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ส่ วนที่ 3
ภาคผนวก
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ระเบียบโรงเรี ยนวัดเสด็จ
ว่าด้วยการปกครองนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเสด็จ
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551
ด้วยโรงเรี ยนวัดเสด็จได้จดั การศึกษาระดับอนุบาลศึกษา และระดับประถมศึกษา มีความจาเป็ นที่
ต้องกาหนดข้อบังคับและระเบียบของสถานศึกษา เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิ ควบคุม กากับ ดูแล ความประพฤติ
ของนักเรี ยนให้เป็ นไปตามลักษณะที่พึงประสงค์ของมาตรฐานโรงเรี ยน ดังนั้นจึงได้ออกระเบียบโรงเรี ยน
วัดเสด็จ ว่าด้วยการปกครองนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเสด็จ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ ระเบียบโรงเรี ยนวัดเสด็จ ว่าด้วยการปกครองนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเสด็จ
พ.ศ.2551 “
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ระเบียบว่าด้วยการปกครองนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเสด็จ ประกอบด้วยระเบียบปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ระเบียบปฏิบตั ิทวั่ ไปของนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเสด็จ
3.2 ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าแถวเคารพธงชาติ
3.3 ระเบียบเกี่ยวกับการมาเรี ยน
3.4 ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าห้องเรี ยนในภาคบ่าย
3.5 ระเบียบเกี่ยวกับการเลิกเรี ยนและเดินแถวกลับบ้าน
3.6 ระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายของนักเรี ยน
3.7 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยน
ข้อ 4 ระเบียบปฏิบตั ิทวั่ ไปของนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเสด็จ
4.1 เมื่อมาถึงโรงเรี ยนต้องอยูใ่ นการดูแลของครู หากเกิดปั ญหาประการใดให้รายงานให้
ครู รับทราบทันที
4.2 เมื่อถึงเวลา 08.00 น. จะมีสัญญาณเตือนให้นกั เรี ยนทางานตามหมวดสี ที่ตน
รับผิดชอบ
4.3 นักเรี ยนที่มาเกินเวลา 08.00 น. ให้รายงานให้หวั หน้าหมวดสี รับทราบเพื่อรายงานให้
ครู เวรรับทราบต่อไป
4.4 นักเรี ยนต้องอยูใ่ นโอวาทของครู ให้ความเคารพเชื่ อฟังคณะครู เมื่อพบคณะครู ตอ้ งทา
ความเคารพทุครั้ง
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นักเรี ยนต้องรักษาทรัพย์สินของทางโรงเรี ยน หากทาเสี ยหายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
นักเรี ยนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของบริ เวณโรงเรี ยน อาคารเรี ยน
นักเรี ยนต้องไม่ส่งเสี ยงดังอันเป็ นการรบกวนสมาธิ การเรี ยนของผูอ้ ื่น
นักเรี ยนต้องเข้าแถวให้เป็ นระเบียบในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ และการเดินแถวไป
กลับบ้าน
4.9 นักเรี ยนต้องไม่นาอาวุธ อุปกรณ์เล่นการพนันมาโรงเรี ยน
4.10 ให้นกั เรี ยนรับประทานอาหารตามเวลาที่ทางโรงเรี ยนกาหนด
4.11 ห้ามเสพสิ่ งเสพติดทุกชนิดทั้งในโรงเรี ยน และนอกโรงเรี ยน
4.12 ต้องเคารพในสิ ทธิของผูอ้ ื่น
4.13 ห้ามลักขโมยของของผูอ้ ื่น
4.14 ห้ามทะเลาะวิวาทหรื อทาร้ายผูอ้ ื่น
4.15 ห้ามออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนโดยไม่ได้รับอนุ ญาต
ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าแถวเคารพธงชาติ
5.1 เวลา 08.15 น.จะมีสัญญาณเตือนให้นกั เรี ยนมาเข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อเตรี ยมเคารพชาติ
5.2 ถ้ามีเหตุจาเป็ นไม่สามารถเข้าแถวหน้าเสาธงได้ให้เข้าแถวหน้าชั้นเรี ยน
5.3 ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยความตั้งใจ
5.4 การเดินแถวเข้าชั้นเรี ยนหลังเสร็ จกิจกรรมหน้าเสาธงให้เดินให้เป็ นระเบียบ
5.5 ถ้านักเรี ยนมาไม่ทนั เข้าแถวเคารพธงชาติถือว่ามาสาย
ระเบียบเกี่ยวกับการมาเรี ยน
6.1 นักเรี ยนต้องมาเรี ยนให้ทนั เวลาทุกวัน
6.2 เมื่อมีความจาเป็ นต้องขาดเรี ยน จะต้องมีใบลาพร้อมคารับรองของผูป้ กครอง
6.3 เมื่อนักเรี ยนป่ วยต้องแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบ และส่ งใบลาให้ครู ประจาชั้นในวันแรก
ที่มาโรงเรี ยน
6.4 ถ้านักเรี ยนขาดเรี ยนเกิน 3 วัน ให้ครู ติดตามและเชิญผูป้ กครองมาพบ
ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าเรี ยนภาคบ่าย
7.1 เวลา 12.20 น. ของทุกวันจะมีสัญญาณเตือนให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมแปรงฟัน
7.2 เวลา 12.30 น. จะมีสัญญาณให้นกั เรี ยนทากิจกรรมนัง่ สมาธิ หน้าชั้นเรี ยน
7.3 ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมทุกอย่างด้วยความตั้งใจ
ระเบียบเกี่ยวกับการเลิกเรี ยนกลับบ้าน
8.1 เวลา 15.20 น. จะมีสัญญาณเตือนให้นกั เรี ยนเก็บสัมภาระต่าง ๆ เตรี ยมกลับบ้าน
8.2 เวลา 15.30 น. จะมีสัญญาณเตือนให้นกั เรี ยนมาเข้าแถวหน้าเสาธง ปฏิบตั ิกิจกรรม
หน้าเสาธง
4.5
4.6
4.7
4.8

ข้อ 5

ข้อ 6

ข้อ 7

ข้อ 8
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8.3 ให้นกั เรี ยนเดินกลับบ้านให้เป็ นแถวอย่างเป็ นระเบียบตามกลุ่มสี ที่โรงเรี ยนกาหนดไว้
8.4 นักเรี ยนที่มีกิจกรรมหลังเลิกเรี ยน หลังจากปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็ จแล้วให้แยก
ไปปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าวได้ หากทากิจกรรมเสร็ จแล้วให้กลับบ้านทันที
8.5 ระหว่างเดินทางกลับบ้าน นักเรี ยนต้องเดินกลับบ้านทันทีไม่ให้แวะเล่นที่อื่น ๆ
ข้อ 9 ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรี ยน
นักเรียนชาย
ผม
ให้ไว้ผมทรงสั้น ด้านบนยาวไม่เกิน 2 ซม.
เสื้ อ
ให้ใส่ เสื้ อเชิ้ตสี ขาวแขนสั้น คอตั้ง
กางเกง
ให้ใส่ กางเกงสี น้ าเงิน มีกระเป๋ าด้านข้าง มีหูใส่ เข็มขัด
เข็มขัด
ใช้เข็มขัดสี ดา
รองเท้า
ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสี ดา ชนิดมีเชือกผูก
ถุงเท้า
สี ขาว
นักเรียนหญิง
ผม
ผมตัดสั้น ไม่ซอย ไม่ดดั
เสื้ อ
สี ขาว แบบคอพับในตัว ผูกคอด้วยผ้าสี กรมท่า
กระโปรง
ใช้ผา้ สี กรมท่า พับเป็ นจีบ
รองเท้า
ใช้รองเท้าสี ดามีสายรัดรองเท้า
ถุงเท้า
สี ขาวไม่มีลวดลาย
การแต่งกาย ด้วยชุดลูกเสื อ ยุวกาชาด และชุดพลศึกษาให้เป็ นไปตามแบบที่กาหนด และ
วันที่โรงเรี ยนกาหนดให้ใส่
ข้อ 10 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยน
นักเรี ยนที่ทาผิดระเบียบของทางโรงเรี ยนจะถูกลงโทษตามระเบียบการลงโทษนักเรี ยนของ
กระทรวงศึกษาธิ การ โดยกาหนดโทษของระดับประถมศึกษาไว้ดงั นี้
- ว่ากล่าวตักเตือน
- ทากิจกรรม
- ทาฑัณฑ์บน
ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลพินิจของครู ประจาชั้น และครู ฝ่ายกิจการนักเรี ยน
ข้อ 11 ให้คณะครู ทุกคนรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
( ลงชื่อ ) ชานาญ แสงจันทร์
( นายชานาญ แสงจันทร์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดเสด็จ

