ปี การศึกษา 2561

คานา
คู่มือนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดคูยาง เล่มนี้จดั ทาขึ้นเพื่อให้ผปู ้ กครองและนักเรี ยนได้
ศึกษาข้อมูล ระเบียบปฏิบตั ิของโรงเรี ยนวัดคูยาง ให้นกั เรี ยนนาไปปฏิบตั ิเมื่ออยูใ่ นโรงเรี ยน
และให้ผปู ้ กครองช่วย ติดตาม กากับ ดูแล เพื่อช่วยพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสู ตรสถานศึกษาและตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกาหนด อยูใ่ นโรงเรี ยนด้วย
ความปลอดภัยปลูกฝังสร้างเสริ มคุณลักษณะนิสัย
อันดีงามให้เกิดกับผูเ้ รี ยนสร้างความสง่างามให้กบั โรงเรี ยนและสร้างความภาคภูมิใจให้กบั ผูท้ ี่
สาเร็จการศึกษาจากโรงเรี ยนแห่งนี้ สามารถดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข เติบโต
เป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
โรงเรี ยนวัดคูยางมีความคาดหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์กบั ผูป้ กครองและ
นักเรี ยน
เพื่อเสริ มสร้างวินยั ให้เกิดกับตนเอง อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เป็ นผูป้ ระสบความสาเร็จในชีวติ อย่างเต็มภาคภูมิ รักษาเกียรติยศชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนวัดคูยาง
ให้คงอยูส่ ื บไป
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ประวัตโิ รงเรียนวัดคูยาง
โรงเรี ยนวัดคูยาง ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2444 โดยพระธรรมาธิมุตมุนี (กลึง) เจ้ าคณะจังหวัด
ได้ชกั ชวนชาวบ้านจัดตั้งขึ้น ใช้ชื่อว่า“วัชรราษฎร์ ” ดารงอยูไ่ ด้ดว้ ยเงินศึกษาพลี มีพระภิกษุเป็ น
ผูส้ อน โดยโรงเรี ยนขึ้นกับศึกษามณฑล นครสวรรค์
พ.ศ. 2454ได้ข้ ึนกับกระทรวงธรรมการ เปิ ดสอนชั้นประโยคมูล ชั้นประถมปี ที่ 1-4
พ.ศ. 2473โรงเรี ยนได้เปิ ดสอน ระดับมัธยมศึกษา และได้ยา้ ยไปอยูส่ ถานที่ใหม่ส่วน
โรงเรี ยนประถมศึกษาได้ยบุ เลิกไปรวมกับโรงเรี ยนวัดบาง หรื อ(เทศบาล 1)
พ.ศ. 2487 โรงเรี ยนวัดคูยาง ได้จดั ตั้งขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อ 17 เมษายน 2487
โดยอาเภอเป็ นผูจ้ ดั ตั้งดารงโรงเรี ยนอยูด่ ว้ ยเงินประถมศึกษาทั้งนี้เพื่อเป็ นการแบ่งเบาการแออัด
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดบาง เปิ ดสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-4 โดยใช้ชื่อว่า“โรงเรียนวัดคูยาง”
(เทศบาล 2) ใช้ศาลาการเปรี ยญของวัดคูยาง เป็ นสถานที่เรี ยน
พ.ศ. 2504 โรงเรี ยนเปิ ดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการเปิ ดโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโรงเรี ยนวัดคูยาง และ
วันที่ 22 มิถุนายน 2521 ประกาศยุบโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโรงเรี ยนวัดคูยาง โดยโอน
ให้แก่ โรงเรี ยนวัชรวิทยา
จาก พ.ศ. 2487 มีครู เพียง 4 คน และได้เจริ ญก้าวหน้าจนปั จจุบนั

ระเบียบโรงเรียนวัดคูยาง
ว่ าด้ วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนวัดคูยาง
ปี พุทธศักราช 2561
……………………………………………………………
เพื่อให้การปกครองนักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดคูยางเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย นักเรี ยนอยูร่ ่ วมกัน
อย่างมีความสุ ข และสาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนวัดคูยางอย่างสง่างาม ทางโรงเรี ยนจึงตราระเบียบนี้ข้ ึนมา
โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดกับผูเ้ รี ยน
2. เพื่อให้การบริ หารโรงเรี ยนเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
3. เพื่อให้ครู และนักเรี ยนรู้และเข้าใจในระเบียบที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ขจัดข้อขัดแย้งทั้งปวง
4. เพื่อปลูกฝังนักเรี ยนให้มีระเบียบวินยั ความซื่ อสัตย์ มีน้ าใจ มีความสามัคคีรักหมู่คณะและรัก
โรงเรี ยน
5. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้นกั เรี ยนต่อระเรี ยบและวินยั ของสังคมและเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง
6. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีจิตเป็ นประชาธิ ปไตย และเป็ นพลเมืองที่ดีเหมาะสมกับสังคม
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
7. เพื่อให้นกั เรี ยนเคารพเชื่อฟังคุณครู และผูป้ กครอง
8. เพื่อรักษาเกียรติยศชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนวัดคูยาง

ข้ อ 1
ระเบียบทัว่ ไป
๑. ระเบียบนี้เรี ยกว่า“ระเบียบโรงเรี ยนวัดคูยางว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบตั ิตนของนักเรี ยน
โรงเรี ยนวัดคูยาง”
๒. ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
๓. นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดคูยางพึงปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ อย่างเคร่ งครัด
๔. นักเรี ยนพึงปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี มีความรับผิดชอบ ขยันหมัน่ เพียร ซื่ อสัตย์สุจริ ต เชื่อฟังคาสั่งสอน
ของบิดา-มารดา ผูป้ กครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนวัดคูยาง
๕. นักเรี ยนพึงรักษาความสามัคคีในระหว่างเพื่อน พี่ น้องนักเรี ยนด้วยกัน การแตกแยกความสามัคคี
กัน โรงเรี ยนถือว่าเป็ นความผิดร้ายแรงอย่างหนึ่ง
๖. นักเรี ยนต้องเข้าใจในสิ ทธิหน้าที่ของตน รู้จกั เคารพสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ ื่น
๗. นักเรี ยนพึงเป็ นผูท้ ี่มีความกล้าแสดงออก มีกริ ยาวาจาสุ ภาพและมีสัมมาคารวะ มีคุณธรรมจริ ยธรรม
อันดีงาม มีจิตอาสาและเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม อดทนอดกลั้น มีความประพฤติที่ถูกต้องตามทานอง
คลองธรรมประเพณี และวัฒนธรรมของไทย
๘. นักเรี ยนพึงเป็ นผูม้ ธั ยัสถ์ ไม่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย รักษาเครื่ องแต่งกาย ของใช้ เครื่ องเขียนแบบเรี ยนของ
ตนให้เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
๙. นักเรี ยนพึงเป็ นผูม้ ีความสุ ภาพทั้งทางกาย วาจา ใจ
๑๐. นักเรี ยนพึงรักษาความสวยงาม ความสะอาดของห้องเรี ยน อาคาร และบริ เวณวัด
โรงเรี ยนให้สะอาดเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
๑๑. นักเรี ยนพึงช่วยกันรักษาทรัพย์สินทุกอย่างของวัดและโรงเรี ยนยิง่ กว่าของตน
ไม่กระทาการใดๆที่จะสร้างความเสี ยหายให้วดั และโรงเรี ยนพร้อมทั้งแนะนาให้ผอู ้ ื่นทาตามได้
๑๒.

นักเรี ยนควรใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและหมู่คณะ ช่วยกันส่ งเสริ ม

และสนับสนุน แสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุ งส่ งเสริ มโรงเรี ยนให้เกิดผลดี
๑๓. นักเรี ยนควรทิง้ ขยะลงในถังขยะให้ถูกต้องตามประเภทขยะที่โรงเรี ยนจัดไว้ ไม่ซุกขยะตามต้นไม้
ตามซอกมุมต่างๆ ไม่ทิ้งขยะลงบนหลังคาและพื้นเพื่อความสะอาดและสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดี

ข้ อ 2
ระเบียบการอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน
ระเบียบการอยูภ่ ายในบริ เวณโรงเรี ยนเพื่อความเป็ นระเบียบและปลอดภัยกับผูเ้ รี ยน แบ่งออกได้ดงั นี้
 ระเบียบความประพฤติและการปฏิบัติตน
1. มาถึงโรงเรี ยนให้ทนั เวลาปฏิบตั ิกิจกรรม ๕ ส. ตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ (ก่อนเวลา 07.40 น.)
และต้องปฏิบตั ิกิจรรม 5 ส.ให้เรี ยบร้อยทันเวลาเพื่อฝึ กความรับผิดชอบและทักษะชีวติ พื้นฐาน
ให้กบั นักเรี ยน
2. เมื่อได้ยนิ เสี ยงเพลงมาร์ชของโรงเรี ยนนักเรี ยนทุกคนต้องเตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะเข้าแถวโดยการ
เก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด ล้างมือ ทาภาระกิจส่ วนตัวให้เรี ยบร้อยเมื่อเพลงมาร์ ชจบนักเรี ยนต้อง
เข้าแถวให้เรี ยบร้อย สารวมกิริยา วาจาเพื่อพร้อมปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าเสาธง (เวลา07.45น.)
3. นักเรี ยนคนใดมีภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรี ยน ไม่สามารถเข้าแถวเคารพธงชาติได้
เมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ให้หยุดปฏิบตั ิภารกิจแล้วยืนตรงเพื่อเคารพธงชาติดว้ ยความสงบและภาคภูมิใจ
ในความเป็ นไทยหลังจากนั้นให้ปฏิบตั ิภารกิจให้เรี ยบร้อยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. นักเรี ยนที่มาหลังจากธงชาติข้ ึนสู่ ยอดเสาแล้วถือว่ามาโรงเรี ยนสายต้องพบคุณครู เวรดูแลนักเรี ยนมา
สายประจาวันเพื่อบันทึกชื่อ สอบถามเหตุผล แนะนาตักเตือน ปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างระเบียบวินยั
5. แต่งเครื่ องแบบนักเรี ยน ตามระเบียบการแต่งกายของนักเรี ยน
6. มีเครื่ องเขียน แบบเรี ยน เครื่ องใช้ต่างๆครบตามที่โรงเรี ยนกาหนด
7. เมื่อมาถึงโรงเรี ยนแล้วต้องอยูใ่ นความดูแลของครู
8. ประพฤติตนให้เรี ยบร้อยเหมาะสมกับความเป็ นนักเรี ยน โดยการทาตนอยูใ่ นโอวาทเชื่ อฟังคาสั่ง
สอน
ของคุณครู ทุกท่านและให้ความเคารพคุณครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน บิดามารดา ญาติพี่นอ้ ง
ผูอ้ ุปการะ และผูส้ ู งอายุ สุ ภาพกับคนทัว่ ไป
9. การโฮมรู มเป็ นหน้าที่สาคัญที่นกั เรี ยนจะต้องเข้ารับฟังการชี้แจงอบรมตักเตือนจากครู ประจาชั้น
ก่อน
เริ่ มมีการเรี ยนการสอนทุกวัน และเพื่อให้ครู ประจาชั้นได้ตรวจดูความเรี ยบร้อยของเครื่ องแต่งกาย
เล็บ ทรงผมของนักเรี ยน และจัดกิจกรรมสร้างพื้นฐานการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน

10. นักเรี ยนที่มีโรคประจาตัวต้องแจ้งให้ครู ประจาชั้นทราบพร้อมใบรับรองแพทย์หรื อหลักฐานที่แสดง
ว่าเป็ นโรคนั้น
11. รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท หรื อชักนาผูอ้ ื่นไปในทางเสื่ อมเสี ย
12. นักเรี ยนต้องช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรี ยนมิให้ชารุ ดและสู ญหาย
13. นักเรี ยนพึงปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี มีความขยันหมัน่ เพียร ซื่ อสัตย์สุจริ ต ประพฤติตนเป็ นที่รัก
ของบิดา-มารดา ผูป้ กครอง ครู เพื่อนนักเรี ยนและบุคคลทัว่ ไป
14. ไม่ครอบครองและไม่ ย่ งุ เกี่ยวกับยาเสพติดอบายมุขทุกประเภท
15. ไม่นาอุปกรณ์การพนันทุกชนิด เข้ามาในบริ เวณโรงเรี ยนและไม่เล่นการพนันทุกชนิดทั้งในและ
นอกบริ เวณโรงเรี ยน
16. ไม่นาหรื อครอบครองอาวุธหรื อวัตถุสิ่งประดิษฐ์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรื อความเสี ยหาย
แก่บุคคลและสถานที่ เช่น ปื น มีด ของมีคม พลุ ประทัด ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค วัตถุระเบิด ฯลฯ
17. ไม่นาเครื่ องประดับของมีค่ามาโรงเรี ยนหากเกิดการสู ญหายทางโรงเรี ยนจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
18. เดินแถวเข้าห้องเรี ยน เข้าห้องประชุมหรื อเปลี่ยนห้องเรี ยน ขึ้น-ลงบันได ให้ชิดด้านขวามือให้
เป็ นระเบียบ ไม่วงิ่ หรื อหยอกล้อกัน เดินให้รวดเร็ วทันเวลา ไม่เดินลัดหรื อเล่นบนสวนหย่อม
19. เมื่อออกนอกบริ เวณอาคารเรี ยนต้องสวมรองเท้าทุกครั้ง
20. นักเรี ยนต้องรับประทานอาหารในโรงเรี ยน อยูใ่ นเขตที่ทางโรงเรี ยนกาหนด ช่วยกันรักษาความ
สะอาด มีมารยาทในการรับประทานอาหารไม่ยนื หรื อเดินรับประทานอาหารและทิ้งขยะลงในถัง
ขยะเท่านั้น
21. ไม่ให้นกั เรี ยนใช้สถานที่ของโรงเรี ยนเป็ นที่นดั พบกับบุคคลภายนอกแต่ถา้ มีความจาเป็ นจริ งๆ
นักเรี ยนต้องแจ้งให้ครู ประจาชั้นหรื อครู ฝ่ายปกครองทราบล่วงหน้าว่า มีความจาเป็ นจะต้องพบใคร
เพื่ออะไร ครู ประจาชั้นหรื อครู ฝ่ายปกครองจะเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุ ญาตให้พบหรื อไม่ให้พบก็ได้
22. ถ้าผูป้ กครองหรื อนักเรี ยนย้ายที่อยู่ จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบภายใน 7 วันโดยคัดสาเนา หรื อ
ถ่ายสาเนาทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย
23. นักเรี ยนจะต้องมีผปู้ กครองที่สามารถควบคุมดูแลตลอดเวลา ถ้านักเรี ยนเปลี่ยนผูป้ กครองจะต้องมา
แจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบภายใน 7 วัน
24. เมื่อถึงเวลาเลิกเรี ยนนักเรี ยนจะต้องรี บกลับบ้านทันที
25. กรณี ทางโรงเรี ยนมีกิจกรรมพิเศษหรื อการฝึ กซ้อม ซึ่ งต้องใช้เวลานอกเหนือวันและเวลาเรี ยนปกติ
จะมีหนังสื อขออนุ ญาตผูป้ กครอง/หนังสื อแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบล่วงหน้าทุกครั้ง

26. การมาโรงเรี ยนในวันหยุด ต้องแต่งกายให้สุภาพ รัดกุมนักเรี ยนหญิงไม่นุ่งกระโปรงหรื อกางเกงสั้น
และต้องได้รับอนุ ญาตจากผูป้ กครองทุกครั้ง
27. นักเรี ยนจะต้องทาความสะอาดห้องเรี ยนประจาวันตามที่ครู ประจาชั้นกาหนด
28. นักเรี ยนจะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดขึ้นทุกครั้ง
29. นักเรี ยนต้องรักษาชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนไม่ประพฤติหรื อปฏิบตั ิตนไปในทางที่สร้างความเสื่ อมเสี ย
ให้กบั โรงเรี ยน
 ระเบียบการแสดงความเคารพ
1. ภายในบริเวณโรงเรียน
๑.๑ นอกห้องเรี ยน
๑.๑.๑ เมื่อพบครู ครั้งแรก ให้นกั เรี ยนไหว้โดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศรี ษะลงให้
หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบระหว่างคิ้ว ถ้าถือกระเป๋ าหรื อสิ่ งของให้ยืนก้มศีรษะเล็กน้อย พบครั้ง
ต่อไปให้ยนื ตรงหันหน้าเข้าหาครู
๑.๑.๒ เมื่อเดินพูดกับครู หรื อเดินตามหลังต้องไม่เดินเสมอครู และไม่ควรเดินแซง
ถ้าจะเดินแซงต้องเดินก้มหน้าพองามแล้วเดินผ่าน ไปตามลักษณะมารยาทที่ดีงามของคนไทย
๑.๑.๓ ในกรณี ที่พบผูต้ รวจเยีย่ ม หรื อผูท้ ี่ควรทาความเคารพอื่นๆให้ทาความเคารพ
เช่นเดียวกับที่ทาความเคารพครู
๑.๑.๔ ถ้าอยูใ่ นระหว่างเดินแถวไม่ตอ้ งทาความเคารพเมื่อเดินแถวผ่านครู หรื อผูต้ รวจเยีย่ มให้
ก้มศรี ษะค้อมตัวเล็กน้อยแล้วเดินผ่าน หลังจากเดินผ่านแล้วให้เดินตัวตรงเหมือนเดิม
1.1.5 เมื่อครู พดู คุยสนทนา สอบถามกับนักเรี ยนคนใด ให้นกั เรี ยนคนนั้นหยุดและยืน
ตรงให้เรี ยบร้อย พูดคุย สนทนาตอบคาถามแล้วทาความเคารพคุณครู เมื่อจบการสนทนา
1.1.6 เมื่อแต่งชุดลูกเสื อ-ยุวกาชาด ให้แสดงความเคารพตามแบบของลูกเสื อ-ยุวกาชาด
๑.๒ ในห้องเรี ยน
๑.๒.๑ เมื่อครู เข้าสอนทุกชัว่ โมงหรื อผูค้ วรเคารพเข้ามาในห้องเรี ยนหัวหน้าห้องเรี ยน
บอก “นักเรี ยนเคารพ” ให้นกั เรี ยนทุกคนยืนตรงแล้วไหว้พร้อมกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ คุณครู ”พร้อมกัน
เมื่อได้รับคาสั่งจากผูร้ ับความเคารพให้นงั่ จึงนัง่ ลง
๑.๒.๒ การถาม – ตอบในชัว่ โมง ให้ยนื ตรงพูดกับครู แล้วให้ไหว้เมื่อเสร็ จธุ ระ
๑.๒.๓ การเข้าห้องเรี ยนหรื อออกนอกห้องในชัว่ โมงเรี ยนต้องได้รับอนุญาตทุกครั้ง

๑.๒.๔ เมื่อหมดชัว่ โมงสอน เมื่อครู จะออกจากห้องให้หวั หน้านักเรี ยนบอก
“นักเรี ยนเคารพ” นักเรี ยนยืนตรงแล้วไหว้พร้อมกล่าวคาว่า “ขอบคุณครับ/ค่ะ คุณครู ”พร้อมกัน
๑.๒.๕ กรณี ที่ผมู้ าตรวจเยีย่ ม หรื อผูท้ ี่ควรทาความเคารพเข้ามาในห้องเรี ยนให้ครู ที่ควบคุม
ห้องเรี ยนอยูใ่ นขณะนั้นเป็ นผูบ้ อกให้นกั เรี ยนทาความเคารพ
2. ภายนอกบริเวณโรงเรียน
เมื่อพบครู ให้ทาความเคารพโดยยกมือไหว้ พร้อมกับกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ”
 ระเบียบการลา การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน และการขาดเรียน
1. การขออนุญาตในเวลาเรียน
1.1 ขออนุญาตไปทาธุ ระภายในโรงเรี ยนต้องขออนุ ญาตจากครู ประจาวิชาทุกครั้งก่อนไป
1.2 ขออนุญาตไปพบครู พยาบาลเมื่อป่ วยต้องขออนุ ญาตครู ประจาชั้น/ประจาวิชา
1.3 ถ้ามีความจาเป็ นจะออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนชัว่ คราว แล้วจะกลับเข้ามาเรี ยนตามปกติเมื่อทา
ธุ ระเสร็ จแล้ว ต้องให้ผปู ้ กครองมาขออนุ ญาตกับครู ประจาชั้นพร้อมกับลงชื่อไว้ในสมุดขออนุ ญาต
1.4 การลากลับบ้านก่อนเวลา หรื อออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนแล้วจะไม่กลับเข้ามาเรี ยนต่อในวัน
นั้นอีกให้ผปู ้ กครองมาขออนุ ญาตกับครู ประจาชั้นพร้อมกับลงชื่อไว้ในสมุดขออนุญาต
1.5 การขออนุ ญาตและการลาเป็ นสิ ทธิ์ เฉพาะตัวจะกระทาแทนกันไม่ได้ ยกเว้นกรณี ป่วยหนัก
2. การลาหยุดเรียน
2.1 ลากิจ ต้องยืน่ ใบลากิจที่มีผปู ้ กครองลงนามรับรองให้ครู ประจาชั้นทราบก่อน
หยุดเรี ยน ๑ วัน หรื อฝากมาให้ถึงครู ประจาชั้นในวันที่ลาหยุดนั้นเป็ นอย่างช้าหรื อโทรศัพท์แจ้งให้ครู ประจา
ชั้นทราบ
2.2 ลาป่ วย 1-2 วันต้องยื่นใบลาป่ วยที่มีผปู ้ กครองลงนามรับรองให้ครู ประจาชั้นในวันแรก
ที่มา
โรงเรี ยนหรื อฝากมาให้ถึงครู ประจาชั้นในวันที่ลาป่ วยหรื อผูป้ กครองโทรศัพท์มาแจ้งครู ประจาชั้น
2.3 กรณี ลาป่ วยติดต่อกัน 3 วันขึ้นไปต้องนาใบรับรองแพทย์มามอบให้ครู ประจาชั้นด้วย
หลังจากหายป่ วยและมาเรี ยนตามปกติแล้วหรื อผูป้ กครองแจ้งให้คุณครู ประจาชั้นทราบด้วยตนเอง
2.4 ถ้านักเรี ยนป่ วยเป็ นโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง คางทูม หัด อีสุกอีใส ห้าม
นักเรี ยน
มาโรงเรี ยนเพื่อป้ องกันการติดต่อไปยังนักเรี ยนคนอื่นและให้ผปู ้ กครองแจ้งให้ครู ประจาชั้นทราบ

2.5 กรณี ประสบอุบตั ิเหตุหรื อป่ วยหนักให้ผปู ้ กครองแจ้งให้ครู ประจาชั้นทราบ
พร้อมใบรับรองแพทย์(ถ้ามี)
3. การขาดเรียน
3.1 การขาดเรี ยนติดต่อกันเกิน ๓ วันผูป้ กครองจะต้องมีจดหมายชี้แจงเหตุผลหรื อมาชี้ แจง
ด้วยตัวเองให้ครู ประชั้นทราบ
3.2 การขาดเรี ยนติดต่อกันเกิน ๗ วัน ผูป้ กครองจะต้องมีหนังสื อชี้ แจงเหตุผล หรื อมาชี้ แจง
ให้ทางโรงเรี ยนทราบโดยด่วน
4. การมาโรงเรียนสาย
4.1 นักเรี ยนที่มาโรงเรี ยนหลังธงชาติข้ ึนสู่ ยอดเสาแล้ว (หลังเวลา ๐๘.๐๐ น.) ถือว่ามา
โรงเรี ยน
สาย ต้องแจ้งเหตุผลกับครู เวรดูแลนักเรี ยนมาสายประจาวันหรื อครู ประจาชั้น เพื่อทากิจกรรมฝึ กระเบียบ
วินยั
4.2 หากนักเรี ยนมีกิจธุ ระจาเป็ นที่จะต้องมาโรงเรี ยนสาย ให้ผปู ้ กครองเขียนจดหมายขอ
อนุญาต
หรื อมาขออนุญาตด้วยตนเองต่อครู ประจาชั้น
 ระเบียบการเดินแถว
1. การเข้าห้องเรี ยน การเปลี่ยนชัว่ โมงเรี ยนการเข้าห้องประชุม/อาคารอเนกประสงค์
การพักรับประทานอาหารกลางวัน และเวลาเลิกเรี ยน นักเรี ยนต้องเดินเข้าแถวทุกครั้ง
2. ก่อนเดินแถวทุกครั้งนักเรี ยนทุกคนต้องเข้าแถวหน้าห้องที่เรี ยนหรื อบริ เวณที่เรี ยน
แยกแถวชาย-หญิงให้เรี ยบร้อยแล้วจึงเดิน
3. นักเรี ยนทุกคนเดินแถวเรี ยงหนึ่งแยกชาย-หญิง ชิดขวามือ ตามแนวเส้นบนถนนที่โรงเรี ยนตีเส้นไว้
อย่างเป็ นระเบียบ ไม่ส่งเสี ยงดัง ไม่วงิ่ ไม่เล่นหรื อหยอกล้อกัน
4. การขึ้นลงบันไดให้ชิดขวาอย่างเป็ นระเบียบไม่ส่งเสี ยงดัง ไม่วงิ่ ไม่เล่นหรื อหยอกล้อกัน
5. นักเรี ยนทุกคนต้องปฏิบตั ิตามกฎจราจรบนถนน

 ระเบียบการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้ องเรียน อาคารเรียนและอาคารประกอบ
1. ต้องเข้าเรี ยนให้ตรงเวลาทุกชัว่ โมงตามตารางที่กาหนด ระหว่างเวลาเรี ยน นักเรี ยนจะต้องอยูใ่ น
ห้องเรี ยน หรื อห้องที่จดั ไว้สาหรับชัว่ โมงเรี ยนนั้น
2. ตั้งใจเรี ยนอย่างสม่าเสมอ ไม่ทาเสี ยงอึกทึกรบกวนชั้นเรี ยนอื่น ๆ ที่กาลังเรี ยนอยู่
3. ไม่วงิ่ หรื อเล่นเกม เล่นอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล ในห้องเรี ยน ให้เล่นในที่ที่จดั ไว้
เท่านั้น
4. รักษาความสะอาดของห้องเรี ยนและอาคารเรี ยน ไม่บว้ นน้ าลายเสมหะหรื อทิ้งเศษกระดาษ ขยะ
สิ่ งสกปรกลงบนพื้นห้อง พื้นอาคารเรี ยน ไม่โยนขยะหรื อสิ่ งของออกทางหน้าต่าง หน้าระเบียง
และไม่ขีดเขียนข้อความ วาดภาพลงบนโต๊ะเก้าอี้ พื้น ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง อาคารเรี ยนทุกแห่ง
รวมทั้งห้องน้ าห้องส้วม ห้องสมุดและเครื่ องใช้ของโรงเรี ยน
5. ไม่ปีนหรื อนัง่ บนลูกกรง ราวระเบียง ราวบันได หรื อขอบหน้าต่าง ไม่เล่นบนอาคารเรี ยนเพราะทา
ให้เกิดอุบตั ิเหตุตกลงไปชั้นล่าง จะเป็ นอันตรายแก่นกั เรี ยนได้
6. รักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ ส่ วนประกอบต่างๆของห้องเรี ยนและอาคารเรี ยน หากนักเรี ยนทาของ
เสี ยหายจะต้องรายงานให้ครู ประจาชั้นหรื อครู เวรประจาวันทราบทันที ถ้าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรื อ
ความคึกคะนอง นักเรี ยนต้องชดใช้ค่าเสี ยหายตามราคาปั จจุบนั ในท้องตลาดถ้าผูท้ าความเสี ยหายไม่
รายงานแล้วทราบภายหลังต้องชดใช้เป็ นสองเท่า
7. รักษากิริยา วาจา และมารยาทให้เรี ยบร้อย
8. ไม่รับประทานอาหาร เครื่ องดื่ม หรื อของขบเคี้ยวในเวลาเรี ยน
9. ต้องได้รับอนุญาตจากครู ผสู ้ อนทุกครั้งก่อนออกจากห้องเรี ยนและเข้าห้องเรี ยน
10. ลบกระดานให้สะอาดเรี ยบร้อย หลังสิ้ นสุ ดการสอนแต่ละวิชา ไม่ตอ้ งรอให้ครู ประจาชั้นบอก
11. นักเรี ยนพักผ่อนหรื อนัง่ ทางานในห้องเรี ยนในชัว่ โมงว่าง จะต้องช่วยกันทาความสะอาด และ
รักษาความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยไม่ส่งเสี ยงเอะอะรบกวนความสงบ
12. การเดินบนอาคารเรี ยนและขึ้นลงบันไดให้เดินชิดขวาเสมอ ไม่ส่งเสี ยงดัง ไม่วงิ่ ไม่เล่นหรื อหยอก
ล้อกัน

 การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารในโรงอาหาร
1. นักเรี ยนทุกคนต้องเข้าแถว รับ/ซื้ อ อาหารทุกครั้ง
2. รับหรื อตักอาหารให้เพียงพอกับการรับประทานของตนเอง
3. เข้านัง่ โต๊ะรับประทานอาหารตามลาดับก่อน-หลังไม่วงิ่ เล่นหรื อหยอกล้อกัน
4. ไม่ทาอาหารตกหล่น หกเลอะเทอะ เมื่อทาอาหารตกหล่นหรื อหกให้นกั เรี ยนเก็บให้เรี ยบร้อย
5. รับประทานอาหารด้วยความสุ ภาพ เรี ยบร้ อย
6. ไม่พดู คุยส่ งเสี ยงดังหรื อหยอกล้อเล่นกันในขณะรับประทานอาหาร
7. รับประทานอาหารให้หมด ถ้าไม่อิ่มสามารถรับเพิ่มได้
8. เมื่อรับประทานอาหารเสร็ จแล้วให้นกั เรี ยนสารวจดูบริ เวณบนโต๊ะและใต้โต๊ะอาหาร
ถ้ามีเศษอาหารตกหล่นให้เก็บให้เรี ยบร้อย
9. นาเศษอาหารที่เหลือในถาดอาหารไปทิ้งในภาชนะรองรับเศษอาหาร
แล้วนาถาดใส่ อาหารไปวางบริ เวณที่ลา้ งภาชนะที่โรงอาหารจัดเตรี ยมไว้ให้เป็ นระเบียบ
10. ห้ามนาอาหารทุกชนิดออกนอกโรงอาหาร
11. ห้ามนาภาชนะทุกชนิดออกนอกโรงอาหาร
12. ไม่เล่นและส่ งเสี ยงดังบริ เวณโรงอาหาร
13. ช่วยกันรักษาความสะอาดในโรงอาหาร
14. ไม่ทาลายหรื อสร้างความเสี ยหายให้กบั บริ เวณโรงอาหาร
 ระเบียบการใช้ บริการร้ านค้ าสวัสดิการ
1. นักเรี ยนทุกคนต้องเข้าแถวซื้ อสิ นค้า
2. ไม่ลกั ขโมยสิ นค้าและไม่สร้างความเสี ยหายให้กบั ร้านค้าสวัสดิการ
3. นักเรี ยนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริ เวณรอบๆร้านค้าสวัสดิการ
4. ต้องทิง้ เศษถุงพลาสติกหรื อเศษกระดาษให้ลงในถังขยะ
5. รับประทานอาหาร ขนม ในโรงอาหารและบริ เวณที่กาหนด
6. ไม่นาอาหาร ขนมไปรับประทานบนอาคารเรี ยน

 ระเบียบการปฏิบัติตนในการใช้ ห้องพุทธรักษา
1. การเข้าใช้หอ้ งพุทธรักษาต้องมีครู ควบคุมทุกครั้ง
2. เดินเข้าห้องพุทธรักษาอย่างมีระเบียบ นัง่ ตามที่คุณครู กาหนดไว้
3. ไม่ส่งเสี ยงดัง ไม่เล่นหรื อหยอกล้อกัน ไม่นาอุปกรณ์กีฬาไปเล่นในห้องพุทธรักษา
4. นักเรี ยนต้องช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ขีดเขียนทุกบริ เวณของห้องพุทธรักษา
5. ช่วยกันรักษาและใช้อุปกรณ์ในห้องอย่างระมัดระวัง
6. ไม่ทาลายหรื อสร้างความเสี ยหายให้กบั องค์ประกอบต่างๆและวัสดุ อุปกรณ์ในห้อง
7. หลังจากเสร็ จสิ้ นกิจกรรมแล้วนักเรี ยนต้องเข้าแถวออกจากห้องอย่างเป็ นระเบียบหากมีเศษกระดาษ
หรื อสิ่ งของตกอยูบ่ นพื้นให้นกั เรี ยนเก็บออกมาด้วย
 ระเบียบการปฏิบัติตนในการใช้ อาคารอเนกประสงค์
1. การใช้อาคารอเนกประสงค์ตอ้ งมีคุณครู ดูแล ควบคุม ทุกครั้ง
2. นักเรี ยนต้องเดินแถวไปอาคารอเนกประสงค์เมื่อมีการใช้อาคารอเนกประสงค์
3. ไม่ส่งเสี ยงดังหรื อวิง่ เล่นด้านในและบริ เวณรอบอาคารอเนกประสงค์
4. นักเรี ยนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้านในและบริ เวณรอบอาคารอเนกประสงค์
5. ไม่ขีดเขียนข้อความ รู ปภาพ ทุกบริ เวณของอาคารอเนกประสงค์
6. ห้ามนักเรี ยนขึ้นบนเวทีในอาคารอเนกประสงค์ก่อนได้รับอนุญาต
7. นักเรี ยนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์ของอาคารอเนกประสงค์
8. ไม่ออกจากอาคารอเนกประสงค์ ก่อนได้รับอนุ ญาต
9. หลังจากเสร็ จสิ้ นการประชุมหรื อกิจกรรมแล้วนักเรี ยนต้องออกจากอาคารอเนกประสงค์
โดยการเดินแถวอย่างเป็ นระเบียบ
 การปฏิบัติตนในการใช้ ห้องน้า
1. นักเรี ยนต้องใส่ รองเท้าทุกครั้งที่มาเข้าห้องน้ า
2. เข้าห้องน้ าห้องส้วมตามลาดับก่อนหลัง
3. ไม่ใช้หอ้ งส้วมนานเกินไป
4. ไม่ควรเปลื้องเครื่ องแต่งกายบางส่ วนก่อนที่จะเข้าไปในห้องน้ า
5. ใส่ กลอนประตูเมื่อเข้าห้องน้ า ห้องส้วมทุกครั้ง
6. ไม่ทิง้ เศษกระดาษ เศษถุงพลาสติกหรื อ วัสดุใดๆลงในโถส้วม โถปัสสาวะ
ให้ทิ้งวัสดุชาระหรื อวัสดุอื่นลงในถังขยะหรื อภาชนะรองรับ

7. ใช้น้ าล้างทาความสะอาดโถส้วมและโถปั สสาวะให้สะอาดทุกครั้ง
( ให้คนที่ใช้คนต่อไปเหมือนได้ใช้เป็ นคนแรก )
8. ปิ ดน้ าให้สนิททุกครั้งหลังจากเลิกใช้
9. ไม่ควรใช้น้ าจากอ่างล้างหน้า ล้างตัว
10. ควรใช้น้ าอย่างประหยัด ใช้เท่าที่จาเป็ นเท่านั้น ไม่นามาสาดเล่น
11. ไม่พดู คุยเสี ยงดัง ไม่พดู จาหยาบคาย ไม่วงิ่ เล่น ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะใช้ห้องน้ าห้องส้วม
12. ไม่นาอุปกรณ์กีฬามาเล่นบริ เวณห้องน้ าห้องส้วม
13. ไม่มวั่ สุ มในบริ เวณห้องน้ า หรื อทากิจกรรมอื่นในห้องน้ าและบริ เวณห้องน้ า
14. ช่วยกันรักษาความสะอาดบริ เวณห้องน้ าห้องส้วม
15. ช่วยกันรักษาอุปกรณ์ต่างของห้องน้ าห้องส้วมให้อยูใ่ นสภาพดีเสมอ
16. ไม่ทาลายหรื อสร้างความเสี ยหายให้กบั บริ เวณและส่ วนประกอบต่างๆของห้องน้ าห้องส้วม
17. ห้ามขีดเขียนข้อความ รู ปภาพบนฝาผนัง ประตูและทุกบริ เวณของห้องน้ า
 ระเบียบการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในบริเวณของวัด
1. ห้ามนักเรี ยนเข้าไปในเขตของภิกษุสงฆ์ เช่น กุฏิ ที่พกั ศาลาที่พกั หอไตรศาลาตรี มุข ก่อนได้รับ
อนุญาต
2. การเข้าไปเรี ยนรู ้หรื อทากิจกรรมในเขตของภิกษุสงฆ์ตอ้ งมีคุณครู ควบคุม ดูแลทุกครั้งและต้องแจ้ง
ให้ทางวัดทราบทุกครั้ง
3. การเข้าไปทากิจกรรมในวัดนักเรี ยนต้องเดินแถวไปอย่างเป็ นระเบียบ
4. ไม่ส่งเสี ยงดัง ไม่วงิ่ ไม่หยอกล้อเล่นกัน ไม่พดู คาหยาบ ในบริ เวณวัด
5. ห้ามนาอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดไปเล่นในบริ เวณวัดโดยเด็ดขาด
6. นักเรี ยนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริ เวณต่างๆของวัด
7. ทิ้งขยะลงในถังขยะไม่ซุกตามต้นไม้ พุม่ ไม้ โต๊ะหรื อซอกมุมต่างๆ
8. ไม่ทาลายหรื อสร้างความเสี ยหายให้กบั ต้นไม้ ทรัพย์สินอาคารสิ่ งก่อสร้างของวัด
 ระเบียบการใช้ โทรศัพท์ มือถือ แท็บเล็ต อุปกรณ์ ฟังเพลง เครื่องมือสื่ อสารอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์
1. ไม่นาโทรศัพท์มือถือแทบเล็ตอุปกรณ์ฟังเพลงเครื่ องมือสื่ อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ ามาโรงเรี ยนเพราะจะทาให้นกั เรี ยนไม่ต้ งั ใจเรี ยนไม่ปลอดภัยหากเกิดการสู ญหายทาง
โรงเรี ยนจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

2. หากนักเรี ยนนาอุปกรณ์ดงั กล่าว มาโรงเรี ยนและพบว่า มีประพฤติกรรมการใช้ที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และสร้างความไม่ปลอดภัยให้กบั นักเรี ยน เช่น เล่นเกมส์ ฟังเพลง เล่น
เฟสบุค๊
เล่นไลน์ในเวลาเรี ยน ติดต่อกับผูอ้ ื่นที่ไมใช่ผปู ้ กครอง หลบเลี่ยงการเรี ยน เสี ยบปลัก๊ ชาร์ จแบตเตอรี่
ฯลฯ ครู ประจาชั้น/ประจาวิชา สามารถยึดและให้ผปู ้ กครองมารับคืนด้วยตัวเองเท่านั้น
 ระเบียบการปฏิบัติตนในการไปศึกษาและทากิจกรรมนอกสถานที่
๑. นักเรี ยนต้องนาใบขออนุญาตผูป้ กครองไปให้ผปู้ กครองและนาใบอนุญาตของผูป้ กครองในการนา
นักเรี ยนไปศึกษานอกสถานที่มาให้โรงเรี ยนก่อนวันไป
๒. นักเรี ยนต้องแต่งเครื่ องแบบนักเรี ยนหรื อแต่งกายตามข้อตกลงของครู ที่ควบคุมนักเรี ยนและต้อง
เรี ยบร้อยอยูต่ ลอดเวลา
๓. ประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการเป็ นนักเรี ยนและเชื่อฟังอยูใ่ นโอวาทของครู ผคู ้ วบคุมอย่าง
เคร่ งครัด
๔. รวมแถวก่อนออกและเมื่อกลับถึงโรงเรี ยน เพื่อรายงานตัวต่อครู ผคู ้ วบคุมก่อนออกเดินทางไปและ
ก่อนกลับบ้าน การกลับบ้านต้องได้รับอนุญาตจากครู ผคู ้ วบคุมก่อน
๕. ขึ้นและลงจากรถด้วยความเรี ยบร้อย และตั้งอยูใ่ นความสงบในเมื่อเดินทาง ไม่ทาการใดๆอันเป็ น
เหตุให้เกิดอันตราย
๖. เข้าชมสถานที่และกิจกรรมในสถานที่ต่างๆด้วยอาการสารวม ในกรณี ที่ตอ้ งพบเจ้าของสถานที่นา
ชม จะต้องตั้งแถวรอรับการนาชมและตั้งแถวกล่าวขอบคุณเมื่อเข้าชมเรี ยบร้อยแล้ว
๗. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่นาชม ต้องตั้งใจฟังคาอธิ บายและปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่อย่าง
เคร่ งครัด
๘. ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ และแสดงอาการอื่นที่ไม่เหมาะสมแก่การเป็ นนักเรี ยนหรื อการกระทาในสิ่ ง
เป็ นการเสี ยชื่อเสี ยงแก่ทางโรงเรี ยน
๙. ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับและระเบียบในการใช้สถานที่ต่างๆตามที่กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด

 ระเบียบการปฏิบัติการขออนุญาตไว้ ผมยาว
1. นักเรี ยนที่จะขออนุญาตไว้ผมยาวได้มี 2 กรณี เท่านั้นคือ
กรณี ที่ 1 ผมฟูและหยิกงอมาก

กรณี ที่ 2 อยูใ่ นชมรมนาฏศิลป์

2. นักเรี ยนที่มีความประสงค์จะไว้ผมยาวทั้ง 2 กรณี ต้องให้ผปู ้ กครองมาเขียนคาร้องขอไว้ผมยาวที่
ครู ประจาชั้น
3. การขออนุญาตไว้ผมยาวต้องได้รับความเห็นชอบจากผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น รองผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยน
ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปก่อนทุกครั้ง
4. ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นผูอ้ นุญาตให้ไว้ผมยาว
5. นักเรี ยนที่ได้รับอนุญาตไว้ผมยาวต้องหวีมดั รวบหรื อถักเปี ยให้เรี ยบร้อยใช้ยางรัดผมสี ดาหรื อโบว์สี
กรมท่า สี เขียวของโรงเรี ยน ไม่มีลวดลาย หากไม่เรี ยบร้อยสามารถพิจารณายกเลิกการไว้ผมยาวได้
6. การขออนุญาตไว้ผมยาวมีระยะเวลา 1 ปี การศึกษา
 ระเบียบการแต่ งกาย
1. นักเรียนชั้ นอนุบาล
1.1 นักเรียนชาย
- ผมตัดผมทรงนักเรี ยน ด้านข้างตัดสั้นเกรี ยนติดหนังศรี ษะด้านบนสั้น
ด้านหน้ายาวไม่เกิน 3ซม. ไม่ยอ้ มสี ไม่ใส่ น้ ามัน เจลหรื อเครื่ องสาอางใด ๆ ทั้งสิ้ น
- เล็บ เล็บมือ เล็บเท้า ต้องตัดสั้น ไม่ทาสี และสะอาดอยูเ่ สมอ
- เสื้อนักเรียนตามแบบฟอร์มของโรงเรี ยนปั กอักษรย่อ ว.ย. และเลขประจาตัวไว้หน้าอก
ด้านขวาด้านซ้ายเหนือกระเป๋ าบรรทัดบนปักชื่อ-สกุลเป็ นภาษาไทยรองลงมาเป็ นชื่อ-สกุล
ภาษาอังกฤษ
ด้วยด้ายหรื อไหมสี น้ าเงิน ปั กดาวสี เขียวไว้ดา้ นบนชื่ อ-สกุลภาษาไทยอนุบาล1 ปักดาว 1 ดวง
อนุบาล2 ปักดาว 2 ดวง
- กางเกงนักเรียนลายสก๊อตตามแบบฟอร์มของโรงเรี ยน
- ชุ ดพลศึกษาเสื้ อยืดและกางเกงวอร์ มสี ส้ม- เขียว ตามแบบของโรงเรี ยน ถุงเท้าสี ขาว
รองเท้าผ้าใบสี ขาวไม่มีลวดลาย

- ชุ ดอนุรักษ์ ไทย เสื้ อลายอนุ รักษ์ไทยตามแบบของโรงเรี ยน กางเกงนักเรี ยน ถุงเท้ารองเท้า
นักเรี ยนใช้ใส่ ในทุกวันศุกร์
- กระเป๋ า ตามแบบของโรงเรี ยน
- รองเท้านักเรียน ใส่ กบั ชุดนักเรี ยน ชุดอนุ รักษ์ไทยเป็ นรองเท้าหนังหุ ม้ ส้นสี ดาไม่มีลวดลาย
- รองเท้าพลศึกษาใส่ กบั ชุดพลศึกษาเป็ นรองเท้าผ้าใบสี ขาวไม่มีลวดลาย
- ถุงเท้ า สี ขาวเรี ยบไม่มีลวดลายสั้นคลุมเหนือข้อเท้าเล็กน้อย
1.2 นักเรียนหญิง
- ผมตัดผมทรงนักเรี ยน ตัดสั้นเสมอระดับติ่งหู ด้านหลังยาวเสมอระดับต้นคอ ห้ามดัดผม
หรื อม้วนผม หรื อซอยผม ให้ผดิ ไปจากธรรมชาติ และห้ามใช้เครื่ องสาอางใด ๆ ทั้งสิ้ น
- เล็บ เล็บมือ เล็บเท้า ต้องตัดสั้น ไม่ทาสี และสะอาดอยูเ่ สมอ
- เสื้อนักเรียนตามแบบฟอร์ มของโรงเรี ยนปั กอักษรย่อ ว.ย. และเลขประจาตัวไว้หน้าอก
ด้านขวาด้านซ้ายเหนือกระเป๋ าบรรทัดบนปักชื่อ-สกุลเป็ นภาษาไทยรองลงมาเป็ นชื่อ-สกุล
ภาษาอังกฤษ
ปักดาวสี เขียวไว้ดา้ นบนชื่อ-สกุลภาษาไทยอนุบาล1 ปักดาว 1 ดวงอนุบาล2 ปักดาว 2 ดวง
- กระโปรงนักเรียนลายสก๊อตตามแบบฟอร์ มของโรงเรี ยน
- ชุ ดพลศึกษาเสื้ อยืดและกางเกงวอร์ ม สี ส้ม- เขียว ตามแบบของโรงเรี ยนถุงเท้าสี ขาว
รองเท้าผ้าใบสี ขาวไม่มีลวดลาย
- ชุ ดอนุรักษ์ ไทย เสื้ อลายอนุ รักษ์ไทยตามแบบของโรงเรี ยน กระโปรงนักเรี ยน ถุงเท้า
รองเท้า
นักเรี ยนใช้ใส่ ในทุกวันศุกร์
- กระเป๋ า ตามแบบฟอร์มของโรงเรี ยน
- รองเท้านักเรียน ใส่ กบั ชุดนักเรี ยน ชุดอนุ รักษ์ไทย เป็ นรองเท้าหนังหุ ม้ ส้นสี ดาไม่มี
ลวดลาย
- รองเท้าพลศึกษา ใส่ กบั ชุดพลศึกษาเป็ นรองเท้าผ้าใบสี ขาวไม่มีลวดลาย

- ถุงเท้ า สี ขาวเรี ยบไม่มีลวดลายสั้นคลุมเหนือข้อเท้าเล็กน้อย
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6
2.1 นักเรียนชาย
- ผมตัดผมทรงนักเรี ยน ด้านข้างตัดสั้นเกรี ยนติดหนังศรี ษะด้านบนสั้น
ด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 ซม. ไม่ยอ้ มสี ไม่ใส่ น้ ามัน เจลหรื อเครื่ องสาอางใด ๆ ทั้งสิ้ น
- เล็บ เล็บมือ เล็บเท้า ต้องตัดสั้น ไม่ทาสี และสะอาดอยูเ่ สมอ
- เสื้อนักเรียนเป็ นเสื้ อแขนสั้นสี ขาว คอปกไม่มีลวดลาย มีกระเป๋ าที่หน้าอกด้านซ้าย 1
กระเป๋ า
มีความยาวเหนือพับข้อศอก 5 ซม.และปั กชื่อ นามสกุลให้เรี ยบร้อยด้วยด้ายหรื อไหมสี น้ าเงิน
ขนาดไม่เกิน 1 ซม.ด้านขวาของเสื้ อปั กชื่อย่อโรงเรี ยนตามแบบของโรงเรี ยน (ว.ย.) ด้วยด้ายหรื อ
ไหม
สี น้ าเงินและปั กเลขประจาตัวของนักเรี ยนด้วยเลขไทยใต้ชื่อย่อของโรงเรี ยนด้วยด้ายหรื อไหมสี น้ า
เงิน
ปักรู ปดาว 5 แฉก ตามระดับชั้นที่ตนเองเรี ยนอยู่ ดังนี้
 ป.1-3 ปั กดาวที่ปกเสื้ อด้านซ้าย สี น้ าเงิน
ป.1

จานวน 1 ดาว

ป.2

จานวน 2 ดาว

ป.3

จานวน 3 ดาว

 ป.4-6 ปั กดาวที่อกเสื้ อด้านซ้ายของเสื้ อ ด้วยด้ายสี ส้ม
ป.4

จานวน 1 ดาว

ป.5

จานวน 2 ดาว

ป.6

จานวน 3 ดาว

- กางเกงนักเรียนเป็ นกางเกงขาสั้น สี กากีไม่พบั ปลายขา มีกระเป๋ าพับตามแนวตะเข็บกางเกง
ข้างละ 1 กระเป๋ า เวลายืนตรงขากางเกงไม่กว้างหรื อไม่แคบจนเกินไป เวลาสวมให้ทบั ชายเสื้ อไว้
ให้เรี ยบร้อย
- เข็มขัดหนังสี น้ าตาลแบบลูกเสื อ หรื อหัวเหลี่ยม ร้อยที่หูกางเกงให้เรี ยบร้อย
- รองเท้านักเรียนรองเท้าผ้าใบสี น้ าตาลหุ ม้ ส้นชนิดผูกเชื อกไม่มีลวดลาย

- ถุงเท้ า ถุงเท้าสั้นคลุมเหนื อข้อเท้าสี เดียวกับรองเท้า
- ชุ ดลูกเสื อชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3 ชุดลูกเสื อสารอง
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ชุดลูกเสื อสามัญ
- ชุ ดพลศึกษา เสื้ อยืด กางเกงวอร์ ม สี ส้ม- เขียว ตามแบบของโรงเรี ยน ถุงเท้า รองเท้านักเรี ยน
- ชุ ดอนุรักษ์ ไทย เสื้ อลายอนุ รักษ์ไทยตามแบบของโรงเรี ยน กางเกงนักเรี ยน ถุงเท้า รองเท้า
นักเรี ยนใช้ใส่ ในทุกวันศุกร์
2.2 นักเรียนหญิง
- ผมทรงนักเรี ยน ตัดสั้นเสมอระดับติ่งหู ด้านหลังยาวเสมอระดับต้นคอห้ามดัดผมหรื อ
ม้วนผมหรื อซอยผม ให้ผิดไปจากธรรมชาติ และห้ามใช้เครื่ องสาอางใดๆ ทั้งสิ้ น
- เล็บ เล็บมือ เล็บเท้า ต้องตัดสั้น ไม่ทาสี และสะอาดอยูเ่ สมอ
- เสื้อเป็ นเสื้ อแขนสั้นคอปกสี ขาว ไม่มีลวดลาย แบบนักเรี ยนสามัญของกระทรวงศึกษาธิการ
มีกระเป๋ าที่ชายเสื้ อด้านล่าง 2 ใบ ปั กชื่อย่อโรงเรี ยน เลขประจาตัวของนักเรี ยน ปั กชื่อนักเรี ยน
ปักดาว 5แฉกตามชั้นเรี ยน แบบเดียวกับนักเรี ยนชาย
- ผ้ าผูกคอ(โบว์)สี กรมท่า(น้ าเงินดา) ตามแบบของกระทรวงศึกษาธิ การ เวลาสวมให้อยูใ่ ต้ปก
เสื้ อ
- รองเท้านักเรียนหนังสี ดาหุ ม้ ส้นปลายมนมีสายรัดหลังเท้าไม่มีลวดลาย
- รองเท้าพลศึกษา รองเท้าผ้าใบสี ขาวมีเชือกผูกสี เดียวกับรองเท้าไม่มีลวดลาย
- ถุงเท้ า ถุงเท้าสั้นสี ขาวไม่มีลวดลาย พับเสมอข้อเท้า
- ชุ ดยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3 ชุดยุวกาชาด ระดับ1
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ชุดยุวกาชาด ระดับ2
- ชุ ดพลศึกษา เสื้ อยืด กางเกงวอร์ ม สี ส้ม- เขียว ตามแบบของโรงเรี ยน ถุงเท้า รองเท้าพลศึกษา
- ชุ ดอนุรักษ์ ไทย เสื้ อลายอนุรักษ์ไทยตามแบบของโรงเรี ยน กระโปรงนักเรี ยน ถุงเท้า
รองเท้านักเรี ยนใช้ใส่ ในทุกวันศุกร์

เครื่องแบบของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 2

ชุดนักเรียน

ชุดพลศึกษา

นักเรียน

ศึกษา

ชุดอนุรก
ั ษ์ไทย

เครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3

ชุดนักเรียน

ชุดลูกเสือ –ยุวกาชาด
กาชาด

ชุดพลศึกษา

ชุดอนุรก
ั ษ์ไทย

เครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6

ชุดนักเรียน

ชุดลูกเสือ –ยุวกาชาด
กาชาดกาชาด

ชุดพลศึกษา

ชุดอนุรก
ั ษ์ไทย

ผู้ปกครองจะช่ วยได้ อย่ างไร
ผู้ปกครองสามารถทีจ่ ะช่ วยให้ ประสบผลสาเร็จได้ ด้วยการสนับสนุน ดังต่ อไปนี้
1. ไม่เร่ งรัดให้โรงเรี ยนสอนหนังสื อในระดับชั้น อนุบาล แต่ให้โรงเรี ยนฝึ กเด็กให้ทางานร่ วมกัน รู ้จกั เล่น
และทางานร่ วมกัน ทางานให้เกิดความพร้อมในด้านต่าง ๆ
2. สนับสนุนช่วยเหลือในการจัดอุปกรณ์วสั ดุให้แก่นกั เรี ยนเพื่อนาไปใช้ในการเรี ยนภาคปฏิบตั ิของนักเรี ยน
3. แสดงความสนใจในการเรี ยนของเด็กด้วยการซักถามผลการเรี ยน ช่วยเสนอแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมให้
นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เอง
4. หาโอกาสไปพบ สนทนากับครู เพื่อร่ วมมือในการส่ งเสริ มพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ
นักเรี ยน
5. ปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างที่ดีท้ งั ในด้านการทางานและการอยูร่ ่ วมกันในสังคม ตลอดจนการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น
พลเมืองดี และการปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา

หน้ าทีข่ องนักเรียน
1. เชื่อฟังครู อาจารย์ ทุกท่านทั้งในอดีตและปั จจุบนั
2. มีความกตัญํูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
3. ต้องรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อกัน นักเรี ยนรุ่ นน้องต้องเชื่อฟังนักเรี ยนรุ่ นพี่
ส่ วนนักเรี ยนรุ่ นพี่ตอ้ งให้การช่วยเหลือและเมตตานักเรี ยนรุ่ นน้อง
4. ต้องรักษาความสะอาดห้องเรี ยน โรงอาหาร ห้องน้ า ห้องส้วม ตลอดจนบริ เวณโรงเรี ยน
ทุกแห่ง
5. ต้องมีมารยาทอันดีงาม พูดจาไพเราะอ่อนหวาน มีมารยาทในการเดิน ยืน นัง่ คุย และ
รับประทานอาหาร
6. ต้องตั้งใจเล่าเรี ยน ไม่หนี เรี ยน รู ้จกั คิดเป็ น ทาเป็ น และแก้ไขปั ญหาได้
7. นักเรี ยนต้องประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรี ยน
8. นักเรี ยนทุกคนต้องรู ้จกั เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม
9. นักเรี ยนทุกคนต้องซื่ อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น เก็บของได้ตอ้ งนาส่ งให้กบั โรงเรี ยนเพื่อประกาศหา
เจ้าของ
10.นักเรี ยนทุกคนต้องร่ วมมือปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรี ยนจัดขึ้น
11.นักเรี ยนที่เข้ามาในบริ เวณโรงเรี ยนแล้ว จะออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนไม่ได้ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นถือว่ามีความผิด
ตามระเบียบว่าด้วยการขาดเรี ยน
12.นักเรี ยนต้องช่วยกัน รักษาทรัพย์สินของโรงเรี ยน ไม่ทาลายไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
13.นักเรี ยนต้องใช้วาจาสุ ภาพไม่ส่งเสี ยงดัง หรื อใช้ถอ้ ยคาหยาบคาย ไม่วา่ จะเป็ นภายในหรื อภายนอก
โรงเรี ยน
14.นักเรี ยนต้องไม่ซ้ื ออาหารนอกบริ เวณโรงเรี ยน
15.นักเรี ยนต้องไม่ทิ้งขยะ เศษกระดาษหรื อเศษอาหารในที่ทวั่ ไป ต้องทิ้งในที่ทางโรงเรี ยนจัดไว้ให้และ
เมื่อเป็ นขยะภายในโรงเรี ยนต้องช่วยกันเก็บ เพื่อฝึ กนิสัยให้รักความสะอาด

16.นักเรี ยนไม่ควรออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนไปกับคนแปลกหน้าที่มาชักชวน ถ้ามีกรณี เช่นนี้เกิดขึ้นให้แจ้ง
กับครู เวรประจาวันแต่ละวัน หรื อผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายปกครองทราบเป็ นการด่วน
17.ห้ามนักเรี ยนรับสิ่ งของจากบุคคลภายนอกถ้ามีกรณี เช่นนี้เกิดขึ้นให้แจ้งผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายปกครอง
ทราบเป็ นการด่วน
18.นักเรี ยนที่มาติดต่อกับทางโรงเรี ยนระหว่างปิ ดภาคเรี ยนให้มาติดต่อในวันราชการหรื อวันเวลาที่
โรงเรี ยนนัดหมาย จะต้องแต่งเครื่ องแบบนักเรี ยนให้เรี ยบร้อย

การจัดกิจกรรมการเรียนชั้นอนุบาล
กิจกรรมประจาวัน
07.30 - 08.00 น.

รับเด็กเป็ นรายบุคคล บันทึกคาพูดเด็กพาเด็กไปห้องน้ า

08.00 - 08.30 น.

เข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์

08.30 - 08.50 น.

สารวจการมาโรงเรี ยน สนทนาและตรวจสุ ขภาพ

08.50 - 09.10 น.

การเคลื่อนไหวและจังหวะ

09.10 - 10.00 น.

กิจกรรมสร้างสรรค์และการเล่นตามมุม

10.00 - 10.10 น.

พัก เข้าห้องน้ า ล้างมือ รับประทานอาหารว่าง

10.10 - 10.30 น.

กิจกรรมในวงกลม

10.30 - 10.50 น.

เล่นกลางแจ้ง

10.50 - 11.50 น.

ล้างมือรับประทานอาหารกลางวัน

11.50 - 14.00 น.

นอนพักผ่อน

14.00 - 14.20 น.

เก็บที่นอนไปห้องน้ า ล้างหน้า

14.20 - 14.40 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.40 - 15.00 น.

เกมการศึกษา

ตารางกิจกรรมประจาวันโรงเรียนวัดคูยาง
ลาดับที่
1

เวลา

กิจกรรม

07.20 07.45

5 ส. ตามเขตรับผิดชอบ

2

07.45 07.50

3

07.50 08.10

ปฏิบตั ิภารกิจส่ วนตัว
-ทาความสะอาดร่ างกาย
-จัดหา จัดชื้อวัสดุ
อุปกรณ์
เครื่ องเขียนแบบเรี ยน
ที่ตอ้ งใช้ในกิจกรรม
การเรี ยนประจาวัน
เข้าแถวปฏิบตั ิกิจกรรม
ภาคเช้า
เดินเข้าห้องเรี ยน

4
5
6
7
8

08.10 08.15
08.15 08.30
08.30 11.30
11.30 12.15
12.15 12.20

สู ตรคูณเพลินเพลง
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ICTสายชั้น
เริ่ มเรี ยนตามตาราง
พักรับประทานอาหาร
กิจกรรม 2 นาทีทาความ
ดีเพื่อโรงเรี ยน

เพลง

ครู ผ้ รู ับผิดชอบ

นักเรียน
ผู้รับผิดชอบ

-อาเซียน
-คุณธรรม
-วันสาคัญ
ฯลฯ

ครู ประจาชั้น
ครู เวรประจาวัน
ครู พิเศษ

นักเรี ยนเวร
ประจาวัน

เพลงมาร์ช
โรงเรี ยน

ครู เวรประจาวัน
ครู ประจาชั้น

นักเรี ยนทุกคน

เพลงชาติ
และเพลงที่
เกี่ยวข้อง
เพลง
โรงเรี ยน
เพลง
สู ตรคูณ
สื่ อตาม
เนื้อหา

ครู เวรประจาวัน
ครู ทุกคน

สภานักเรี ยน
นักเรี ยนทุกคน

ครู ประจาชั้น
ครู เวรประจาวัน
ประธานสายชั้นครู
ประจาชั้น
ครู ประจาชั้นครู ผสู ้ อน
ประจาชัว่ โมง
บุคลากรทุกคน

นักเรี ยนทุกคน

เพลงวัดคูยาง ประธานสายชั้นครู
สร้างสรรค์ ประจาชั้น
2 รอบ
ครู พิเศษ

สภานักเรี ยน

นักเรี ยนทุกคน
นักเรี ยนทุกคน
นักเรี ยนทุกคน
สภานักเรี ยน
นักเรี ยนทุกคน

หมายเหตุ
ครู เวรตาม
คาสั่ง
นักเรี ยนเวร
ประจาวัน
ที่ครู มอบหมาย

9
10
11

12.20 12.30
12.30 15.30
15.3016.30

10 นาทีคดั และเขียนก่อน
ขึ้นเรี ยนภาคบ่าย
เริ่ มเรี ยนตามตารางเรี ยน
เลิกเรี ยน ปล่อยกลับบ้าน

ประธานสายชั้นครู
นักเรี ยนทุกคน
ประจาชั้น
ครู ประจาชั้นครู ผสู ้ อน นักเรี ยนทุกคน
ประจาชัว่ โมง
ครู ประจาชั้น

ตารางปฏิบัตกิ จิ กรรมภาคเช้ าโรงเรียนวัดคูยาง
วัน
วันจันทร์
ถึง
วันศุกร์
วันจันทร์
วันพุธ
วันศุกร์

เวลา
07.๒0น. –07.4๕น.
07.45 น.
07.50 น.

08.15 น.
08.15-08.30 น.
07.45 น.

วันอังคาร
วันพฤหัสบดี
(วันที่ไม่
07.50 น.

กิจกรรม
ปฏิบตั ิกิจกรรม 5 ส. ตามเขตรับผิดชอบ
(เปิ ดเพลงคุณธรรม/เพลงตามเทศกาลวันสาคัญระหว่างปฏิบตั ิกิจกรรม )
เปิ ดเพลงมาร์ ชโรงเรี ยนเพื่อเป็ นสัญญาณให้นกั เรี ยนไปเข้าแถวพร้อมกัน
ที่สนามฟุตบอล
- นักเรี ยนเข้าแถวพร้อมกันอย่างเป็ นระเบียบ
- นักเรี ยนทาความเคารพคุณครู
- รุ่ นน้องทาความเคารพรุ่ นพี่
- เคารพธงชาติ
- สวดมนต์ไหว้พระแบบสั้น
- กล่าวคาแผ่เมตตา (ประสานมือโดยอัตโนมัติ)
- รายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรม 5 ส.
- ครู เวรประจาวัน/ผูบ้ ริ หาร ให้คาอบรมแจ้งข่าวสารกับนักเรี ยน
- เดินแถวเข้าห้องเรี ยนอย่างเป็ นระเบียบ
- เปิ ดโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
- กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรมสร้างสมาธิ ก่อนการเรี ยนรู ้
- กิจกรรมสู ตรคูณพาเพลิน
- จบกิจกรรมภาคเช้า
- โทรทัศน์เพื่อการศึกษา ICT ในสายชั้น
- เปิ ดเพลงมาร์ ชโรงเรี ยนเพื่อเป็ นสัญญาณให้นกั เรี ยนเข้าแถวพร้อมกันที่
หน้าชั้นเรี ยน
- นักเรี ยนเข้าแถวพร้อมกันอย่างเป็ นระเบียบ

สามารถเข้า
แถวที่สนาม
ฟุตบอลได้)

08.15 น.
08.15-08.30 น.

- นักเรี ยนทาความเคารพคุณครู
- รุ่ นน้องทาความเคารพรุ่ นพี่
- เคารพธงชาติ
- สวดมนต์ไหว้พระแบบสั้น
- กล่าวคาแผ่เมตตา (ประสานมือโดยอัตโนมัติ)
- นักเรี ยนเข้าห้องเรี ยน เปิ ดโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
- รายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรม 5 ส.
- ครู เวรประจาวัน/ผูบ้ ริ หาร ให้คาอบรมแจ้งข่าวสารกับนักเรี ยน
- ร้องเพลงมาร์ ชโรงเรี ยนพร้อมกัน
- กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรมสร้างสมาธิ ก่อนการเรี ยนรู้
- กิจกรรมสู ตรคูณพาเพลิน
- จบกิจกรรมภาคเช้า
- โทรทัศน์เพื่อการศึกษา ICT ในสายชั้น โฮมรู ม

