นารถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ให้นามาจอดในบริเวณที่โรงเรียนจัดไว้
และห้ามนาออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต
2. ระเบียบการใช้บัตรอนุญาตต่างๆ
ข้อ 1 บัตรประจาตัวนักเรียน เป็นบัตรประจาตัวของแต่ละบุคคลที่ทางโรงเรียนออกให้ โดยนักเรียน
จะต้องนาติดตัวมาโรงเรียนทุกวัน เพื่อใช้ในการติดต่องานกับครูในโรงเรียน
ข้อ 2 บัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
เมื่อนักเรียนมีความจาเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนนักเรียนต้องมาขอบัตรออกนอกบริเวณ
โรงเรียนที่ครูฝ่ายปกครองที่ห้องปกครองหรือที่ยามรักษาการณ์เขียนรายละเอียดในบัตรให้เรียบร้อยนาไปให้ครูที่
ปรึกษาและครูประจาวิชารับทราบแล้วนาไปให้ครูฝ่ายปกครองที่มีสิทธิ์อนุญาต ท่านใดท่านหนึ่ง เซ็นอนุญาต คือ
หัวหน้าระดับ/รองหัวหน้าระดับ/หัวหน้ารายงานคุณธรรม จริยธรรมฯ/หัวหน้างานกิจการนักเรียน/หัวหน้างาน
นโยบายและแผน/รองผู้อานวยการฝ่ายปกครองแล้วให้นักเรียนนาบัตรอนุญาตไปแจ้งที่ยามรักษาการณ์หน้าประตู
พร้อมลงชื่อและรายละเอียดเป็นหลักฐานทั้งไปและกลับ เมื่อนักเรียนกลับมาจากธุระแล้วนาบัตรอนุญาตคืนไว้ที่
ยามรักษาการณ์
3. ข้อบังคับทั่วไป
ข้อ 1 ห้ามนักเรียนนาอาหาร ของรับประทาน ของเล่น มาจาหน่ายที่โรงเรียน เพราะจะทาให้เสียระเบียบ
วินัยของโรงเรียนและการเรียนของนักเรียน
ข้อ 2 ห้ามนักเรียนนาอาหารและภาชนะทุกชนิด ออกจากบริเวณโรงอาหารของโรงเรียนโดยเด็ดขาด
ข้อ 3 ห้ามนักเรียนนาหนังสืออ่านเล่น หรือหนังสือใดที่ไม่ใช่หนังสือเรียนหรือหนังสือประกอบการเรียน
เข้าไปในห้องเรียน หนังสือลามก หรือภาพโป๊ ตลอดจนสื่อลามกอนาจารในรูปแบบอื่นๆ ห้ามนาเข้ามาในบริเวณ
โรงเรียนเป็นอันขาด
ข้อ 4 ห้ามแต่งกายด้วยเครื่องประดับอันมีค่า เช่น แหวนทอง สร้อยทอง ต่างหูทอง ฯลฯ ห้ามใช้
เครื่องสาอางหรือสิ่งปลอมเพื่อเสริมความงาม
ข้อ 5 ห้ามแสดงกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ เช่น ลบหลู่ดูหมิ่นหรือสบประมาทครู-อาจารย์และนักเรียนด้วยกัน
ตลอดจนคนอื่นทั่วไป
ข้อ 6 ห้ามซื้ออาหาร เครื่องดื่มที่แม่ค้านามาจาหน่ายตามแนวรั้วของโรงเรียน
ข้อ 7 ห้ามปีนข้ามรั้วเข้าออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม
ข้อ 8 ห้ามรับประทานอาหารระหว่างเวลาเรียน
ข้อ 9 ห้ามใช้รถที่มีเสียงดังเกินไป ขับขี่มาโรงเรียนและต้องมีหมวกนิรภัยสวมใส่
ข้อ 10 ห้ามประพฤติตนเป็นคนลักขโมยของคนอื่น
ข้อ 11 ห้ามประพฤติตนในทางที่ไม่เหมาะสมกับวัยและสภาพของนักเรียน

ระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชุทิศ จังหวัดจันทบุรี
ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการปกครองของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 132 และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ 2551
หลักการ
1. ควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนตามระเบียบข้อบังคับ
2. ป้องกันมิให้สัมผัสอบายมุข หรือความไม่ถูกต้อง
3. แก้ไขมิให้เกี่ยวข้องอบายมุข หรือความไม่ถูกต้อง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความประพฤติและปฏิบัติตนดี
5. แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรมของนักเรียนทุกระยะ
6. ขอความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขจากผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
7. ใช้คะแนนความประพฤติเป็นเกณฑ์กาหนดพฤติกรรมของนักเรียน
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชุทิศ จังหวัดจันทบุรี ภายใต้
ระเบียบว่าด้วยการปกครองของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 132 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548”
ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
บทลงโทษ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระทาความผิด มี 4 สถาน คือ ดังนี้
1. ว่ากล่าวตักเตือน
2. ตัดคะแนนความประพฤติ
3. ทาทัณฑ์บน
4. ทากิจกรรม เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ระเบียบการลงโทษนักเรียนที่กระทาความผิดระเบียบวินัย
1. โทษขั้นว่ากล่าวตักเตือน ครูโรงเรียนเบญจมราชุทิศ จังหวัดจันทบุรี ทุกท่านมีอานาจในการว่ากล่าว
ตักเตือนเมื่อนักเรียนประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม
2. การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชุทิศ จังหวัดจันทบุรี
3. การทาทัณฑ์บน นักเรียนที่ทาความผิดในขั้นสถานหนัก หรือในขั้นสถานเบา และขั้นกลาง แต่บ่อยครั้ง
ไม่ปรับปรุงตนเอง รองผู้อานวยการโรงเรียน กลุ่มกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ มีอานาจเชิญผู้ปกครองมาทา
ทัณฑ์บนไว้

4. การทากิจกรรม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี มีสิทธิ์ให้นักเรียนที่กระทาความผิดทา
กิจกรรม หรือบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สถานศึกษาได้ทุกท่าน ตามแบบบันทึกการทากิจกรรมของ
โรงเรียน
การตัดคะแนนความประพฤติ ให้ครู-อาจารย์ มีหน้าที่เสนอตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนทีก่ ระทาผิด
เสนอต่อรองผู้อานวยการโรงเรียน กลุ่มกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้อานวยการสั่งการดังนี้
1. ครูทั่วไป ตัดได้ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน
2. ครูรองหัวหน้าระดับ ครูรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูรองหัวหน้าเวรประจาวัน และ
คณะกรรมการงานปกครอง ตัดได้ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน
3. ครูหัวหน้าระดับ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูหัวหน้าเวรประจาวัน และคณะกรรมการงาน
ปกครองตัดได้ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน
4. รองผู้อานวยการโรงเรียน ทุกกลุ่ม ตัดได้ครั้งละไม่เกิน 40 คะแนน
5. รองผู้อานวยการโรงเรียน กลุ่มกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ ตัดได้ครั้งละไม่เกิน 50 คะแนน
6. ผู้อานวยการโรงเรียน ตัดได้ตามความเหมาะสม
7. ให้มีคะแนนความประพฤติประจาตัวนักเรียนคนหนึ่งๆ ตลอด 3 ปี การศึกษา เท่ากับ 100 คะแนน
8. ในกรณีที่นักเรียนทาความผิด เกินอานาจของผู้ที่สั่งตัดคะแนนก็ให้เสนอผู้ที่มีอานาจสูงกว่าเป็นผู้ตัด
คะแนนตามสายงาน
9. ให้รองผู้อานวยการโรงเรียน กลุ่มกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ รวบรวมคะแนนความประพฤติของ
นักเรียนแต่ละคนในปีการศึกษาหนึ่งๆ เพื่อพิจารณา
แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการลงโทษ
เพื่อสอดคล้องและสะดวกกับการปฏิบัติของครูในการพิจารณาโทษนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี ได้กาหนดลักษณะของความผิดไว้ดังนี้
ก. ความผิดสถานเบา ได้แก่ ความผิดที่แสดงถึงอุปนิสัย ความประพฤติ การแต่งกายที่ไม่สมควรกับ
สถานภาพของนักเรียน ตัดคะแนนความประพฤติ
1. แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน
- ผมยาว ทรงผมผิดระเบียบ มีการแต่งเติมสีผม หรือตกแต่งทรงผม
- เสื้อไม่ปัก บ.จ. ดาวประจาชั้นเรียน ชื่อ-สกุล หรือปักผิดแบบอักษรที่กาหนดไว้และใส่เสื้อที่เป็นชื่อ
ผู้อื่น
- กางเกงและกระโปรงผิดระเบียบ ผิดสีและทรงนักเรียนไทย ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
- เข็มขัดผิดระเบียบ
- รองเท้า ถุงเท้าผิดระเบียบ

2. หลีกเลี่ยงการเรียน ไม่เข้าเรียนตามชั่วโมง
3. ไม่รักษาความสะอาดของเครื่องแต่งกาย ร่างกาย ห้องเรียน หรืออาคารเรียน โดยไม่มีเหตุผล
4. มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผล
5. ส่งเสียงอึกทึกบนอาคารเรียนหรือห้องเรียน
6. เล่นเกม – กีฬาต่างๆ บนอาคารเรียน
7. ปกปิดความลับของนักเรียนผู้กระทาผิด โดยนิ่งเงียบทั้งๆที่รู้
8. ไม่นากระเป๋าใส่หนังสือมาเรียนหรือเป้ไม่ถูกต้องตามที่โรงเรียนกาหนด
9. แสดงกิริยาหยาบคาย ไม่ว่าในหรือนอกโรงเรียน
10. หลีกเลี่ยง หลบซ่อน ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า
11. ขัดคาสั่งของครู ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
12. ไม่ให้ความร่วมมือต่อส่วนรวม
แนวปฏิบัติการลงโทษตามความผิดสถานเบา (ตัดคะแนนครั้งละ 5-10 คะแนน)
กระทาความผิดครั้งที่ 1 อบรมว่ากล่าวตักเตือน
กระทาความผิดครั้งที่ 2 ทากิจกรรม จดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ส่งพฤติกรรมปกครองและ
ฝ่ายแนะแนว
กระทาความผิดครั้งที่ 3 เชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อปรึกษาการแก้ปัญหาร่วมกัน
กระทาความผิดครั้งที่ 4 เชิญผู้ปกครองทาทัณฑ์บน
กระทาความผิดครั้งที่ 5 เสนอผูอ้ านวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณา
ข. ความผิดสถานกลาง ความผิดที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือส่วนรวม เสื่อมเสียชื่อเสียงของ
โรงเรียนและหมู่คณะ หรือเป็นความผิดที่อาจเกิดเป็นเหตุให้เกิดความผิดระดับร้ายแรงต่อไปได้
1. สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง
2. ปีนรั้วเข้า – ออกโรงเรียน
3. ไม่เข้า – ออกตามประตูที่โรงเรียนกาหนด
4. หนีออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ทาบัตรให้ถูกต้องตามระเบียบ
5. ทาลายสิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (ต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วย)
6. ขีดเขียนข้อความหรือรูปภาพบนฝาผนัง หรือสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
7. ประพฤติตนส่อไปในทางชู้สาว
8. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อครู
9. พูดจาขู่กรรโชก เพื่อนนักเรียน
10. เที่ยวเวลากลางคืนเป็นนิจ หรือเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
11. แต่งกายฝ่าฝืนระเบียบโดยเจตนา

12. ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียน ด้วยเหตุผลเฉพาะหน้าของตัวเอง
13. ขาดเรียนเกิน 3 วันติดต่อกัน โดยไม่ทราบเหตุผล
14. ความผิดอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงข้อความข้างบนหรือความผิดที่เกิดขึ้นเป็นประจา
แนวทางปฏิบัติและลงโทษความผิดสถานกลาง (ตัดคะแนนครั้งละ 10-30 คะแนน)
กระทาความผิดครั้งที่ 1 อบรม ว่ากล่าวตักเตือน ทากิจกรรม/ตัดคะแนนพฤติกรรม
กระทาความผิดครั้งที่ 2 เชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อปรึกษาการแก้ปัญหา และทาทัณฑ์บน
กระทาความผิดครั้งที่ 3 ทากิจกรรม หรือเสนอผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณา
ค. ความผิดสถานหนัก ได้แก่ ความผิดทั้งหลายที่นาความเสื่อมเสียร้ายแรงมาสู่โรงเรียน และส่วนรวม
หรือความผิดที่กระทบกระเทือนต่อระเบียบวินัยที่ดีของส่วนร่วม หรือหมู่คณะ เป็นอย่างมาก
1. นาหนังสือและสื่อลามกอนาจารรูปแบบต่างๆ เข้ามาในโรงเรียน
2. ทาร้ายร่างกายผู้อื่น
3. แสดงตนเป็นอันธพาล
4. เจตนาขโมย ยักยอก ขุ่กรรโชกทรัพย์สินของผู้อื่น
5. ดื่มสุรา เครื่องดื่มมึนเมา
6. แสดงอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ดูหมิ่นต่อครู
7. ทาลายทรัพย์สินและสมบัติของโรงเรียนโดยเจตนา
8. ก่อการทะเลาะวิวาทกันเป็นพวกเป็นหมู่
9. ประพฤติตนในทานองชู้สาวที่มีหลักฐานการติดต่อกันบ่อยครั้ง
10. มีอาวุธวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง หรือพกพาอาวุธมาโรงเรียน
แนวทางปฏิบัติการลงโทษที่กระทาความผิดสถานหนัก (ตัดคะแนน 30-50 คะแนน)
กระทาความผิดครั้งที่ 1 อบรม ว่ากล่าวตักเตือน ทากิจกรรม เชิญผู้ปกครองมาทาทัณฑ์บนและส่ง
พฤติกรรมให้ฝ่ายแนะแนว
กระทาความผิดครั้งที่ 2 เสนอผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม
ง. ความผิดขั้นร้ายแรง ได้แก่ ความผิดที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น แก่ส่วนรวมหรือชื่อเสียงของ
โรงเรียนอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจมีความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง
1. มีพฤติกรรมชู้สาว
2. ขโมยทรัพย์สินของโรงเรียนและของผู้อื่นโดยมีหลักฐานจับของกลางได้เด่นชัด
3. กระทาการใดๆ อันเป็นความผิดทางอาญา จนถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดี ส่งฟ้องศาล แล้วมี
ความผิดจริงตามข้อกล่าวหา
4. เล่นการพนันทั้งในและนอกสถานศึกษา

5. มียาเสพติดไว้ในครอบครอง
แนวทางปฏิบัติการลงโทษที่กระทาความผิดสถานร้ายแรง
คณะกรรมการปกครองโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษแล้วแต่กรณี เสนอผู้อานวยการสถานศึกษาเพื่อ
พิจารณาร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาดาเนินการต่อไปตามสมควรแก่กรณี 2
สถาน คือ พักการเรียน หรือย้ายสถานศึกษา
จ. ระดับความผิดอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบ
ให้คณะกรรมการพิจารณาระดับโทษตามแนวบรรทัดฐาน เปรียบเทียบความผิดและเสนอผู้อานวยการ
โรงเรียนสั่งการต่อไป
แนวทางปฏิบัติการติดตามนักเรียนที่มาสาย
การมาสาย คือ การมาไม่ทันเข้าแถวขณะที่อัญเชิญธงชาติขึ้นสุ่ยอดเสา
1. ครูที่ปรึกษา เป็นผู้สารวจการมาสายของนักเรียน ตามแบบสารวจของฝ่ายกิจการและชุมชนสัมพันธ์
2. ครุที่ปรึกษา นาแบบสารวจการมาสายของนักเรียนส่งที่ห้องปกครองก่อนเรียนคาบแรก
3. นักเรียนที่มาสายแต่ละวัน ให้ครูที่ปรึกษาส่งนักเรียนไปรายงานตัวที่หัวหน้าระดับชั้น เพื่อบันทึก
พฤติกรรม
4. กรณี นักเรียนที่มาสายและครูเวรกักตัวไว้ที่หน้าประตู เข้า - ออก ให้ครูเวรบันทึกชื่อนักเรียนลงในสมุด
บันทึกพฤติกรรมประจาวันที่ป้อมยาม
5. หัวหน้าระดับชั้น พิจารณาโทษตามขั้นตอนการลงโทษและแนวทางปฏิบัติการลงโทษที่ได้กาหนดไว้ตาม
ระเบียบของโรงเรียน
6. ฝ่ายปกครอง รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มาสายประจาและสรุปจานวนนักเรียนมาสาย การปฏิบัติ
หน้าที่ของครูที่ปรึกษา ครูเวรประจาวัน เสนอรองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน
สัมพันธ์ ประจาเดือน เพือ่ เสนอ ผู้อานวยการต่อไป

มาตรการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤติ
ลาดับที่

รายการ

ครั้งที่

รายการลงโทษ

คะแนนที่ตัด

หมายเหตุ

1

ตักเตือน

2

ทากิจกรรม 1 ครัง้
ทากิจกรรม 1 ครัง้
ทากิจกรรม 1 ครัง้

5
5
5

3
4

เชิญผู้ปกครอง

5
6
7

ทากิจกรรม 2 ครัง้
ทากิจกรรม 2 ครัง้
ทากิจกรรม 2 ครัง้

5
5
5

8
9
10
11
12
13
14
15

ทากิจกรรม 3 ครัง้
ทากิจกรรม 3 ครัง้

ทากิจกรรม 3 ครัง้

5
5
5
5
5
5
5
5

ทากิจกรรม 2 ครัง้

10

ทากิจกรรม 2 ครัง้
ทากิจกรรม 2 ครัง้

10
10

ทากิจกรรม 2 ครัง้

5

หมวด 1 การเรียน
1

2

3

มาสาย โดยไม่มีเหตุผลสมควร
(มาถึงโรงเรียน 08.20 น.)

มาสาย หลังจากเชิญผุ้ปกครอง
มาพบแล้ว ยังไม่แก้ไข

5

ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ
โดยไม่มีเหตุผลสมควร
หลีกเลี่ยงการรายงานตัว
ที่ห้องปกครองเมื่อมาสาย
ไม่เข้าเรียนในบางคาบ

6

หนีชั่วโมงโฮมรูม สวดมนต์

4

ทากิจกรรม 3 ครัง้
ทากิจกรรม 3 ครัง้
ทากิจกรรม 3 ครัง้
ทากิจกรรม 3 ครัง้

หมายเหตุ การมาสาย หมายถึง การมาไม่ทันเข้าแถวขณะที่อัญเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา

เชิญผู้ปกครองบันทึก
พฤติกรรม

ทาทัณฑ์บน 1

ทาทัณฑ์บน 2

ลาดับที่
7

รายการ
ไม่ตั้งใจเรียน ไม่มีอุปกรณ์

8

ไม่ส่งใบลา โดยไม่มีเหตุผล

9

หนีโรงเรียนทุกกรณี

10

ปลอมลายมือชื่อผู้ปกครอง

ครั้งที่

รายการลงโทษ
ทากิจกรรม 1 ครัง้

คะแนนที่ตัด
5

ทากิจกรรม 1 ครัง้

5

ทากิจกรรม 2 ครัง้

10

ทากิจกรรม 2 ครัง้

10

แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน เช่น
ไม่ปักเสื้อ เสื้อผ้าผิดระเบียบ ฯลฯ

ทากิจกรรม 1 ครัง้

5

2

ใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน

ทากิจกรรม 1 ครัง้

5

3

ผมผิดระเบียบจากที่โรงเรียนกาหนด
(วันต่อมาต้องตัดให้เรียบร้อย)

ทากิจกรรม 2 ครัง้

10

ชายเสื้อออกนอกกางเกงหรือกระโปรง
(นอกโรงเรียน)

ทากิจกรรม 2 ครัง้

10

5

นาเสื้อของผู้อื่นมาใส่ หรือนาเสื้อให้ผู้อื่นใส่

ทากิจกรรม 1 ครัง้

5

6

กางเกงสั้นผิดจากเกณฑ์หรือสีผิดจากของ
โรงเรียนที่กาหนดจนน่าเกลียด รวมทั้ง
กระโปรงผิดระเบียบ

ทากิจกรรม 1 ครัง้

10

ยึดกางเกงหรือกระโปรง
ทาทัณฑ์บน 1

1

หมายเหตุ

หมวด 2 การแต่งกาย
1

4

ยึด, ถ้าเป็นของมีค่า
เชิญผู้ปกครอง

หมวด 3 ความประพฤติ
ลักขโมย เจตนาขโมย ยักยอก
ขู่กรรโชกทรัพย์สินหรือลักของผู้อื่น

1
2

ทากิจกรรม 3 ครัง้
ทากิจกรรม 3 ครัง้

50
50

2

บุหรี่ หรือสูบบุหรี่ หรือมีไว้ ในครอบครอง

1
2

ทากิจกรรม 3 ครัง้
ทากิจกรรม 3 ครัง้

10
30

3
4

ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ทากิจกรรม 4 ครัง้

30

เชิญผู้ปกครอง

เสพสารเสพติดทุกชนิด

1
2

ทากิจกรรม 3 ครัง้
ทากิจกรรม 5 ครัง้

50
50

5

การพนันทุกชนิด

1
2

ทากิจกรรม 3 ครัง้

50
50

ให้พักรักษาจนกว่า
จะหาย โดยได้รับใบรับรอง
จากแพทย์
อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้อานวยการ
(ย้ายสถานศึกษา)

6

กลั่นแกล้งหรือทาลายทรัพย์สินของคนอื่น
และของโรงเรียน

ทากิจกรรม 3 ครัง้

30

1

ลาดับที่
7
8

รายการ
เข้าไปใสถานที่ต้องห้ามตามประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 132
แสดงวาจาที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม
ในที่สาธารณะ

ครั้งที่

รายการลงโทษ

คะแนนที่ตัด

ทากิจกรรม 3 ครัง้

30

ตักเตือน

5

9

แสดงท่าทางหรือกิริยาวาจาก้าวร้าวต่อครู

ทากิจกรรม 2 ครัง้

20

10
11

ยุยงให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี
หรือต่อต้านระเบียบวินัยของโรงเรียน
มีพฤติกรรมส่อไปในทางชู้สาว

ทากิจกรรม 3 ครัง้
ทากิจกรรม 1 ครัง้

30
30

12

พฤติกรรมชู้สาว

13

ไม่ส่งเอกสารโรงเรียนให้ผู้ปกครอง

14

กลั่นแกล้ง รังแก ข่มขู่ บีบบังคับ
หรือการกระทาอื่นใดทั้งโดยวาจา
และการกระทาต่อผู้อ่อนแอกว่า
- ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
ตัวต่อตัวด้วยเหตุผลเฉพาะหน้า
- ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
เป็นหมู่พวก
- ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียน หรือ
บุคคลภายนอกโรงเรียน ทาให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงโรงเรียน
- ชักชวนบุคคลภายนอกมาก่อการทะเลาะ
วิวาทในโรงเรียน

15

50

2
3

ก่อให้เกิดความสกปรกในโรงเรียน เช่น
เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษขยะมูลฝอย
ขีดเขียนข้อความหรือรูปภาพบนฝาผนัง
หรือสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
ขีดเขียนข้อความต่างๆ ลงบนเสื้อ กางเกง
และอุปกรณ์การเรียนกระเป๋า เป้ของ
นักเรียนเอง หรือของเพื่อน

ทัณฑ์บน 1

ทากิจกรรม 2 ครัง้

15

ทากิจกรรม 2 ครัง้

15

ทากิจกรรม 2 ครัง้

20

ทากิจกรรม 3 ครัง้

30

เชิญผู้ปกครอง

ทากิจกรรม 3 ครัง้

50

- เชิญผู้ปกครอง
- ทาทัณฑ์บน

ทากิจกรรม 3 ครัง้

50

ทากิจกรรม 1 ครัง้

5

ทากิจกรรม 3 ครัง้

10

ทากิจกรรม 2 ครัง้

10

หมวด 4 การรักษาความสะอาด
1

หมายเหตุ

- เชิญผู้ปกครอง
- ทาทัณฑ์บน
- ย้ายสถานศึกษา

ลาดับที่

รายการ

ครั้งที่

รายการลงโทษ

คะแนนที่ตัด

หมายเหตุ

ทากิจกรรม 3 ครัง้

30-50

ยึดของ
ให้ผู้ปกครองมารับคืน

ทากิจกรรม 2 ครัง้

5

หมวด 5 อื่นๆ
1

พกพาอาวุธมาโรงเรียน

2

ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน เช่น การทาความเคารพการ
วิ่งเล่นบนอาคารเรียน ส่งเสียงเอะอะ ขับขี่
จักรยานยนต์รวดเร็วในบริเวณโรงเรียน ไม่
ว่าช่วงเวลาใดๆ ไม่พกบัตรประจาตัว
นักเรียน
โรงเรียนเชิญผู้ปกครอง แต่ไม่มาตาม
กาหนด
ในกรณีนาหนังสือและสื่อลามกรูปแบบ
ต่างๆ อนาจารมาโรงเรียน หรือมีไว้ใน
ครอบครอง/เผยแพร่ หรือเชื่อมโยง
เครือข่าย
ปีนรั้วโรงเรียนเข้า-ออก

3
4

5

6

7
8

เล่นวัตถุที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย/สุขภาพ
อนามัย และสิ่งแวดล้อม เช่น พลุ ประทัด
สารเคมีฯลฯ
ปลอมแปลงเอกสารของทางโรงเรียนหรือ
เอกสารทางราชการ ทุจริตในการสอบ
ส่งข้อความ คลิปวีดีโอ หรือภาพไม่
เหมาะสมทางแบบสื่อสารต่างๆ ทุกระบบ

1
2

1
2
3

ทากิจกรรม 1 ครัง้
ทากิจกรรม 2 ครัง้

10

เชิญผู้ปกครองอีกครัง้
โดยลงทะเบียน

ทากิจกรรม 1 ครัง้

30

ริบหนังสือ

-

20
30
50

เชิญผู้ปกครอง
เชิญผู้ปกครอง
เชิญผู้ปกครอง

ทากิจกรรม 2 ครัง้

20

ทากิจกรรม 3 ครัง้

30

เชิญผู้ปกครอง

ทากิจกรรม 2 ครัง้

30

เชิญผู้ปกครอง

หมายเหตุ ความผิดอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้นี้ และมาตรากรการลงโทษให้อยู่ในดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
1. ตัด 30 คะแนน เชิญผู้ปกครอง
2. ตัด 50 คะแนน ทาทัณฑ์บน ครั้งที่ 1
3. ตัด 80 คะแนนขึ้นไป ทาทัณฑ์บน ครั้งที่ 2
- ไม่มีสิทธิ์ได้โควต้าเรียนต่อ
- ไม่ออกใบรับรองความประพฤติให้
- เสนอผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณา

ป.ค.............เลขที่......./........../...........

แบบบันทึกการทากิจกรรมของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน
เสนอ ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดจันทบุรี
ด้วย (ด.ช.,นาย,น.ส.)………………………………………………………....………………………………………..นักเรียนชั้น ม........./...........
ได้ทาความผิดต่อระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนคือ...............................................................................................................................
จากพฤติกรรมดังกล่าว นักเรียนจะต้องทาความดีเพื่อชดเชยความผิดนั้นๆ จานวน................................................กิจกรรม
และจะต้องปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรมให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่.........................เดือน.............................พ.ศ. 25................................
หัวหน้าระดับ
ครูประตูโรงเรียน
ลงชื่อ.........................................................
ครูที่ปรึกษา
(………………………………………………………….)
ครูประจาวิชา
ครู.....................................
ความเห็นผู้อานวยการโรงเรียน
( ) อนุญาต และมอบให้...........................................................................................................ดาเนินการแทน
( ) ไม่อนุญาต เพราะ........................................................................................................................................

วัน เดือน ปี

(
)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
สถานที่ปฏิบัติ
ชื่อครูผู้รับรอง

ลายมือชื่อครูผู้รับรอง

หมายเหตุ ห้ามนักเรียนทากิจกรรมดังกล่าวขณะที่นักเรียนมีคาบเรียน
เรียน หัวหน้าระดับ ม................
ข้าพเจ้า (ด.ช.,นาย,น.ส.)..............................................................................................นักเรียนชั้น ม..........................
ได้ทากิจกรรมความดีเรียบร้อยทุกกิจกรรม และครูผู้ดูแลขณะทากิจกรรมได้ลงนามรับรองแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ.................................................................นักเรียน
ทราบ ลงชื่อ................................................................หัวหน้าระดับ
ทราบ ลงชื่อ................................................................ครูที่ปรึกษา
ทราบ ลงชื่อ................................................................ฝ่ายปกครอง

การส่งเสริมนักเรียนที่มีความประพฤติดี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
นักเรียนคนใดที่ทาความดี ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน หรือช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณชน หรือนา
ชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในด้านต่างๆ หรือกระทาตนสมควรแก้การยกย่องชมเชยให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ ให้รอง
ผู้อานวยการสถานศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์พิจารณาเพิ่มคะแนนความประพฤติ ดังนี้
เกณฑ์การเพื่มคะแนนความประพฤติ การเพื่มคะแนนแต่ละครั้งให้ถือเกณฑ์ดังนี้
1. ประพฤติดี ให้เพิ่มคะแนนได้ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน
ได้แก่ การกระทาความดีต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคมส่วนรวมในเรื่องทั่วๆไป เป็นครั้งคราว
โดยไม่ต้องมีผู้บังคับตักเตือนและกากับดูแล เช่น เก็บขยะ อาสาช่วยครู-อาจารย์ทางาน เก็บของคืนเจ้าของ
(มูลค่าพอประมาณ) ช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องทั่วๆไป ฯลฯ
2. ประพฤติดีมาก ให้เพิ่มคะแนนครั้งละไม่เกิน 15 คะแนน
ได้แก่ การกระทาความดีต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคมส่วนรวมในเรื่องทั่วๆไปบ่อยครั้งจนเห็น
ว่าสมควรเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่น หรือกระทาความดีในระดับสูงขึ้น เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วๆไป เช่น
ช่วยเหลือครูหรือเก็บขยะบ่อยครั้งจนเป็นนิสัย เก็บของที่มีมูลค่ามากพอควรคืนเจ้าของ ส่งเด็กหรือคนชราข้ามถนน
แข่งกีฬาหรือตอบปัญหาชนะเลิศระดับจังหวัด กระทาคุณความดีส่งผลให้โรงเรียนได้รับคาชมเชยหรือชื่อเสียงใน
เรื่องทั่วๆไป ช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ประสบปัญหาและจาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ฯลฯ
3. ประพฤติดีเยี่ยม ให้เพิ่มคะแนนได้ครั้งละไม่เกิน 25 คะแนน
ได้แก่ การกระทาความดีต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคมส่วนรวมจนเป็นแบบอย่างมากเป็นพิเศษ
ชักชวนและดูแลผู้อื่นให้กระทาความดีต่างๆ เช่น แข่งกีฬาหรือตอบปัญหาชนะเลิศระดับเขตขึ้นไป เก็บของที่มี
มูลค่ามากคืนเจ้าของ ช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบปัญหาและต้องได้รับการช่วยเหลือโดย
ด่วน เป็นผู้นากลุ่มบาเพ็ญประโยชน์ อาสาสมัครต่างๆ ริเริ่มและชักชวนผู้อื่นให้ทางานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม ฯลฯ

การได้รับประกาศนียบัตร
ในปีการศึกษาหนึ่งๆ นักเรียนคนใดที่ได้รับการเพิ่มคะแนนความประพฤติถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จะได้รับการ
พิจารณาให้ได้รับประกาศนียบัตรชมเชย ดังนี้
1. ได้เพิ่ม 60 คะแนน ได้รับประกาศนียบัตรชมเชยดี
2. ได้เพิ่ม 70 คะแนน ได้รับประกาศนียบัตรชมเชยดีมาก
3. ได้เพิ่ม 80 คะแนน ได้รับประกาศนียบัตรชมเชยดีเลิศ

การได้รับโล่เกียรติยศ
นักเรียนคนใดที่ได้รับประกาศนียบัตรชมเชยอย่างใดอย่างหนึ่งติดต่อกัน จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับโล่
เกียรติยศ ดังนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรชมเชยติดต่อกัน 2 ปี
ให้ได้รับโล่เกียรติยศดี
2. ได้รับประกาศนียบัตรชมเชยติดต่อกัน 3 ปี
ให้ได้รับโล่เกียรติยศดีมาก
3. ได้รับประกาศนียบัตรชมเชยติดต่อกัน 6 ปี
ให้ได้รับโล่เกียรติยศดีเลิศกลุ่มกิจการนักเรียน
และชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

บทเฉพาะกาล
ข้อ 1. ผู้อานวยการโรงเรียนมีอานาจและสิทธิ์ที่จะให้ดุลยพินิจ เพิ่ม ลด หรือ งด การลงโทษตามควรแก่กรณี
ไม่ว่าโทษนั้นจะอยุ่ในสถานใดก็ตาม
ข้อ 2. ในกรณีที่ผู้อานวยการโรงเรียนสั่ง เพิ่ม ลด หรือ งด การลงโทษในขั้นตอนใดก็ตาม ในครั้งต่อไปยังกระทา
ความผิดอีก ให้ลงโทษในขั้นตอนที่สูงกว่าที่กาหนดไว้ 1 ขั้น สาหรับการเพิ่มโทษ
ข้อ 3. ความผิดในกรณีใดก็ตาม ถ้ามีการแจ้งให้ทราบเป็นการส่วนตัวแล้ว แต่ยังมีผู้กระทาผิด เช่น การปีนรั้ว
หนีโรงเรียน ให้ข้ามขั้นตอนการลงโทษในขั้นต่อไป ลงโทษในขั้นที่สูงกว่า
ข้อ 4. การพิจารณาความผิดในแต่ละกรณี ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองผู้อานวยการโรงเรียน กลุ่มกิจการนักเรียน
และชุมชนสัมพันธ์ หรือคณะกรรมการ กลุ่มกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ อาจจะพิจารณาโทษตามความ
เหมาะสม และกาหนดโทษในขั้นสูงกว่าความผิดที่กระทานั้นๆ ของนักเรียน แม้จะเป็นการกระทาความผิด
เป็นครั้งแรกก็ตาม หรือการกระทาความผิดบ่อยครั้งแต่ต่างลักษณะของความผิด ซึ่งขัดต่อสภาพนักเรียนและ/หรือ
ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน

ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน
ก. นักเรียนชาย
1. เสื้อ แบบคอเชิ้ตผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด มีสาบที่อกเสื้อกว้าง 4 เซนติเมตร ไม่มีจีบ
ข้างหลัง มีกระเป๋าติดแนวราวนมเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้าง 8-12 เซนติเมตร และลึก 10-15 เซนติเมตร ให้
พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ และให้ปักดาว 5 แฉก สีกรมท่า เหนือชื่อประมาณ 1 เซนติเมตร โดยให้ดาวดวงแรกอยู่
ตรงกับอักษรชื่อตัวแรกของนักเรียน
โดย - ม.ต้น
ม.1 ปัก 1 ดวง
ม.2 ปัก 2 ดวง
ม.3 ปัก 3 ดวง
- ม.ปลาย
ม.4 ปัก 1 ดวง
ม.5 ปัก 2 ดวง
ม.6 ปัก 3 ดวง
2. กางเกง ผ้าสีกากีแบบกางเกงไทย ขาสั้นเพียงเหนือเข่า พ้นกลางลูกสะบ้าประมาณ 5 เซนติเมตร เมื่อ
ยืนตรง ส่วนกว้างของขากางเกงห่างจากขาตั้ง 8-10 เซนติเมตร ผ่าตรงกลางส่วนหน้าใช้ซิปขัดซ่อนไว้ข้างใน มี
กระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง ที่เอวมีหูร้อยเข็มขัดกว้างไม่เกิน 1 เซนติเมตร เวลาสวม
ให้ทับชายเสื้อข้างในให้เรียบร้อย (เป๋ากางเกงยาวและไม่รัดรูป)
3. เข็มขัด หนังสีน้าตาลขนาดกว้าง 2.5-4 เซนติเมตร ตามส่วนขนาดตัวของนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะ
สีทองหรือเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด (มีเข็มกลัดอันเดียว) มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก ขนาด
กว้าง 1 เซนติเมตร สาหรับสอดปลายเข็มขัด เข็มขัดนี้ให้คาดทับกางเกง
4. รองเท้า รองเท้าหุ้มส้นชนิดผูกเชือก เป็นรองเท้าผ้าใบสีน้าตาล ไม่มีลวดลาย
5. ถุงเท้า เป็นถุงเท้าสั้นแบบธรรมดา เป็นด้ายหรือสักหลาดสีน้าตาล ไม่มีลูกฟูกพับลงเมื่อสวมกว้าง
ประมาณ 5 เซนติเมตร พอปิดตาตุ่ม
6. เครื่องหมาย ใช้ปักเครื่องหมาย บ.จ. ที่อกเสื้อเบื้องขวาเหนือราวนม ติดบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมสี
น้าเงินแก่ ขนาดของเครื่องหมายนี้ให้ใช้พิมพ์แบบจากโรงเรียนโดยตรง ห้ามเขียนเอง สาหรับนักเรียนชั้น ม.ปลาย
ให้ใช้เครื่องหมายตราพระเกี้ยว ติดบนเนื้อผ้าด้วยด้าย หรือไหมสีน้าเงินแก่ ติดเหนือเครื่องหมาย บ.จ.
7. ทรงผม
7.1 นักเรียนชั้น ม.ต้น ให้ตัดผมสั้นรอบข้างเกรียน ด้านบนยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ไม่ทาเจล
หรือครีมทาผม ไม่ทาหรือตกแต่งเป็นทรงต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
7.2 นักเรียนชั้น ม.ปลาย ให้ตัดผมสั้นรอบข้างรองหวี เบอร์ 1 ด้านบนยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร
ไม่ทาเจล หรือครีมทาผม ไม่ทาหรือตกแต่งเป็นทรงต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
7.3 ห้ามไว้หนวด หรือเครา หรือไว้จอนผม

ข.นักเรียนหญิง (ระดับชั้น ม.ปลาย เท่านั้น)
1. เสื้อ แบบคอเชิ้ตผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางมาก ผ่าอกตลอดที่อกเสื้อ ทาสาบตลบเข้าข้างใน กว้าง 3
เซนติเมตร สอดชายเสื้อเข้าไว้ในกระโปรง ไม่ปล่อยให้เสื้อหย่อนยาวรุ่มร่าม และให้ปักดาว 5 แฉก สีกรมท่าเหนือ
ชื่อประมาณ 1 เซนติเมตร โดยให้ดาวดวงแรกอยู่ตรงกับอักษรชื่อตัวแรกของนักเรียน
2. กระโปรง ผ้าสีกรมท่าเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย กระโปรงแบบธรรมดา ดานหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบ
ข้างละ 3 กลีบ หันกลีบออกด้านนอก เย็บทับกลีบข้างล่างลงมาประมาณ 6-10 เซนติเมตร เว้นระยะความกว้าง
ตรงกลางพองาม กระโปรงยาวเพียงใต้เข่าไม่เกิน 10 เซนติเมตร
3. เข็มขัด หนังสีดา ขนาดกว้าง 2-3 เซนติเมตร ตามส่วนขนาดตัวของนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด (มีเข็มกลัดอันเดียว) มีหนังสือผ้าสีดาหุ้ม มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก ขนาด
กว้าง 1 เซนติเมตร สาหรับสอดปลายเข็มขัด เข็มขัดนี้ให้คาดทับกระโปรง
4. รองเท้า รองเท้าหนังสีดาแบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่
เกิน 3 เซนติเมตร
5. ถุงเท้า เป็นถุงเท้าสั้นแบบธรรมดา เป็นด้ายหรือสักหลาดสีขาว ไม่มีลูกฟูกลงเมื่อสวมกว้างประมาณ 5
เซนติเมตร พอปิดตาตุ่ม
6. เครื่องหมาย ใช้ปักเครื่องหมาย บ.จ. ที่อกเสื้อเบื้องขวาเหนือราวนม ติดบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมสี
น้าเงินแก่ ขนาดของเครื่องหมายนี้ให้ใช้พิมพ์แบบจากโรงเรียนโดยตรง ห้ามเขียนเอง และใช้เครื่องหมายตราพระ
เกี้ยว ติดบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมสีน้าเงินแก่ ติดเหนือเครื่องหมาย บ.จ.
7. ทรงผมและใบหน้า ให้ตัดผมยาวเพียงระดับคาง ห้ามซอยหรือตกแต่งทรงผม ห้ามไว้ผมยาว ห้ามใช้หวี
เสียบหรือผูกมัดเชือกสีและโบ ห้ามแต่งหน้า
8. เครื่องประดับ ห้ามประดับร่างกายด้วยของมีค่า เช่น สร้อยคอทองคา สร้อยข้อมือ แหวน หรือ ต่างหู
ที่เป็นทองคาหรือประดับเพชร พลอย
9. ห้ามไว้เล็บยาว ไม่แต่งเล็บ ทาเล็บ

ค. นักเรียนหญิง ม.ต้น
1. เสื้อ เสื้อปกกะลาสี ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลายและไม่บาง คอลึกให้พอสวมศีรษะได้สะดวกคอซองซึ่ง
เป็นผ้าที่เป็นโบคล้องคอ ใช้สีกรมท่าที่เป็นสีเดียวกับกระโปรงและให้ปักดาว 5 แฉก
สีกรมท่าเหนือชื่อ ประมาณ 1 เซนติเมตร โดยให้ดาวดวงแรก อยู่ตรงกับอักษรชื่อตัวแรกของ
ชื่อนักเรียน
โดย ม.1 ปัก 1 ดวง
ม.2 ปัก 2 ดวง
ม.3 ปัก 3 ดวง
เมื่อนักเรียนเลื่อนชั้นเรียนขึ้นไป ให้ปักดาวเพิ่มต่อจากดาวดวงที่ 1 ไปทางชื่อนักเรียนเป็นดาวดวงที่ 2 และดาวดวง
ที่ 3 ตามลาดับ

2. กระโปรง ผ้าสีกรมท่าเกลี้ยงไม่มีลวดลาย กระโปรงแบบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังเป็นกลีบข้างละ
3 กลีบ หันกลีบออกด้านนอก เย็บทับกลีบข้างล่างลงมาประมาณ 6-10 เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างตรงกลาง
พองาม กระโปรงยาวเพียงใต้เข่าไม่เกิน 10 เซนติเมตร
3. รองเท้า รองเท้าหนังสีดาแบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเท้า ไม่มีรวดลาย ส้นสูงไม่
เกิน 3 เซนติเมตร
4. ถุงเท้า เป็นถุงเท้าสั้นแบบธรรมดา เป็นด้ายหรือสักหลาดสีขาว ไม่มีลูกฟูกลงเมื่อสวมกว้างประมาณ 5
เซนติเมตร พอปิดตาตุ่ม
5. เครื่องหมาย ใช้ปักเครื่องหมาย บ.จ. ที่อกเสื้อเบื้องขวาเหนือราวนม ติดบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมสี
น้าเงินแก่ ขนาดของเครื่องหมายนี้ให้ใช้พิมพ์แบบจากโรงเรียนโดยตรง ห้ามเขียนเอง
6. ทรงผมและใบหน้า ให้ตัดผมยาวเพียงระดับริมฝีปากล่าง ห้ามซอยหรือตกแต่งทรงผม ห้ามไว้ผมยาว
ห้ามใช้หวีเสียบหรือผูกมัดเชือกสีและโบ ห้ามแต่งหน้า
7. ห้ามไว้เล็บยาว ไม่แต่งเล็บ ทาเล็บ

ง.ส่วนประกอบเพิ่มเติม
1. ให้นักเรียนทั้งชายและหญิง ปักชื่อและนามสกุลด้วยอักษรไทยสีน้าเงินบนอกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือขอบ
กระเป๋าประมาณ 2 เซนติเมตร หรือประมาณให้ในระดับเดียวกับเครื่องหมาย บ.จ. ด้วยอักษรตัวบรรจงสูง
ประมาณ 1 เซนติเมตร โดยไม่ต้องใส่คานาหน้าชื่อ
2. เครื่องแต่งกายในการเรียนวิชาพลศึกษา
2.1 ม.ต้น
2.1.1 กางเกงวอร์มขายาวสีกรมท่า
2.1.2 เสื้อผ้ายืดสีฟ้า มีชื่อและตราประจาโรงเรียนปักติดที่เสื้อ โดยปักชื่อที่อกเบื้องขวา
ด้วยด้ายหรือไหมสีขาว
2.2 ม.ปลาย
2.2.1 กางเกงวอร์มขายาวสีกรมท่า
2.2.2 เสื้อเชิ้ตผ่าอกคอโปโลสีเหลือง มีชื่อและตราประจาโรงเรียนปักติดที่เสื้อ โดยปักชื่อ
ที่อกเบื้องขวาด้วยด้ายหรือไหมสีกรมท่า
3. เครืองแบบลูกเสือ - เนตรนารี
3.1 เครื่องแบบลูกเสือ
3.1.1 หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมูมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติปักที่หมวก
3.1.2 ผ้าผูกคอเหมือนสามัญมีตราสัญลักษณ์ประจาจังหวัด
3.1.3 อินธนูสีเลือดหมู อักษรย่อ ล.ญ
3.1.4 เสื้อกางเกงสีน้าตาล

3.1.5 เข็มขัดสีน้าตาลมีหัวเสือ
3.1.6 ถุงเท้าลูกเสือยาว
3.1.7 รองเท้าสีน้าตาล
3.2 เครื่องแบบเนตรนารี
3.2.1 หมวกสีเขียวแก่มีตราคณะลูกเสือแห่งชาติปักที่หมวก
3.2.2 ผ้าผูกคอเหมือนสามัญมีตราสัญลักษณ์ประจาจังหวัด
3.2.3 อินธนูสีเลือดหมู เนตรนารี
3.2.4 เสื้อกระโปรงสีเขียวแก่
3.2.5 เข็มขัดหนังสีดาหัวโลหะมีตราเนตรนารี
3.2.6 ถุงเท้าสั้นสีขาว
3.2.7 รองเท้าสีดา
4. เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
4.1 หมวกแก๊ปทรงอ่อน
4.2 เสื้อแขนยาวพับแขน สีขี้ม้า (ชุดฝึก)
4.3 กางเกงสีขี้ม้า (ชุดฝึก)
4.4 เข็มขัดด้ายถักสีเขียว หัวทองเหลือง
4.5 รองเท้าสูงครึ่งน่อง หนังหรือผ้าใบ
5. นักเรียนทุกคนจะต้องมีกระเป๋าใส่หนังสือ ให้ใช้กระเป๋าหรือเป้ของทางโรงเรียน ที่มีตราโรงเรียน
เท่านั้น
6. ห้ามนักเรียนใช้ย่าม กระเป๋าผ้า กระเป๋าพลาสติก และอื่นๆ มาโรงเรียน จะใช้ได้เฉพาะกระเป๋าหรือเป้
ของโรงเรียนที่มีตราโรงเรียน เท่านั้น

หน้าที่ของนักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
1. ศึกษาเล่าเรียนอย่างสุดความสามารถ
2. จะต้องมีความประพฤติดี มีวินัย ประพฤติตามระเบียบของโรงเรียน เคารพเชื่อฟังครู-อาจารย์
3. ต้องใฝ่หาประสบการณ์ที่ถูกต้อง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น
3.1 นักเรียนทุกคนต้องเป็นสมาชิกชุมนุมใด ชุมนุมหนึ่งที่มีอยู่ในโรงเรียน
3.2 นักเรียนชายชั้น ม.4 ม.5 ม.6 ที่มีคุณสมบัติตามที่กรรมการรักษาดินแดนกาหนดไว้ต้องเข้ารับการฝึก
วิชาทหาร
3.3 เข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิดที่โรงเรียนจัดขึ้นสาหรับนักเรียนทั้งหมด เช่น ไหว้ครู กีฬาสีภายใน การอบรม
ประจาสัปดาห์ นิทรรศการวิชาการ เป็นต้น
4. บาเพ็ญหาชื่อเสียงของโรงเรียน สร้างชื่อเสียงของโรงเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่ายกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ระเบียบการใช้ชุดพิธีการ
ใช้ในงานพิธีต่างๆของทางโรงเรียน ได้แก่
-

พิธีปฐมนิเทศ
พิธีไหว้ครู
พิธีรับเข็มพระเกี้ยว (6 สิงหาคม วันพระราชทานนามโรงเรียน)
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม
วันกาเนิดโรงเรียน 6 กันยายน
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน
วันชาติ 5 ธันวาคม
พิธีปัจฉิมนิเทศ
และพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะกรรมการชุด
พิธีการ พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม

