ระเบียบปฏิบัติของนักเรี ยนโรงเรียนมหาไถ่ ศึกษากุมภวาปี
โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี กาหนดใช้ระเบียบปฏิบตั ิเฉพาะนักเรี ยน เป็ นหมวด ใหญ่ ๆ ดังนี้
หมวดที่ 1 ความประพฤติทวั่ ไป
หมวดที่ 2 การมาเรี ยน
หมวดที่ 3 การแต่งกาย
หมวดที่ 4 ข้อกาหนดอื่น ๆ
หมวดที่ 1 ความประพฤติทั่วไป
1. นักเรี ยนต้องเคารพเชื่อฟังผูใ้ หญ่ของดรงเรี ยน บิดามารดา ผูม้ ีอุปการคุณและคุณครู
ทุกท่าน
2. นักเรี ยนต้องรักษาสาธารณสมบัติส่วนรวม
3. นักเรี ยนต้องมีความสามัคคีกลมเกลียวเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
4. นักเรี ยนต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั ของ
โรงเรี ยนอย่างเคร่ งครัด
5. นักเรี ยนต้องรู ้จกั ฐานะของตนเอง และปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
6. นักเรี ยนต้องรู ้จกั เคารพกฎระเบียบและข้อตกลงของหมู่คณะ
7. นักเรี ยนต้องกรอปด้วยคุณธรรม มีความสื่ อสัตย์สุจริ ต มัธยัสถ์ อดทน ขยันหมัน่
เพียรรู ้จกั ให้อภัยและมีน้ าใจเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และช่วยเหลื่อผูอ้ ื่น
8. นักเรี ยนต้องแต่งกายให้เรี ยบร้อย และถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย ตามที่
โรงเรี ยนกาหนด
หมวดที่ 2 การมาเรียน
1. นักเรี ยนต้องมาโรงเรี ยนสม่าเสมอและก่อนเวลาเรี ยน
2. นักเรี ยนต้องเข้าชั้นเรี ยนตามปกติที่ได้จดั ตารางสอน(ไม่หลบหนีวชิ าใดวิชาหนึ่ง)
3. นักเรี ยนที่เรี ยนวิชาใดไม่ทนั หรื อไม่เข้าใจต้องถามเพื่อนที่เข้าใจหรื อครู ผสู ้ อน
4. นักเรี ยนต้องทางานส่ งให้ทนั ทุกครั้ง ถ้ามีปัญหาให้ติดตามครู ผสู ้ อน
5. นักเรี ยนจะต้องมีหนังสื อ สมุดและอุปกรณ์การเรี ยนให้ครบทุกวิชา
6. นักเรี ยนจะต้องเอาใจใส่ ทุกวิชา และควรจะเตรี ยมอ่านตาราจากบ้านมาก่อนเรี ยน
7. นักเรี ยนควรปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและเคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น

หมวดที่ 3 การแต่ งกาย
1. ทรงผม
1.1 นักเรี ยนหญิง (อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6) ผมสั้ นระดับติ่งหู แสกข้างติดกิ๊บ
ดา ถ้าไว้ผมยาว จะต้องถักเปี ย ใช้ยางรัดสี ดา โบว์สีสุภาพ คือ สี ขาว สี ดา สี น้ าเงิน ห้ามใช้กิ๊บ ยางรัดสี
ต่าง ๆ ด้วย
1.2 นักเรี ยนชาย(อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6) ไว้ผมทรงนักเรี ยนตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. เครื่องแบบนักเรียน
2.1 นักเรี ยนหญิง
- ชั้นอนุบาล 1 – 3 เสื้ อสี ขาว แขนสั้น คอบัวแหลม กระเป๋ าปั กอักษรย่อ ม.ถ.ป
- สี แดง กรอบสามเหลี่ยมสี น้ าเงิน อกเสื้ อด้านขวา ปั กชื่ อ-ชื่อสกุล เลขประจาตัว
ด้วยไหมสี น้ าเงิน
- กระโปรงสี แดงจีบทวิสหน้าหลังตามแบบฟอร์มของทางโรงเรี ยน
- ชั้นประถม 1 – 3 เสื้ อสี ขาวแขนสั้นตรง ปกบัวกลม กระเป๋ าปั กอักษรย่อ
ม.ถ.ป สี แดง กรอบสามเหลี่ยมสี น้ าเงิน อกเสื้ อด้านขวา ปั กชื่อ-ชื่อสกุล เลขประจาตัวด้วยไหมสี น้ าเงิน
- กระโปรงสี น้ าเงินจีบรอบตัว ยาวปิ ดเข่า
- ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 เสื้ อสี ขาวแขนยาว ปกบัวแหลม กระเป๋ าปั กอักษรย่อ
- ม.ถ.ป สี แดง กรอบสามเหลี่ยมสี น้ าเงิน อกเสื้ อด้านขวา ปั กชื่อ-ชื่อสกุล เลขประจา
ตัวด้วยไหมสี น้ าเงิน
- นักเรี ยนที่ใส่ บราเซี ยจะต้องใส่ เสื้ อทับสี ขาวที่ไม่ใช่เสื้ อยืดคอกลม
- เน็คไท สี เดียวกับกระโปรงและยาวถึงขอบเอวกระโปรง
- กระโปรงสี น้ าเงินเข้มจีบรอบตัว มีขอบ ยาวปิ ดเข่า ตามแบบของโรงเรี ยน
2.2 นักเรียนชาย
- อนุบาล 1 – 3 เสื้ อสี ขาวแขนสั้น ปกฮาวาย กระเป๋ าปั กอักษรย่อ ม.ถ.ป สี แดง
กรอบสามเหลี่ยมสี น้ าเงิน อกเสื้ อด้านขวา ปั กชื่อ-ชื่อสกุล เลขประจาตัวด้วยไหมสี น้ าเงิน
- กางเกงขาสั้นสี แดง ตามแบบฟอร์มของโรงเรี ยน
- ชั้นประถม 1 – 6 เสื้ อสี ขาว แขนสั้น ปกเชิ้ต กระเป๋ าปั กอักษรย่อ ม.ถ.ป สี แดง
กรอบสามเหลี่ยมสี น้ าเงิน อกเสื้ อด้านขวา ปั กชื่อ-ชื่อสกุล เลขประจาตัวด้วยไหมสี น้ าเงิน
- กางเกงสี น้ าเงินเข้มทรงธรรมดา
3. ถุงเท้ า – รองเท้า
- นักเรี ยนในทุกระดับชั้น ใช้ถุงเท้าสี ขาว ลายริ้ วเล็ก หญิงพับปลายเหนือระดับ
ตาตุ่ม ชายไม่ตอ้ งพับถุงเท้า

- รองเท้านักเรี ยนชาย – หญิง ระดับอนุบาล 1 – 3 รองเท้าหนังสี ดา ติดกระดุม
เรี ยบร้อย
- รองเท้านักเรี ยนชายประถม 1 – ป.6 ใช้รองเท้าผ้าใบผูกเชือก สี ดา (สาหรับชั้น
ประถม 1 อนุญาตให้ใช้รองเท้าหนังสี ดาได้)
- รองเท้านักเรี ยนหญิงอนุบาล 1 – ชั้นประถม 6 ใช้รองเท้าหนังสี ดา มีสายคาด
(สายคาดเย็บตายหมุนไม่ได้)
4. เครื่ องแบบพลศึกษา
- นักเรี ยนทุกระดับชั้นให้ใส่ ชุดพละตามที่ทางโรงเรี ยนกาหนดไว้เท่านั้น
5. เครื่ องแบบลูกเสื อ – เนตรนารี
- นักเรี ยนจะแต่งกายชุดลูกเสื อ – เนตรนารี มาตามวันที่เรี ยน
หมวดที่ 4 ข้ อกาหนดอื่น ๆ
1. นักเรี ยนต้องมาถึงโรงเรี ยนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.10 น. และกลับเวลา
16.50 น. แต่ไม่เกิน 17.00 น.
2. การกลับก่อนเวลา หรื อ การลาออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนในทุกระดับ ต้องมีผปู้ กครอง
มารับ ต้องมีลายเซ็นเป็ นลายลักษณ์จากห้องธุรการ /ผูป้ กครอง/ครู ประจาวิชา/ประจาชั้น ทุกครั้ง
3. การลาป่ วย เมื่อนักเรี ยนหายป่ วยแล้วและกลับมาเรี ยนตามปกติ ต้องยืน่ ใบลาที่มีผปู้ ก
ครองลงชื่อรับรองการลา ในวันที่มาเรี ยน โดยต้องยืน่ ใบลาต่อครู ฝ่ายปกครองแล้วจึงให้ครู ประจาชั้น
เซ็นชื่อสาเหตุการป่ วยจึงจะเป็ นอันเรี ยบร้อยและถูกต้อง
4. การลากิจ จะต้องมีจดหมายขออนุ ญาตจากผูป้ กครองก่อนการหยุดเรี ยน ในกรณี ที่ไม่
สามารถเขียนใบลาได้ทนั เมื่อกลับมาเรี ยนให้ส่งใบลาเหมือนลาป่ วย
5. ในกรณี ที่ผปู้ กครองต้องการพบนักเรี ยนเมื่อมีเหตุจาเป็ น ขณะที่นกั เรี ยนอยูใ่ นโรง
เรี ยนให้ผปู ้ กครองติดต่อสอบถามได้ที่หอ้ งธุ รการ
6. การขาดเรี ยนโดยไม่ทราบสาเหตุ
- ถ้าขาดเรี ยนติดต่อโดยผูป้ กครองไม่มาติดต่อ จะมีจดหมายเชิญผูป้ กครองมา
พบที่โรงเรี ยน
- ถ้าขาดเรี ยน 4 วันติดต่อกัน โดยผูป้ กครองไม่มาติดต่อ จะมีจดหมายเชิ ญ
ผูป้ กครองมาพบที่โรงเรี ยนเป็ นครั้งที่ 2
7. ไม่อนุญาตให้ผปู ้ กครองขึ้นบนอาคารเรี ยน (อนุญาตเฉพาะชั้นอนุบาลเท่านั้น)
8. ให้นกั เรี ยนรับประทานอาหารเฉพาะในโรงอาหาร หรื อสถานที่ทางโรงเรี ยนจัดไว้ให้
9. ห้ามนาอาหาร ขนมและเครื่ องดื่ม ไปรับประทานบนอาคารเรี ยน
10. ถ้วยน้ า หลอด ขวดพลาสติก ไม้เสี ยบ เศษอาหาร ขยะและสิ่ งปฏิกลู อื่น ๆ ให้ทิ้งลงใน
ถังขยะที่โรงเรี ยนจัดไว้ให้

11. นักเรี ยนต้องรับประทานอาหารด้วยอาการสารวม และต้องทานอาหารให้หมดทุกครั้ง
ห้ามทิ้ง
12. ในช่วงเวลาพักเที่ยง ไม่อนุ ญาตให้นกั เรี ยนอยูบ่ นอาคารเรี ยนตามลาพัง
13. นักเรี ยนจะต้องมีความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียวกัน ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
14. นักเรี ยนต้องช่วยกันรักษาชื่อเสี ยงเกียรติคุณของโรงเรี ยน และทาชื่อเสี ยงในทางที่ดีมา
สู่ โรงเรี ยน
หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้นกั เรี ยนสวมเครื่ องประดับใด ๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรี ยน หากฝ่ า
ฝื น ทางโรงเรี ยนจะยึดของและไม่คืนของให้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ

