
ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี  ก าหนดใชร้ะเบียบปฏิบติัเฉพาะนกัเรียน  เป็นหมวด ใหญ่  ๆ  ดงัน้ี 
  หมวดท่ี  1  ความประพฤติทัว่ไป 
  หมวดท่ี  2  การมาเรียน 
  หมวดท่ี  3  การแต่งกาย 
  หมวดท่ี  4  ขอ้ก าหนดอ่ืน  ๆ 
 หมวดที ่ 1  ความประพฤติทั่วไป 

1. นกัเรียนตอ้งเคารพเช่ือฟังผูใ้หญ่ของดรงเรียน  บิดามารดา  ผูมี้อุปการคุณและคุณครู
ทุกท่าน 

2. นกัเรียนตอ้งรักษาสาธารณสมบติัส่วนรวม 
3. นกัเรียนตอ้งมีความสามคัคีกลมเกลียวเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 
4. นกัเรียนตอ้งมีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเอง  และปฏิบติัตามระเบียบวินยัของ 

โรงเรียนอยา่งเคร่งครัด 
5. นกัเรียนตอ้งรู้จกัฐานะของตนเอง  และปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
6. นกัเรียนตอ้งรู้จกัเคารพกฎระเบียบและขอ้ตกลงของหมู่คณะ 
7. นกัเรียนตอ้งกรอปดว้ยคุณธรรม  มีความส่ือสัตยสุ์จริต  มธัยสัถ ์ อดทน  ขยนัหมัน่ 

เพียรรู้จกัใหอ้ภยัและมีน ้าใจเมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละช่วยเหล่ือผูอ่ื้น 
8. นกัเรียนตอ้งแต่งกายใหเ้รียบร้อย และถูกตอ้งตามระเบียบวา่ดว้ยการแต่งกาย ตามท่ี 

โรงเรียนก าหนด 
หมวดที ่2 การมาเรียน 

1. นกัเรียนตอ้งมาโรงเรียนสม ่าเสมอและก่อนเวลาเรียน 
2. นกัเรียนตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติท่ีไดจ้ดัตารางสอน(ไม่หลบหนีวชิาใดวชิาหน่ึง) 
3. นกัเรียนท่ีเรียนวิชาใดไม่ทนัหรือไม่เขา้ใจตอ้งถามเพื่อนท่ีเขา้ใจหรือครูผูส้อน 
4. นกัเรียนตอ้งท างานส่งใหท้นัทุกคร้ัง ถา้มีปัญหาให้ติดตามครูผูส้อน 
5. นกัเรียนจะตอ้งมีหนงัสือ สมุดและอุปกรณ์การเรียนใหค้รบทุกวชิา 
6. นกัเรียนจะตอ้งเอาใจใส่ทุกวิชา และควรจะเตรียมอ่านต าราจากบา้นมาก่อนเรียน 
7. นกัเรียนควรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 

 
 
 
 



หมวดที ่3 การแต่งกาย 
1. ทรงผม 

1.1 นกัเรียนหญิง (อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) ผมส้ันระดบัต่ิงหู แสกขา้งติดก๊ิบ 
ด า ถา้ไว้ผมยาว จะตอ้งถกัเปีย  ใชย้างรัดสีด า  โบวสี์สุภาพ  คือ  สีขาว  สีด า สีน ้าเงิน หา้มใชก๊ิ้บ  ยางรัดสี
ต่าง ๆ  ดว้ย 

1.2 นกัเรียนชาย(อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) ไวผ้มทรงนกัเรียนตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. เคร่ืองแบบนักเรียน 
2.1 นกัเรียนหญิง  
- ชั้นอนุบาล 1 – 3 เส้ือสีขาว แขนสั้น คอบวัแหลม กระเป๋าปักอกัษรยอ่ ม.ถ.ป  
- สีแดง กรอบสามเหล่ียมสีน ้าเงิน อกเส้ือดา้นขวา ปักช่ือ-ช่ือสกุล เลขประจ าตวั 

ดว้ยไหมสีน ้าเงิน 
        -    กระโปรงสีแดงจีบทวสิหนา้หลงัตามแบบฟอร์มของทางโรงเรียน  
         -   ชั้นประถม 1 – 3  เส้ือสีขาวแขนสั้นตรง ปกบวักลม กระเป๋าปักอกัษรยอ่  

ม.ถ.ป สีแดง กรอบสามเหล่ียมสีน ้าเงิน อกเส้ือดา้นขวา ปักช่ือ-ช่ือสกุล เลขประจ าตวัดว้ยไหมสีน ้าเงิน  
         -   กระโปรงสีน ้าเงินจีบรอบตวั ยาวปิดเข่า 
         -   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 เส้ือสีขาวแขนยาว ปกบวัแหลม กระเป๋าปักอกัษรยอ่ 
         -  ม.ถ.ป สีแดง กรอบสามเหล่ียมสีน ้าเงิน อกเส้ือดา้นขวา ปักช่ือ-ช่ือสกุล เลขประจ า 

ตวัดว้ยไหมสีน ้าเงิน 
        -   นกัเรียนท่ีใส่บราเซียจะตอ้งใส่เส้ือทบัสีขาวท่ีไม่ใช่เส้ือยดืคอกลม 
        -   เน็คไท สีเดียวกบักระโปรงและยาวถึงขอบเอวกระโปรง 
        -   กระโปรงสีน ้าเงินเขม้จีบรอบตวั มีขอบ ยาวปิดเข่า ตามแบบของโรงเรียน 

2.2 นักเรียนชาย 
- อนุบาล 1 – 3  เส้ือสีขาวแขนสั้น ปกฮาวาย กระเป๋าปักอกัษรยอ่ ม.ถ.ป สีแดง  

กรอบสามเหล่ียมสีน ้าเงิน อกเส้ือดา้นขวา ปักช่ือ-ช่ือสกุล เลขประจ าตวัดว้ยไหมสีน ้าเงิน 
- กางเกงขาสั้นสีแดง ตามแบบฟอร์มของโรงเรียน 
- ชั้นประถม 1 – 6 เส้ือสีขาว แขนสั้น ปกเช้ิต กระเป๋าปักอกัษรยอ่ ม.ถ.ป สีแดง  

กรอบสามเหล่ียมสีน ้าเงิน อกเส้ือดา้นขวา ปักช่ือ-ช่ือสกุล เลขประจ าตวัดว้ยไหมสีน ้าเงิน 
- กางเกงสีน ้าเงินเขม้ทรงธรรมดา 

3. ถุงเท้า – รองเท้า 
- นกัเรียนในทุกระดบัชั้น ใชถุ้งเทา้สีขาว ลายร้ิวเล็ก หญิงพบัปลายเหนือระดบั 

ตาตุ่ม ชายไม่ตอ้งพบัถุงเทา้ 



- รองเทา้นกัเรียนชาย – หญิง ระดบัอนุบาล 1 – 3 รองเทา้หนงัสีด า ติดกระดุม 
เรียบร้อย 

- รองเทา้นกัเรียนชายประถม 1 – ป.6 ใชร้องเทา้ผา้ใบผกูเชือก สีด า (ส าหรับชั้น 
ประถม 1 อนุญาตใหใ้ชร้องเทา้หนงัสีด าได)้  

- รองเทา้นกัเรียนหญิงอนุบาล 1 – ชั้นประถม 6 ใชร้องเทา้หนงัสีด า มีสายคาด  
(สายคาดเยบ็ตายหมุนไม่ได)้ 

4. เคร่ืองแบบพลศึกษา 
- นกัเรียนทุกระดบัชั้นใหใ้ส่ชุดพละตามท่ีทางโรงเรียนก าหนดไวเ้ท่านั้น 

5. เคร่ืองแบบลูกเสือ – เนตรนารี 
- นกัเรียนจะแต่งกายชุดลูกเสือ – เนตรนารีมาตามวนัท่ีเรียน 

หมวดที ่4 ข้อก าหนดอื่น ๆ 
1. นกัเรียนตอ้งมาถึงโรงเรียนก่อนเขา้แถวเคารพธงชาติ เวลา 08.10 น. และกลบัเวลา  

16.50 น. แต่ไม่เกิน 17.00 น. 
2. การกลบัก่อนเวลา หรือ การลาออกนอกบริเวณโรงเรียนในทุกระดบั ตอ้งมีผูป้กครอง         

มารับ ตอ้งมีลายเซ็นเป็นลายลกัษณ์จากหอ้งธุรการ /ผูป้กครอง/ครูประจ าวชิา/ประจ าชั้น  ทุกคร้ัง 
3. การลาป่วย เม่ือนกัเรียนหายป่วยแลว้และกลบัมาเรียนตามปกติ ตอ้งยืน่ใบลาท่ีมีผูป้ก 

ครองลงช่ือรับรองการลา  ในวนัท่ีมาเรียน  โดยตอ้งยืน่ใบลาต่อครูฝ่ายปกครองแลว้จึงใหค้รูประจ าชั้น
เซ็นช่ือสาเหตุการป่วยจึงจะเป็นอนัเรียบร้อยและถูกตอ้ง 

4. การลากิจ  จะตอ้งมีจดหมายขออนุญาตจากผูป้กครองก่อนการหยดุเรียน ในกรณีท่ีไม่ 
สามารถเขียนใบลาไดท้นั เม่ือกลบัมาเรียนใหส่้งใบลาเหมือนลาป่วย 

5. ในกรณีท่ีผูป้กครองตอ้งการพบนกัเรียนเม่ือมีเหตุจ าเป็น ขณะท่ีนกัเรียนอยูใ่นโรง 
เรียนใหผู้ป้กครองติดต่อสอบถามไดท่ี้หอ้งธุรการ 

6. การขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ 
- ถา้ขาดเรียนติดต่อโดยผูป้กครองไม่มาติดต่อ จะมีจดหมายเชิญผูป้กครองมา

พบท่ีโรงเรียน 
- ถา้ขาดเรียน 4 วนัติดต่อกนั โดยผูป้กครองไม่มาติดต่อ จะมีจดหมายเชิญ

ผูป้กครองมาพบท่ีโรงเรียนเป็นคร้ังท่ี 2 
7. ไม่อนุญาตใหผู้ป้กครองข้ึนบนอาคารเรียน (อนุญาตเฉพาะชั้นอนุบาลเท่านั้น) 
8. ใหน้กัเรียนรับประทานอาหารเฉพาะในโรงอาหาร หรือสถานท่ีทางโรงเรียนจดัไวใ้ห้ 
9. หา้มน าอาหาร ขนมและเคร่ืองด่ืม ไปรับประทานบนอาคารเรียน 
10. ถว้ยน ้า หลอด ขวดพลาสติก ไมเ้สียบ เศษอาหาร ขยะและส่ิงปฏิกลูอ่ืน ๆ ใหทิ้้งลงใน 

ถงัขยะท่ีโรงเรียนจดัไวใ้ห้ 



11. นกัเรียนตอ้งรับประทานอาหารดว้ยอาการส ารวม และตอ้งทานอาหารใหห้มดทุกคร้ัง  
หา้มทิ้ง 

12. ในช่วงเวลาพกัเท่ียง ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนอยูบ่นอาคารเรียนตามล าพงั 
13. นกัเรียนจะตอ้งมีความสามคัคี รักใคร่กลมเกลียวกนั ไม่ทะเลาะววิาท ไม่วา่กรณีใด ๆ 
14. นกัเรียนตอ้งช่วยกนัรักษาช่ือเสียงเกียรติคุณของโรงเรียน และท าช่ือเสียงในทางท่ีดีมา 

สู่โรงเรียน 
 

หมายเหตุ  ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนสวมเคร่ืองประดบัใด ๆ เพื่อความปลอดภยัของนกัเรียน หากฝ่า
ฝืน ทางโรงเรียนจะยดึของและไม่คืนของใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ 

                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


