
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2561 



ค าน า 

  คู่มือนกัเรียนโรงเรียนวดัคูยาง เล่มน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหผู้ป้กครองและนกัเรียนได้

ศึกษาขอ้มูล ระเบียบปฏิบติัของโรงเรียนวดัคูยาง  ใหน้กัเรียนน าไปปฏิบติัเม่ืออยูใ่นโรงเรียน

และใหผู้ป้กครองช่วย ติดตาม ก ากบั ดูแล เพื่อช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  อยูใ่นโรงเรียนดว้ย

ความปลอดภยัปลูกฝังสร้างเสริมคุณลกัษณะนิสัย 

อนัดีงามใหเ้กิดกบัผูเ้รียนสร้างความสง่างามใหก้บัโรงเรียนและสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัผูท่ี้

ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งน้ี  สามารถด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  เติบโต

เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติต่อไป 

  โรงเรียนวดัคูยางมีความคาดหวงัวา่คู่มือเล่มน้ีจะเป็นประโยชนก์บัผูป้กครองและ

นกัเรียน 

เพื่อเสริมสร้างวนิยัใหเ้กิดกบัตนเอง อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข พฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

เป็นผูป้ระสบความส าเร็จในชีวติอยา่งเตม็ภาคภูมิ รักษาเกียรติยศช่ือเสียงของโรงเรียนวดัคูยาง

ใหค้งอยูสื่บไป 

 

 

ดว้ยความปรารถนาดี 

        โรงเรียนวดัคูยาง 
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ประวตัโิรงเรียนวดัคูยาง 

โรงเรียนวดัคูยาง  ตั้งเม่ือ  พ.ศ.  2444  โดยพระธรรมาธิมุตมุนี (กลงึ) เจ้าคณะจังหวดั 

ไดช้กัชวนชาวบา้นจดัตั้งข้ึน ใชช่ื้อวา่“วัชรราษฎร์” ด ารงอยูไ่ดด้ว้ยเงินศึกษาพลี  มีพระภิกษุเป็น

ผูส้อน โดยโรงเรียนข้ึนกบัศึกษามณฑล  นครสวรรค ์

พ.ศ. 2454ไดข้ึ้นกบักระทรวงธรรมการ  เปิดสอนชั้นประโยคมูล  ชั้นประถมปีท่ี 1-4 

พ.ศ. 2473โรงเรียนไดเ้ปิดสอน ระดบัมธัยมศึกษา และไดย้า้ยไปอยูส่ถานท่ีใหม่ส่วน 

โรงเรียนประถมศึกษาไดย้บุเลิกไปรวมกบัโรงเรียนวดับาง หรือ(เทศบาล 1) 

พ.ศ. 2487  โรงเรียนวดัคูยาง ไดจ้ดัตั้งข้ึนใหม่อีกคร้ังหน่ึงเม่ือ 17 เมษายน 2487  

โดยอ าเภอเป็นผูจ้ดัตั้งด ารงโรงเรียนอยูด่ว้ยเงินประถมศึกษาทั้งน้ีเพื่อเป็นการแบ่งเบาการแออดั 

ของนกัเรียนโรงเรียนวดับาง เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-4 โดยใชช่ื้อวา่“โรงเรียนวัดคูยาง” 

(เทศบาล 2) ใชศ้าลาการเปรียญของวดัคูยาง เป็นสถานท่ีเรียน 

  พ.ศ. 2504  โรงเรียนเปิดสอนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 

 พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการเปิดโรงเรียนมธัยมศึกษาในโรงเรียนวดัคูยาง และ 

วนัท่ี 22 มิถุนายน 2521 ประกาศยบุโรงเรียนมธัยมศึกษาในโรงเรียนวดัคูยาง โดยโอน 

ใหแ้ก่ โรงเรียนวชัรวทิยา 

  จาก พ.ศ. 2487  มีครูเพียง 4 คน  และไดเ้จริญกา้วหนา้จนปัจจุบนั  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  
 

 
ระเบียบโรงเรียนวดัคูยาง 

ว่าด้วยความประพฤติและการปฏบัิติตนของนักเรียนโรงเรียนวดัคูยาง 
ปีพทุธศักราช 2561 

…………………………………………………………… 
 เพื่อใหก้ารปกครองนกัเรียนของโรงเรียนวดัคูยางเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย นกัเรียนอยูร่่วมกนั

อยา่งมีความสุข และส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวดัคูยางอยา่งสง่างาม ทางโรงเรียนจึงตราระเบียบน้ีข้ึนมา

โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อสร้างความปลอดภยัใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 

2. เพื่อใหก้ารบริหารโรงเรียนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

3. เพื่อใหค้รูและนกัเรียนรู้และเขา้ใจในระเบียบท่ีตอ้งปฏิบติั ขจดัขอ้ขดัแยง้ทั้งปวง 

4. เพื่อปลูกฝังนกัเรียนใหมี้ระเบียบวนิยั ความซ่ือสัตย ์มีน ้าใจ มีความสามคัคีรักหมู่คณะและรัก

โรงเรียน 

5. เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีให้นกัเรียนต่อระเรียบและวนิยัของสังคมและเคารพต่อกฎหมายบา้นเมือง 

6. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีจิตเป็นประชาธิปไตย และเป็นพลเมืองท่ีดีเหมาะสมกบัสังคม

ประชาธิปไตย 

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

7. เพื่อใหน้กัเรียนเคารพเช่ือฟังคุณครูและผูป้กครอง 

8. เพื่อรักษาเกียรติยศช่ือเสียงของโรงเรียนวดัคูยาง 

 
 

 

 

 



ข้อ 1 

ระเบียบทัว่ไป 
 

๑. ระเบียบน้ีเรียกวา่“ระเบียบโรงเรียนวดัคูยางวา่ดว้ยความประพฤติและการปฏิบติัตนของนกัเรียน

โรงเรียนวดัคูยาง” 

๒. ใหใ้ชร้ะเบียบน้ี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 

๓. นกัเรียนของโรงเรียนวดัคูยางพึงปฏิบติัตามระเบียบน้ีอยา่งเคร่งครัด  

๔. นกัเรียนพึงปฏิบติัตนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ขยนัหมัน่เพียร ซ่ือสัตยสุ์จริต เช่ือฟังค าสั่งสอน 

ของบิดา-มารดา ผูป้กครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวดัคูยาง 

๕. นกัเรียนพึงรักษาความสามคัคีในระหวา่งเพื่อน พี่ นอ้งนกัเรียนดว้ยกนั การแตกแยกความสามคัคี

กนั โรงเรียนถือวา่เป็นความผดิร้ายแรงอยา่งหน่ึง 

๖. นกัเรียนตอ้งเขา้ใจในสิทธิหนา้ท่ีของตน รู้จกัเคารพสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ่ื้น 

๗. นกัเรียนพึงเป็นผูท่ี้มีความกลา้แสดงออก มีกริยาวาจาสุภาพและมีสัมมาคารวะ มีคุณธรรมจริยธรรม 

อนัดีงาม มีจิตอาสาและเสียสละเพื่อส่วนรวม อดทนอดกลั้น มีความประพฤติท่ีถูกตอ้งตามท านอง 

คลองธรรมประเพณีและวฒันธรรมของไทย 

๘. นกัเรียนพึงเป็นผูม้ธัยสัถ ์ไม่ใชจ่้ายฟุ่มเฟือย รักษาเคร่ืองแต่งกาย ของใช ้เคร่ืองเขียนแบบเรียนของ

ตนใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ 

๙. นกัเรียนพึงเป็นผูมี้ความสุภาพทั้งทางกาย วาจา ใจ 

๑๐. นกัเรียนพึงรักษาความสวยงาม ความสะอาดของห้องเรียน อาคาร และบริเวณวดั  

โรงเรียนใหส้ะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ 

๑๑. นกัเรียนพึงช่วยกนัรักษาทรัพยสิ์นทุกอยา่งของวดัและโรงเรียนยิง่กวา่ของตน 

ไม่กระท าการใดๆท่ีจะสร้างความเสียหายใหว้ดัและโรงเรียนพร้อมทั้งแนะน าใหผู้อ่ื้นท าตามได ้

๑๒. นกัเรียนควรใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและหมู่คณะ ช่วยกนัส่งเสริม

และสนบัสนุน แสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงส่งเสริมโรงเรียนใหเ้กิดผลดี 

๑๓. นกัเรียนควรทิ้งขยะลงในถงัขยะใหถู้กตอ้งตามประเภทขยะท่ีโรงเรียนจดัไว ้  ไม่ซุกขยะตามตน้ไม ้

ตามซอกมุมต่างๆ ไม่ทิ้งขยะลงบนหลงัคาและพื้นเพื่อความสะอาดและสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

 
 



ข้อ 2 

ระเบียบการอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน 

ระเบียบการอยูภ่ายในบริเวณโรงเรียนเพื่อความเป็นระเบียบและปลอดภยักบัผูเ้รียน แบ่งออกไดด้งัน้ี 

 ระเบียบความประพฤติและการปฏิบัติตน 
 

1. มาถึงโรงเรียนใหท้นัเวลาปฏิบติักิจกรรม ๕ ส. ตามเขตพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ (ก่อนเวลา 07.40 น.) 

และตอ้งปฏิบติักิจรรม 5 ส.ใหเ้รียบร้อยทนัเวลาเพื่อฝึกความรับผดิชอบและทกัษะชีวติพื้นฐาน

ใหก้บันกัเรียน 

2. เม่ือไดย้นิเสียงเพลงมาร์ชของโรงเรียนนกัเรียนทุกคนตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมท่ีจะเขา้แถวโดยการ 

เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด ลา้งมือ ท าภาระกิจส่วนตวัให้เรียบร้อยเม่ือเพลงมาร์ชจบนกัเรียนตอ้ง

เขา้แถวใหเ้รียบร้อย ส ารวมกิริยา วาจาเพื่อพร้อมปฏิบติักิจกรรมหนา้เสาธง (เวลา07.45น.)  

3. นกัเรียนคนใดมีภารกิจตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากทางโรงเรียน ไม่สามารถเขา้แถวเคารพธงชาติได ้ 

เม่ือไดย้นิเพลงชาติ ใหห้ยดุปฏิบติัภารกิจแลว้ยนืตรงเพื่อเคารพธงชาติดว้ยความสงบและภาคภูมิใจ

ในความเป็นไทยหลงัจากนั้นใหป้ฏิบติัภารกิจให้เรียบร้อยตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. นกัเรียนท่ีมาหลงัจากธงชาติข้ึนสู่ยอดเสาแลว้ถือวา่มาโรงเรียนสายตอ้งพบคุณครูเวรดูแลนกัเรียนมา

สายประจ าวนัเพื่อบนัทึกช่ือ สอบถามเหตุผล แนะน าตกัเตือน ปฏิบติักิจกรรมสร้างระเบียบวนิยั 

5. แต่งเคร่ืองแบบนกัเรียน ตามระเบียบการแต่งกายของนกัเรียน 

6. มีเคร่ืองเขียน แบบเรียน เคร่ืองใชต่้างๆครบตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

7. เม่ือมาถึงโรงเรียนแลว้ตอ้งอยูใ่นความดูแลของครู 

8. ประพฤติตนให้เรียบร้อยเหมาะสมกบัความเป็นนกัเรียน โดยการท าตนอยูใ่นโอวาทเช่ือฟังค าสั่ง

สอน 

ของคุณครูทุกท่านและใหค้วามเคารพคุณครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน บิดามารดา ญาติพี่นอ้ง  

ผูอุ้ปการะ และผูสู้งอาย ุสุภาพกบัคนทัว่ไป 

9. การโฮมรูมเป็นหนา้ท่ีส าคญัท่ีนกัเรียนจะตอ้งเขา้รับฟังการช้ีแจงอบรมตกัเตือนจากครูประจ าชั้น

ก่อน 

เร่ิมมีการเรียนการสอนทุกวนั และเพื่อใหค้รูประจ าชั้นไดต้รวจดูความเรียบร้อยของเคร่ืองแต่งกาย

เล็บ ทรงผมของนกัเรียน และจดักิจกรรมสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 



10. นกัเรียนท่ีมีโรคประจ าตวัตอ้งแจง้ใหค้รูประจ าชั้นทราบพร้อมใบรับรองแพทยห์รือหลกัฐานท่ีแสดง

วา่เป็นโรคนั้น 

11. รักษาความสามคัคีในหมู่คณะ ไม่ก่อการทะเลาะววิาท หรือชกัน าผูอ่ื้นไปในทางเส่ือมเสีย 

12. นกัเรียนตอ้งช่วยกนัดูแลรักษาทรัพยสิ์นของโรงเรียนมิให้ช ารุดและสูญหาย 

13. นกัเรียนพึงปฏิบติัตนเป็นคนดี มีความขยนัหมัน่เพียร ซ่ือสัตยสุ์จริต ประพฤติตนเป็นท่ีรัก 

ของบิดา-มารดา ผูป้กครอง ครู เพื่อนนกัเรียนและบุคคลทัว่ไป 

14. ไม่ครอบครองและไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดอบายมขุทุกประเภท 

15. ไม่น าอุปกรณ์การพนนัทุกชนิด เขา้มาในบริเวณโรงเรียนและไม่เล่นการพนนัทุกชนิดทั้งในและ 

นอกบริเวณโรงเรียน 

16. ไม่น าหรือครอบครองอาวธุหรือวตัถุส่ิงประดิษฐ์อ่ืนใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือความเสียหาย 

แก่บุคคลและสถานท่ี เช่น ปืน มีด ของมีคม พลุ  ประทดั ไมขี้ดไฟ ไฟแช็ค วตัถุระเบิด ฯลฯ 

17. ไม่น าเคร่ืองประดบัของมีค่ามาโรงเรียนหากเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

18. เดินแถวเขา้หอ้งเรียน เขา้ห้องประชุมหรือเปล่ียนห้องเรียน ข้ึน-ลงบนัได ใหชิ้ดดา้นขวามือให้ 

เป็นระเบียบ ไม่วิง่หรือหยอกลอ้กนั  เดินให้รวดเร็วทนัเวลา ไม่เดินลดัหรือเล่นบนสวนหยอ่ม 

19. เม่ือออกนอกบริเวณอาคารเรียนตอ้งสวมรองเทา้ทุกคร้ัง 

20. นกัเรียนตอ้งรับประทานอาหารในโรงเรียน อยูใ่นเขตท่ีทางโรงเรียนก าหนด ช่วยกนัรักษาความ

สะอาด มีมารยาทในการรับประทานอาหารไม่ยนืหรือเดินรับประทานอาหารและทิ้งขยะลงในถงั

ขยะเท่านั้น 

21. ไม่ใหน้กัเรียนใชส้ถานท่ีของโรงเรียนเป็นท่ีนดัพบกบับุคคลภายนอกแต่ถา้มีความจ าเป็นจริงๆ

นกัเรียนตอ้งแจง้ใหค้รูประจ าชั้นหรือครูฝ่ายปกครองทราบล่วงหนา้วา่ มีความจ าเป็นจะตอ้งพบใคร 

เพื่ออะไร ครูประจ าชั้นหรือครูฝ่ายปกครองจะเป็นผูพ้ิจารณาอนุญาตใหพ้บหรือไม่ให้พบก็ได ้

22. ถา้ผูป้กครองหรือนกัเรียนยา้ยท่ีอยู ่จะตอ้งแจง้ใหท้างโรงเรียนทราบภายใน 7 วนัโดยคดัส าเนา หรือ

ถ่ายส าเนาทะเบียนบา้นมาแสดงดว้ย 

23. นกัเรียนจะตอ้งมีผูป้กครองท่ีสามารถควบคุมดูแลตลอดเวลา ถา้นกัเรียนเปล่ียนผูป้กครองจะตอ้งมา 

แจง้ใหท้างโรงเรียนทราบภายใน 7 วนั 

24. เม่ือถึงเวลาเลิกเรียนนกัเรียนจะตอ้งรีบกลบับา้นทนัที 

25. กรณีทางโรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษหรือการฝึกซอ้ม ซ่ึงตอ้งใชเ้วลานอกเหนือวนัและเวลาเรียนปกติ 

จะมีหนงัสือขออนุญาตผูป้กครอง/หนงัสือแจง้ใหผู้ป้กครองทราบล่วงหนา้ทุกคร้ัง 



26. การมาโรงเรียนในวนัหยดุ ตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพ รัดกุมนกัเรียนหญิงไม่นุ่งกระโปรงหรือกางเกงสั้น  

และตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครองทุกคร้ัง 

27. นกัเรียนจะตอ้งท าความสะอาดหอ้งเรียนประจ าวนัตามท่ีครูประจ าชั้นก าหนด 

28. นกัเรียนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึนทุกคร้ัง 

29. นกัเรียนตอ้งรักษาช่ือเสียงของโรงเรียนไม่ประพฤติหรือปฏิบติัตนไปในทางท่ีสร้างความเส่ือมเสีย 

ใหก้บัโรงเรียน 

 ระเบียบการแสดงความเคารพ 

1. ภายในบริเวณโรงเรียน 

                  ๑.๑ นอกหอ้งเรียน 

                        ๑.๑.๑ เม่ือพบครูคร้ังแรก ใหน้กัเรียนไหวโ้ดยประนมมือแลว้ยกข้ึนพร้อมกบัคอ้มศรีษะลงให้

หวัแม่มือจรดปลายจมูกปลายน้ิวช้ีแนบระหวา่งคิ้ว ถา้ถือกระเป๋าหรือส่ิงของใหย้ืนกม้ศีรษะเล็กนอ้ย พบคร้ัง

ต่อไปใหย้นืตรงหนัหนา้เขา้หาครู 

                        ๑.๑.๒ เม่ือเดินพดูกบัครู หรือเดินตามหลงัตอ้งไม่เดินเสมอครู และไม่ควรเดินแซง  

ถา้จะเดินแซงตอ้งเดินกม้หนา้พองามแลว้เดินผา่น ไปตามลกัษณะมารยาทท่ีดีงามของคนไทย 

                        ๑.๑.๓ ในกรณีท่ีพบผูต้รวจเยีย่ม หรือผูท่ี้ควรท าความเคารพอ่ืนๆใหท้ าความเคารพ

เช่นเดียวกบัท่ีท าความเคารพครู 

                        ๑.๑.๔ ถา้อยูใ่นระหวา่งเดินแถวไม่ตอ้งท าความเคารพเม่ือเดินแถวผา่นครูหรือผูต้รวจเยีย่มให้

กม้ศรีษะคอ้มตวัเล็กนอ้ยแลว้เดินผา่น หลงัจากเดินผา่นแลว้ใหเ้ดินตวัตรงเหมือนเดิม 

     1.1.5  เม่ือครูพดูคุยสนทนา สอบถามกบันกัเรียนคนใด ใหน้กัเรียนคนนั้นหยดุและยนื

ตรงให้เรียบร้อย พดูคุย สนทนาตอบค าถามแลว้ท าความเคารพคุณครูเม่ือจบการสนทนา 

     1.1.6 เม่ือแต่งชุดลูกเสือ-ยวุกาชาด ใหแ้สดงความเคารพตามแบบของลูกเสือ-ยวุกาชาด 

                  ๑.๒ ในหอ้งเรียน 

                        ๑.๒.๑   เม่ือครูเขา้สอนทุกชัว่โมงหรือผูค้วรเคารพเขา้มาในห้องเรียนหวัหนา้หอ้งเรียน

บอก “นกัเรียนเคารพ” ใหน้กัเรียนทุกคนยนืตรงแลว้ไหวพ้ร้อมกล่าวค าวา่ “สวสัดีครับ/ค่ะ คุณครู”พร้อมกนั 

เม่ือไดรั้บค าสั่งจากผูรั้บความเคารพใหน้ัง่จึงนัง่ลง 

                        ๑.๒.๒   การถาม – ตอบในชัว่โมง ใหย้นืตรงพดูกบัครูแลว้ใหไ้หวเ้ม่ือเสร็จธุระ 

                        ๑.๒.๓   การเขา้หอ้งเรียนหรือออกนอกห้องในชัว่โมงเรียนตอ้งไดรั้บอนุญาตทุกคร้ัง 



                        ๑.๒.๔   เม่ือหมดชัว่โมงสอน เม่ือครูจะออกจากหอ้งให้หวัหนา้นกัเรียนบอก  

“นกัเรียนเคารพ” นกัเรียนยนืตรงแลว้ไหวพ้ร้อมกล่าวค าวา่ “ขอบคุณครับ/ค่ะ คุณครู”พร้อมกนั 

                        ๑.๒.๕   กรณีท่ีผูม้าตรวจเยีย่ม หรือผูท่ี้ควรท าความเคารพเขา้มาในห้องเรียนใหค้รูท่ีควบคุม

หอ้งเรียนอยูใ่นขณะนั้นเป็นผูบ้อกใหน้กัเรียนท าความเคารพ  

2. ภายนอกบริเวณโรงเรียน 

เม่ือพบครูใหท้  าความเคารพโดยยกมือไหว ้พร้อมกบักล่าวค าวา่ “สวสัดีครับ/ค่ะ”  

 ระเบียบการลา การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน และการขาดเรียน 

1. การขออนุญาตในเวลาเรียน 

                  1.1 ขออนุญาตไปท าธุระภายในโรงเรียนตอ้งขออนุญาตจากครูประจ าวชิาทุกคร้ังก่อนไป 

                  1.2 ขออนุญาตไปพบครูพยาบาลเม่ือป่วยตอ้งขออนุญาตครูประจ าชั้น/ประจ าวชิา 

                  1.3 ถา้มีความจ าเป็นจะออกนอกบริเวณโรงเรียนชัว่คราว แลว้จะกลบัเขา้มาเรียนตามปกติเม่ือท า

ธุระเสร็จแลว้ ตอ้งใหผู้ป้กครองมาขออนุญาตกบัครูประจ าชั้นพร้อมกบัลงช่ือไวใ้นสมุดขออนุญาต 

                  1.4 การลากลบับา้นก่อนเวลา หรือออกนอกบริเวณโรงเรียนแลว้จะไม่กลบัเขา้มาเรียนต่อในวนั

นั้นอีกใหผู้ป้กครองมาขออนุญาตกบัครูประจ าชั้นพร้อมกบัลงช่ือไวใ้นสมุดขออนุญาต 

                  1.5 การขออนุญาตและการลาเป็นสิทธ์ิเฉพาะตวัจะกระท าแทนกนัไม่ได ้ยกเวน้กรณีป่วยหนกั 

 

2. การลาหยุดเรียน 

2.1 ลากิจ ตอ้งยืน่ใบลากิจท่ีมีผูป้กครองลงนามรับรองใหค้รูประจ าชั้นทราบก่อน 

หยดุเรียน ๑ วนั หรือฝากมาใหถึ้งครูประจ าชั้นในวนัท่ีลาหยดุนั้นเป็นอยา่งชา้หรือโทรศพัทแ์จง้ใหค้รูประจ า

ชั้นทราบ 

2.2 ลาป่วย 1-2 วนัตอ้งยื่นใบลาป่วยท่ีมีผูป้กครองลงนามรับรองใหค้รูประจ าชั้นในวนัแรก

ท่ีมา 

โรงเรียนหรือฝากมาใหถึ้งครูประจ าชั้นในวนัท่ีลาป่วยหรือผูป้กครองโทรศพัทม์าแจง้ครูประจ าชั้น 

2.3 กรณีลาป่วยติดต่อกนั 3 วนัข้ึนไปตอ้งน าใบรับรองแพทยม์ามอบใหค้รูประจ าชั้นดว้ย  

หลงัจากหายป่วยและมาเรียนตามปกติแลว้หรือผูป้กครองแจง้ใหคุ้ณครูประจ าชั้นทราบดว้ยตนเอง 

2.4 ถา้นกัเรียนป่วยเป็นโรคติดต่อ เช่น ไขห้วดัใหญ่ ตาแดง คางทูม หดั อีสุกอีใส หา้ม

นกัเรียน 

มาโรงเรียนเพื่อป้องกนัการติดต่อไปยงันกัเรียนคนอ่ืนและใหผู้ป้กครองแจง้ใหค้รูประจ าชั้นทราบ 



2.5 กรณีประสบอุบติัเหตุหรือป่วยหนกัใหผู้ป้กครองแจง้ใหค้รูประจ าชั้นทราบ  

พร้อมใบรับรองแพทย(์ถา้มี) 

 

3. การขาดเรียน 

                  3.1 การขาดเรียนติดต่อกนัเกิน ๓ วนัผูป้กครองจะตอ้งมีจดหมายช้ีแจงเหตุผลหรือมาช้ีแจง 

ดว้ยตวัเองใหค้รูประชั้นทราบ 

                  3.2 การขาดเรียนติดต่อกนัเกิน ๗ วนั ผูป้กครองจะตอ้งมีหนงัสือช้ีแจงเหตุผล หรือมาช้ีแจง 

ใหท้างโรงเรียนทราบโดยด่วน 

 

4. การมาโรงเรียนสาย 

4.1 นกัเรียนท่ีมาโรงเรียนหลงัธงชาติข้ึนสู่ยอดเสาแลว้ (หลงัเวลา ๐๘.๐๐ น.) ถือวา่มา

โรงเรียน 

สาย ตอ้งแจง้เหตุผลกบัครูเวรดูแลนกัเรียนมาสายประจ าวนัหรือครูประจ าชั้น เพื่อท ากิจกรรมฝึกระเบียบ

วนิยั 

4.2 หากนกัเรียนมีกิจธุระจ าเป็นท่ีจะตอ้งมาโรงเรียนสาย ให้ผูป้กครองเขียนจดหมายขอ

อนุญาต 

หรือมาขออนุญาตดว้ยตนเองต่อครูประจ าชั้น  

 ระเบียบการเดินแถว 

1. การเขา้ห้องเรียน การเปล่ียนชัว่โมงเรียนการเขา้ห้องประชุม/อาคารอเนกประสงค ์

การพกัรับประทานอาหารกลางวนั และเวลาเลิกเรียน นกัเรียนตอ้งเดินเขา้แถวทุกคร้ัง 

2. ก่อนเดินแถวทุกคร้ังนกัเรียนทุกคนตอ้งเขา้แถวหนา้หอ้งท่ีเรียนหรือบริเวณท่ีเรียน 

แยกแถวชาย-หญิงใหเ้รียบร้อยแลว้จึงเดิน 

3. นกัเรียนทุกคนเดินแถวเรียงหน่ึงแยกชาย-หญิง ชิดขวามือ ตามแนวเส้นบนถนนท่ีโรงเรียนตีเส้นไว ้

อยา่งเป็นระเบียบ ไม่ส่งเสียงดงั ไม่วิง่ ไม่เล่นหรือหยอกลอ้กนั 

4. การข้ึนลงบนัไดใหชิ้ดขวาอยา่งเป็นระเบียบไม่ส่งเสียงดงั ไม่วิง่ ไม่เล่นหรือหยอกลอ้กนั 

5. นกัเรียนทุกคนตอ้งปฏิบติัตามกฎจราจรบนถนน 

 



 ระเบียบการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

1. ตอ้งเขา้เรียนใหต้รงเวลาทุกชัว่โมงตามตารางท่ีก าหนด ระหวา่งเวลาเรียน นกัเรียนจะตอ้งอยูใ่น

หอ้งเรียน หรือหอ้งท่ีจดัไวส้ าหรับชัว่โมงเรียนนั้น 

2. ตั้งใจเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ไม่ท าเสียงอึกทึกรบกวนชั้นเรียนอ่ืน ๆ ท่ีก าลงัเรียนอยู ่

3. ไม่วิง่หรือเล่นเกม เล่นอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล ในหอ้งเรียน ให้เล่นในท่ีท่ีจดัไว้

เท่านั้น 

4. รักษาความสะอาดของหอ้งเรียนและอาคารเรียน ไม่บว้นน ้ าลายเสมหะหรือทิ้งเศษกระดาษ ขยะ 

ส่ิงสกปรกลงบนพื้นหอ้ง พื้นอาคารเรียน ไม่โยนขยะหรือส่ิงของออกทางหนา้ต่าง หนา้ระเบียง 

และไม่ขีดเขียนขอ้ความ วาดภาพลงบนโตะ๊เกา้อ้ี พื้น ฝาผนงั ประตู หนา้ต่าง อาคารเรียนทุกแห่ง 

รวมทั้งห้องน ้าห้องส้วม หอ้งสมุดและเคร่ืองใชข้องโรงเรียน 

5. ไม่ปีนหรือนัง่บนลูกกรง ราวระเบียง ราวบนัได หรือขอบหนา้ต่าง ไม่เล่นบนอาคารเรียนเพราะท า

ใหเ้กิดอุบติัเหตุตกลงไปชั้นล่าง จะเป็นอนัตรายแก่นกัเรียนได ้

6. รักษาทรัพยสิ์น อุปกรณ์ ส่วนประกอบต่างๆของหอ้งเรียนและอาคารเรียน หากนกัเรียนท าของ

เสียหายจะตอ้งรายงานใหค้รูประจ าชั้นหรือครูเวรประจ าวนัทราบทนัที ถา้เกิดข้ึนโดยเจตนาหรือ  

ความคึกคะนอง นกัเรียนตอ้งชดใชค้่าเสียหายตามราคาปัจจุบนัในทอ้งตลาดถา้ผูท้  าความเสียหายไม่

รายงานแลว้ทราบภายหลงัตอ้งชดใชเ้ป็นสองเท่า 

 

7. รักษากิริยา วาจา และมารยาทใหเ้รียบร้อย 

8. ไม่รับประทานอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือของขบเค้ียวในเวลาเรียน 

9. ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากครูผูส้อนทุกคร้ังก่อนออกจากห้องเรียนและเขา้ห้องเรียน 

10. ลบกระดานใหส้ะอาดเรียบร้อย หลงัส้ินสุดการสอนแต่ละวชิา ไม่ตอ้งรอใหค้รูประจ าชั้นบอก 

11. นกัเรียนพกัผอ่นหรือนัง่ท างานในหอ้งเรียนในชัว่โมงวา่ง จะตอ้งช่วยกนัท าความสะอาด และ 

รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ส่งเสียงเอะอะรบกวนความสงบ 

12. การเดินบนอาคารเรียนและข้ึนลงบนัไดใหเ้ดินชิดขวาเสมอ ไม่ส่งเสียงดงั ไม่วิง่ ไม่เล่นหรือหยอก

ลอ้กนั 

 

 



 การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารในโรงอาหาร 

1. นกัเรียนทุกคนตอ้งเขา้แถว รับ/ซ้ือ อาหารทุกคร้ัง 

2. รับหรือตกัอาหารใหเ้พียงพอกบัการรับประทานของตนเอง 

3. เขา้นัง่โตะ๊รับประทานอาหารตามล าดบัก่อน-หลงัไม่วิง่ เล่นหรือหยอกลอ้กนั 

4. ไม่ท าอาหารตกหล่น หกเลอะเทอะ เม่ือท าอาหารตกหล่นหรือหกใหน้กัเรียนเก็บใหเ้รียบร้อย 

5. รับประทานอาหารดว้ยความสุภาพ เรียบร้อย 

6. ไม่พดูคุยส่งเสียงดงัหรือหยอกลอ้เล่นกนัในขณะรับประทานอาหาร 

7. รับประทานอาหารใหห้มด ถา้ไม่อ่ิมสามารถรับเพิ่มได ้

8. เม่ือรับประทานอาหารเสร็จแลว้ใหน้กัเรียนส ารวจดูบริเวณบนโตะ๊และใตโ้ตะ๊อาหาร 

ถา้มีเศษอาหารตกหล่นใหเ้ก็บใหเ้รียบร้อย  

9. น าเศษอาหารท่ีเหลือในถาดอาหารไปทิ้งในภาชนะรองรับเศษอาหาร 

แลว้น าถาดใส่อาหารไปวางบริเวณท่ีลา้งภาชนะท่ีโรงอาหารจดัเตรียมไวใ้หเ้ป็นระเบียบ 

10. หา้มน าอาหารทุกชนิดออกนอกโรงอาหาร 

11. หา้มน าภาชนะทุกชนิดออกนอกโรงอาหาร 

12. ไม่เล่นและส่งเสียงดงับริเวณโรงอาหาร 

13. ช่วยกนัรักษาความสะอาดในโรงอาหาร 

14. ไม่ท าลายหรือสร้างความเสียหายใหก้บับริเวณโรงอาหาร 

 

 ระเบียบการใช้บริการร้านค้าสวสัดิการ 

 1.  นกัเรียนทุกคนตอ้งเขา้แถวซ้ือสินคา้ 

2. ไม่ลกัขโมยสินคา้และไม่สร้างความเสียหายใหก้บัร้านคา้สวสัดิการ 

3. นกัเรียนตอ้งช่วยกนัรักษาความสะอาดบริเวณรอบๆร้านคา้สวสัดิการ 

4. ตอ้งทิ้งเศษถุงพลาสติกหรือเศษกระดาษใหล้งในถงัขยะ 

5. รับประทานอาหาร ขนม ในโรงอาหารและบริเวณท่ีก าหนด 

6. ไม่น าอาหาร ขนมไปรับประทานบนอาคารเรียน 

 

 

 



 ระเบียบการปฏิบัติตนในการใช้ห้องพุทธรักษา 

1. การเขา้ใชห้อ้งพุทธรักษาตอ้งมีครูควบคุมทุกคร้ัง 

2. เดินเขา้หอ้งพุทธรักษาอยา่งมีระเบียบ นัง่ตามท่ีคุณครูก าหนดไว ้

3. ไม่ส่งเสียงดงั ไม่เล่นหรือหยอกลอ้กนั ไม่น าอุปกรณ์กีฬาไปเล่นในหอ้งพุทธรักษา 

4. นกัเรียนตอ้งช่วยกนัรักษาความสะอาด ไม่ขีดเขียนทุกบริเวณของห้องพุทธรักษา 

5. ช่วยกนัรักษาและใชอุ้ปกรณ์ในหอ้งอยา่งระมดัระวงั 

6. ไม่ท าลายหรือสร้างความเสียหายใหก้บัองคป์ระกอบต่างๆและวสัดุ อุปกรณ์ในห้อง 

7. หลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรมแลว้นกัเรียนตอ้งเขา้แถวออกจากหอ้งอยา่งเป็นระเบียบหากมีเศษกระดาษ

หรือส่ิงของตกอยูบ่นพื้นใหน้กัเรียนเก็บออกมาดว้ย 

 ระเบียบการปฏิบัติตนในการใช้อาคารอเนกประสงค์ 

1. การใชอ้าคารอเนกประสงคต์อ้งมีคุณครูดูแล ควบคุม ทุกคร้ัง 

2. นกัเรียนตอ้งเดินแถวไปอาคารอเนกประสงคเ์ม่ือมีการใชอ้าคารอเนกประสงค์ 

3. ไม่ส่งเสียงดงัหรือวิง่เล่นดา้นในและบริเวณรอบอาคารอเนกประสงค ์

4. นกัเรียนตอ้งช่วยกนัรักษาความสะอาดดา้นในและบริเวณรอบอาคารอเนกประสงค ์

5. ไม่ขีดเขียนขอ้ความ รูปภาพ ทุกบริเวณของอาคารอเนกประสงค ์

6. หา้มนกัเรียนข้ึนบนเวทีในอาคารอเนกประสงคก่์อนไดรั้บอนุญาต 

7. นกัเรียนตอ้งช่วยกนัรักษาทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ของอาคารอเนกประสงค ์

8. ไม่ออกจากอาคารอเนกประสงค ์ก่อนไดรั้บอนุญาต 

9. หลงัจากเสร็จส้ินการประชุมหรือกิจกรรมแลว้นกัเรียนตอ้งออกจากอาคารอเนกประสงค ์

โดยการเดินแถวอยา่งเป็นระเบียบ 

 การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน ้า 

1. นกัเรียนตอ้งใส่รองเทา้ทุกคร้ังท่ีมาเขา้หอ้งน ้า 

2. เขา้หอ้งน ้าหอ้งส้วมตามล าดบัก่อนหลงั 

3. ไม่ใชห้อ้งส้วมนานเกินไป 

4. ไม่ควรเปล้ืองเคร่ืองแต่งกายบางส่วนก่อนท่ีจะเขา้ไปในห้องน ้า  

5. ใส่กลอนประตูเม่ือเขา้ห้องน ้ า หอ้งส้วมทุกคร้ัง 

6. ไม่ทิ้งเศษกระดาษ เศษถุงพลาสติกหรือ วสัดุใดๆลงในโถส้วม โถปัสสาวะ 

ใหทิ้้งวสัดุช าระหรือวสัดุอ่ืนลงในถงัขยะหรือภาชนะรองรับ  



7. ใชน้ ้าลา้งท าความสะอาดโถส้วมและโถปัสสาวะใหส้ะอาดทุกคร้ัง 

( ใหค้นท่ีใชค้นต่อไปเหมือนไดใ้ชเ้ป็นคนแรก ) 

8. ปิดน ้าใหส้นิททุกคร้ังหลงัจากเลิกใช ้

9. ไม่ควรใชน้ ้าจากอ่างลา้งหนา้ ลา้งตวั 

10. ควรใชน้ ้าอยา่งประหยดั ใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น ไม่น ามาสาดเล่น 

11. ไม่พดูคุยเสียงดงั ไม่พดูจาหยาบคาย ไม่วิง่เล่น ไม่หยอกลอ้เล่นกนัขณะใชห้้องน ้าห้องส้วม 

12. ไม่น าอุปกรณ์กีฬามาเล่นบริเวณหอ้งน ้าหอ้งส้วม 

13. ไม่มัว่สุมในบริเวณหอ้งน ้า หรือท ากิจกรรมอ่ืนในหอ้งน ้าและบริเวณห้องน ้า 

14. ช่วยกนัรักษาความสะอาดบริเวณห้องน ้าห้องส้วม 

15. ช่วยกนัรักษาอุปกรณ์ต่างของหอ้งน ้าห้องส้วมใหอ้ยูใ่นสภาพดีเสมอ 

16. ไม่ท าลายหรือสร้างความเสียหายใหก้บับริเวณและส่วนประกอบต่างๆของหอ้งน ้าหอ้งส้วม 

17. หา้มขีดเขียนขอ้ความ รูปภาพบนฝาผนงั ประตูและทุกบริเวณของห้องน ้า  

 ระเบียบการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในบริเวณของวดั 

1. หา้มนกัเรียนเขา้ไปในเขตของภิกษุสงฆ ์เช่น กุฏิ ท่ีพกั ศาลาท่ีพกั หอไตรศาลาตรีมุข ก่อนไดรั้บ

อนุญาต 

2. การเขา้ไปเรียนรู้หรือท ากิจกรรมในเขตของภิกษุสงฆต์อ้งมีคุณครูควบคุม ดูแลทุกคร้ังและตอ้งแจง้

ใหท้างวดัทราบทุกคร้ัง 

3. การเขา้ไปท ากิจกรรมในวดันกัเรียนตอ้งเดินแถวไปอยา่งเป็นระเบียบ 

4. ไม่ส่งเสียงดงั ไม่วิง่ ไม่หยอกลอ้เล่นกนั ไม่พดูค าหยาบ ในบริเวณวดั 

5. หา้มน าอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดไปเล่นในบริเวณวดัโดยเด็ดขาด 

6. นกัเรียนตอ้งช่วยกนัรักษาความสะอาดบริเวณต่างๆของวดั 

7. ทิ้งขยะลงในถงัขยะไม่ซุกตามตน้ไม ้พุม่ไม ้โตะ๊หรือซอกมุมต่างๆ 

8. ไม่ท าลายหรือสร้างความเสียหายใหก้บัตน้ไม ้ทรัพยสิ์นอาคารส่ิงก่อสร้างของวดั 

 

 ระเบียบการใช้โทรศัพท์มือถือ แทบ็เลต็ อุปกรณ์ฟังเพลง เคร่ืองมือส่ือสารอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

1. ไม่น าโทรศพัทมื์อถือแทบเล็ตอุปกรณ์ฟังเพลงเคร่ืองมือส่ือสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามาโรงเรียนเพราะจะท าใหน้กัเรียนไม่ตั้งใจเรียนไม่ปลอดภยัหากเกิดการสูญหายทาง

โรงเรียนจะไม่รับผดิชอบทุกกรณี 



2. หากนกัเรียนน าอุปกรณ์ดงักล่าว มาโรงเรียนและพบวา่ มีประพฤติกรรมการใชท่ี้เป็นอุปสรรคต่อ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้และสร้างความไม่ปลอดภยัใหก้บันกัเรียน เช่น เล่นเกมส์ ฟังเพลง เล่น

เฟสบุค๊ 

เล่นไลน์ในเวลาเรียน ติดต่อกบัผูอ่ื้นท่ีไมใช่ผูป้กครอง หลบเล่ียงการเรียน เสียบปลัก๊ชาร์จแบตเตอร่ี 

ฯลฯ ครูประจ าชั้น/ประจ าวชิา สามารถยดึและใหผู้ป้กครองมารับคืนดว้ยตวัเองเท่านั้น 

 ระเบียบการปฏิบัติตนในการไปศึกษาและท ากจิกรรมนอกสถานที่ 

๑. นกัเรียนตอ้งน าใบขออนุญาตผูป้กครองไปใหผู้ป้กครองและน าใบอนุญาตของผูป้กครองในการน า

นกัเรียนไปศึกษานอกสถานท่ีมาใหโ้รงเรียนก่อนวนัไป 

๒. นกัเรียนตอ้งแต่งเคร่ืองแบบนกัเรียนหรือแต่งกายตามขอ้ตกลงของครูท่ีควบคุมนกัเรียนและตอ้ง

เรียบร้อยอยูต่ลอดเวลา 

๓. ประพฤติปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการเป็นนกัเรียนและเช่ือฟังอยูใ่นโอวาทของครูผูค้วบคุมอยา่ง

เคร่งครัด 

๔. รวมแถวก่อนออกและเม่ือกลบัถึงโรงเรียน เพื่อรายงานตวัต่อครูผูค้วบคุมก่อนออกเดินทางไปและ

ก่อนกลบับา้น การกลบับา้นตอ้งไดรั้บอนุญาตจากครูผูค้วบคุมก่อน 

๕. ข้ึนและลงจากรถดว้ยความเรียบร้อย และตั้งอยูใ่นความสงบในเม่ือเดินทาง ไม่ท าการใดๆอนัเป็น

เหตุให้เกิดอนัตราย  

๖. เขา้ชมสถานท่ีและกิจกรรมในสถานท่ีต่างๆดว้ยอาการส ารวม ในกรณีท่ีตอ้งพบเจา้ของสถานท่ีน า

ชม จะตอ้งตั้งแถวรอรับการน าชมและตั้งแถวกล่าวขอบคุณเม่ือเขา้ชมเรียบร้อยแลว้ 

๗. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีน าชม ตอ้งตั้งใจฟังค าอธิบายและปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีอยา่ง

เคร่งครัด 

๘. ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ และแสดงอาการอ่ืนท่ีไม่เหมาะสมแก่การเป็นนกัเรียนหรือการกระท าในส่ิง

เป็นการเสียช่ือเสียงแก่ทางโรงเรียน 

๙. ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัและระเบียบในการใชส้ถานท่ีต่างๆตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ระเบียบการปฏิบัติการขออนุญาตไว้ผมยาว 

1. นกัเรียนท่ีจะขออนุญาตไวผ้มยาวไดมี้ 2 กรณีเท่านั้นคือ 

          กรณีท่ี 1 ผมฟูและหยกิงอมาก           กรณีท่ี 2 อยูใ่นชมรมนาฏศิลป์ 

2. นกัเรียนท่ีมีความประสงคจ์ะไวผ้มยาวทั้ง 2 กรณี ตอ้งใหผู้ป้กครองมาเขียนค าร้องขอไวผ้มยาวท่ี 

ครูประจ าชั้น 

3. การขออนุญาตไวผ้มยาวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูป้กครอง ครูประจ าชั้น รองผูอ้  านวยการ

โรงเรียน 

ฝ่ายบริหารทัว่ไปก่อนทุกคร้ัง 

4. ผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูอ้นุญาตใหไ้วผ้มยาว 

5. นกัเรียนท่ีไดรั้บอนุญาตไวผ้มยาวตอ้งหวมีดัรวบหรือถกัเปียใหเ้รียบร้อยใชย้างรัดผมสีด าหรือโบวสี์

กรมท่า สีเขียวของโรงเรียน ไม่มีลวดลาย  หากไม่เรียบร้อยสามารถพิจารณายกเลิกการไวผ้มยาวได ้

6. การขออนุญาตไวผ้มยาวมีระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 

 ระเบียบการแต่งกาย 

1. นักเรียนช้ันอนุบาล 

1.1 นักเรียนชาย 

- ผมตดัผมทรงนกัเรียน ดา้นขา้งตดัสั้นเกรียนติดหนงัศรีษะดา้นบนสั้น 

ดา้นหนา้ยาวไม่เกิน 3ซม. ไม่ยอ้มสี ไม่ใส่น ้ามนั เจลหรือเคร่ืองส าอางใด ๆ ทั้งส้ิน  

- เลบ็ เล็บมือ เล็บเทา้ ตอ้งตดัสั้น ไม่ทาสีและสะอาดอยูเ่สมอ 

- เส้ือนักเรียนตามแบบฟอร์มของโรงเรียนปักอกัษรยอ่ ว.ย. และเลขประจ าตวัไวห้นา้อก

ดา้นขวาดา้นซา้ยเหนือกระเป๋าบรรทดับนปักช่ือ-สกุลเป็นภาษาไทยรองลงมาเป็นช่ือ-สกุล

ภาษาองักฤษ 

ดว้ยดา้ยหรือไหมสีน ้าเงิน ปักดาวสีเขียวไวด้า้นบนช่ือ-สกุลภาษาไทยอนุบาล1 ปักดาว 1 ดวง 

อนุบาล2 ปักดาว 2 ดวง 

- กางเกงนักเรียนลายสก๊อตตามแบบฟอร์มของโรงเรียน 

- ชุดพลศึกษาเส้ือยดืและกางเกงวอร์มสีส้ม- เขียว ตามแบบของโรงเรียน ถุงเทา้สีขาว  

รองเทา้ผา้ใบสีขาวไม่มีลวดลาย 



- ชุดอนุรักษ์ไทย เส้ือลายอนุรักษไ์ทยตามแบบของโรงเรียน กางเกงนกัเรียน ถุงเทา้รองเทา้ 

นกัเรียนใชใ้ส่ในทุกวนัศุกร์ 

- กระเป๋า ตามแบบของโรงเรียน 

- รองเท้านักเรียน ใส่กบัชุดนกัเรียน ชุดอนุรักษไ์ทยเป็นรองเทา้หนงัหุม้ส้นสีด าไม่มีลวดลาย 

- รองเท้าพลศึกษาใส่กบัชุดพลศึกษาเป็นรองเทา้ผา้ใบสีขาวไม่มีลวดลาย 

- ถุงเท้า สีขาวเรียบไม่มีลวดลายสั้นคลุมเหนือขอ้เทา้เล็กนอ้ย 

1.2 นักเรียนหญงิ 

- ผมตดัผมทรงนกัเรียน ตดัสั้นเสมอระดบัต่ิงหู ดา้นหลงัยาวเสมอระดบัตน้คอ หา้มดดัผม  

หรือมว้นผม หรือซอยผม ให้ผดิไปจากธรรมชาติ และหา้มใชเ้คร่ืองส าอางใด ๆ ทั้งส้ิน  

- เลบ็ เล็บมือ เล็บเทา้ ตอ้งตดัสั้น ไม่ทาสีและสะอาดอยูเ่สมอ 

- เส้ือนักเรียนตามแบบฟอร์มของโรงเรียนปักอกัษรยอ่ ว.ย. และเลขประจ าตวัไวห้นา้อก

ดา้นขวาดา้นซา้ยเหนือกระเป๋าบรรทดับนปักช่ือ-สกุลเป็นภาษาไทยรองลงมาเป็นช่ือ-สกุล

ภาษาองักฤษ 

ปักดาวสีเขียวไวด้า้นบนช่ือ-สกุลภาษาไทยอนุบาล1 ปักดาว 1 ดวงอนุบาล2 ปักดาว 2 ดวง 

- กระโปรงนักเรียนลายสก๊อตตามแบบฟอร์มของโรงเรียน 

- ชุดพลศึกษาเส้ือยดืและกางเกงวอร์ม สีส้ม- เขียว ตามแบบของโรงเรียนถุงเทา้สีขาว  

รองเทา้ผา้ใบสีขาวไม่มีลวดลาย 

- ชุดอนุรักษ์ไทย เส้ือลายอนุรักษไ์ทยตามแบบของโรงเรียน กระโปรงนกัเรียน ถุงเทา้ 

รองเทา้ 

นกัเรียนใชใ้ส่ในทุกวนัศุกร์ 

- กระเป๋า ตามแบบฟอร์มของโรงเรียน 

- รองเท้านักเรียน  ใส่กบัชุดนกัเรียน ชุดอนุรักษไ์ทย เป็นรองเทา้หนงัหุม้ส้นสีด าไม่มี

ลวดลาย 

- รองเท้าพลศึกษา ใส่กบัชุดพลศึกษาเป็นรองเทา้ผา้ใบสีขาวไม่มีลวดลาย 



- ถุงเท้า สีขาวเรียบไม่มีลวดลายสั้นคลุมเหนือขอ้เทา้เล็กนอ้ย 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6 

2.1 นักเรียนชาย 

- ผมตดัผมทรงนกัเรียน ดา้นขา้งตดัสั้นเกรียนติดหนงัศรีษะดา้นบนสั้น 

ดา้นหนา้ยาวไม่เกิน 4 ซม. ไม่ยอ้มสี ไม่ใส่น ้ามนั เจลหรือเคร่ืองส าอางใด ๆ ทั้งส้ิน  

- เลบ็ เล็บมือ เล็บเทา้ ตอ้งตดัสั้น ไม่ทาสีและสะอาดอยูเ่สมอ 

- เส้ือนักเรียนเป็นเส้ือแขนสั้นสีขาว คอปกไม่มีลวดลาย มีกระเป๋าท่ีหนา้อกดา้นซา้ย 1 

กระเป๋า 

มีความยาวเหนือพบัขอ้ศอก 5 ซม.และปักช่ือ  นามสกุลใหเ้รียบร้อยดว้ยดา้ยหรือไหมสีน ้าเงิน 

ขนาดไม่เกิน 1 ซม.ดา้นขวาของเส้ือปักช่ือยอ่โรงเรียนตามแบบของโรงเรียน (ว.ย.) ดว้ยดา้ยหรือ

ไหม 

สีน ้าเงินและปักเลขประจ าตวัของนกัเรียนดว้ยเลขไทยใตช่ื้อยอ่ของโรงเรียนดว้ยดา้ยหรือไหมสีน ้า

เงิน 

ปักรูปดาว 5 แฉก ตามระดบัชั้นท่ีตนเองเรียนอยู ่ดงัน้ี 

 ป.1-3 ปักดาวท่ีปกเส้ือดา้นซา้ย สีน ้าเงิน 

   ป.1 จ านวน 1 ดาว 

  ป.2 จ านวน 2 ดาว  

   ป.3 จ านวน 3 ดาว  

 ป.4-6 ปักดาวท่ีอกเส้ือดา้นซา้ยของเส้ือ ดว้ยดา้ยสีส้ม 

   ป.4 จ านวน 1 ดาว  

   ป.5 จ านวน 2 ดาว  

   ป.6 จ านวน 3 ดาว  

   -   กางเกงนักเรียนเป็นกางเกงขาสั้น สีกากีไม่พบัปลายขา มีกระเป๋าพบัตามแนวตะเข็บกางเกง

ขา้งละ 1 กระเป๋า เวลายนืตรงขากางเกงไม่กวา้งหรือไม่แคบจนเกินไป เวลาสวมใหท้บัชายเส้ือไว้

ใหเ้รียบร้อย 

- เข็มขัดหนงัสีน ้าตาลแบบลูกเสือ หรือหวัเหล่ียม ร้อยท่ีหูกางเกงใหเ้รียบร้อย 

- รองเท้านักเรียนรองเทา้ผา้ใบสีน ้าตาลหุม้ส้นชนิดผกูเชือกไม่มีลวดลาย 



-    ถุงเท้า ถุงเทา้สั้นคลุมเหนือขอ้เทา้สีเดียวกบัรองเทา้ 

- ชุดลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ชุดลูกเสือส ารอง 

                   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ชุดลูกเสือสามญั 

 

-    ชุดพลศึกษา เส้ือยดื กางเกงวอร์ม สีส้ม- เขียว ตามแบบของโรงเรียน ถุงเทา้ รองเทา้นกัเรียน 

- ชุดอนุรักษ์ไทย เส้ือลายอนุรักษไ์ทยตามแบบของโรงเรียน กางเกงนกัเรียน ถุงเทา้ รองเทา้ 

นกัเรียนใชใ้ส่ในทุกวนัศุกร์ 

 

 2.2 นักเรียนหญงิ  

- ผมทรงนกัเรียน ตดัสั้นเสมอระดบัต่ิงหู ดา้นหลงัยาวเสมอระดบัตน้คอหา้มดดัผมหรือ 

มว้นผมหรือซอยผม ใหผ้ิดไปจากธรรมชาติ และหา้มใชเ้คร่ืองส าอางใดๆ ทั้งส้ิน 

       - เลบ็ เล็บมือ เล็บเทา้ ตอ้งตดัสั้น ไม่ทาสีและสะอาดอยูเ่สมอ 

               - เส้ือเป็นเส้ือแขนสั้นคอปกสีขาว ไม่มีลวดลาย แบบนกัเรียนสามญัของกระทรวงศึกษาธิการ 

มีกระเป๋าท่ีชายเส้ือดา้นล่าง 2 ใบ ปักช่ือยอ่โรงเรียน เลขประจ าตวัของนกัเรียน ปักช่ือนกัเรียน 

ปักดาว 5แฉกตามชั้นเรียน แบบเดียวกบันกัเรียนชาย 

- ผ้าผูกคอ(โบว์)สีกรมท่า(น ้าเงินด า) ตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการ เวลาสวมใหอ้ยูใ่ตป้ก

เส้ือ 

- รองเท้านักเรียนหนงัสีด าหุม้ส้นปลายมนมีสายรัดหลงัเทา้ไม่มีลวดลาย 

- รองเท้าพลศึกษา รองเทา้ผา้ใบสีขาวมีเชือกผกูสีเดียวกบัรองเทา้ไม่มีลวดลาย 

- ถุงเท้า  ถุงเทา้สั้นสีขาวไม่มีลวดลาย พบัเสมอขอ้เทา้ 

-   ชุดยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ชุดยวุกาชาด ระดบั1 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ชุดยวุกาชาด ระดบั2 

-  ชุดพลศึกษา เส้ือยดื กางเกงวอร์ม สีส้ม- เขียว ตามแบบของโรงเรียน ถุงเทา้ รองเทา้พลศึกษา 

-   ชุดอนุรักษ์ไทย เส้ือลายอนุรักษไ์ทยตามแบบของโรงเรียน กระโปรงนกัเรียน ถุงเทา้  

รองเทา้นกัเรียนใชใ้ส่ในทุกวนัศุกร์ 

 



เคร่ืองแบบของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชดุนักเรยีน

นกัเรยีน 

ชดุพลศกึษา

ศกึษา 

ชดุอนรุกัษไ์ทย 



เคร่ืองแบบนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชดุนักเรยีน ชดุลูกเสอื –ยุวกาชาด

กาชาด 

ชดุพลศกึษา ชดุอนรุกัษไ์ทย 



เคร่ืองแบบนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชดุนักเรยีน ชดุลูกเสอื –ยุวกาชาด

กาชาดกาชาด 

ชดุพลศกึษา 
ชดุอนรุกัษไ์ทย 



ผู้ปกครองจะช่วยได้อย่างไร 

 

ผู้ปกครองสามารถทีจ่ะช่วยให้ประสบผลส าเร็จได้ด้วยการสนับสนุน ดังต่อไปนี ้

1. ไม่เร่งรัดใหโ้รงเรียนสอนหนงัสือในระดบัชั้น อนุบาล แต่ใหโ้รงเรียนฝึกเด็กใหท้  างานร่วมกนั รู้จกัเล่น 

และท างานร่วมกนั ท างานให้เกิดความพร้อมในดา้นต่าง ๆ 

2. สนบัสนุนช่วยเหลือในการจดัอุปกรณ์วสัดุใหแ้ก่นกัเรียนเพื่อน าไปใชใ้นการเรียนภาคปฏิบติัของนกัเรียน 

3. แสดงความสนใจในการเรียนของเด็กดว้ยการซกัถามผลการเรียน ช่วยเสนอแหล่งคน้ควา้เพิ่มเติมให้

นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติังานต่าง ๆ เอง 

4. หาโอกาสไปพบ สนทนากบัครูเพื่อร่วมมือในการส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของ 

นกัเรียน 

5. ปฏิบติัเป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งในดา้นการท างานและการอยูร่่วมกนัในสังคม ตลอดจนการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น

พลเมืองดี และการปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าทีข่องนักเรียน 

1. เช่ือฟังครู  อาจารย ์ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนั 

2. มีความกตญัํูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

3. ตอ้งรักใคร่สามคัคีกลมเกลียว ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนั นกัเรียนรุ่นนอ้งตอ้งเช่ือฟังนกัเรียนรุ่นพี่ 

ส่วนนกัเรียนรุ่นพี่ตอ้งใหก้ารช่วยเหลือและเมตตานกัเรียนรุ่นนอ้ง 

4. ตอ้งรักษาความสะอาดห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน ้า ห้องส้วม ตลอดจนบริเวณโรงเรียน 

     ทุกแห่ง 

5. ตอ้งมีมารยาทอนัดีงาม พดูจาไพเราะอ่อนหวาน มีมารยาทในการเดิน ยนื นัง่ คุย และ  

รับประทานอาหาร 

6. ตอ้งตั้งใจเล่าเรียน ไม่หนีเรียน รู้จกัคิดเป็น ท าเป็น และแกไ้ขปัญหาได ้

7. นกัเรียนตอ้งประพฤติปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน 

8. นกัเรียนทุกคนตอ้งรู้จกัเสียสละเพื่อส่วนรวม 

9. นกัเรียนทุกคนตอ้งซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น เก็บของไดต้อ้งน าส่งใหก้บัโรงเรียนเพื่อประกาศหา

เจา้ของ 

10.นกัเรียนทุกคนตอ้งร่วมมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึน 

11.นกัเรียนท่ีเขา้มาในบริเวณโรงเรียนแลว้ จะออกนอกบริเวณโรงเรียนไม่ได ้ผูใ้ดฝ่าฝืนถือวา่มีความผดิ

ตามระเบียบวา่ดว้ยการขาดเรียน 

12.นกัเรียนตอ้งช่วยกนั รักษาทรัพยสิ์นของโรงเรียน ไม่ท าลายไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

13.นกัเรียนตอ้งใชว้าจาสุภาพไม่ส่งเสียงดงั หรือใชถ้อ้ยค าหยาบคาย ไม่วา่จะเป็นภายในหรือภายนอก

โรงเรียน 

14.นกัเรียนตอ้งไม่ซ้ืออาหารนอกบริเวณโรงเรียน 

15.นกัเรียนตอ้งไม่ทิ้งขยะ เศษกระดาษหรือเศษอาหารในท่ีทัว่ไป ตอ้งทิ้งในท่ีทางโรงเรียนจดัไวใ้หแ้ละ

เม่ือเป็นขยะภายในโรงเรียนตอ้งช่วยกนัเก็บ เพื่อฝึกนิสัยใหรั้กความสะอาด 

 



16.นกัเรียนไม่ควรออกนอกบริเวณโรงเรียนไปกบัคนแปลกหนา้ท่ีมาชกัชวน ถา้มีกรณีเช่นน้ีเกิดข้ึนใหแ้จง้

กบัครูเวรประจ าวนัแต่ละวนั หรือผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายปกครองทราบเป็นการด่วน 

17.หา้มนกัเรียนรับส่ิงของจากบุคคลภายนอกถา้มีกรณีเช่นน้ีเกิดข้ึนใหแ้จง้ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายปกครอง

ทราบเป็นการด่วน 

18.นกัเรียนท่ีมาติดต่อกบัทางโรงเรียนระหวา่งปิดภาคเรียนใหม้าติดต่อในวนัราชการหรือวนัเวลาท่ี

โรงเรียนนดัหมาย จะตอ้งแต่งเคร่ืองแบบนกัเรียนให้เรียบร้อย 

 

การจัดกจิกรรมการเรียนช้ันอนุบาล 

กจิกรรมประจ าวนั 

07.30 - 08.00 น. รับเด็กเป็นรายบุคคล บนัทึกค าพดูเด็กพาเด็กไปห้องน ้า 

08.00 - 08.30 น.  เขา้แถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ 

08.30 - 08.50 น.  ส ารวจการมาโรงเรียน  สนทนาและตรวจสุขภาพ 

08.50 - 09.10 น.  การเคล่ือนไหวและจงัหวะ 

09.10 - 10.00 น.  กิจกรรมสร้างสรรคแ์ละการเล่นตามมุม 

10.00 - 10.10 น.  พกั เขา้หอ้งน ้า ลา้งมือ รับประทานอาหารวา่ง 

10.10 - 10.30 น.  กิจกรรมในวงกลม 

10.30 - 10.50 น.  เล่นกลางแจง้ 

10.50 - 11.50 น.  ลา้งมือรับประทานอาหารกลางวนั 

11.50 - 14.00 น.  นอนพกัผอ่น 

14.00 - 14.20 น.  เก็บท่ีนอนไปหอ้งน ้า ลา้งหนา้ 

14.20 - 14.40 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

14.40 - 15.00 น.  เกมการศึกษา 



ตารางกจิกรรมประจ าวนัโรงเรียนวดัคูยาง  

ล าดับที ่ เวลา กจิกรรม เพลง ครูผู้รับผดิชอบ นักเรียน
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

1 07.20 - 
07.45 

5 ส. ตามเขตรับผดิชอบ -อาเซียน 
-คุณธรรม 
-วนัส าคญั 
  ฯลฯ 

ครูประจ าชั้น 
ครูเวรประจ าวนั 
ครูพิเศษ 

นกัเรียนเวร
ประจ าวนั 

สภานกัเรียน 

ครูเวรตาม 
ค าสั่ง 
นกัเรียนเวร 
ประจ าวนั 
ท่ีครูมอบหมาย 

2 07.45 - 
07.50 

ปฏิบติัภารกิจส่วนตวั 
-ท าความสะอาดร่างกาย 
-จดัหา จดัช้ือวสัดุ
อุปกรณ์ 
เคร่ืองเขียนแบบเรียน 
ท่ีตอ้งใชใ้นกิจกรรม 
การเรียนประจ าวนั 

เพลงมาร์ช 
โรงเรียน 
 

ครูเวรประจ าวนั 
ครูประจ าชั้น 

นกัเรียนทุกคน  

3 07.50 - 
08.10 

เขา้แถวปฏิบติักิจกรรม 
ภาคเชา้ 
 
เดินเขา้หอ้งเรียน 

เพลงชาติ 
และเพลงท่ี
เก่ียวขอ้ง 
เพลง
โรงเรียน 

ครูเวรประจ าวนั 
ครูทุกคน 

สภานกัเรียน 
นกัเรียนทุกคน 

 

4 08.10 - 
08.15 

สูตรคูณเพลินเพลง เพลง 
สูตรคูณ 

ครูประจ าชั้น 
ครูเวรประจ าวนั 

นกัเรียนทุกคน  

5 08.15 - 
08.30 

โทรทศัน์เพื่อการศึกษา  
ICTสายชั้น  

ส่ือตาม
เน้ือหา 

ประธานสายชั้นครู 
ประจ าชั้น 

นกัเรียนทุกคน  

6 08.30 - 
11.30 

เร่ิมเรียนตามตาราง  ครูประจ าชั้นครูผูส้อน
ประจ าชัว่โมง 

นกัเรียนทุกคน  

7 11.30 - 
12.15 

พกัรับประทานอาหาร  บุคลากรทุกคน นกัเรียนทุกคน  

8 12.15 - 
12.20 

กิจกรรม 2 นาทีท าความ
ดีเพื่อโรงเรียน 

เพลงวดัคูยาง 
สร้างสรรค ์ 
2 รอบ 

ประธานสายชั้นครู 
ประจ าชั้น 
ครูพิเศษ 

สภานกัเรียน 
นกัเรียนทุกคน 

 



9 12.20 - 
12.30 

10 นาทีคดัและเขียนก่อน 
ข้ึนเรียนภาคบ่าย 

 ประธานสายชั้นครู 
ประจ าชั้น 

นกัเรียนทุกคน  

10 12.30 - 
15.30 

เร่ิมเรียนตามตารางเรียน  ครูประจ าชั้นครูผูส้อน
ประจ าชัว่โมง 

นกัเรียนทุกคน  

11 15.30-
16.30 

เลิกเรียน ปล่อยกลบับา้น  ครูประจ าชั้น   

ตารางปฏิบัตกิจิกรรมภาคเช้าโรงเรียนวดัคูยาง 

วนั เวลา กจิกรรม 
วนัจนัทร์  
  ถึง 

วนัศุกร์ 

 
07.๒0น. –07.4๕น. 

ปฏิบติักิจกรรม 5 ส. ตามเขตรับผดิชอบ   
(เปิดเพลงคุณธรรม/เพลงตามเทศกาลวนัส าคญัระหวา่งปฏิบติักิจกรรม ) 
 

วนัจนัทร์  
วนัพุธ 
วนัศุกร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.45 น. 
 
07.50 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 08.15 น.  
08.15-08.30 น. 

เปิดเพลงมาร์ชโรงเรียนเพื่อเป็นสัญญาณให้นกัเรียนไปเขา้แถวพร้อมกนั
ท่ีสนามฟุตบอล 
- นกัเรียนเขา้แถวพร้อมกนัอยา่งเป็นระเบียบ  
- นกัเรียนท าความเคารพคุณครู   
 - รุ่นนอ้งท าความเคารพรุ่นพี่ 
 - เคารพธงชาติ 
 - สวดมนตไ์หวพ้ระแบบสั้น 
 - กล่าวค าแผเ่มตตา (ประสานมือโดยอตัโนมติั) 
 - รายงานผลการปฏิบติักิจกรรม 5 ส. 
 - ครูเวรประจ าวนั/ผูบ้ริหาร ใหค้  าอบรมแจง้ข่าวสารกบันกัเรียน 
 - เดินแถวเขา้ห้องเรียนอยา่งเป็นระเบียบ 
 - เปิดโทรทศัน์เพื่อการศึกษา 
 - กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรมสร้างสมาธิก่อนการเรียนรู้ 
 - กิจกรรมสูตรคูณพาเพลิน  
 - จบกิจกรรมภาคเชา้ 
 - โทรทศัน์เพื่อการศึกษา ICT ในสายชั้น 

วนัองัคาร 
วนัพฤหสับดี 
(วนัท่ีไม่

07.45 น. 
 
07.50 น. 

- เปิดเพลงมาร์ชโรงเรียนเพื่อเป็นสัญญาณใหน้กัเรียนเขา้แถวพร้อมกนัท่ี
หนา้ชั้นเรียน 
- นกัเรียนเขา้แถวพร้อมกนัอยา่งเป็นระเบียบ 



สามารถเขา้
แถวท่ีสนาม
ฟุตบอลได)้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.15 น. 
08.15-08.30 น. 

- นกัเรียนท าความเคารพคุณครู 
- รุ่นนอ้งท าความเคารพรุ่นพี่ 
- เคารพธงชาติ 
- สวดมนตไ์หวพ้ระแบบสั้น 
- กล่าวค าแผเ่มตตา (ประสานมือโดยอตัโนมติั) 
- นกัเรียนเขา้ห้องเรียน เปิดโทรทศัน์เพื่อการศึกษา 
- รายงานผลการปฏิบติักิจกรรม 5 ส. 
- ครูเวรประจ าวนั/ผูบ้ริหาร ใหค้  าอบรมแจง้ข่าวสารกบันกัเรียน 
- ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนพร้อมกนั 
- กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรมสร้างสมาธิก่อนการเรียนรู้ 
- กิจกรรมสูตรคูณพาเพลิน  
- จบกิจกรรมภาคเชา้ 
- โทรทศัน์เพื่อการศึกษา ICT ในสายชั้น โฮมรูม 

   

 

 

 

 

 

 

 



 


