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พระบรมราโชวาท 

 “...หน้าที่ส าคัญของนักเรียนอยู่ที่เรียนให้เต็มก าลังและให้ส าเร็จ การจะ
เรียนให้ได้อย่างนั้นจะท าอย่างไรก็ต้องเข้าใจว่า เราจะต้องมีวิชาส าหรับสร้างตัวให้
มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าต่อไปข้างหน้า ถ้าไม่ขวนขวายศึกษาตั้งแต่ต้นจะไม่
มีโอกาส จะท าให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์ เพราะไม่มีความรู้ติดตัว เมื่อ
เข้าใจอย่างนี้จะได้รักเรียน ขยันเรียนด้วยความบากบั่น อดทน เพราะรู้ซึ้งถึง
ประโยชน์และคุณค่าของวิชาความรู้ การที่จะเรียนให้ดีให้รู้วิชาแจ่มแจ้งลึกซึ้งนั้น 
นอกจากจะอยู่ที่ความตั้งใจและความหมั่นเพียรแล้ว ยังอยู่ที่ความมีสัมมาคารวะ ความ
ฉลาดที่จะท าตัวให้เป็นที่เมตตาเอ็นดูของครูด้วย ถ้าท าตัวดี มีความอ่อนน้อม 
เคารพเชื่อฟังครู เอาใจใส่ช่วยเหลือครูในกิจต่างๆ แม้เล็กน้อยก็ไม่นิ่งดูดายหรือ 
เฉยเมย ครูย่อมมองเห็นความดีในกายในใจของตัว จะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลูกทั้ง
ศิษย์ จะยินดีสั่งสอนอบรมความรู้ ความดีทุกอย่างให้โดยความเต็มใจและจริงใจ ให้
เล่าเรียนส าเร็จผลได้เต็มเปี่ยม จึงขอให้จ าไว้และพยายามปฏิบัติให้ได้ทุกคน...” 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
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ค ำน ำ 
 

  คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านห้วยยาง อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
จังหวัดสกลนคร  เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือประสานความเข้าใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง 
ได้ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าชี้แจง ข้อมูล ตลอดจนแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
นักเรียนจะได้น าไปปฏิบัติให้ถูกต้องและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ประสบความส าเร็จในการศึกษา ตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและพลเมืองที่
ดีของประเทศชาติ 
 ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนักเรียนเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 
                    นางสุนันท์  หลวงศรี 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง 
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ก ำหนดวันเปิด - ปิดภำคเรียน 

ภำคเรียนที่ 1 
วันเปิดภาคเรียน ช่วงเดือนพฤษภาคม  

วันปิดภาคเรียน ช่วงเดือนตุลาคม  

ภำคเรียนที่ 2 
วันเปิดภาคเรียน ช่วงเดือนพฤศจิกายน  

วันปิดภาคเรียน ช่วงเดือนเมษายน  

 
ก ำหนดกำรเวลำเรียนประจ ำวัน 

เวลำ คำบเรียน กิจกรรม 

07.30-08.00น. - 
นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียนและ
บริเวณรับผิดชอบ 

08.00-08.15 น. - 
สัญญาณเพลงมาร์ช เตรียมเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ  สวดมนต์ อบรมจริยธรรม 

08.15-09.15 น. คาบท่ี 1 การเรียนการสอน 

09.15-10.15 น. คาบท่ี 2 การเรียนการสอน 

10.15-11.15 น. คาบท่ี 3 การเรียนการสอน 

11.15-12.15 น. คาบท่ี 4 การเรียนการสอน 

12.10-13.15 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15-14.15 น. คาบท่ี 5 การเรียนการสอน 

14.15-15.15 น. คาบท่ี 6 การเรียนการสอน 

15.15-16.15 น. คาบท่ี 7 พักรับประทานอาหารว่าง 

 



 5 

ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อโรงเรียน บ้านห้วยยาง   ที่ตั้ง  ๒๕๖ หมู่ ๖  ต ำบลเหล่ำโพนค้อ 
อ ำเภอ โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
โทร ๐๔๒-๗๒๐-๐๗๒   E – mailnanbas๒๕๐๗@hotmail.com Website 
http://www.huayyangchool.comเปิดสอนระดับชั้น ก่อนประถมศึกษำ ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ เนื้อท่ีมี ๓๓ ไร่  ๒  งำน ๕๔ ตำรำงวำตำรำงวำ    
เขตพ้ืนที่บริกำรมี ๒  หมู่บ้ำนได้แก่ บ้ำนห้วยยำง หมู่ที่ ๖ และบ้ำนห้วยยำงเหนือ 
หมู่ที่ ๙ ต ำบลเหล่ำโพนค้อ อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
   

กำรติดต่อ โทรศัพท์ ระดับอนุบาล และประถมศึกษา ๐๔๒-๗๒๐-๐๗๒   
ระดับมัธยมศึกษา ๐๔๒-๗๒๐-๐๗๒   โทรสาร - 

Facebook       http://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
website          www.huayyangchool.com 

อักษรย่อ ห.ย. 
 
ตรำโรงเรียน    

 

ปรัชญำของโรงเรียน   

         “ ปญญำ  ธเนน  เสยโย”  ควำมหมำย   ปัญญำประเสริฐกว่ำทรัพย์ 
 
 

mailto:nanbas๒๕๐๗@hotmail.com
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ค ำขวัญของสถำนศึกษำ    
 
         “เร่งรัดควำมรู้  ควบคู่ปฏิบัติ  เคร่งครัดวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น ำชุมชน” 
 
สีประจ ำโรงเรียน   
 

           สีเขียวเหลือง     
        

สีเขียว หมำยถึง   ควำมเจริญงอกงำม    
สีเหลือง หมำยถึง   คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  อยู่อย่ำงพอพียง  หลีกเลี่ยงอบำยมุข สนุกกับงำนอำชีพ 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

  
หลักสูตร       โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ ระดับอนุบาล  
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
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กฎกระทรวง 
ก ำหนดควำมประพฤติของนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ.2548 

 

          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64แหงพระราชบัญญัติค ุมครองเด็ก พ.ศ.
2546 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39  มาตรา 
48  และ มาตรา 50   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให กระท า ได้     โ ดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห งกฎหมายรัฐมนตรี วาการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้  
          ขอ 1 นักเรียนและนักศึกษาตองไมประพฤติตน ดังตอไปนี้  
          (1)  หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน  
          (2)  เลนการพนัน จัดใหมีการเลนการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน  
          (3)  พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด  
          (4)  ซื้อจ าหนายแลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล สิ่งมึนเมาบุหรี่ 
หรือ ยาเสพติด  
          (5)  ลักทรัพย กรรโชกทรัพย ขมขูหรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพยบุคคลอื่น  
          (6)  กอเหตุทะเลาะวิวาทท ารายรางกายผูอื่นเตรียมการหรือกระท าการใด ๆ อันน
าจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน  
          (7)  แสดงพฤติกรรมทางชูสาวซึ่งไมเหมาะสมในท่ีสาธารณะ  
          (8)  เกี่ยวของกับการคาประเวณี 
          (9)  ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตรหรือรวมกลุมอันเปนการสร้างความ
เดือดรอนใหแกตนเองหรือผูอื่น  
          ขอ 2 ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาก าหนดระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษาไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงน้ี  

 
ใหไว ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  

                                                                      จาตุรนต ฉายแสง  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 

วำดวยกำรลงโทษนักเรียนและนกัศึกษำ พ.ศ.2548 
 

          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติค ุมครองเด็กพ.ศ. 
2546รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษาไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ.2548” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือ

นักศึกษา พ.ศ.2543 
ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
“ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว า ครูใหญ อาจารย ใหญ่                  

ผอู านวยการอธิการบดี หรือหัวหนาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือต าแหนงที่เรียกช่ืออยาง
อื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น 

“กระท าความผิด”หมายความวาการที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ าฝืน
ระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาหรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงวาดวยความ
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

“การลงโทษ”หมายความวาการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิดโดย
มีความมุงหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน 

ขอ 5 โทษท่ีจะลงโทษแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิดมี 4 สถาน ดังนี้ 
(1) วากลาวตักเตือน   
(2) ท าทัณฑบน  

            (3) ตัดคะแนนความประพฤติ       
(4) ท ากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ขอ 6 หามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาดวยวิธีรุนแรงหรือแบบกลั่นแกลงหรือลงโทษด้วย
ความโกรธหรือดวยความพยาบาท โดยใหค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาและความรา
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ยแรงของพฤติการณประกอบการลงโทษดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหเปนไปเพื่อ
เจตนาที่จะแกนิสัยและความประพฤติไมดีของนักเรียนหรือนักศึกษาใหรูส านึกในความผิด
และกลับประพฤติตนในทางที่ดีตอไป ใหผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผูที่ผูบริหารโรงเรียน
หรือสถานศึกษามอบหมายเปนผูมีอ านาจในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา 

ขอ 7 การวากลาวตักเตือนใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไมรายแรง 
ขอ 8 การท าทัณฑบนใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสมกับ

สภาพนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรอื
กรณีท าใหเสื่อมเสียช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝาฝนระเบียบของสถานศึกษาหรือ
ไดรับโทษวากลาวตักเตือนแลวแตยังไมเข็ดหลาบ  
         การท าทัณฑบนใหท าเปนหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการท าทัณฑบนไวดวย 

ขอ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติวาดวยการตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแตละสถานศึกษาก าหนดและใหท าบันทึกขอมูลไว
เปนหลักฐาน 

ขอ 10 ท ากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใชในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษา
กระท าความผิดที่สมควรตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมใหเป็นไปตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

ขอ 11 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และใหมี 
อ านาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
 

 
    ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 
                 อดิศัย   โพธารามิก 

   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบวินัยและข้อบังคับของนักเรียน 

โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง 
                 เพ่ือปลูกฝังความเป็นระเบียบและฝึกวินัยอันดีให้แก่นักเรียน จึง
ก าหนดระเบียบวินัยและข้อบังคับของโรงเรียน ดังนี้ 

1.ระเบียบนี้มีชื่อว่าระเบียบปกครองนักเรียน พ.ศ.2554 ว่าด้วยสิทธิ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง 

2.ระเบียบหรือแนวปฏิบัติเดิมที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ยกเลิกและใช้ระเบียบ
นี้แทน 
ระเบียบว่ำด้วยเครื่องแต่งกำยของนักเรียน 

1.นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบตามระเบียบของโรงเรียนหรือแต่งเครื่องแบบ
ลูกเสือ ให้เรียบร้อยทุกประการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ 

2.ห้ามนักเรียนน าเครื่องส าอางมาโรงเรียนหรือใช้เครื่องส าอางทุกชนิด 
3.ห้ามนักเรียนสวมเครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรยีน เช่น สร้อยทองค าหรือของมีค่า 

ฯลฯ 
4.อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในเวลาพักได้ ทั้งนี้โรงเรียนจะไม่

รับผิดชอบต่อการสูญหาย  
กำรแต่งกำยของนักเรียน 
ระดับอนุบำล 1-3 

นักเรียนหญิง  เสื้อสีขาวคอบัวแขนสั้น, กระโปรงสีน้ าเงินติดกระดุม, 
รองเท้าหนังสีด า (แบบหญิง) ถุงเท้าสีขาว 

นักเรียนชำย  เสื้อสีขาวคอฮาวายแขนสั้นเอวจั๊ม, กางเกงสีน้ าเงิน, 
รองเท้าหนังสีด า, รองเท้าหนังสีด า (แบบชาย), ถุงเท้าสีขาว 

ชุดกีฬำ กางเกงวอร์มขาสั้นสีฟ้า เสื้อสีชมพูคอกลมแขนสั้น คอเสื้อสีฟ้า,  
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รองเท้าผ้าใบสีขาว, ถุงเท้าสีขาว 
ระดับประถมศึกษำปีที่ 1-4 

นักเรียนหญิง  เสื้อสีขาวคอฮาวายแขนสั้น, กระโปรงเอื้อมสีน้ าเงิน, 
รองเท้าหนังสีด า, ถุงเท้าสีขาว 

นักเรียนชำย  เสื้อสีขาวคอฮาวายแขนสั้น, กางเกงสีน้ าเงิน, เข็มขัดหนังสี
ด า, รองเท้าผ้าใบสีด า, ถุงเท้าสีขาว 
 
ระดับประถมศึกษำปีที่ 5-6  

นักเรียนหญิง  เสื้อสีขาวแขนยาวเอวจั๊ม, กระโปรงสีน้ าเงิน, รองเท้าหนัง
สีด า,     ถุงเท้าสีขาว 

นักเรียนชำย  เสื้อสีขาวคอฮาวายแขนสั้น, กางเกงสีน้ าเงิน, เข็มขัดหนังสี
ด า, รองเท้าผ้าใบสีด า, ถุงเท้าสีขาว 

ชุดกีฬำระดับประถมศึกษำปีที่ 1-6  กางเกงวอร์มขายาวสีฟ้าแถบสีขาว,  
เสื้อสีชมพูคอกลมแขนสั้น คอเสื้อสีฟ้า, รองเท้าผ้าใบสีด า, ถุงเท้าสีขาว 
มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-3) 

นักเรียนหญิง  เสื้อสีขาวคอบัวแขนยาวเอวจั๊ม, กระโปรงสีกรมท่า, 
รองเท้าหนังสีด า, ถุงเท้าสีขาว, ปักดาวด้านบน ห.ย. 

นักเรียนชำย  เสื้อสีขาวคอฮาวายแขนสั้น, กางเกงสีน้ าเงิน, เข็มขัดหนังสี
ด า, รองเท้าผ้าใบสีด า, ถุงเท้าสีขาว 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 

นักเรียนหญิง  เสื้อสีขาวคอบัวแขนยาว, กระโปรงสีกรมท่า, รองเท้าหนัง
สีด า, ถุงเท้าสีขาว, เข็มขัดหนังสีด ามีโลหะนูนตราสัญลักษณ์โรงเรียน, ติดเข็ม
สัญลักษณโ์รงเรียน, ปักดาวด้านล่าง ห.ย. 

นักเรียนชำย เสื้อสีขาวคอฮาวายแขนสั้น, กางเกงสีกรมท่า, รองเท้า  
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ผ้าใบสีด า, ถุงเท้าสีขาว, เข็มขัดหนังสีด ามีโลหะนูนตราสัญลักษณ์โรงเรียน,  
ติดเข็มสัญลักษณ์โรงเรียน, ปักดาวด้านล่าง ห.ย. 

ชุดกีฬำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6  กางเกงวอร์มขายาวสีฟ้าแถบสีขาว  
เสื้อสีชมพูคอโปโลแขนสั้น คอเสื้อสีฟ้า, รองเท้าผ้าใบสีด า, ถุงเท้าสีขาว 

ทรงผมนักเรียนชำย  ตัดข้างๆ โดยรอบเกรียนติดหนังศีรษะ ด้านหน้ายาวไม่เกิน 
2 เซนติเมตร 

ทรงผมนักเรียนหญิง  อนุญาตให้ไว้ผมยาว แต่ต้องผูก หรือถักเปีย และ
ใช้โบว์ สีด าหรือสีน้ าเงิน และก๊ิบปักผมใช้สีด าต้องไม่มีลวดลาย 
กำรแต่งกำยท่ัวไป 
                ต้องคาดเข็มขัดให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยให้ห้อยต่ าและไม่ดึงเสื้อลงมาปิด
เข็มขัด หรือท าให้หัวเข็มขัดห้อยหรือจงใจให้ผิดระเบียบ ไม่แต่งหน้าด้วย
เครื่องส าอางมาโรงเรียน หรือน าเครื่องส าอางมาโรงเรียน  ไม่สวมก าไลหรือ
ของมีค่ามาโรงเรียนโดยเด็ดขาด ยกเว้นนาฬิกา ไม่ไว้เล็บ หรือทาเล็บ  
 
ระเบียบว่ำด้วยกำรมำโรงเรียน 

1.เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณดัง 1 ครั้ง (เวลา07.45น.) นักเรียนช่วยกันท า
ความสะอาดห้องเรียนและบริเวณรับผิดชอบ 

2.เมื่อได้ยินเสียงเพลงมาร์ชโรงเรียน 2 ครั้ง (เวลา 08.00 น.) นักเรียน
เตรียมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ และรับฟังการอบรม 

3.เวลา 08.20 น.นักเรียนเข้าห้องพบครูประจ าชั้นและเริ่มท าการเรียน
คาบท่ี 1ในเวลา 08.30 น. 

4.นักเรียนทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเคารพธงชาติ และเลิกเรียนตาม
เวลาที่โ ร ง เรียนก าหนดจะออกนอกบริ เ วณโรงเรียนไม่ได้ เ ว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน 
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5.ถ้านักเรียนเข้าแถวไม่ทันเคารพธงชาติถือว่ามาสาย ให้นักเรียนเข้าไป
รายงานตัวต่อครูประจ าชั้น ถ้านักเรียนถึงห้องเรียนหลังครูส่งในใบเช็คชื่อแล้วต้อง
รายงานตัวต่อฝ่ายกิจการนักเรียน และรับใบอนุญาตเข้าห้องเรียน เพ่ือน าไปแสดง
ต่อครูประจ าวิชาที่ก าลังท าการสอน หากมาสายติดต่อกัน 3 วัน จะมีหนังสือแจ้ง
ถึงผู้ปกครอง 
 
ระเบียบเรื่องกำรลำ กำรขำดเรียน 
ลำกิจ 

นักเรียนจะต้องส่งใบลาตามแบบฟอร์มของโรงเรียนที่ผู้ปกครองได้ลงชื่อ
รับรองการลาล่วงหน้า 1 วันก่อนจะหยุดเรียน ในกรณีไม่สามารถส่ง ใบลาได้
ทันทีในวันนั้น ให้ผู้ปกครองแจ้งสาเหตุการลาทางโทรศัพท์ เมื่อกลับมาให้รีบส่งใบลา
ต่อครูประจ าชั้นหรือครูประจ าวิชาทันที 
 
ลำป่วย 

เมื่อนักเรียนหายป่วยแล้วและกลับมาเรียนตามปกติต้องยื่นใบลาที่คุณครู
ประจ าชั้น ถ้านักเรียนขาดเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทางโรงเรียนจะส่งจดหมาย
แจ้งไปยังผู้ปกครองให้ทราบ ในกรณีนักเรียนขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ 
โรงเรียนวางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ 

1.ขาดเรียน 3 วันติดต่อกัน ฝ่ายกิจการนักเรียนจะโทรศัพท์หรือมีจดหมายแจ้งไป
ยังผู้ปกครอง 

2.ขาดเรียน 5 วันติดต่อกัน จะแจ้งเตือนเป็นครั้งที่ 2 โดยมีจดหมายเชิญ
ผู้ปกครองมาพบ 

3.ขาดเรียน 7 วันติดต่อกัน หากไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบ ทางฝ่ายกิจการ
นักเรียนจะพิจารณาความผิด 
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4.ลายเซ็นผู้ปกครองที่ปรากฏในใบลาต้องตรงกับสมุดลายเซ็นของ
ผู้ปกครองที่ให้ไว้แก่โรงเรียน 

5.การลาออกนอกบริเวณโรงเรียนในชั่วโมงเรียนหรือลากลับบ้านก่อน
เลิกเรียน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียน
ได้ในกรณีต่อไปนี้ 

5.1 ผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง 
5.2 มีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง 
5.3 มีใบรับรองจากครูฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนกรณีเจ็บป่วย 

6.นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากครู
ประจ าชั้น และฝ่ายกิจการนักเรียนลงชื่ออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตาม
แบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนดไว ้

7.นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาที่ขาดเรียน
นั้น  ๆ 
ระเบียบว่ำด้วยเรื่องกำรเข้ำแถว 

1.เมื่อได้ยินเสียงเพลงมาร์ช 2 ครั้ง (เวลา 08.00 น.) นักเรยีนทุกคนต้องเตรียมตัวเข้า
แถว 

2.ขณะเคารพธงชาติและสวดมนต์ นักเรียนทุกคนจะต้องยืนตรงและสงบ
นิ่ง ต้องกระท าด้วยความตั้งใจและด้วยความเคารพ 

กรณีที่นักเรียนมำเข้ำแถวไม่ทันต้องปฏิบัติตน ดังนี้ 
1. ถ้ามาถึงโรงเรียนระหว่างการอบรมนักเรียน ไม่อนุญาตให้นักเรียนไป

แถว  
ต้องหยุดรอและไปรวมในท่ีที่แต่ละระดับชั้นก าหนดไว้เพ่ือขออนุญาตครูประจ า
ชั้นต่อไป 
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2. กรณีนักเรียนมาเข้าแถวไม่ทันเป็นประจ าถือว่ามีเจตนาหลบหลีก 
นักเรียน 

จะถูกบันทึกความประพฤติ  โดยครูประจ าวิชาหรือครูในระดับชั้นนั้นๆ ไว้เป็น
หลักฐานเพื่อพิจารณาโทษ 
ระเบียบว่ำด้วยเรื่องกำรปฏิบัติตนภำยในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 

1.นักเรียนไม่เล่นและคุยเสียงดังในห้องเรียน 
2.นักเรียนไม่ลุกเดินหรือย้ายที่นั่งโดยพลการ 
3.ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานใน

ห้องเรียน 
4.นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและ

ปฏิบัติหน้าที่เวรตามท่ีครูก าหนด 
5.อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ภายในห้องเรียน และบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนถือ

เป็นสาธารณสมบัติที่มีค่า นักเรียนต้องช่วยกันรักษา 
6.นักเรียนไม่ควรขีดเขียนสิ่งใด  ๆลงบนกระดานด าและโต๊ะเรียน หรือนั่งเล่นบน

โต๊ะครู 
ระเบียบว่ำด้วยเรื่องกำรขออนุญำตออกนอกห้องเรียนในเวลำเรียนปกติ 

1.ในกรณีฉุกเฉิน ครูประจ าชั้นจะอนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องเรียนได้ 
2.ในกรณีเจ็บป่วย นักเรียนต้องขอใบอนุญาตจากครูประจ าวิชา ให้ครู

ประจ าวิชาลงชื่อรับทราบ หลังจากนักเรียนใช้บริการห้องพยาบาลแล้ว ครูพยาบาลจะ
ลงชื่อรับรองให้นักเรียนน ามามอบให้ครูที่ก าลังท าการสอนเพ่ือขออนุญาตเข้า
ห้องเรียน 

3.เมื่อต้องการขออนุญาตไปพบครูในกรณีที่ครูนัดหมายไว้ เพ่ือท า
กิจกรรมหรือท าธุระอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้นักเรียนขอรับใบรับรองจากครูที่นัด
หมายไว้ เพื่อแจ้งให้ครูที่เข้าท าการสอนได้รับทราบ  
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ระเบียบว่ำด้วยเรื่องกำรแสดงควำมเคำรพและมำรยำท 
1.เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนและพบครูควรแสดงความเคารพโดยการหยุดยืนตรง 

ไหว้หรือยืนตรงค านับตามโอกาสที่เหมาะสม แล้วกล่าวค าว่าสวัสดี 
2.ในเวลาปกติเมื่อพบครู ให้ใช้วิธียืนตรงแล้วค านับตามโอกาสที่เหมาะสม 
3.เมื่อครูประจ าวิชาเข้าท าการสอนในห้องเรียน นักเรียนทุกคนต้อง

แสดงความเคารพโดยลุกขึ้นยืนแล้วไหว้ และกล่าวค าว่า “สวัสดี” โดยพร้อม
เพรียงกัน 

4.เมื่อครูสอนจบชั่วโมง ก่อนที่ครูจะออกจากห้องเรียน นักเรียนทุกคน
ต้องยืนท าความเคารพ และกล่าวค าว่า “ขอบคุณ” 

5.นักเรียนต้องไม่พูดค าหยาบคาย เช่น ล้อเลียนชื่อพ่อแม่ของ เพ่ือน 
หรือใช้ถ้อยค าที่ไม่เหมาะสม และพูดจากสบประมาทผู้อ่ืนทั้งในโรงเรียนและที่
สาธารณะ 

6.นักเรียนทุกระดับต้องให้ความเคารพนับถือให้เกียรติแก่ครูทุกคนใน
โรงเรียน 

7.นักเรียนทุกคนต้องระลึกถึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของลูกศรีอรุณวิทย์ 
ต้องรู้จักรักษากิริยามารยาท ค าพูด และการกระท าให้สุภาพเรียบร้อย ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

8.นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่พูดปด ไม่คดโกง 
9.นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นพ่ีต้องปฏิบัติตนเป็น

ตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง 
10.นักเรียนต้องฝึกฝนตนเองให้ เ ป็นคนตร งต่อ เ วล า  เ ค า รพ และ

ปฏิบัติตามนัดหมายต่างๆ ของโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
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11.นักเรียนต้องมัธยัสถ์ ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ไม่น าเงินมาจ านวน
มาก ไม่น าเครื่องประดับที่มีราคาแพงมาโรงเรียน เพราะเป็นการไม่ปลอดภัยกับ
ตัวนักเรียน หากสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 

12.นักเรียนต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบการ
แต่งกายของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

13.นักเรียนต้องเสริมสร้างจิตส านึกในค่านิยมที่ถูกต้อง รวมทั้งการมีระเบียบ
วินัย 

14.นักเรียนต้องส่งเสริมการท าความดีทั้งในด้านการเรียน ความประพฤติ 
และการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
ระเบียบว่ำด้วยกำรลงโทษ 
         เมื่อนักเรียนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนก าหนดไว้จะ
ได้รับพิจารณาลงโทษตามความผิดอย่างเหมาะสม  โดยครูประจ าชั้น หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักเรียน   รองผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการ ตามขั้นตอนและความหนักเบาของ
ความผิดดังนี้ 

1. ว่ากล่าวตักเตือน 
2. บันทึกพฤติกรรม 
3. ท าทัณฑ์บน 
4. สั่งพักการเรียน (ควบคุมความประพฤติ) 
5. ให้ออก 
6. คัดชื่อออก 

หมำยเหตุ  ข้อ 1 – 3 ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
ข้อ 1 – 6 ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
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ระเบียบว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนโรงเรียนบ้ำนห้วยยำง มี 2 สถาน คือ 
โทษสถำนเบำ เพ่ือพิจารณาโทษนักเรียนผู้กระท าผิดในกรณีต่อไปนี้ 

1.แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน 
2.ทรงผมผิดระเบียบ ยาวเกินก าหนด ไว้ผมตามแฟชั่น 
3.มาโรงเรียนสายประจ า 
4.หลบหนีการเข้าแถว 
5.ไม่รักษาระเบียบของการเข้าแถว การเดินแถว 
6.ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการเรียนภายในห้องเรียน 
7.ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการใช้สถานที่ต่างๆ ของโรงเรียน เช่น โรงอาหาร 

ห้องสมุด ฯลฯ 
8.ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ทิ้งขยะท าให้สาธารณสมบัติของโรงเรียน

เสียหาย ฯลฯ 
9.ไม่ท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ า 

โทษสถำนหนัก  เพ่ือพิจารณานักเรียนผู้กระท าความผิดในกรณีต่อไปนี้ 
1.หนีเรียน เช่น ขาดเรียนบ่อยโดยไม่มีจดหมายแจ้งจาก

ผู้ปกครอง หลบออกนอกบริเวณโรงเรียน 
2.ลักขโมยหรือยักยอกทรัพย์ของผู้อ่ืน 
3.เสพยาเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้า และอ่ืนๆ 
4.เสพยาเสพติดชนิดร้ายแรง หรอืมีไว้ในครอบครอง เช่น กาว กัญชา เฮโรอีน ยาบ้า  
5.พกพาหรือซ่อนเร้นอาวุธ วัตถุอันตราย 
6.จงใจหรือร่วมกันท าลายสาธารณสมบัติของโรงเรียน 
7.น าสิ่งของที่ ไม่ เ ห ม า ะ ส ม ก ับ ส ภ า พ น ัก เ ร ีย น แ ล ะ อื ่น ๆ  ม า

โรงเรียน เช่น สื่อลามกอนาจาร ฯลฯ 
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8.ทะเลาะวิวาท ชกต่อยกัน ท าร้ายร่างกาย หรือข่มขู่ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

9.มั่วสุมแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

10.ขาดสัมมาคารวะ แสดงกิริยาไม่สุภาพ มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือแสดง
พฤติกรรมอ่ืนๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อครู 

11.ประพฤติตนไปในท านองชู้สาว  
 
แนวปฏิบัติทั่วไป 

เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีบุคลิกที่
สง่างาม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสมกับเป็นนักเรียน ขอให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 

1.เมื่อนักเรียนทุกคนสวมเครื่องแบบนักเรียนขอให้ระลึกถึงเกียรติภูมิของเรา  
2.นักเรียนทุกคนต้องให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติในสิ่งที่

ถูกต้องดีงาม 
3.นักเรียนทุกคนต้องแสดงความเคารพและให้เกียรติแก่ครูทุกคนของ

โรงเรียนของเรา 
4.เวลาอยู่ภายนอกโรงเรียน ถ้าแต่งเครื่องแบบนักเรียนต้องแต่งกายให้

เรียบร้อยสุภาพเช่นเดียวกับอยู่ภายในโรงเรียน 
5.หลังเล่นกีฬาต้องมีชุดมาเปลี่ยนและเวลากลับบ้านให้แต่งเครื่องแบบ

นักเรียนให้เรียบร้อย 
6.ขณะโดยสารรถโรงเรียน ต้องรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอ

กว่า  ไม่ท าเสียงดัง หรือพูดจาไม่สุภาพ หรือแสดงกิริยาไม่เหมาะสม 
7.หลังเลิกเรียนไม่ไปมั่วสุมในสถานที่ท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
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8.นักเรียนทุกคนต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เคารพและเทิดทูนท่าน และ
เชื่อฟังค าสั่งสอนให้สมกับที่ท่านรักและห่วงใย  
 
สิ่งท่ีควรท ำ – ไม่ควรท ำ – กฎกติกำมำรยำท 

1.นักเรียนต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตรงตามระเบียบของโรงเรียน
ทั้งภายในและนอกโรงเรียน 

2.การลาป่วยหรือลาโดยมีกิจธุระจ าเป็นต้องมีใบลา (ตามแบบของ
โรงเรียน) พร้อมกับลงชื่อผู้ปกครองรับรองเป็นหลักฐานหรือให้ผู้ปกครองโทรศัพท์
แจ้งทางโรงเรียนก่อน 08.00 น. 

3.นักเรียนต้องเชื่อฟัง เคารพครูอาจารย์ และผู้ใหญ่ทั่วไป 
4.นักเรียนมีหน้าที่ช่วยเหลือรักษาความสะอาดในห้องเรียน อาคารเรียน 

บริเวณโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก 
5.นักเรียนต้องไม่ใช้วาจาหยาบคายต่อเพ่ือนนักเรียนหรือผู้อื่น 
6.นักเรียนต้องไม่สูบบุหรี่ ดื่มของมึนเมา เสพย์ยาเสพติด และเล่นการ

พนัน 
7.เมื่ออยู่ในแถว นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยไม่คุยหรือเล่นกัน 
8.ขณะอยู่ในห้องเรียน นักเรียนต้องรักษาระเบียบของห้องโดยเคร่งครัด 

ตั้งใจฟังค าอบรมสั่งสอนของครูไม่คุยหรือเล่นกัน 
9.นักเรียนต้องไม่ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาที่ก าหนด 
10.นักเรียนต้องรีบมาโรงเรียนและกลับบ้านไม่เกินเวลาที่ก าหนด 
11.ห้ามนักเรียนไปมั่วสุมในสถานเริงรมย์หรือแหล่งอบายมุข 
12.ห้ามน าสิ่งของมีค่าราคาแพง เครื่องประดับต่างๆ รวมทั้งอาวุธมา

โรงเรียน 
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13.เวลาอยู่นอกโรงเรียนนักเรียนต้องส านึก เสมอว่าตนยังเป็นนักเรียน
อยู่ไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบของโรงเรียนหรือไม่ก็ตามนักเรียนต้องประพฤติตัว
เรียบร้อยไม่ท าสิ่งใดที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของตนเอง ของวงศ์ตระกูล 
และของโรงเรียน 
      

 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559   
                                         

  นางสุนันท์  หลวงศรี  
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง 
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แนวปฏิบัติในกำรสอนซ่อมเสริม 
1.เมื่อมีการสอนซ่อมเสริมในวันหยุดเรียน ถ้านักเรียนมารับการสอนซ่อม

เสริมตามก าหนดจะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองมาให้ครูผู้สอนเป็นลายลักษณ์
อักษร  

2. ในกรณีที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาศึกษาที่ติด 0 หรือติด ร 
ผู้ปกครองจะต้องมารับทราบและติดตามแก้ไข 0 หรือ ร กับนักเรียนด้วย 
 
ระเบียบในกำรปฏิบัติของนักเรียน 
  
๑. แนวปฏิบัติตนของนักเรียน 
            นอกจากระเบียบข้อบังคับและค าสั่งของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว 
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ก าหนดแนวปฏิบัติ และระเบียบข้อบังคับส าหรับ
โรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติของนักเรียนระหว่างที่ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนนี้อันท าให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติในแนวเดียวกัน แนวปฏิบัติของ
โรงเรียนต่อไปนี้ได้ประมวลจากระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของนักเรียนจาก
โรงเรียนต่าง ๆ และของกระทรวงศึกษาธิการ อันก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียน และ
ยังท าให้ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจได้โดยสะดวกอีกทางหนึ่งด้วย นักเรียนและท่าน
ผู้ปกครองโปรดตรวจสอบรายการต่าง ๆ ว่านักเรียนได้มีหรือประพฤติถูกต้องตาม
แนวปฏิบัตินี้มากน้อยเพียงใด 
  
            ระเบียบท่ัวไป นักเรียนพึงประพฤติและปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้ 
            ๑.   มาโรงเรียนให้ทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ (ก่อนเวลา ๐๗.๔๕ 
น.) 
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            ๒.   นักเรียนคนใดไม่มีภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน 
ไม่สามารถเข้าแถวเคารพธงชาติได้เมื่อได้ยินเพลงชาติ ให้หยุดปฏิบัติภารกิจแล้ว
ยืนตรงเพ่ือเคารพธงชาติด้วยความสงบและภาคภูมิใจในความเป็นไทย หลังจาก
นั้นให้ปฏิบัติภารกิจให้เรียบร้อยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
            ๓.   แต่งเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของนักเรียน 
            ๔.   มีเครื่องเรียน แบบเรียน เครื่องใช้ต่าง ๆ ครบตามที่โรงเรียน
ก าหนด 
            ๕.   เมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในความดูแลของครู 
            ๖.   ประพฤติตนให้เรียบร้อยกับสภาพและวัยของนักเรียน โดยการท า
ตนอยู่ในโอวาทเคารพเชื่อฟังค าสั่งสอนของครูทุกท่าน 
            ๗.   การโฮมรูมเป็นหน้าที่ส าคัญท่ีนักเรียนจะต้องเข้ารับฟังการชี้แจง
อบรมตักเตือนจากครูประจ าชั้นก่อนเริ่มมีการเรียนการสอนทุกวัน และเพ่ือให้ครู
ประจ าชั้นได้ตรวจตราดูแลความสะอาดเรียบร้อยของนักเรียน การแต่งกายของ
นักเรียน 
            ๘.   ไม่กล่าววาจาหยาบคาย มีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป 
            ๙.   ส ารวมกิริยามารยาทและระมัดระวังการปฏิบัติตนกับเพ่ือนต่าง
เพศ ตามกรอบประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทย 
            ๑๐. นักเรียนจะต้องเคารพครูทุกคนในโรงเรียน บิดามารดา ญาติพ่ีน้อง 
ผู้อุปการะ และ ผู้สูงอายุ สุภาพกับคนทั่วไป 
            ๑๑. นักเรียนที่หยุดโรงเรียนจะต้องน าใบลาที่ผู้ปกครองลงนามรับรอง
มามอบให้ครูประจ าชั้นในวันแรกที่กลับมาเรียน 
            ๑๒. รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท หรือชักน า
คนอ่ืนไปในทางเสื่อมเสีย 
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            ๑๓. ระวังรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนและของผู้อ่ืน ถ้าผู้ใดท าของ
เสียหายจะต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหาย 
            ๑๔. ไม่ถือเอาสิ่งของของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง 
            ๑๕. ไม่ล้อเลียน ข่มขู่ ก้าวร้าว หรือท าร้ายเพ่ือนนักเรียนหรือบุคคลอ่ืน 
            ๑๖. ไม่ครอบครอง และไม่ใช้บุหรี่ ยาเสพติด สุรา หรือของมึนเมาทุก
ชนิด 
            ๑๗. ไม่น าอุปกรณ์การพนันทุกชนิด เข้ามาในบริเวณโรงเรียน และไม่
เล่นการพนันทุกชนิดทั้งในและนอกโรงเรียน 
            ๑๘. ไม่น าหรือครอบครองอาวุธ หรือวัตถุสิ่งประดิษฐ์อื่นใดที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่บุคคลและสถานที่ เข้ามาในบริเวณ
โรงเรียน เช่น ปืน ของมีคม วัตถุระเบิด ไม้บรรทัด เหล็ก ฯลฯ 
            ๑๙. เดินแถวเข้าห้องเรียน เข้าห้องประชุมหรือเปลี่ยนห้องเรียนให้อยู่
ในระเบียบอันดี และรวดเร็วทันเวลา ไม่เดินลัดสนาม 
            ๒๐. นักเรียนต้องรับประทานอาหารในโรงเรียน ช่วยกันรักษาความ
สะอาด มีมารยาทในการรับประทานอาหาร ไม่ยืนหรือเดินรับประทานอาหาร 
            ๒๑. การพบกับบุคคลภายนอก โรงเรียนไม่ประสงค์ให้นักเรียนใช้
สถานที่ของโรงเรียนเป็นที่พบกับบุคคลภายนอกแต่ถ้ามีความจ าเป็นจริง ๆ 
นักเรียนต้องแจ้งครูประจ าชั้นหรือครูฝ่ายปกครองล่วงหน้าว่า มีความจ าเป็น
จะต้องพบใคร ครูประจ าชั้นหรือครูฝ่ายปกครองจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้พบ
หรือไม่ให้พบก็ได้ 
            ๒๒. ถ้าผู้ปกครองหรือนักเรียนย้ายที่อยู่ จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียน
ทราบภายใน ๗ วัน โดยคัดส าเนา หรือถ่ายส าเนาทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย 
            ๒๓. นักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองที่สามารถควบคุมดูแลตลอดเวลา ถ้า
นักเรียนเปลี่ยนผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายใน ๗ วัน 
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            ๒๔. เมื่อโรงเรียนเลิก นักเรียนจะต้องรีบกลับบ้าน (ยกเว้นวันที่มี
กิจกรรมพิเศษ และนักเรียนพิเศษ) 
            ๒๕. การมาโรงเรียนในวันหยุด ต้องแต่งกายกายให้สุภาพ นักเรียนหญิง
ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองทุกครั้ง 
            ๒๖. นักเรียนจะต้องท าความสะอาดห้องเรียนประจ าวันตามที่ครู
ประจ าชั้นก าหนด 
            ๒๗. นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกครั้ง 
 
๒. กำรปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน 
            ๑.   ต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลาทุกชั่วโมงตามตารางที่ก าหนด 
            ๒.   ตั้งใจเรียนสม่ าเสมอ 
            ๓.   ไม่เล่นในห้องเรียน 
            ๔.   รักษาความสะอาดของห้องเรียน ไม่บ้วนน้ าลาย เสมหะ ทิ้งเศษ
กระดาษหรือสิ่งสกปรกบนพ้ืนห้อง 
            ๕.   รักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน หากนักเรียนท า
ของเสียหายจะต้องรายงานให้ครูประจ าชั้น หรือครูเวรประจ าวันทราบทันที 
            ๖.   รักษากิริยา วาจา และมารยาทให้เรียบร้อย 
            ๗.   ไม่รับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวในเวลาเรียน 
            ๘.   ต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนทุกครั้งก่อนออกจากห้องเรียนและ
เข้าห้องเรียน 
            ๙.   ลบกระดานให้สะอาดเรียบร้อย หลังสิ้นสุดการสอนแต่ละวิชา ไม่
ต้องรอให้ครูประจ าวิชาบอก 
            ๑๐. การพักในห้องเรียนเมื่อไม่ใช่เวลาเรียน ไม่ท าเสียงเอะอะรบกวน
ความสงบ 
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๓. กำรปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอำคำรเรียน 
            ๑.   ไม่วิ่งหรือเล่นเกมต่าง ๆ เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล ในห้องเรียน ให้เล่น
ในที่ท่ีจัดไว้เท่านั้น 
            ๒.   นักเรียนพักผ่อนหรือนั่งท างานในห้องเรียนในชั่วโมงว่าง จะต้อง
ช่วยกันท าความสะอาด และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
            ๓.   ไม่ท าเสียงอึกทึกรบกวนชั้นเรียนอื่น ๆ ที่ก าลังเรียนอยู่ 
            ๔.   ในระหว่างเวลาเรียน นักเรียนจะต้องอยู่ในห้องเรียน หรือห้องที่จัด
ไว้ส าหรับคาบเรียนนั้น 
            ๕.   ไม่ท าลายสิ่งของเครื่องใช้ หรือส่วนประกอบของห้องเรียนและ
อาคารเรียน ถ้าบังเกิดขึ้น นักเรียนต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาปัจจุบันใน
ท้องตลาด 
            ๖.   รักษาความสะอาดของอาคารเรียน เพ่ือความสุขสบายของ
นักเรียนเอง 
            ๗.   ไม่ปีนหรือนั่งบนลูกกรง หรือราวระเบียง หรือขอบหน้าต่าง ไม่เล่น
บนอาคารเรียนเพราะท าให้เกิดอุบัติเหตุตกลงไปชั้นล่างได้ จะเป็นอันตรายแก่
นักเรียนเอง 
            ๘.   ไม่เขียนข้อความหรือภาพตามผนังอาคารเรียนทุกแห่ง รวมทั้งห้อง
ส้วม ห้องสมุดและเครื่องใช้ของโรงเรียน 
            ๙.   การเดินบนอาคารเรียนให้เดินชิดขวาเสมอ 
๔. กำรแสดงควำมเคำรพ 
            ๑.   ภายในบริเวณโรงเรียน 
                  ๑.๑ นอกห้องเรียน 
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                        ๑.๑.๑   เมื่อพบครูครั้งแรก นักเรียนชายให้ไหว้ ถ้าถือ
กระเป๋าหรือสิ่งของให้ยืนก้มศรีษะเล็กน้อย พบครั้งต่อไปให้ยืนตรงหันหน้าเข้าหา
คร ู
                        ๑.๑.๒   เมื่อเดินพูดกับครู หรือเดินตามหลังต้องไม่เดินหน้า
มาเสมอครู และไม่ควรเดินแซง ถ้าจะเดินแซงต้องเดินก้มหน้าพองามแล้วเดินผ่าน 
ไปตามลักษณะมารยาทที่ดีงามของคนไทย 
                        ๑.๑.๓   ในกรณีที่พบผู้ตรวจเยี่ยม หรือผู้ที่ควรท าความ
เคารพอ่ืน ๆให้ท าความเคารพเช่นเดียวกับท่ีท าความเคารพครู 
                        ๑.๑.๔   ถ้าอยู่ในระหว่างเดินแถวไม่ต้องท าความเคารพ 
                  ๑.๒ ในห้องเรียน 
                        ๑.๒.๑   เมื่อครูเข้าสอนทุกชั่วโมงหรือผู้ควรเคารพเข้ามาใน
ห้องเรียนหัวหน้าห้องเรียนบอก “นักเรียนเคารพ” ให้นักเรียนทุกคนยืนตรงแล้ว
ไหว้ เมื่อได้รับค าสั่งจากผู้รับความเคารพให้นั่งจึงนั่งลง 
                        ๑.๒.๒   การถาม – ตอบในชั่วโมง ให้ยืนตรงพูดกับครูแล้วให้
ไหว้เมื่อเสร็จธุระ 
                        ๑.๒.๓   การเข้าห้องเรียนหรือออกนอกห้องในชั่วโมงเรียน
ต้องได้รับอนุญาตทุกครั้ง 
                        ๑.๒.๔   เมื่อหมดชั่วโมงสอน เมื่อครูจะออกจากห้องให้
หัวหน้านักเรียนบอก “นักเรียนเคารพ” นักเรียนยืนตรงแล้วไหว้ 
                        ๑.๒.๕   กรณีท่ีผู้มาตรวจเยี่ยม หรือผู้ที่ควรท าความเคารพ
เข้ามาในห้องเรียนให้ครูที่ควบคุมห้องเรียนอยู่ในขณะนั้นเป็นผู้บอกท าความ
เคารพ 
            ๒.   ภายนอกบริเวณโรงเรียน เมื่อพบครูให้ค าความเคารพโดยยกมือ
ไหว้ พร้อมกับกล่าวค าว่า “สวสัดีครับ” และ สวัสดีค่ะ 
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๕. กำรลำ และกำรขำดเรียน 
            ๑. การลาในเวลาเรียน 
                  ๑.๑ ลาไปท าธุระภายในโรงเรียนต้องขออนุญาตจากครูประจ าวิชา
ทุกครั้งก่อนไป 
                  ๑.๒ ลาไปพบครูพยาบาลเมื่อป่วยต้องขออนุญาตครูประจ าชั้น 
                  ๑.๓ ถ้ามีความจ าเป็นจะลาออกนอกบริเวณโรงเรียนชั่วคราว แล้ว
จะกลับเข้ามาเรียนตามปกติเมื่อท าธุระเสร็จแล้ว ต้องให้ผู้ปกครองมาขออนุญาต
ด้วยตนเอง 
                  ๑.๔ การลากลับบ้าน หรือออกนอกบริเวณโรงเรียนแล้วจะไม่กลับ
เข้ามาเรียนต่อในวันนั้นอีก ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ๑ – ๓ 
                  ๑.๕ การลาเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวจะกระท าแทนกันไม่ได้ ยกเว้นกรณี
ป่วยหนัก 
            ๒. การหยุดโรงเรียนด้วยกิจธุระหรือป่วย 
                  ๒.๑ ต้องยื่นจดหมายลาขออนุญาตลาที่ผู้ปกครองลงนามรับรอง
ต่อครูประจ าชั้น 
                  ๒.๒ การยื่นใบลาป่วยต้องยื่นในวันรุ่งขึ้น 
                  ๒.๓ การยื่นใบลากิจต้องยื่นก่อนหยุดเรียน ๑ วัน หรือฝากใบลา
มาให้ถึงครูประจ าชั้นในวันที่ลาหยุดนั้นเป็นอย่างช้า 
                  ๒.๔ กรณีป่วยถ้ามีใบรับรองแพทย์ จะต้องน ามามอบให้ครูประจ า
ชั้นด้วย หลังจากหายป่วยและมาเรียนตามปกติแล้ว 
            ๓. การขาดเรียน 
                  ๓.๑ การขาดเรียนติดต่อกันเกิน ๓ วัน ผู้ปกครองจะต้องมีหนังสือ
ชี้แจงเหตุผล หรือไปชี้แจงให้ทางโรงเรียนทราบโดยเร็ว 
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                  ๓.๒ การขาดเรียนติดต่อกันเกิน ๗ วัน ผู้ปกครองจะต้องมีหนังสือ
ชี้แจงเหตุผล หรือไปชี้แจงให้ทางโรงเรียนทราบโดยเร็ว 
            ๔. การไปโรงเรียนสาย 
                  หากนักเรียนมีกิจธุระจ าเป็น เป็นเหตุให้ไปโรงเรียนสาย หรือไปไม่
ทันเวลา หรือมาไม่ทันเวลา ๐๘.๐๐ น. ให้ผู้ปกครองเขียนจดหมายขออนุญาต 
หรือมาขออนุญาตด้วยตนเองต่อครูประจ าชั้น เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้เข้าเรียน 
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แบบใบลำของโรงเรียน 
 

ที่......................................... 
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ.................. 

 
เรื่อง ขอลา.............................(ระบุว่าขอลากิจหรือลาป่วย) 
เรียน ครูประจ าชั้น.............................................................. 
 

 ด้วยกระผม/ดิฉัน(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)............................................ 
ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติเนื่องจาก........................................................... 
 จึงขออนุญาตหยุดการเรียนมีก าหนด............วัน นับตั้งแต่วันที่..............
เดือน...........................พ.ศ.............ถึงวันที่............เดือน.................พ.ศ............... 
 
 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 
 

(ลงชื่อ)................................. 
ชั้น.........../.......... 

 
ขอรับรองว่าจดหมายฉบับนี้เป็นความจริง 
 

(ลงชื่อ)........................................ผู้ปกครอง 
      (..........................................) 
       ผู้ปกครอง 
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หนังสือทัณฑ์บน 
 

เขียนที่…………………………. 
วันที่…………………………………………... 

 

ด้วย………………………………………นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่........./
มัธยมศึกษาปีที…่……. โรงเรียนบ้านห้วยยาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ได้กระท าผิดวินัยของโรงเรียน กรณี……………………................... 
ซึ่งเป็นกรณีกระท าผิดครั้งที่………..ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนได้กรุณาลดโทษให้ จึงขอ
ท าทัณฑ์บนไว้ให้ไว้ต่อนางสุนันท์  หลวงศรี ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรยีน       บ้าน
ห้วยยาง ว่าข้าพเจ้าจะไม่กระท าผิดเช่นนี้อีก และจะรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่
เสมอ จะปฏิบัติตามค าสั่งสอนของครู หากข้าพเจ้ากระท าการอันเป็นการฝ่า
ฝืนทัณฑ์บนที่ให้ไว้นี้ภายภาคหน้า ขอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนลงโทษข้าพเจ้า
ตามควรแก่กรณี 
 

(ลงชื่อ)…………………………..…………….ผู้ท าทัณฑ์บน 
(                                 ) 

(ลงชื่อ)………………………..……..…….พยาน/ครูประจ าชั้น 
  (                                 ) 
(ลงชื่อ)…………………..………….……….พยาน/ผู้ปกครอง 

(                                 ) 
 

(ลงชื่อ)…………………………..……….ผู้อ านวยการโรงเรียน 
            (นางสุนันท์        หลวงศรี) 

 
 

พ.ป.ส.กน. 7 
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หนังสือสัญญำควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
 

 

    วันที่……..เดือน……….……พ.ศ…….….. 

ตอนที่ 1   ส ำหรับผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้า………………………………………………….………ผู้ปกครองนักเรียน

(ชื่อ) ……………….…………………ชั้น……………มีความสัมพันธ์กับนักเรียน  โดยเป็น 
บิดา/มารดา/อ่ืน ๆ  (โปรดระบ)ุ……...……………….(ต้องเป็นผู้ปกครองที่มามอบตัว
นักเรียนหรือระบุไว้ ในเอกสารกับทางโรงเรียนเท่านั้น)  ขอรับทราบความผิด
ของนักเรียนในปกครองที่ฝ่าฝืนระเบียบทางโรงเรียน เรื่อง………………………………
โดยได้รับการลงโทษตามความผิดจากทางโรงเรียน  คือ 
 (   )  ว่ากล่าวตักเตือน   

(   )  ท าทัณฑ์บน 
 (   )  ตัดคะแนนความประพฤติ……. คะแนน     

(   )  ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                       
(   )  อ่ืน ๆ ………………………………... 
ข้าพเจ้าในฐานะผู้ปกครองนักเรียน  ขอให้สัญญาว่า จะดูแลนักเรียนให้

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนบ้านห้วยยาง ทุกประการ หากนักเรียน
กระท าผิดสัญญาที่ท าไว้  ข้าพเจ้ายินดีให้ทางโรงเรียนด าเนินการท าทัณฑ์บน  
หรือโทษตามกรณีความผิด  และข้าพเจ้ายินดีที่จะมาพบฝ่ายกิจการนักเรียน
เพ่ือรับทราบการด าเนินการลงโทษที่โรงเรียนพิจารณา 
 

    ลงชื่อ…………………………………….ผู้ปกครอง 
                   (………………….…………………) 
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ตอนที่ 2   ส ำหรับนักเรียน 
 

 ข้าพเจ้า (ชื่อนักเรียน)……………………………. ชั้น………..ได้รับทราบสัญญา
ควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียนที่ผู้ปกครองได้ท าไว้กับทางโรงเรียนแล้วโดย
ยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามทุกประการ ถ้าหากฝ่าฝืนอีกข้าพเจ้ายินยอมรับโทษตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดใดทั้งสิ้น 
 

ลงชื่อ………………………………….นักเรียน 
      (………………………………….)  

 
ลงชื่อ………………………………….ครูประจ าชั้น 

      (………………………………….)  
 

ลงชื่อ…………………………………….. 
      (……………………………………….)  

               หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับ................ 
                   โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
 
 
 
 
 


