
                    
                
 
 

 
                         เพลงมารช์โรงเรยีนบา้นสวนอดุเพลงมารช์โรงเรยีนบา้นสวนอดุมมวทิยาวทิยา 

       บา้นสวนอดุมวทิยา      สถานศึกษาของชาวชลบรุ ี
   เรามุง่ม ัน่สรา้งเยาวชนด ี     เพือ่ศกัดิ์ศรขีองเราชาวเหลอืงแดง 

     เหลอืงเรอืงรองผ่องอ าไพใจสะอาด  แดงเก่งกาจแกร่งกลา้ทา่ผยอง 
สมญานามบา้นสวนสมใจปอง               ดุจพีน่อ้งสามคัคีศรเีมอืงชล 
     น าลูกหลานสูค่วามเป็นมนุษย ์     จติบรสุิทธิ์ยดึม ัน่ศาสนา 

บม่เพาะศีลสมาธิและปญัญา                คือปรชัญาพฒันาวชิาการ 
 

         ด ัง่พญาสตับรรณสูงตระหงา่น      ยนืตน้ทานสายลมไมห่ว ัน่ไหว 
ชาวเหลอืงแดงมุ่งม ัน่จะกา้วไป                 สูห่ลกัชยัของชวีติศิษยท์กุคน 
     เหลอืงเรอืงรองผ่องอ าไพใจสะอาด    แดงเก่งกาจแกร่งกลา้ทา่ผยอง 

สมญานามบา้นสวนสมใจปอง                 ดุจพีน่อ้งสามคัคีศรเีมอืงชล 
     ด ัง่พญาสตับรรณสูงตระหงา่น       ยนืตน้ทานสายลมไมห่ว ัน่ไหว 

ชาวเหลอืงแดงมุ่งม ัน่จะกา้วไป                  สูห่ลกัชยัของชวีตินิจนิรนัดร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือนักเรยีนคู่มือนักเรยีน  

โรงเรยีนบา้นสวนอดุมวิทยาโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวิทยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุ ีเขต การศึกษาประถมศึกษาชลบรุ ีเขต 11  
ส านักงานคณะส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานฐาน  

กระทรวงศึกษาธกิารกระทรวงศึกษาธกิาร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

        

                                    สารจากผูอ้ านวยการ  
ในปี 2561 เป็นปีที่โรงเรียนบา้นสวนอดุมวทิยาเปิดมาได ้41 ปี  ผมรูส้กึภูมใิจและดใีจเป็น

อยา่งยิง่ที่โรงเรียนกา้วมาไดไ้กลถงึขนาดน้ี ปจัจบุนัโรงเรียนบา้นสวนอดุมวทิยาเป็นที่ยอมรบัและเป็น

สถานศึกษาทีผู่ป้กครองมคีวามประสงคท์ีจ่ะน าบุตรหลานมาเขา้เรียนเป็นอย่างมาก ซึง่ตวัผมเองก็

ต ัง้ใจเป็นอย่างยิง่ว่าจะคงรกัษาคุณภาพใหม้ ัน่คง  และจะพยายามพฒันาระบบการเรยีนการสอนให ้

กา้วหนา้ต่อไปและจะยดึม ัน่ในหลกัคุณธรรมในการด าเนินงาน  

คู่มอืนกัเรียน ฉบบัน้ี เป็นเอกสารทีโ่รงเรียนบา้นสวนอดุมวทิยา จดัท าขึ้นโดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งความเขา้ใจและแนวทางปฏบิตัร่ิวมกนัระหว่างโรงเรยีน ครู  ผูป้กครองและ

นกัเรียน  เกี่ยวกบัระเบยีบวนิยัขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในการปกครอง ดูแลนกัเรยีน เพือ่ใหโ้รงเรยีน

สามารถควบคุมดูแลนกัเรียนใหป้ฏบิตัิตนตามกฎขอ้บงัคบั  รกัษาความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

ภายในโรงเรียน ดูแลความปลอดภยัและสวสัดภิาพของนกัเรยีนใหอ้ยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข  

ตลอดจนเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมและพลเมอืงดขีองประเทศชาติต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู และบคุลากรทุกคนที่ต ัง้ใจมุง่ม ัน่ในการอบรมใหค้วามรู ้ดูแล 

นกัเรียนอย่างเตม็ที่และขอขอบคุณคณะผูป้กครอง เครอืขา่ยผูป้กครองทีใ่หค้วามไวว้างใจและ

เชื่อม ัน่ในโรงเรียนของเราว่าจะอบรมบตุรหลานของท่านใหเ้ป็นเด็กดมีคุีณภาพออกไปในสงัคมได ้

อย่างไมอ่ายใคร 

                                                                       ดว้ยความปรารถนาด ี

                                        
                         นายพลธาวนิ   วชัรทรธ ารงค ์

                     ผูอ้  านวยการโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยา 
 

      ตวัอย่างใบลา 

                                                                                  เขียนท่ี................................... 
                                                             วนัท่ี........เดือน...................พ.ศ.  .............. 

เรียน คุณครูประจ ำชั้น............................. 
 ดว้ยดิฉนั/กระผม/ด.ญ. /ด.ช...................................................................... 
มีควำมจ ำเป็น ไม่สำมำรถมำเรียนไดต้ำมปกติ เน่ืองจำก......................................... 
.............................................................................................................................. 

จึงขออนุญำตหยดุเรียน มีก ำหนด.........วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ี..................... 
เดือน.................พ.ศ. ............ ถึงวนัท่ี................เดือน................... พ.ศ. .............. 
และเม่ือครบก ำหนดแลว้ ดิฉนั / กระผม จะมำเรียนตำมปกติ 

 
                                                                       ขอแสดงควำมเคำรพอยำ่งสูง 
 
                                                                      ลงช่ือ.................................... 
                                                                      (                                            ) 
                                                         ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมต่อไปน้ีเป็นควำมจริง 
      
                                                    ลงช่ือ.................................... 
                                                                     (                                            ) 
        ผูป้กครอง 



หัวใจของพระพุทธศาสนา                                                                

โอวาทปาฏิโมกข์ 
 

 
 

 

ประวตัิโรงเรยีนบา้นสวนประวตัิโรงเรยีนบา้นสวนอดุมอดุมวทิยาวทิยา  
โรงเรยีนบา้นสวนอุดมวทิยา  ต ัง้อยู่เลขที่ 99/5 หมู่ที ่ 3  ต าบลบา้นสวน  อ าเภอเมอืงชลบุรี   

จงัหวดัชลบุรี  ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ จ านวน 7 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา โดยมีนายศกัดิ์ชาย  

ไพบูลยน์นัทพงษ ์ เป็นผูป้ระสานการก่อตัง้และไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนคนแรก เปิดการ

จดัการเรียนการสอนครัง้แรกเมื่อวนัที่ 2 พฤษภาคม 2520 มนีกัเรียนช ัน้อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 4 

จ านวน 255 คน ครู 5 คน มอีาคารเรยีนหลงัแรกทีป่ระชาชนร่วมมอืร่วมใจกนัสรา้ง ชื่อ “อาคาร 1 

รฐัราษฎรพ์ฒันา” ไดบ้ริหารโรงเรียนเจริญกา้วหนา้มาตามล าดบั ท ัง้ดา้นการพฒันาอาคารสถานที ่

พฒันาการศึกษาจดัการเรยีนการสอนอย่างมคุีณภาพ ในปีการศึกษา 2539 ไดเ้ป็นโรงเรยีนขยายโอกาส

และเปิดขยายช ัน้เรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3) จนถึงปี พ.ศ.2544 ไดล้าออกเพื่อสมคัร

เขา้รบัการเลอืกตัง้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นสวน และนางสาววรญัญา  ธีรธรรมากร 

ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม้าด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนแทน และไดบ้ริหารโรงเรียนเจริญกา้วหนา้ 

ท าใหจ้  านวนนกัเรียนเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง โรงเรยีนไดร้บัการคดัเลอืกเป็น “โรงเรียนวถิพีทุธช ัน้น า” รุ่น

ที่ 3 ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นโรงเรียนตน้แบบ “โรงเรียนสุจริต” จนถงึปี พ.ศ 2557 นายชูชาติ  รกัวงศ ์

ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม้าด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนคนที่สามและไดย้า้ยไปด ารงต าแหน่ง

สถานศึกษาอื่นในปี พ.ศ.2562 ต่อมาในวนัที ่7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  นายพลธาวนิ  วชัรทรธ ารงค ์ 

ไดร้บัแต่งต ัง้ใหม้าด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรยีนคนที่สี่  

ปปรชัญาของสถานศึกษา  รชัญาของสถานศึกษา    
                “ ปญฺญา  นราน   รตน  ”   ปญัญา คือ แกว้สารพดันึก   

อตัลกัษณ์อตัลกัษณ์   
  “ เดก็ด ี มคีวามรู ้ อยู่อย่างมคีวามสุข ” 

 

 

เอกลกัษณ์ของโรงเรยีน    โรงเรยีนวถิพีทุธ 
คู่มอืนกัเรียน โรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยา ฉบบัน้ี ไดผ้่านการพจิารณาของ “สถานศึกษาโดยความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา” 
                                        
                                          ประกาศ ณ วนัที ่ 20  กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563                     
      

  ลงชื่อ                                                                  ลงชื่อ    
         ( นางกนัทมิา  วริชัศิลป์ )                          ( นายพลธาวนิ   วชัรทรธ ารงค ์) 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข ัน้พื้นฐาน                ผูอ้  านวยการโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยา 

  
                      
                         
 

สัพพะปาปัสสะอะกะระณงั กุสะลสัสูปะสัมปะทา 
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง             เอตังพุทธานะสาสะนัง 

                             •  การไม่ท าบาปทั้งปวง 
                             •  การท ากุศลให้ถึงพร้อม 
                             •  การช าระจิตใจของตนให้ขาวสะอาด 
                             •  สามอย่างนีเ้ป็นค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 



 
          
  3.5.23.5.2  ความผดินอกเหนือจากระบไุวข้า้งตน้ ความผดินอกเหนือจากระบไุวข้า้งตน้   ใหโ้รงเรียนหรอืสถานศึกษา ก าหนดระเบยีบว่าดว้ยใหโ้รงเรียนหรอืสถานศึกษา ก าหนดระเบยีบว่าดว้ย

ความประพฤตขิองนกัเรยีนและนกัศึกษาไดเ้ท่าที่ไมข่ดัความประพฤตขิองนกัเรยีนและนกัศึกษาไดเ้ท่าที่ไมข่ดัแยง้กบักฎกระทรวง และใหอ้ยู่ในแยง้กบักฎกระทรวง และใหอ้ยู่ใน   
ดุลยพนิิจของดุลยพนิิจของคณะคณะกรรมการฝ่ายปกครองกรรมการฝ่ายปกครอง 
4.     การก าหนดโทษ มี การก าหนดโทษ มี 44  สถาน ไดแ้ก่สถาน ไดแ้ก่ 
     1.1 ว่ากลา่วตกัเตอืน 
     1.2 ตดัคะแนนความประพฤติ 
     1.3 ท าทณัฑบ์น 
     1.4 ท ากจิกรรมเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
5. 5.     หลกัเกณฑก์ารตดัคะแนนความประพฤติหลกัเกณฑก์ารตดัคะแนนความประพฤติ   
     ในแต่ละปีการศึกษา นกัเรียนคนใดถูกตดัคะแนนความประพฤตถิงึเกณฑท์ีก่  าหนดให ้

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
     - ถกูตดัคะแนนรวมถงึ  40  คะแนน (ท าทณัฑบ์น) 
     - การกระท าความผดิรา้ยแรงตามกฎกระทรวง (ท าทณัฑบ์น) 
      - เชญิผูป้กครองมารบัทราบและท าหนงัสอืสญัญาทณัฑบ์น 

     - ถกูตดัคะแนนรวม 70 -100 คะแนน (ท ากจิกรรมเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม) 
6. อ านาจหนา้ที่การด าเนินการตามระเบยีบน้ี 
    - ครูทกุคน 
    - ครูหวัหนา้ช่วงช ัน้ ( ป.1-3/ป.4-6/ม.1-3 ) 
    - ครูฝ่ายปกครองช่วงช ัน้ 
    - คณะกรรมการฝ่ายปกครองตามค าส ัง่แต่งต ัง้ 
    - ฝ่ายบรหิารสถานศึกษา  
     

 

              
วสิยัทศัน์ โรงเรยีนบา้นสวนอดุมวิทยา  ปีวสิยัทศัน์ โรงเรยีนบา้นสวนอดุมวิทยา  ปีการศึกษา 2559การศึกษา 2559  ––  25622562   

   “โรงเรียน เป็นสถานศึกษาชั้นน ายุคใหม่  ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล     

มีการจัดศึกษาเพ่ือสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเป็นพลเมืองโลกที่พึงประสงค์บนพ้ืนฐานแห่งวิถี
พุทธ และวิถธีรรมในยุคศตวรรษที่ 21 ”             

        พนัธกจิพนัธกจิ 

     1. จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั  มคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษามทีกัษะ
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  
     2. พฒันาผูเ้รยีนใหม้คุีณธรรมจรยิธรรม ธรรมาภบิาล และความเป็นไทย อยู่ในสงัคมอย่างมี
ความสุข 
    3. เสรมิสรา้งครูใหม้จีริยธรรม  จรรยาบรรณ  เป็นครูมอือาชีพ เป็นแบบอย่างทีด่ี  
    4. ใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรียนรูแ้ละการบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภบิาล หลกั

เนติธรรม  คุณธรรม  ความโปร่งใส  ความมสี่วนร่วม  ความรบัผดิชอบและความคุม้ค่า 
         กลยทุธ ์
      1. พฒันาการจดักจิกรรมการเรียนรูโ้ดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัใหม้คุีณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา มทีกัษะผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 
      2. บูรณาการจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รียนมคุีณธรรมจรยิธรรม ธรรมาภบิาล และความเป็นไทย 
      3. ส่งเสรมิครูใหม้จีรยิธรรม จรรยาบรรณ เป็นครูมอือาชพี เป็นแบบอย่างทีด่ี                     
      4. สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรียนรูแ้ละการบรหิารจดัการศึกษาตามหลกั   
ธรรมาภบิาล 
 
 



 

แนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยาแนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยา   
  
โรงเรียนบา้นสวนอดุมวทิยา จดัการศึกษาเป็น โรงเรียนบา้นสวนอดุมวทิยา จดัการศึกษาเป็น 33  ระดบั ระดบั คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และคือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ

มธัยมศึกษาตอนตน้ มกีารก าหนดระเบยีบแนวปฏิมธัยมศึกษาตอนตน้ มกีารก าหนดระเบยีบแนวปฏิบตัสิ  าหรบันกัเรยีน ดงัน้ีบตัสิ  าหรบันกัเรยีน ดงัน้ี  

1.  1.  ลกัษณะเครือ่งแบบลกัษณะเครือ่งแบบ  
       1.1 เครื่องแบบนักเรียนชาย ระดบัชัน้ประถมศึกษา  

1.1.1   เสื้อเชิ้ตแขนส ัน้สขีาว ดา้นขวาปกัโลโกโ้รงเรยีน ดา้นซา้ยปกัชื่อ – นามสกลุ ทีเ่หนือ
ระดบักระเป๋าเสื้อ 

1.1.2   กางเกงสกีาก ีตอ้งยาวเสมอเข่า 
1.1.3   เขม็ขดัหนงัสายสนี า้ตาล หวัโลหะสีเ่หลีย่มหรอืหวัเขม็ขดัแบบลูกเสอื 
1.1.4   ถงุเทา้สนี า้ตาลไมม่ลีวดลายความยาวครึ่งแขง้  
1.1.5   รองเทา้สนี า้ตาล ชนิดผูกเชอืก และตอ้งมรูีรอ้ยเชอืกไมน่อ้ยกวา่ 3 คู่ 
1.1.6   กระเป๋า ใหใ้ชก้ระเป๋าสะพายหลงัของโรงเรียน 

1.2  เครื่องแบบนกัเรียนหญิง ระดบัชัน้ประถมศึกษา  
1.2.1  เสื้อสขีาวคอปกบวัผ่าหนา้  ดา้นขวาปกัโลโกโ้รเรยีน ดา้นซา้ยปกัชื่อ – นามสกลุ ทีร่ะดบั

เดยีวกบัโลโกโ้รงเรยีน  
1.2.2  กระโปรง สกีรมทา่หรอืสนี า้เงนิเขม้ ยาวคลมุเข่า มจีบีดา้นหนา้ ซา้ย-ขวา  

                   ขา้งละ 3 จบี ดา้นหลงั ขา้งละ 3 จบี 
1.2.3  ถงุเทา้สขีาว ความยาวครึ่งแขง้ ไมม่ลีวดลาย ไมเ่ป็นแบบลูกฟูก เวลาสวม 
        ตอ้งพบัลงมาเหนือขอ้เทา้ 
1.2.4   รองเทา้สดี  าแบบนกัเรยีน 
1.2.5   กระเป๋า ใหใ้ชก้ระเป๋าสะพายหลงัของโรงเรียน 

 

                   

        
          3.4.6 แสดงความไม่เคารพ กระดา้งกระเดื่อง หรอืลอ้เลยีนครู/ ผูบ้ริหารโรงเรยีน/ 
                และผูใ้หญ่ 

          3.4.7 เขา้ไปในสถานที่ทีม่กีารแสดงหรอืสถานบนัเทงิที่วสิยันกัเรยีนไมพ่งึปฏบิตัิ 
          3.4.8 เจตนาท าลายทรพัยส์นิของโรงเรยีนหรอืของผูอ้ื่น 
          3.4.9 เลน่การพนนัในโรงเรยีน 
          3.4.10 หนีโรงเรียน 
             3.4.11 น าโทรศพัทม์อืถอืขึ้นมาใชใ้นเวลาเรยีน  
3.5 ความผิดรา้ยแรง  
         กฎกระทรวง ก าหนดความประพฤตขิองนักเรยีนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 
          3.5.1  นกัเรยีนและนกัศึกษาตอ้งไมป่ระพฤติตนดงัต่อไปน้ี 
              1.  หนีเรยีนหรอืออกนอกสถานศึกษาโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตในช่วงเวลาเรยีน 
              2.  เลน่การพนนั จดัใหม้กีารเลน่การพนนั หรอืม ัว่สุมในวงการพนนั 
              3.  พกพาอาวุธหรือวตัถรุะเบดิ 
              4.  ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลีย่น เสพสุรา หรอืเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์สิง่มนึเมา บหุรี่       
                  หรอืยาเสพตดิ 
              5.  ลกัทรพัย ์กรรโชกทรพัย ์ขม่ขู ่หรอืบงัคบัขนืใจ เพือ่เอาทรพัยบ์คุคลอื่น 

          .   6.  ก่อเหตทุะเลาะววิาท ท ารา้ยร่างกายผูอ้ื่น เตรียมการหรอืกระท าการใด ๆ อนัน่าจะ    
                  ก่อใหเ้กดิความไมส่งบเรยีบรอ้ย หรอืขดัต่อศีลธรรมอนัดขีองประชาชน  
              7. แสดงพฤตกิรรมทางชูส้าว ซึง่ไมเ่หมาะสมในทีส่าธารณะ  
              8. เกี่ยวขอ้งกบัการคา้ประเวณี  
              9. ออกนอกสถานทีพ่กัเวลากลางคืนเพือ่เทีย่วเตร่หรอืรวมกลุม่ อนัเป็นการ 
                 สรา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น  
 

หมายเหต ุ ท ัง้นกัเรยีนชายและหญงิ ตอ้งปกัชื่อ – นามสกลุ ทีอ่กดา้นซา้ยดว้ยดา้ย

มนัสนี า้เงนิ ตวัหนงัสอืตวับรรจงขนาด 0.7 ซ.ม. ส่วนโลโก ้ขนาด 4 .5 x 4 .5 ซ.ม. 



 

3.3 3.3   ความผิดที่ตอ้งตดัคะแนนความประพฤติคร ัง้ละ 15 คะแนนความผิดที่ตอ้งตดัคะแนนความประพฤติคร ัง้ละ 15 คะแนน  

      3.3.1  เจตนาฝ่าฝืนค าตกัเตอืน ค าส ัง่สอนของครู 
      3.3.2  ปลอมแปลงลายเซน็ผูป้กครอง 
      3.3.3  เจตนาโกหกผูป้กครอง ครู เพือ่ใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ้ื่น 
      3.3.4  กลา่วค าทา้ทาย อาฆาต เชญิชวนหรอืยุแหย่อนัเป็นเหตุทีจ่ะก่อใหเ้กดิการทะเลาะ 
              ววิาทท ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน 
      3.3.5  ขดีเขยีนขอ้ความไม่สุภาพ ไมเ่หมาะสมในบรเิวณต่างๆภายในและภายนอกโรงเรียน 
        3.3.6  ขบัขีย่านพาหนะไปมาภายในโรงเรยีนโดยไมม่เีหตอุนัควร 
      3.3.7  แสดงกรยิาวาจาไม่สุภาพ  
        3.3.8  สกัหรอืเพน้ทล์วดลายบนร่างกาย 
      3.3.9  เจาะหรอืระเบดิหู 
      3.3.10  เจตนาไวผ้มยาวและเลบ็ยาว 

3.4 3.4   ความผิดที่ตอ้งตดัคะแนนความประพฤติคร ัง้ละ 20 คะแนนความผิดที่ตอ้งตดัคะแนนความประพฤติคร ัง้ละ 20 คะแนน  
      3.4.1  ไมเ่ขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างโรงเรียนก าหนด 
      3.4.2  ทจุรติในการสอบ 
      3.4.3  มสี่วนร่วมหรอืสนบัสนุนใหเ้กดิการทะเลาะววิาทหรือท ารา้ยร่างกายเพื่อนนกัเรยีน 
              และบคุคลอื่น 

      3.4.4 เจตนาลกัขโมยทรพัย ์   ของเพือ่น  ของครูและบุคคลอื่น 

      3.4.5 มภีาพหรอืสือ่อุปกรณล์ามกทกุชนิดไวใ้นครอบครอง 
 
         

  

  

แนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยาแนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยา   
  

      11..33  เครื่องแบบนักเรยีนชาย ระดัระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ บชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้   
1.3.1  เสื้อเชิ้ตแขนส ัน้สขีาว ดา้นขวาปกัโลโกโ้รงเรยีน ดา้นซา้ยปกัชื่อ – นามสกลุ ทีเ่หนือ

ระดบั  กระเป๋าเสื้อ 

1.3.2  กางเกงสกีรมทา่หรอืสนี า้เงนิเขม้ (ไมใ่หใ้ชผ้า้ยนีสห์รอืผา้เนื้อหนาทกุชนิด) 
1.3.3  เขม็ขดัหนงัสายสดี าไมม่ลีวดลาย หวัโลหะเหลีย่ม  
1.3.4  ถงุเทา้สขีาวไมม่ลีวดลายความยาวครึ่งแขง้ 
1.3.5  รองเทา้สดี  าชนิดผูกเชอืก มรูีรอ้ยเชอืกไมน่อ้ยกวา่ 3 คู่ 
1.3.6  กระเป๋า ใหใ้ชก้ระเป๋าสะพายหลงัของโรงเรียน 

 

      11..44  เครื่องแบบนักเรยีนหญิง ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้   
1.4.1  เสื้อคอปกทหารเรอืสขีาว ผูกโบวส์นี า้เงนิหรอืสกีรมทา่ ดา้นขวาปกัโลโกโ้รงเรยีน 

ดา้นซา้ยปกัชื่อ – นามสกลุ กระโปรงสกีรมทา่ ยาวคลมุเข่า มจีบีดา้นหนา้ซา้ย-ขวา  ขา้ง

ละ 3 จบี ดา้นหลงัขา้งละ 3 จบี 
1.4.3  ถงุเทา้สขีาวยาวครึ่งแขง้ (พบัลงอยู่เหนือขอ้เทา้) 
1.4.4  รองเทา้สดี  าแบบนกัเรยีน 
1.4.5  กระเป๋า ใชก้ระเป๋าสะพายหลงัของโรงเรยีน 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 ใหส้ถานศึกษาโดยความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผูก้ าหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบัการแต่งกาย วิธีการและ

เงือ่นไขแลว้แต่กรณี และประกาศใหน้กัเรียน ผูป้กครองนกัเรียนทราบ 
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มนัสนี า้เงนิ ตวัหนงัสอืตวับรรจงขนาด 0.7 ซ.ม. สว่นโลโก ้ขนาด 4 .5 x 4 .5 ซ.ม. 
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11..55    เครื่เครื่องแบบองแบบลูกเสอืส ารอง (ป.1ลูกเสอืส ารอง (ป.1--ป.3)ป.3)  

1.5.1  เครื่องแบบนกัเรยีนปกติ 
1.5.2  หมวกลูกเสอืสกีรมท่าขลบิสเีหลอืง 
1.5.3  ผา้ผูกคอสกีรมท่าเป็นรูปสามเหลีย่มหนา้จ ัว่ ดา้นฐาน 100 เซนติเมตร ดา้นตัง้ 
         75 เซนตเิมตร ขลบิแถบเหลอืงดา้นหลงัตดิเครื่องหมายจงัหวดั 
 1.5.4  รองเทา้ สนี า้ตาล  ถงุเทา้ สนี า้ตาล ความยาวครึ่งแขง้ 

1.6   1.6   เครื่องแบบเครื่องแบบเนตรนารสี ารอง(ป.1เนตรนารสี ารอง(ป.1 --ป.3)ป.3)   
       1.6.1  เครื่องแบบนกัเรยีนปกติ 
       1.6.2  หมวกเนตรนารสีกีรมท่าขลบิแถบสแีดง 

 1.6.3  ผา้ผูกคอสกีรมท่าเป็นรูปสามเหลีย่มหนา้จ ัว่ขลบิแถบสแีดงดา้นฐาน 100 เซนตเิมตร   
         ดา้นตัง้ 75 เซนติเมตรดา้นหลงัตดิเครื่องหมายจงัหวดั  
  1.6.4 รองเทา้สดี  า ถงุเทา้สขีาวเหมอืนนกัเรียน 

1.7  1.7  เครื่องแบบลูกเสอืสามญัเครื่องแบบลูกเสอืสามญั   (ป.4(ป.4--ป.6)ป.6)  

       1.7.1  หมวกสกีาก ีตามเหลา่ประเภทลูกเสอื มดีอกจนัทรแ์ละตราลูกเสอื 
1.7.2 เสื้อคอพบัสกีาก ีแขนส ัน้ อกเสื้อท าเป็นสาบ กระเป๋ามสีาบตรงกลาง มฝีาปิด 

       1.7.3 ผา้ผูกคอสเีหลอืงดอกประดู่เป็นรูปสามเหลีย่มหนา้จ ัว่ ดา้นฐาน 100 เซนตเิมตร ดา้น 

.             ต ัง้ 75 เซนตเิมตร ดา้นหลงัตดิเครื่องหมายจงัหวดั  

       1.7.4 กางเกงสกีากสี ัน้เหนือเขา่ประมาณ 5 เซนตเิมตร ความกวา้งของขาห่าง 
                  จากขา 8-12 เซนตเิมตร 

1.7.5 เขม็ขดัหนงัสนี า้ตาล หวัลูกเสอื 
 1.7.6 ถงุเทา้สกีากแีละรองเทา้ผา้ใบสนี า้ตาล 

 

                        

           3.1.9  รบัประทานอาหารในหอ้งเรยีน 
           3.1.10 รบัประทานอาหารนอกโรงอาหาร 
           3.1.11 นัง่ - เลน่ในที่ไมเ่หมาะสม เช่น ราวระเบยีง ราวบนัได โตะ๊ครู-นกัเรยีน  
           3.1.12 วิง่บนอาคารเรียน /หอ้งเรยีน 

           3.1.13 ส่งเสยีงดงัอกึทกึ รบกวนผูอ้ื่นโดยไมม่เีหตอุนัควร 
           3.1.14 ทิ้งขยะไมเ่ป็นที ่/ ไมล่งถงั 
           3.1.15 ไมร่บัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
          3.2. ความผิดที่ตอ้งตดัคะแนนความประพฤตคิร ัง้ละ 10 คะแนน3.2. ความผิดที่ตอ้งตดัคะแนนความประพฤตคิร ัง้ละ 10 คะแนน   
           3.2.1 ไมเ่อาใจใส่การเรยีน เช่น หลบหนีช ัว่โมงเรยีน 
           3.2.2 ไมร่กัษาหรอืท าลายทรพัยส์มบตัขิองโรงเรยีน  
                  (เกดิความเสยีหายตอ้งชดใชห้รอืซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพเดมิ) 

           3.2.3 อยู่ในบริเวณโรงเรยีนหลงัเวลา 18.00 น.โดยไม่มคีรูควบคุมดูแลหรอื 
                  ไมม่ผูีอ้นุญาต 

           3.2.4 เลกิเรยีนไมก่ลบัถงึบา้นเมือ่ถงึเวลาอนัควร โดยไมม่เีหตจุ  าเป็น 
           3.2.5 ใชเ้ครื่องประดบัทกุชนิด ยกเวน้โบวผู์กผมตามที่โรงเรียนก าหนด 
                  และนาฬกิา 
           3.2.6 เจตนากล ัน่แกลง้รงัแกหรอืบบีบงัคบัข่มขู ่เพือ่น รุ่นนอ้ง หรอืผูม้กี  าลงั 
                  นอ้ยกว่า 
           3.2.7 เขา้เลน่เกมในรา้นบริการเกม อนิเทอรเ์น็ตในชุดนกัเรียนหรอืเกนิเวลาที่ 
                  กฎหมายก าหนด 
 

 

 



 
ระเบยีบโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวิทยาระเบยีบโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวิทยา     

ว่าดว้ยวนิัย ว่าดว้ยวนิัย การปกครอง ดูแลนักเรยีน พ.ศ. 2561การปกครอง ดูแลนักเรยีน พ.ศ. 2561   
ดว้ยโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยา เหน็สมควรก าหนดระเบยีบว่าดว้ยการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน  

โรงเรียนบา้นสวนอดุมวทิยา พ.ศ. 2561 ทกุระดบัช ัน้ เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสม จงึวางระเบยีบไว ้

ดงัต่อไปน้ี   
      ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกว่า  “ระเบยีบโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวิทยา ว่าดว้ยวนิัย  
การปกครอง ดูแลนักเรยีน  พ.ศ. 2561” 
      ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชต้ ัง้แต่วนัที ่16 เดอืน พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป  
      ขอ้ 3 ระเบยีบน้ีใชบ้งัคบัแก่นกัเรยีนทกุคนของโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยา 
       โดยการใชห้ลกัเกณฑก์ารตดัคะแนนความประพฤต ิตามประเภทความผดิดงัน้ี 

     3.1  ความผิดที่ตอ้งตดัคะแนนความประพฤติคร ัง้ละ 5 คะแนน 
          3.1.1  มาโรงเรยีนสายเป็นประจ าไมม่เีหตผุล (ต ัง้แต่ 2 วนัในหน่ึงสปัดาห)์ 
          3.1.2  หลบหลกีการเขา้แถวเคารพธงชาติ 
          3.1.3  เครื่องแบบไมสุ่ภาพเรยีบรอ้ย 
          3.1.4  ดดัแปลงเครื่องแบบของโรงเรยีน 

          3.1.5  ขาดเรยีนโดยไมแ่จง้และไมส่่งใบลาภายใน 3 วนั 
          3.1.6  ใชว้าจาไมสุ่ภาพ 
          3.1.7  ทรงผมผดิระเบยีบของโรงเรียน 
          3.1.8  ออกนอกหอ้งเรียนในเวลาเรยีน โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากครูผูส้อน 
 
 

 
 

  
แนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวิแนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวิทยาทยา 

11..88    เครื่องแบบเครื่องแบบเนตรนารสีามญั (ป.4เนตรนารสีามญั (ป.4--ป.6)ป.6)  

           1.8.1  หมวกปีกสเีขยีว ตดิเครื่องหมายเนตรนารี 
           1.8.2  เสื้อคอพบัสเีขยีว  แขนส ัน้ อกเสื้อท าเป็นสาบ กระเป๋ามสีาบตรงกลาง มฝีาปิด 

      1.8.3  ผา้ผูกคอสเีหลอืงดอกประดู่เป็นรูปสามเหลีย่มหนา้จ ัว่ ดา้นฐาน 100เซนตเิมตร  
              ดา้นตัง้ 75 เซนตเิมตร ดา้นหลงัตดิเครื่องหมายจงัหวดั 

           1.8.4  กระโปรงยาวเลยเขา่  สเีขยีว  
           1.8.5  เขม็ขดัหนงัสดี า  หวัเขม็ขดัเนตรนารี 
           1.8.6  รองเทา้นกัเรียนสดี า  ถงุเทา้ขาว 
        1.9 1.9   เครื่องแบบลูกเสืเครื่องแบบลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ อสามญัรุ่นใหญ่   (ม.1(ม.1--ม.3)ม.3)  

           1.9.1  หมวกทรงอ่อนสเีลอืดหม ูมตีราหนา้หมวกรูปตราคณะลูกเสอืแห่งชาติ 
           1.9.2  เสื้อคอพบัสกีาก ีแขนส ัน้ อกเสื้อท าเป็นสาบ กระเป๋ามสีาบตรงกลาง มฝีาปิด 
                   มอีนิทรธนูสเีลอืดหมอูยู่เหนือบา่ท ัง้ 2 ขา้ง อกัษรย่อ ล.ญ. 

     1.9.3  ผา้ผูกคอสเีหลอืงดอกประดู่รูปสามเหลีย่มหนา้จ ัว่ ดา้นฐาน 100 เซนตเิมตร 
             ดา้นตัง้75  เซนตเิมตร ดา้นหลงัตดิเครื่องหมายจงัหวดั 

     1.9.4  กางเกงสกีากเีหนือเขา่ประมาณ 5 เซนตเิมตร ความกวา้งของขาห่างจากขา  
                   8-12  เซนตเิมตร 
           1.9.5  เขม็ขดัหนงัสนี า้ตาล ท าดว้ยโลหะสทีอง มลีายดุนรูปตราคณะลูกเสอืแห่งชาติ 
           1.9.6  ถงุเทา้ยาวสกีาก ีพบัขอ้ไวใ้ตเ้ขา่ และมพีู่สเีลอืดหม ูขา้งละ 1 พู่ 
           1.9.7  รองเทา้ผา้ใบสนี า้ตาล ไมม่ลีวดลาย หุม้สน้ชนิดผูกเชอืก 

      
 



  
แนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยาแนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยา 

1.10 1.10     เครื่องแบบเนตรนารสีามญัรุ่นใหญ่ เครื่องแบบเนตรนารสีามญัรุ่นใหญ่   (ม.1(ม.1--ม.3)ม.3)  

        1.10.1   หมวกปีกสเีขยีว ตดิเครื่องหมายเนตรนารี 
        1.10.2   เสื้อคอพบัสเีขยีว แขนส ัน้ อกเสื้อท าเป็นสาบ กระเป๋ามสีาบตรงกลาง  
                  มฝีาปิด มอีนิทรธนูสเีลอืดหมอูยู่เหนือบา่ท ัง้ 2 ขา้ง อกัษรย่อ น.น. 

        1.10.3   ผา้ผูกคอสเีหลอืงดอกประดู่เป็นรูปสามเหลีย่มหนา้จ ัว่ ดา้นฐาน 100 เซนติเมตร  
                  ดา้นตัง้  75  เซนตเิมตร ดา้นหลงัตดิเครื่องหมายจงัหวดั 
        1.10.4   กระโปรงยาวเลยเขา่  สเีขยีว  
        1.10.5   เขม็ขดัหนงัสดี า  หวัเขม็ขดัเนตรนารี 
        1.10.6   รองเทา้นกัเรยีนสดี า  ถงุเทา้ขาว 
 1.11 1.11   ชดุพลศึกษาชดุพลศึกษา   
 “ทกุระดบัช ัน้ใหใ้ส่ชดุพลศึกษาที่โรงเรียนก าหนดเท่านัน้” 
 11..1122      ชดุที่ใสว่นัพระชดุที่ใสว่นัพระ  

 “ทกุระดบัช ัน้ใหใ้ส่เสื้อสีขาวและกางเกงพละของโรงเรยีนเท่านัน้” 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
แนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยาแนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยา   

1155..    การการรบัประทานอาหารรบัประทานอาหาร   

1155..11   นกัเรยีนระดบัอนุบาล – ป.6 ตอ้งรบัประทานอาหารกลางวนัทีโ่รงเรียนจดัเตรยีม  

15.2  รบัประทานอาหารทีบ่รเิวณโรงอาหารหรอืพื้นทีท่ีก่  าหนดเทา่นัน้ 

15.3  ใชแ้กว้น า้และชอ้นสว่นตวัเพือ่สุขภาพอนามยัและรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

15.4  กลา่วค าพจิารณาอาหารเพือ่ส  านึกคุณและขอบคุณ 

15.5  นกัเรยีนแปรงฟนัทกุครัง้หลงัรบัประทานอาหารกลางวนั 

 

1166..  การการเขา้แถวกอ่นกลบับา้นเขา้แถวกอ่นกลบับา้น   
16.1 นกัเรยีนตอ้งสวดมนตก่์อนกลบับา้น 
16.2 หา้มนกัเรยีนน าอาหารทกุชนิดเขา้มารบัประทานในโรงเรยีนหลงัเลกิเรยีน  เพือ่รกัษา         
      ความสะอาดของบรเิวณโรงเรยีน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชดุวนัพระระดบัปฐมวยั 



ปฐมเทศนา 

ธัมมจักกปัปวตัตนสูตร  

   ยงักญิจิ  สมุทยยงั  สัพพนัตัง  นิโรธธัมมงั 

ส่ิงหน่ึงส่ิงใดมีความเกดิขึน้เป็นธรรมดา 

ส่ิงน้ันทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดา 

 

  
แนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยาแนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยา   

1133..    การปลอมแปลงเอกสารการปลอมแปลงเอกสาร  

13.1   หา้มปลอมลายมอืผูป้กครอง 

13.2   หา้มปลอมลายมอืครู 

13.3   หา้มเปลีย่นแปลงหนงัสอืราชการทกุชนิด 

13.4   หา้มเปลีย่นแปลงจดหมายราชการของโรงเรยีน 

13.5   เป็นความผดิข ัน้รา้ยแรง 

 

1144..    ประพฤติตนเชิงชูส้าวประพฤติตนเชิงชูส้าว  

14.1   หา้มประพฤติตนในท านองชูส้าวท ัง้ในและนอกโรงเรยีน 

             เป็นความผดิข ัน้รา้ยแรง 

 

 
   

   
 
                                

                             
    

    
 

 
แแนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยานวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยา   

              

  

  

  

  

  

  

  

22..    ทรงผม และรา่งกายทรงผม และรา่งกาย  
22..11  ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา   

2.1.1  นกัเรยีนชาย ป.1-6 ใหต้ดัผมทรงนกัเรยีนเทา่นัน้  สว่น ม.1-3 ใหต้ดัผมทรงนกัเรยีน

หรอืตดัผมรองทรงสูงแบบเดก็นกัเรยีนทีสุ่ภาพ และเหมาะสมกบัสภาพนกัเรยีน  
2.1.2  ไมด่ดัผม ไมซ่อยผม ไมย่อ้มผม ไมโ่กนผม  ไมก่นัผม  ไมต่ดัหนา้มา้ ไมใ่สเ่ยล หรอื

ฉีดสเปรย ์
     2.1.3  นกัเรยีนหญงิผมตดัตรง ยาวไมเ่กนิปกคอเสื้อนกัเรยีน ผูกรวบผมดา้นขา้งและโบวส์ ี  
     ตามระดบัช ัน้ (ช ัน้ ป.1-3  โบวส์ฟ้ีา    ช ัน้ ป.4-6  โบวส์ชีมพู   และช ัน้ ม.1-3 โบวส์นี า้เงนิ) 

           2.1.4  ไมส่วมใสเ่ครื่องประดบัทกุชนิดมาโรงเรยีน ยกเวน้นาฬกิาขอ้มอื 
 2.1.5  ไมผู่กเชอืก ดา้ย สายสญิจนท์กุชนิด 
 2.1.6  ไมส่กั เพนทรู์ป หรอืลวดลายต่างๆ บนอวยัวะของร่างกาย 
 2.1.7  ไมใ่ชเ้ครื่องส าอางทกุชนิด 
 2.1.8  เลบ็ตดัส ัน้  ไมท่าสเีลบ็มอืและเลบ็เทา้ 

ชดุวนัพระระดบัประถมศึกษา 



 
 

เครื่องแบบเครื่องแบบนักเรยีน และการแต่งกายนักเรยีน และการแต่งกายระดบัระดบักอ่นประถมศึกษากอ่นประถมศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
แนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยาแนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยา   

            1111..    ละเวน้จากอบายมขุละเวน้จากอบายมขุ   

11.1   หา้มน าอปุกรณก์ารพนนัมาโรงเรียน 

11.2   หา้มเลน่การพนนัทกุชนิด 

11.3   หา้มสูบบหุรี่และเสพสิง่เสพตดิใหโ้ทษทกุชนิด 

11.4  หา้มเทีย่วกลางคืนและม ัว่สุมในยามวกิาล 

11.5  หา้มก่อการทะเลาะววิาทท ัง้ในและนอกโรงเรยีน 
11.6  หา้มดืม่ของมนึเมาหรอืเครื่องดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์ 
11.7  หากมกีจิกรรมทีต่อ้งอยู่ในบรเิวณโรงเรยีนเกนิ 17.00 น. ตอ้งมคีรูคอยควบคุม 
11.8  หากทราบวา่นกัเรยีนมพีฤติกรรม เทีย่ว/เลน่เกมเกนิเวลากฎหมายก าหนด 
       จะพจิารณาตามบทลงโทษ 

 

              1122..    ละเวน้จากการลกัทรพัย ์ละเวน้จากการลกัทรพัย ์  
      12.1  หา้มลกัทรพัยข์องนกัเรยีนดว้ยกนัเอง 

12.2  หา้มลกัทรพัยท์ีเ่ป็นของครูหรอืท าลายทรพัยส์นิสว่นตวัของครู 
12.3  หา้มลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสาธารณะสมบตัิ 

  12.4  หา้มลกัทรพัยท์ีเ่ป็นของผูอ้ืน่ 
12.5  หา้มขู่กรรโชกทรพัยผู์อ้ืน่ ฝ่าฝืนแจง้เจา้หนา้ทีต่  ารวจด าเนินการตามกฎหมาย 
 

 
 

 

การแต่งกายชุดนักเรยีน 

การแต่งกายชุดพละ 



 

  
แนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยาแนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยา 

88..      โทรศพัทมื์อถอืโทรศพัทมื์อถอืและของมีค่าและของมีค่า   
8.1 หา้มน าโทรศพัทม์อืถอืมาใชใ้นช่วงเวลาเรยีน   

8.1.1 ยกเวน้กรณี ครูผูส้อนอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นสือ่การเรยีนในช ัว่โมงเรยีน โดยควบคุมดูแล 

       การใชอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม  

         8.1.2     ใหใ้ชไ้ดใ้นช่วงเวลาพกักลางวนั 

8.2 นกัเรยีนไมค่วรน าเครื่องประดบั ของมค่ีาหรอืของใชต่้างๆทีเ่กนิความจ าเป็นมาโรงเรยีน เช่น 

แหวน สรอ้ยคอ ก าไล ต่างหู วทิยุเทป กลอ้งถา่ยรูป โทรศพัทม์อืถอื MP3 MP4 เป็นตน้ 

8.3 หากฝ่าฝืน และไมป่ฏบิตัิตามกฎระเบยีบ จะพจิารณาความผดิตามล าดบัข ัน้ตอน 

99..      สิง่ของตอ้งหา้ม สิง่ของตอ้งหา้ม   
     9.1 หา้มน าหมากฝรัง่มารบัประทานทีโ่รงเรยีน ฝ่าฝืนปฏบิตัติามบทลงโทษ 

9.2 หา้มน ามดี คดัเตอร ์ไมบ้รรทดัเหลก็หรอืของมคีมทกุชนิดมาโรงเรยีน 

9.3 หา้มน าอาวุธปืนและเครื่องกระสุน หรอืสิง่ประดษิฐอ์ืน่ๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตรายเขา้มาใน     

บรเิวณโรงเรยีนและหอ้งเรยีน 

9.4 หา้มน าวตัถรุะเบดิ พล ุดอกไมเ้พลงิมาโรงเรยีน 

9.5 หา้มน าสารเคม ีเชื้อเพลงิทีเ่ป็นอนัตรายมาโรงเรยีนโดยเดด็ขาด 

9.6 ฝ่าฝืน แจง้ใหเ้จา้หนา้ทีต่  ารวจน าตวัไปด าเนินคดตีามกฎหมาย 

1100..      การออกนอกบรเิวณโรงเรียนการออกนอกบรเิวณโรงเรียน   
10.1  แจง้ครูประจ าช ัน้ ครูประจ าวชิา ครูทีป่รกึษา 

10.2  เขยีนค ารอ้งขออนุญาตทีห่อ้งธุรการ และลงลายมอืชื่อเมือ่กลบัมาโรงเรยีน 

 
 

 
 

เครื่องแบบนักเรยีน และ การแต่งกายระดบัประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชดุนักเรยีน 

ชดุพละ 



 
 

เครื่องแบบนักเรยีน และ การแต่งกายระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
แนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยาแนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยา   

 
66..  การใชห้นงัสอืเรียนการใชห้นงัสอืเรียน  

6.1  ใหย้มืหนงัสอืเรยีนโดยน ากลบับา้นไปอ่านศึกษาได ้

6.2  รกัษาหนงัสอืไม่ใหช้  ารุด หรอืสูญหาย หากช ารุดหรอืสูญหายถูกปรบัตามสภาพ 

6.3  คืนหนงัสอืเรยีนเมือ่ ลาออก  สิ้นปีการศึกษา ยา้ยทีเ่รยีน ถา้ไมน่ ามาคืนทางโรงเรยีน 

 จะไมอ่อกหลกัฐานส าคญัให ้  

6.4  กรณีหนงัสอืเรยีนฟร ี ด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 

77..    การใช้การใช้ยานพาหนะยานพาหนะ  
7.1   นกัเรยีนทีข่ีร่ถจกัรยานมาเรยีน มาถงึโรงเรยีนแลว้ใหจู้งไปเขา้ทีจ่อดและใสก่ญุแจให ้  

       เรยีบรอ้ย 

7.2  หา้มนกัเรยีนทกุระดบัช ัน้ขบัรถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีน 

7.3  หา้มนกัเรยีนน ารถจกัรยานของตนเองและของคนอืน่มาขีเ่ลน่ในบรเิวณ      

                 โรงเรยีนโดยเดด็ขาด 

7.4  ผูป้กครองทีส่่ง-รบันกัเรยีน รวมท ัง้ผูป้กครองทีม่าตดิต่อราชการใหจ้อดรถดา้น     

 นอกรัว้โรงเรยีนในวนัราชการ 

7.5  อย่าจอดรถขวางประตูทางเขา้ออก 

 
วาทะธรรม 

การท าความชัว่ตอ้งไม่มีเรา 

 

ชดุพละ 

ชดุนักเรยีน 



 
 

แนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยา 

 
4.4  การปฏบิติัตนในหอ้งเรียน  

 4.4.1   เขา้เรยีนตรงตามเวลาสอน 
 4.4.2   การเขา้ออกหอ้งเรยีนตอ้งขออนุญาตจากครูผูส้อนทกุครัง้ 

 4.4.3   ตอ้งรกัษาความสะอาดของหอ้งเรยีน โตะ๊ เกา้อี้ ใหม้คีวามเป็นระเบยีบ  

    เรยีบรอ้ย 

       4.4.4   เคารพครูผูส้อน ไมแ่สดงกริิยาอาการกา้วรา้วครู 
 4.4.5   ถา้ฝ่าฝืนครูผูส้อนจะบนัทกึพฤติกรรมแลว้แจง้ใหฝ่้ายปกครองทราบ 
         ตามล  าดบั 

4.5  การเขา้เรียน 

4.5.1   ไมเ่ขา้เรยีนแลว้หนีออกนอกโรงเรยีนถอืเป็นความผดิรา้ยแรง 
4.5.2   มาจากบา้นแลว้ แต่ยงัไมเ่ขา้โรงเรยีนถอืเป็นความผดิรา้ยแรง 

      4.5.3   เขา้เรยีนชา้กวา่ 10 นาท ี3 คร ัง้ นบัเป็นขาดเรยีน 1 คร ัง้ ถอืเป็นความผดิ 
    5.    รกัษาทรพัยส์นิของโรงเรียน 

5.1   นกัเรยีนทกุคนตอ้งรกัษาทรพัยส์นิ เครื่องมอื เครื่องใช ้วสัดุอปุกรณ ์การเรยีนการสอน 
       ของโรงเรยีนทกุชนิด 
5.2   หากผูใ้ดท าใหเ้กดิความช ารดุเสยีหาย ตอ้งชดใชท้กุกรณี 
 

วาทะธรรม 
การท าความดีจะขาดเราไม่ได ้

 

 
 

เครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสอื- เนตรนาร ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ตวัอย่างการแต่งกายชดุลูกเสอืเนตรนารสีามญั (ป.4 – ป.6) 

ตวัอย่างการแต่งกายชดุลูกเสอืเนตรนารสี ารอง (ป1. – ป.3) 



  

เครือ่งแบบและการแต่งกายลูกเสอืเครือ่งแบบและการแต่งกายลูกเสอื--  เนตรนารีเนตรนารี  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

แนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยาแนวปฏบิตัสิ าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยา   

          3.  3.    การท าควการท าความเคารพามเคารพ  
3.1 รุ่นนอ้งตอ้งท าความเคารพรุ่นพี ่
3.2 นกัเรยีนทกุคนตอ้งท าความเคารพคุณครูทกุคน 
3.3 นกัเรยีนตอ้งท าความเคารพผูท้ีค่วรเคารพ เช่น พระสงฆ ์ผูป้กครองนกัเรยีน       

                      ขา้ราชการหรอืผูม้พีระคุณอย่างสุภาพอ่อนนอ้ม 
 

  4.  4.    การมาโรงเรียนการมาโรงเรียน  
      4.1   นกัเรยีนตอ้งมาโรงเรยีนอย่างสม า่เสมอและตรงต่อเวลา การหยุดเรยีนไมว่า่ดว้ย 
                 สาเหตใุดก็ตาม จะตอ้งยืน่ใบลาแลว้แต่กรณี เช่น การลากจิหรอืลาป่วย ต่อ 
             ครูประจ าช ัน้   ตามเหตผุลทีเ่ป็นจรงิและมลีายเซน็รบัรองจากผูป้กครอง  
             (ตามตวัอย่างใบลาดงัแนบ) 
    4.2   มาถงึโรงเรยีนก่อนเวลา 07.30  น.แสดงความกตญัญูต่อสถาบนัดว้ยการท า    

                      หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายประจ าวนั จนถงึเวลา 07.50  น. 
4.3  เวลา 07.50 น. เขา้แถวท ากจิกรรมหนา้เสาธง  เคารพธงชาต ิสวดมนต ์สมาธิ รอ้ง

เพลงสรรเสรญิพระบารมแีละกจิกรรมอืน่ ๆ             
        
  

 

““มาถงึโรงเรยีนหลงัเวลา มาถงึโรงเรยีนหลงัเวลา 0088..0000  น. ถอืว่ามาสาย  ผิดระเบยีบของโรงเรยีนน. ถอืว่ามาสาย  ผิดระเบยีบของโรงเรยีน” 

 
 
 

ตวัอย่างการแต่งกายชุดลูกเสอืเนตรนารสีามญัรุน่ใหญ่ (ม1. – ม.3) 



 

 
 

 
ปรชัญา 

ปญฺญา  นราน   รตน  
ปญัญา คอื แกว้สารพดันึก 

 
 

 
 

ค าขวญั 
“เดก็ด ี มคีวามรู ้ อยู่อย่างมคีวามสุข” 

 
 
 
 

 
 
 
 

“ ขอขอบคุณทกุท่านที่รว่มใจ 
ดูแลใฝ่ฝึกฝนลูกปลูกคณุธรรม 
ใหมี้พรอ้มยดึระเบียบวินยัน า 
ช่วยตอกย ้าจติส านึกฝึกเด็กดี ” 

 
 
 

ฝ่ายปกครองโรงเรยีนบา้นสวนอดุมวทิยา 
โทร. 038-285-659 

โทรสาร 038-258-659 
Website: www.bansuanudom.ac.th 


