
เพลงมาร์ชประจ าโรงเรียนวดัพุทธบูชา 
               ค  ำร้อง-ท ำนอง : ผอ.สุกูลเวช  ดิษฐร์อด 

พวกเรำเหล่ำพุทธบูชำ  ต่ำงศรัทธำสำมคัคีมีน ้ ำใจ  
เรำพ่ีนอ้งเพ่ือนพอ้งเทิดเอำไว ้  เล่ืองช่ือลือไกลใครเห็นเด่นตำ 

กำรศึกษำกีฬำเรำสำมำรถ  มำรยำทเพียบพร้อมนอ้มใจ 
เรำจงมำรักษำเกียรติเกรียงไกร  ดว้ยควำมภูมิใจหวงไวเ้ท่ำชีวี 

นำมพุทธน้ีแสนประเสริฐ  เลอเลิศกอ้งไปในปฐพี 
จงร่วมใจรักษำไวใ้นควำมดี   ให้เป็นท่ีช่ืนชมสมใจ 

เกริกไกรกึกกอ้งเกียรติขจร  ไม่คลำยคลอนตรำตรึงจิตใจ 
ชำวประชำทัว่หนำ้เล่ือมใส   ทุกคนมัน่ใจในพุทธบูชำ 

 
เพลงสายใยรักพุทธบูชา 

ค ำร้อง/ท ำนอง : พจน์ธนำ บุญมำ  ขบัร้อง : เจนจิรำ จุฑำมำศ 
  ทอ้งฟ้ำกวำ้งไกลสุดตำ  สีเหลืองน ำพำชีวำสดใส 

สีแดง  แทนควำมห่วงใย   รวมหัวใจ มดัไวร้วมกนั 
  ห่วงใย  ใส่ใจผกูพนั  สำนฝันร่วมกนัเร่ือยไป 

เหน่ือยนกัให้ก  ำลงัใจ   ห่วงใยใส่ใจและดูแลกนั 
(สร้อย) เรำพวกเรำพุทธบูชำ  เรำน ำพำควำมผกูพนั 
เรำทุกคนจริงใจต่อกนั   เรำยดึมัน่พุทธบูชำ 

  สำยใยแห่งควำมผกูพนั  มีต่อกนัรักมัน่คง 
ควำมรักของเรำยนืยง   เรำปลูกดงดอกรักร่วมกนั   (สร้อย) 

  รวมใจให้เป็นหน่ึง   ซ่ึงมีแต่ควำมจริงใจ 
สุขหรือทุกขมี์ควำมห่วงใย   รวมใจรักในพุทธบูชำ 

 
 

หลวงพ่อเพิม่ 

พระผู้สร้างโรงเรียนวัดพุทธบูชา 

 

 

 

 

 

 
  
 พระพุทธวิริยำกร  อดีตเจำ้อำวำสวดัพุทธบูชำผูก่้อตั้งและอุปกำระโรงเรียนวดัพุทธบูชำ  

ท่ำนเป็นชำวอ ำเภอบำงคนที  จ. สมุทรสงครำม  เกิดเม่ือวนัท่ี ๔ มีนำคม ๒๔๖๐ และอุปสมบท

เป็นภิกษุเม่ือ  พ.ศ. ๒๔๘๑ ณ วดัอมรเทพ จ. สมุทรสงครำม  หลงัจำกอุปสมบทแลว้ไดศึ้กษำ  พระ

ปริยติัจนไดน้ักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม ๕ ประโยค ต่อมำไดย้ำ้ยมำศึกษำอบรมท่ีวดับวร

นิเวศวิหำร  กรุงเทพมหำนคร  และไดรั้บมอบหมำยให้ดูแลก่อตั้งวดัพุทธบูชำ  เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

เม่ือก่อตั้งวดัพุทธบูชำ  ท่ำนไดก่้อสร้ำงเสนำสนะสงฆ์  พระอุโบสถ  พระประธำน  ศำลำธรรม

สังเวชฌำปนสถำน กุฏิทรงไทย  ศำลำกำรเปรียญโรงเรียนพระปริยติัธรรม  ประตูเขำ้วดั  จดัซ้ือ

ท่ีดินขยำยวดัและอ่ืน ๆ อีกหลำยอยำ่งเพ่ือสร้ำงวดัพุทธบูชำให้เป็นศูนยก์ลำงของชุมชน 

28                  1 

             

             

    



ในดำ้นกำรศึกษำ  ท่ำนไดต้ระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรศึกษำไดข้วนขวำย  พยำยำมท่ีจะสร้ำง
โรงเรียนเพ่ือกุลบุตร  กุลธิดำในทอ้งถ่ินไดมี้กำรศึกษำสูงข้ึน  ไดศึ้กษำเล่ำเรียนใกลข้ึ้น  และสร้ำง
ควำมเจริญให้กบัทอ้งถ่ินโดยไดเ้ป็นผูอุ้ปถมัภแ์ละอุปกำระโรงเรียนวดัพุทธบูชำตั้งแต่มีกำรเร่ิมต้น
ชั้นประถมศึกษำตอนปลำย  (ปัจจุบนัโรงเรียนประถมไดย้บุรวมมำเป็นโรงเรียนมธัยม)  และระดบั
มธัยมศึกษำ  ทั้งในดำ้นอำคำรเรียนตลอดจนอุปกรณ์กำรศึกษำอ่ืน ๆ  ส ำหรับโรงเรียนวดัพุทธบูชำ
ระดับมธัยมศึกษำ  นอกจำกจัดสร้ำงอำคำรเรียน (ชั่วครำว)  เพ่ือให้นักเรียนได้มีสถำนท่ีเรียน
เรียบร้อยแลว้ยงัไดร่้วมกบัประชำชนจัดซ้ือท่ีดินจ ำนวน ๘ ไร่  เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๖ ให้ทำงรำชกำร
สร้ำงโรงเรียน  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนในปัจจุบนั 
 โดยปกติท่ำนเป็นคนแข็งแรง  และท ำงำนทุกอย่ำง  ท่ีสำมำรถท ำได้ด้วยควำมวิริยะ

อุตสำหะ  ในระยะหลังท่ำนอำพำธด้วยโรคเน้ืองอกท่ีตับอ่อนและถึงแก่มรณภำพ  เม่ือวนัท่ี          

๔ กนัยำยน ๒๕๓๐  รวมอำยุได ้๗๐ ปี  ๖ เดือน แมว้่ำเน้ือหนังของท่ำนกลำยเป็นธำตุดินไปแลว้  

แต่คุณควำมดีของท่ำนไม่หมดไป  นั่นคือท่ำนริเร่ิมและติดต่อทำงรำชกำรให้มำสร้ำงโรงเรียน

มธัยมข้ึนท่ีวดัพุทธบูชำเม่ือ ๑๙ เมษำยน ๒๕๑๖ และให้นำมว่ำ “โรงเรียนวดัพุทธบูชำ”  เรียกว่ำ

ควำมตั้งใจ  ท่ีจะสร้ำงโรงเรียนเพ่ือให้เด็กไดศึ้กษำในท่ีใกล ้ๆ ไม่ตอ้งไปไกลเหมือนเม่ือก่อนได้

ประสบควำมส ำเร็จ  พวกเรำชำวพุทธบูชำควรท่ีจะระลึกและตระหนักในพระคุณของท่ำนให้

ตลอดไป 

 

 

 

 

 

บทแผ่เมตตา 
สัพเพ สัตตา   สัตวท์ั้งหลำยท่ีเป็นเพ่ือนทุกข ์เกิดแก่เจ็บตำย ดว้ยกนัทั้งหมดทั้งส้ิน 
อะเวรา โหนตุ   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยำ่ไดมี้เวรแก่กนัและกนัเลย 
อพัะยาปัชฌา โหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยำ่ไดเ้บียดเบียนซ่ึงกนัและกนัเลย 
อะนีฆา โหนตุ   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยำ่ไดมี้ควำมทุกขก์ำย ทุกขใ์จเลย 
สุขี อตัตานัง ปะริหะรันตุ  จงมีควำมสุขกำย สุขใจ รักษำตนให้พน้จำกทุกขภ์ยัทั้งส้ินเถิด 
 

เพลงสรรเสริญพระบารมี 
ขำ้วรพุทธเจำ้ 

เอำมโนและศิระกรำน 
นบพระภูมิบำล บุญดิเรก 

เอกบรมจกัริน 
พระสยำมินทร์ 
พระยศยิง่ยง 

 
เยน็ศิระเพรำะพระบริบำล 

ผลพระคุณ ธ รักษำ 
ปวงประชำเป็นสุขศำนต์ 

ขอบนัดำล 
 

ธ ประสงคใ์ด 
จงสฤษด์ิดงั หวงัวรหฤทยั 

ดุจถวำยชยั ชโย 
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แสนยำกเท่ำไรไร  บ่ คิดยำกล ำบำกกำย 
ตรำกทนระคนทุกข ์ ถนอมเล้ียง ฤ รู้วำย 
ปกป้องซ่ึงอนัตรำย  จนไดร้อดเป็นกำยำ 

            เปรียบหนกัชนกคุณ ชนนีคือภูผำ 
ใหญ่พ้ืนพสุนธรำ  ก็ บ่ เทียบ บ่ เทียมทนั 

            เหลือท่ีจะแทนทด  จะสนองคุณำนนัต ์
แทบู้ชไนยอนั  อุดมเลิศประเสริฐคุณฯ (กรำบ) 

 
สวดบทเคารพครูอาจารย์ 

            (น ำ) ปำเจรำจะริยำ  โหนติ   (รับพร้อมกนั) คุณุตตะรำนุสำสะกำ      
ปัญญำ  วุฑฒิกะเรเตเต    ทินโนวำเทนะมำมิหัง             
(น ำ) อน่ึงขำ้ค ำนบันอ้ม (รับพร้อมกนั) ต่อพระครูผูก้ำรุญ 
โอบเอ้ือและเจือจุน  อนุศำสน์ทุกส่ิงสรรพ ์

            ยงั บ่ ทรำบก็ไดท้รำบ ทั้งบุญบำปทุกส่ิงอนั 
ช้ีแจงและแบ่งปัน  ขยำยอรรถให้ชดัเจน 

            จิตมำกดว้ยเมตตำ  และกรุณำ บ่ เอียงเอน 
เหมือนท่ำนมำแกลง้เกณฑ ์ ให้ฉลำดและแหลมคม 

            ขจดัเขลำบรรเทำโม- หะจิตมึดท่ีงุนงม 
กงัขำ ณ อำรมณ์  ก็สว่ำงกระจ่ำงใจ 

            คุณส่วนน้ีควรนบั  ถือว่ำเลิศ ณ แดนไตร 
ควรนึกและตรึกใน  จิตนอ้มนิยมชมฯ (กรำบ) 

  น่ังสมาธิเป็นเวลา ๕ นาที   
 
 

 

ประวตัิโรงเรียนวดัพุทธบูชา 
โรงเรียนวดัพุทธบูชำเป็นโรงเรียนในสังกดัส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ  

เขต ๑ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำรอยูใ่นรูปแบบโรงเรียน
สหศึกษำ  ตั้งข้ึนตำมประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร  เม่ือวนัท่ี ๑๙  เมษำยน ๒๕๑๖ สถำนท่ี
ตั้งอยูใ่นบริเวณวดัพุทธบูชำ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 

ชุมชนชำวบำงมด ในช่วงปี พ.ศ.  ๒๕๑๐ เป็นต้นมำได้ขยำยตัวและมีกำรเพ่ิมของ
ประชำกรซ่ึงเป็นเยำวชนท่ีอยู่ในวยัศึกษำเล่ำเรียนมำกข้ึนตำมล ำดบัไดพ้ยำยำมส่งเสียบุตรหลำน
ของตนให้ไดรั้บกำรศึกษำ แต่สถำนศึกษำโดยเฉพำะระดบัมธัยมศึกษำ  ในยำ่นน้ียงัไม่มี  ท่ีมีอยู่ก็
ไกลเกินท่ีจะเดินทำงไปเล่ำเรียนและเสียค่ำใชจ่้ำยมำก  ท่ำนพระครูวินัยสำรสุภทัรเจำ้อำวำสวดั
พุทธบูชำในขณะนั้ น  (ต่อมำไดรั้บพระรำชทำนสมณศกัด์ิเป็นพระพุทธวิริยำกร)  ซ่ึงเป็นผูน้ ำ
ชุมชนในกำรสร้ำงวดัพุทธบูชำให้เป็นศูนยก์ลำงของชุมชนชำวบำงมดได้ตระหนกัถึงควำมจ ำเป็น
ท่ีจะให้บุตรหลำนในทอ้งถ่ินไดศึ้กษำเล่ำเรียนในสถำบนักำรศึกษำท่ีใกลบ้ำ้นและสร้ำงควำมเจริญ
ให้กบัทอ้งถ่ินจึงไดร่้วมกบัประชำชนจดัซ้ือท่ีดินเพ่ือขยำยบริเวณวดัพุทธบูชำเพ่ิมข้ึนอีก ๘ ไร่ โดย
มุ่งหมำยท่ีจะให้เป็นสถำนศึกษำส ำหรับเยำวชน  ท่ำนไดติ้ดต่อประสำนงำนกบัทำงรำชกำรในกำร
จดัตั้งโรงเรียนมธัยมศึกษำเพ่ิมเติมจำกโรงเรียนประถมศึกษำตอนปลำยท่ีมีอยูแ่ลว้และทำงรำชกำร
โดยกรมสำมญัศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำรไดเ้ห็นชอบให้มีกำรจดัตั้งโรงเรียนมธัยมศึกษำข้ึนบน
ท่ีดินท่ีวดับริจำค  เม่ือวนัท่ี ๑๙ เมษำยน  ๒๕๑๖ ให้ช่ือว่ำ“โรงเรียนพุทธบูชำวิทยำคม” เป็น
โรงเรียนสหศึกษำ    เปิดสอนตำมหลกัสูตรมธัยมศึกษำสำยสำมญั  โดยเปิดเรียนคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 
๔  มิถุนำยน ๒๕๑๖ มีนกัเรียน ๗๗ คน มีครู ๔ คน และมีนำยอินทร์ วงศส์มบูรณ์  เป็นครูใหญ่ใน
ระยะเร่ิมแรกน้ีโรงเรียนตอ้งอำศยัโรงเรียนประถมสำมญัวดัพุทธบูชำและศำลำวดัเป็นท่ีเรียน 

ต่อมำท่ำนเจำ้อำวำสไดจ้ดัสร้ำงอำคำรเรียนชัว่ครำว ๖ ห้องเรียนให้อีกเพ่ือรองรับกับ

จ ำนวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน จนกระทัง่ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ทำงโรงเรียนจึงไดรั้บเงินงบประมำณจำก

กรมสำมญัศึกษำให้สร้ำงอำคำรเรียนเป็นตึก๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียนและไดย้ำ้ยเขำ้ไปอยูใ่นอำคำรหลงั

ใหม่เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และในปีเดียวกนัน้ีก็ไดย้บุรวมโรงเรียนประถมสำมญัวดัพุทธบูชำ 
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กบัโรงเรียนพุทธบูชำวิทยำคมเขำ้ดว้ยกนัและไดเ้ปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษำเพียงอย่ำง
เดียว  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โรงเรียนพุทธบูชำวิทยำคมไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น“ โรงเรียนวัดพุทธบูชา” 
และมีจ ำนวนนกัเรียน ครูอำจำรยต์ลอดจนอำคำรประกอบเพ่ิมเติมมำกข้ึนตำมล ำดบันกัเรียนท่ีเขำ้
มำศึกษำเล่ำเรียนนอกจำกจะเป็นเยำวชนในทอ้งถ่ินชุมชนบำงมดแลว้ยงัมีมำจำกท่ีอ่ืนๆอีก เช่น ใน
เขตรำษฎร์บูรณะ  เขตจอมทอง  เขตบำงขุนเทียน  เขตคลองสำน เขตยำนนำวำ เขตบำงคอแหลม  
และจำกอ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปรำกำร เป็นตน้ 

โรงเรียนวดัพุทธบูชำ ถือปรัชญำท่ีว่ำมนุษยท่ี์อยู่ร่วมกนัตอ้งมีระเบียบวินัยเพ่ือสันติสุข
ส่วนรวมของสังคมโรงเรียนควรเป็นสถำนท่ีให้กำรฝึกอบรมสร้ำงควำมเป็นระเบียบและวินยัใน
ตัวเอง มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตำมสมควรแก่อัตภำพเพ่ือด ำรงอยู่ได้อย่ำงเป็นสุขควรโดยถือ
สุภำษิตท่ีว่ำ  ทน.โต เสฏโฐมนุสฺเสสุ  “ ในหมู่มนุษย์ ผู้ทีไ่ด้รับการฝึกดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด ”  
เป็นปรัชญำของโรงเรียน 

ฉะนั้น โรงเรียนวดัพุทธบูชำจึงรับนักเรียนโดยมิไดค้  ำนึงถึงสภำพครอบครัวหรือชำติ
ตระกูลของนักเรียน และมิได้ค  ำนึงถึงนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนดีเด่นเท่ำนั้น  แต่โรงเรียนวดัพุทธ
บูชำ ค ำนึงถึงควำมพร้อมของผูเ้รียน    ถำ้นกัเรียนพร้อมท่ีจะไดรั้บกำรฝึกจำกโรงเรียน โรงเรียนก็
พร้อมท่ีจะฝึกฝนอบรมให้แก่นักเรียนทุกคน โดยไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั   ไม่ว่ำจะล ำบำกเพียงใด
เพรำะน่ีคือภำระหนำ้ท่ีของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(น ำ) สงฆใ์ดสำวกศำสดำ (รับพร้อมกนั) รับปฏิบติัมำ  
แต่องคส์มเด็จภควนัต ์   

            เห็นแจง้จตุสัจเสร็จบรร-  ลุทำงท่ีอนั 
ระงบัและดบัทุกขภ์ยั   

            โดยเสด็จพระผูต้รัสไตร  ปัญญำผอ่งใส 
สะอำดและปรำศมวัหมอง   

            เหินห่ำงจำกขำ้ศึกปอง  บ่ มิล  ำพอง 
ดว้ยกำยและวำจำใจ   

            เป็นเน้ือนำบุญอนัไพ-  ศำลแด่โลกยั 
และเกิดพิบูลยพู์นผล   

            สมญำเอำรสทศพล   มีคุณอนนต์ 
อเนกจะนบัเหลือตรำ   

            ขำ้ขอนบหมู่พระศรำ-  พกทรงคุณำ- 
นุคุณประดุจร ำพนั   

            ดว้ยเดชบุญขำ้อภิวนัท ์  พระไตรรัตน์อนั 
อุดมดิเรกนิรัตศยั   

           จงช่วยขจดัโพยภยั   อนัตรำยใดใด 
จงดบัและกลบัเส่ือมสูญ(กรำบ) 
   

สวดบทเคารพคุณมารดาบิดา 
(น ำ) อนนัตะ คุณะ สัมปันนำ  (รับพร้อมกนั) ชะเนตติ ชะนะกำ อุโภ 

มยัหัง มำตำ ปิตูนงัวะ ปำเท   วนัทำมิ สำทะรัง           
 (น ำ) ขำ้ขอนบชนกคุณ ชนนีเป็นเคำ้มูล(รับพร้อมกนั) 
ผูก้อบนุกูลพูน  ผดุงจวบเจริญวยั 

            ฟูมฟักทะนุถนอม  บ่ บ  ำรำศนิรำไกล 
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สวดบทพระธรรมคุณ 
(น ำ) สวำกขำโต (รับพร้อมกนั) ภะคะวะตำ ธมัโม สันทิฏฐิโก อะกำลิโก เอหิปัสสิโก  

โอปะนะยโิก ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญูฮีติ. (กรำบ) 
            (น ำ) ธรรมะคือคุณำกร (รับพร้อมกนั) ส่วนชอบสำธร  

ดุจดวงประทีปชชัวำล   
         แห่งองคพ์ระศำสดำจำรย ์ ส่องสัตวส์ันดำน 

สว่ำงกระจ่ำงใจมนท ์   
           ธรรมใดนบัโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล 

และเกำ้กบัทั้งนฤพำน   
            สมญำโลกอุดรพิสดำร อนัลึกโอฬำร 

พิสุทธ์ิพิเศษสุกใส   
           อีกธรรมตน้ทำงครรไล นำมขนำนขำนไข 

ปฏิบติัปริยติัเป็นสอง   
            คือทำงด ำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง 

ยงัโลกอุดรโดยตรง   
            ขำ้ขอโอนอ่อนอุตมงค ์ นบธรรมจ ำนง 

ดว้ยจิตและกำยวำจำ (กรำบ) 
   

สวดบทพระสังฆคุณ 
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ ญำ

ยะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, สำมีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ ยะทิทงั, 
จตัตำริ ปุริสะยคุำนิ อฏัฐปุริสปุคคะลำ, เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ อำหุเนยโย,ปำหุเนยโย, 
ทกัขิเนยโย, อญัชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญกัเขตตงั โลกสัสำติ (กรำบ)  
             
 

แนวปฏิบัตโิรงเรียนวดัพทุธบูชา 
    ว่าด้วยเคร่ืองแบบและการแต่งกายนักเรียน  

นกัเรียนโรงเรียนวดัพุทธบูชำทุกคนจะตอ้งแต่งเคร่ืองแบบตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรไดว้ำงไว้
โดยเคร่งครัด  ดงัต่อไปน้ี 

๑. เคร่ืองแบบและการแต่งกายนักเรียนชาย  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑-๖ 
๑.๑ เส้ือ ให้ใชเ้ช้ิตคอตั้ง  ผำ้โทเรสีขำวเกล้ียงไม่มีลวดลำย  ไม่บำงเกินสมควร  ผำ่

อกตลอด มีสำบหนำ้พบัดำ้นนอกกวำ้ง ๓-๔ ซม. กระดุมสีขำวกลมแบน ขนำดเส้นผำ่ศูนยก์ลำงไม่
เกิน  ๑ ซม. (ติดเฉพำะสำบท่ีอกเส้ือ)  แขนสั้นเพียงขอ้ศอก  แผน่หลงัเรียบไม่ตีเกล็ดหรือมีจีบ สำบ
ผำ่ต่อตรง  มีกระเป๋ำติดระดบัรำวนมเบ้ืองซำ้ย ๑ กระเป๋ำ  ขนำดกวำ้ง  ๘ - ๑๒ ซม. และลึก ๑๐-๑๕ 
ซม. ตวัเส้ือให้มีขนำดเหมำะสมกบัตวันกัเรียน  ไม่หลวมและรัดรูป  สอดชำยเส้ือไวใ้นกำงเกงให้
ตึง พอดูเรียบร้อยจนสำมำรถมองเห็นเข็มขดัไดอ้ยำ่งชดัเจนตลอดทั้งเส้นห้ำมพบัแขน ห้ำมพิมพ์
ลวดลำยหรือขีดเขียนส่ิงอ่ืนใด 

๑.๒ กางเกง ให้ใชก้ำงเกงสีด ำเน้ือเรียบขำสั้นเพียงเหนือเข่ำนบัจำกกลำงลูกสะบำ้
ประมำณ ๔-๗ ซม.  เม่ือสวมแลว้มีส่วนกวำ้งของขำกำงเกงเหลืออยูป่ระมำณ ๖-๘ ซม.  ปลำยขำพบั
ชำยเขำ้ขำ้งในกวำ้ง ๕ ซม. เป้ำกำงเกงไม่สั้นไม่ยำวจนเกินไป  ผำ่ตรงส่วนหนำ้ติดซิปรูดซ่อนไว้
ขำ้งในมีกระเป๋ำตำมแนวตะเข็บขำ้งละ ๑ กระเป๋ำมีจีบดำ้นหนำ้ขำ้งละ  ๒  จีบ  ตีเกล็ดยำวไม่เกิน 
๒.๕ ซม. หูกำงเกงยำวไม่เกิน ๕ ซม.  จ  ำนวน ๕-๗  หู  ติดตำมขอบกำงเกงตำมแนวด่ิง ควำมกวำ้ง
ของขอบกำงเกงไม่เกิน ๕ ซม. สวมทบัชำยเส้ือให้เรียบร้อยและมองเห็นเข็มขดั  ไม่อนุญำตให้ใช้
ผำ้เน้ือแข็ง, ผำ้ดิบ,  ผำ้เวสปอยท ์

๑.๓  เข็มขัด  เข็มขดัหนงัสีด ำ ผวิเรียบไม่มีลวดลำย กวำ้งประมำณ ๓ - ๔  ซม.   
เจำะรูแถวเดียวปลำยเข็มขัดตอ้งยำวพอสอดเข้ำไวใ้นปลอกเข็มขัดและต้องมนปลำยเข้ำหำกัน    
หัวเข็มขดัเป็นรูปส่ีเหล่ียม 
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๑.๔  รองเท้า หุ้มส้นชนิดผกูเชือก หนงัหรือผำ้ใบสีด ำ ไม่มีลวดลำย หรือขอบยำง 
ถำ้เป็นรองเทำ้ผำ้ใบ  ตอ้งไม่มีสีสัน  และเชือกตอ้งเป็นสีเดียวกนักบัรองเทำ้  กำรร้อยเชือกให้ร้อย
แบบขนำนและผกูให้เรียบร้อยและห้ำมเหยยีบส้นโดยเด็ดขำด 

๑.๕  ถุงเท้า  สีขำวเกล้ียง  ไม่มีลำย  ไม่หนำหรือบำงเกินไป  สวมคร้ังละ  ๑  คู่  
และตอ้งมีควำมยำวสูงจำกขอ้เทำ้ประมำณ  ๘-๑๐  ซม. 

๑.๖  ผม   
๑.๖.๑ นักเรียนชำย ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๑-๓ ให้ตัดผมสั้ นทรงนักเรียน  

ข้างหน้าและกลางศีรษะยาวไม่เกิน ๓ ซม.  ห้ำมนักเรียนใส่น ้ ำมนัหรือส่ิงอ่ืนใด ไม่ยอ้มหรือ
เปล่ียนสีผม 

๑.๖.๒ นักเ รียนชำยชั้ นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔-๖  ผมสั้ นทรงรองทรงสูง  
ข้างหน้าและกลางศีรษะ ยาวไม่เกิน ๕ ซม. ห้ำมนักเรียนใส่น ้ ำมนัหรือส่ิงอ่ืนใด ไม่ยอ้มหรือ
เปล่ียนสีผม  ไม่ดดัผม  ไม่ไวห้นวดเครำหรือจอน  ไม่ตกแต่งจอนผม  ห้ำมหวีแสกกลำง  และ
ตกแต่งทรงผมแฟชัน่อ่ืนๆท่ีไม่เหมำะสม 

 ๑.๗  เคร่ืองหมายโรงเรียน 
๑.๗.๑  เส้ือนกัเรียนชำย ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๑-๓ ปักอกัษร พ.บ. ขนำดเท่ำ

แบบท่ีโรงเรียนก ำหนดท่ีหน้ำอกเบ้ืองขวำ   ใต้อักษร พ.บ.  ลงมำ ๐.๕  ซม. ปักช่ือ – ช่ือสุกล       
ตวับรรจง  ขนำด ๐.๕ ซม. ใตช่ื้อ – ช่ือสกุล  ลงมำ ๐.๕  ซม.  ปักจุดจ ำนวนตำมระดบัชั้น  ท่ีเหนือ
รอยต่อปกดำ้นซำ้ยปักเลขห้องดว้ยเลขไทย  ไหมท่ีปักให้ปักดว้ยไหมสีน ้ำเงิน 

๑.๗.๒  เส้ือนักเรียนชำย  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๔-๖  ปักอกัษร  พ.บ. ขนำด
เท่ำแบบท่ีโรงเรียนก ำหนด  ให้ปักสัญลกัษณ์เรือนแกว้ท่ีอกเบ้ืองขวำ  ใตส้ัญลกัษณ์เรือนแกว้ลงมำ
ปักอักษร พ.บ.  ขนำดเท่ำแบบท่ีโรงเรียนก ำหนดท่ีหน้ำอกเบ้ืองขวำ  ใต้อักษร พ.บ.  ลงมำ  
๐.๕  ซม.  ปักจุดจ ำนวนตำมระดบัชั้น 
 โดยชั้ นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑,๔  ปัก ๑ จุด  ชั้ นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒,๕  ปัก ๒ จุด  
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๓ , ๖ ปัก ๓ จุด  และจุดท่ีปลำยปกดำ้นซำ้ยปักเลขห้องดว้ยเลขไทย  ไหมท่ีปัก
ให้ปักดว้ยไหมสีน ้ำเงิน 

บทสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 
ค าบูชาพระรัตนตรัย 

อะระหัง  สัมมำสัมพุทโธ  ภะคะวำ   พุทธงั ภะคะวนัตงั  อภิวำเทมิ. (กรำบ) 
สวำกขำโต  ภะคะวะตำ ธมัโม  ธมัมงันะมสัสำมิ. (กรำบ) 
สุปะฏิปปันโน  ภะคะวะโต   สำวะกะสังโฆ   สังฆงั  นะมำมิ. (กรำบ) 

บทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมำสัมพุทธสัสะ (๓ จบ ) 

บทสวดพุทธานุสสติ 
อิติปิโส ภะคะวำ อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ วิชชำจะระณะสัมปันโน  สุขโต โลกะวิทู  

อนุตตะโร ปุริสสะทมัมะสำระถิ  สัตถำ เทวะมะนุสสำนงั  พุทโธ ภะคะวำติ (กรำบ) 
 บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ  

(น ำ) องคใ์ดพระสัมพุทธ (รับพร้อมกนั) สุวิสุทธสันดำน    
       ตดัมูลเกลศมำรบ่มิหม่น  มิหมองมวั 
       หน่ึงในพระทยัท่ำน ก็เบิกบำน คือดอกบวั 
       รำคี บ่ พนัพวั           สุวคนธก ำจร 
       องคใ์ดประกอบดว้ย        พระกรุณำดงัสำคร 

โปรดหมู่ประชำกร  มละโอฆะกนัดำร           
   ช้ีทำงบรรเทำทุกข ์   และช้ีสุขเกษมสำนต ์
      ช้ีทำงพระนฤพำน           อนัพน้โศกวิโยคภยั 

พร้อมเบญ็จพิธจกั       ษุจรัสวิมลใส     
เห็นเหตุ ท่ีใกลไ้กล          ก็เจนจบประจกัษจ์ริง 
ก ำจดัในน ้ำใจหยำบ สันดำนบำปแห่งชำยหญิง 

  สัตวโ์ลกไดพ่ึ้งพิง         มละบำปบ ำเพญ็บุญ 
    ขำ้ขอประณตนอ้ม  ศิระเกลำ้บงัคมคุณ 
      สัมพุทธกำรุญ  ญภำพนั้นนิรันดรฯ  (กรำบ) 
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รายการพฤตกิรรมทีต่ดัคะแนนเพราะผดิระเบียบ ข้อบังคบัของโรงเรียนวดัพุทธบูชา (ต่อ) 

ข้อที ่ หมวดที ่๔ พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมกบัการเป็นนักเรียน คะแนน 
๒๙. มีอำวุธทุกชนิดอยูใ่นครอบครอง ๑๐-๒๐ 
๓๐. หลบหนีกำรกระท ำผดิทั้งท่ีท  ำผดิกฎระเบียบชดัเจน (ไดต้วัแลว้หลบหนี) ๒๐-๒๕ 
๓๑. ไม่ขำ้มถนนตรงทำงขำ้ม(มำ้ลำย)บริเวณหน้ำโรงเรียน ๑-๕ 
๓๒. ปีนร้ัว  เขำ้ และออกโรงเรียน ๕-๑๐ 
๓๓. ท ำศลัยกรรม ๒๐-๒๕ 
๓๔. ชำร์จแบตโทรศพัทใ์นโรงเรียน ๑๕- ๒๐ 
๓๕.   พฤติกรรมอ่ืนๆ.................................................................................... 

............................................................................................................  
 

เกณฑ์การให้คะแนนในการปรับพฤติกรรม 
ข้อที ่ หมวดที ่๑ การบ าเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียน คะแนน 
๑ ท ำควำมสะอำดห้องพกัครู ๕ 
๒ ท ำควำมสะอำดหอพระ ๕ 
๓ ท ำควำมสะอำดห้องน ้ำ ๕ 
๔ ท ำควำมสะอำดหอประชุม ๕ 
ข้อที ่ หมวดที ่๒ การบ าเพ็ญประโยชน์ภายนอกโรงเรียน คะแนน 
๔ ท ำควำมสะอำดวดั, หรือช่วยเหลืองำนต่ำงๆของวดั ๑๐ 
๕ ท ำควำมสะอำดมสัยดิ, หรือช่วยเหลืองำนต่ำงๆของมสัยดิ ๑๐ 
๖ ช่วยเหลืองำนต่ำงๆนอกบริเวณโรงเรียนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย ๑๐ 

ข้อที ่ หมวดที ่๓ การเข้าค่ายปรับพฤตกิรรม คะแนน 
๗ กำรเขำ้ค่ำยคุณธรรม  จริยธรรม  หรือค่ำยพฒันำวินยั ๑๕ – ๒๐ 
๘ กิจกรรมอ่ืนๆตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย  

 

 ๑.๘  ใบหน้า  นักเรียนหญิงไม่แต่งให้ผิดธรรมชำติ  เช่น  โกนค้ิว  หรือถอนขน
ค้ิว  ไม่ใชเ้คร่ืองส ำอำง  เช่น ทำปำก  เขียนค้ิว  ใชแ้ป้งหรือครีมรองพ้ืน ฯลฯ  และไม่อนุญาตให้
นักเรียนท าศัลยกรรม 
 ๒.๙  เลบ็  ตอ้งตดัเล็บสั้นตำมริมเน้ือและรักษำให้สะอำด  ไม่ทำหรือขีดเขียนเล็บ
ดว้ยวิธีกำรใด ๆ 

๒. เคร่ืองแบบและการแต่งกายนักเรียนหญงิ  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑-๖ 
๒.๑  เส้ือ 

๒.๑.๑  นักเรียนหญิง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๑-๓ ให้ใชผ้ำ้โทเรสีขำวเกล้ียง  
ไม่บำงเกินสมควร  แบบเส้ือคอพบัในตัว  ไหล่ไม่ตก  ปกกะลำสี  พอให้สวมศีรษะได้สบำย     
สำบตลบเขำ้ขำ้งใน   ส่วนบนของสำบให้ใหญ่   คอแบะและไม่เห็นตะเข็บขำ้งใน  มีปกขนำด  
๑๔-๑๕  ซม.  ใชผ้ำ้สองชั้นเยบ็แบบเขำ้ถ ้ ำ   แขนใชผ้ำ้ตรงยำวเพียงขอ้ศอก  ปลำยแขนจีบหน้ำ     
๓  จีบ  ดำ้นหนำ้  ๓  จีบ หันจีบออกขอบแขนประกอบดว้ยผำ้สองชั้นกวำ้ง ๓  ซม.  ควำมยำวของ
เส้ือวดัถึงขอ้มือเม่ือยืน ชำยขอบเส้ือขำ้งล่ำงมีรอยพบัไม่เกิน  ๓  ซม. ควำมกวำ้งของตวัเส้ือตั้ งแต่
ใตแ้ขนถึงขอบล่ำงห่ำงจำกล ำตวัขำ้งละ ๔-๕ ซม.  ริมขอบดำ้นล่ำงขวำติดกระเป๋ำขนำดกวำ้งไม่
เกิน  ๙-๑๒ ซม.  ยำว  ๑๐ - ๑๔  ซม.  ปำกกระเป๋ำพบัเป็นริมกวำ้งไม่เกิน  ๒  ซม. 

๒.๑.๒  นกัเรียนหญิง  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๔-๖  ให้ใชผ้ำ้โทเรสีขำวเกล้ียง
ไม่บำงเกินสมควร  ไหล่ไม่ตก  ปกเช้ิต  ผำ่ตลอดสำบท่ีอกตลบเขำ้ขำ้งในกวำ้ง  ๓  ซม.  ติดกระดุม
แบนสีขำวกลม   ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงไม่เกิน  ๑  ซม.  แขนยำวเพียงเหนือขอ้ศอก  ควำมกวำ้ง
ของตวัเส้ือวดัห่ำงจำกล ำตวัขำ้งละ ๔-๕ ซม.  สอดชำยเส้ือไวใ้นกระโปรง   ดึงแลว้ไม่ตึงไม่หย่อน  
เม่ือคำดเข็มขดัแลว้มองเห็นเข็มขดัตลอดรอบเอว  

๒.๒  เส้ือช้ันใน  (ยกทรง)  ใชแ้บบแขนเป็นสำยตรงธรรมดำ  ตอ้งสวมเส้ือทบั
เต็มตวัคอกระเชำ้  ห้ำมใชเ้ส้ือทบัชนิดเส้ือกลำ้มรอบแขนกวำ้ง  แผน่หลงัแคบคอเส้ือทบัดำ้นหน้ำ
ลึกกว่ำคอเส้ือนกัเรียน  เส้ือทบัในให้ใชสี้ขำวไม่มีลวดลำยใชผ้ำ้สองชั้นเยบ็แบบเขำ้ 
            ๒.๓.  คอซอง  ใชผ้ำ้สีกรมท่ำชำยสำมเหล่ียมกวำ้ง ๘ - ๙ ซม. ยำว ๘๐ – ๑๐๐ ซม. 
ตำมควำมเหมำะสม  ใชแ้บบผกูส ำเร็จ  เง่ือนกะลำสี  อยูต่รงระดบัสุดรอบพบัของปก 
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 ๒.๔  กระโปรง  ผำ้โทเรสีกรมท่ำเกล้ียงไม่มีลวดลำยแบบธรรมดำ  ดำ้นหนำ้ และ
ด้ำนหลังพบัเป็นจีบดำ้นละ  ๓  จีบ  ควำมลึกของจีบ  ๓ - ๔  ซม.  แต่ละจีบหันออกดำ้นนอก   
เยบ็ทบับนจีบจำกขอบกระโปรง  ดำ้นบนลงมำ  ๖ - ๑๒ ซม.  เวน้ระยะควำมกวำ้งตรงกลำงพองำม   
กระโปรงยำวใตเ้ข่ำลงมำประมำณ   ๑๐  ซม.  ไม่เยบ็ปลำยสอบเขำ้  ชำยกระโปรงพบัตลบดำ้นใน
กวำ้ง  ๖  ซม.   ขอบกระโปรงอยูเ่สมอเอวไม่พบัเม่ือสวม 

๒.๕   รองเท้า  รองเท้ำนักเรียนแบบหุ้มส้นหัวมน  (ห้ำมใช้แบบหัวแหลม)   
ชนิดมีสำยรัดหลงัเทำ้หนังสีด ำไม่มีลวดลำยส้นรองเทำ้สูงไม่เกิน  ๓  ซม. ติดกระดุมให้เรียบร้อย        
พ้ืนธรรมดำไม่เสริมหนำ 

๒.๖  ถุงเท้า  ใชถุ้งเทำ้สีขำวลอนเล็ก ไม่ใหญ่  ไม่มีลวดลำยไม่ขลิบ  ไม่ปักหรือ
ตกแต่งใด ๆ  ใช้พับปลายเป็นขอบขนาด ๔-๖ ซม.  เหนือข้อเท้า 

๒.๗  เข็มขัด  นักเรียนหญิง ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๔-๖  ใชเ้ข็มขดัหนังเรียบสีด ำ   
กว้ำง ๓ - ๔  ซม. (ห้ำมใช้เข็มขัดหนังยำงหรือพลำสติก) หัวเข็มขัดเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผำ้   
แบบชนิดหัวกลม   ใช้หนังสีด ำหุ้ม   ปลอกสีเดียวกับเข็มขัดเป็นหนังขนำดกวำ้ง  ๑.๕  ซม.  
ส ำหรับสอดปลำยเข็มขดั   เข็มขดัน้ีให้คำดทบัขอบกระโปรงเท่ำนั้น  ห้ำมคำดทบัใตข้อบกระโปรง  
ห้ำมติดรูปลอกหรือขีดเขียนด้วยสีต่ำง ๆ  และห้ำมใช้เข็มขัดท่ีมีลวดลำยหรือตัวอักษรใด ๆ  
บนเข็มขดั  ห้ำมตดัปลำยเป็นรูปอ่ืน ๆ  หรือตดัสั้น 

๒.๘  ผม   
๒.๘.๑  นักเรียนหญิง  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๑-๓  ตดัทรงผมโดยรอบศีรษะ  

ความยาวจากติง่หูไม่เกนิ ๓ ซม.  ห้ำมดดัหรือซอยตกแต่งทุกชนิด  หวีแสกขำ้งเท่ำนั้น  ติดก๊ิบแบบ
ธรรมดำสีด ำบริเวณขมบั  ห้ำมดึงผมไปติดก๊ิบกลำงศีรษะ  ห้ำมติดก๊ิบแฟชัน่หรือไวผ้มมำ้   ผมดำ้น
ทำ้ยทอยอยูแ่นวเดียวกบัดำ้นขำ้งไม่สั้ นหรือไม่ยำวกว่ำ  ไม่โกรกหรือยอ้มให้ผิดธรรมชำติ  ถำ้ผม
ยำวให้รวบเรียบร้อยอยู่ในระดับหู  ผูกด้วยร้ิบบ้ินสีด ำ  ขนำดควำมกวำ้ง ๑  น้ิว  ติดก๊ิบแบบ
ธรรมดำสีด ำให้เรียบร้อย   ห้ำมถกัเปีย   ควำมยำวของผมเม่ือรวบอยูร่ะดบัรักแร้หรือไม่เกินปกเส้ือ  
ส ำหรับนักเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  ๑-๓  และเม่ืออยู่ในเคร่ืองแบบนักเรียนไม่ว่ำโรงเรียน
หรือนอกโรงเรียนห้ำมปล่อยผม 

รายการพฤตกิรรมทีต่ดัคะแนนเพราะผดิระเบียบ ข้อบังคบัของโรงเรียนวดัพุทธบูชา (ต่อ) 

ข้อที ่ หมวดที ่๓ พฤตกิรรมเกีย่วกบัการรักษาความสะอาด คะแนน 
๑๔. ไม่ท้ิงขยะในภำชนะท่ีรองรับ ๑-๕ 
๑๕. น ำอำหำร เคร่ืองด่ืม เขำ้มำในห้องเรียนหรือบนอำคำรเรียน ๑-๕ 
๑๖. กระท ำกำรใดๆ ท่ีก่อให้เกิดควำมสกปรก ตำมก ำแพง ผนงัอำคำร 

โต๊ะเรียน ห้องน ้ ำหรือสถำนท่ีต่ำง ๆ 
๕-๑๐ 

ข้อที ่ หมวดที ่๔ พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมกบัการเป็นนักเรียน คะแนน 
๑๗. ไม่พกบตัรประจ ำตวันกัเรียน  ๑-๕ 
๑๘. ปลอมแปลงลำยมือ หรือเอกสำรเพ่ือประโยชน์อยำ่งใด อยำ่งหน่ึง ๑-๕ 
๑๙. กลัน่แกลง้ รังแก ข่มขู่ รีดไถ่ บุคคลอ่ืน ๕-๑๐ 
๒๐. ทะเลำะวิวำท เล็กนอ้ย ไม่บำดเจ็บ ๑-๕ 
๒๑ ทะเลำะวิวำท ท ำร้ำยร่ำงกำยอยำ่งรุนแรง จนไดรั้บบำดเจ็บ หรือ

ทรัพยสิ์นเสียหำย 
๑๕-๒๐ 

๒๒. ขดัค ำสั่งหรือไม่ปฏิบติัตำมค ำแนะน ำของครูทุกท่ำนในโรงเรียน ๑-๕ 
๒๓. เล่นกำรพนนัทุกชนิด มีหลกัฐำนกำรเล่นและอุปกรณ์ชดัเจน ๑๐-๑๕ 
๒๔. ใชส่ื้อโซเชียลไปในทำงท่ีไม่เหมำะสม  เช่น  มีส่ือลำมก อนำจำรทุก

ชนิด 
๑๕-๒๐ 

๒๕. ท ำลำยทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น และของโรงเรียนไดรั้บควำมเสียหำย
(ชดใชค่้ำเสียหำย) 

๑๐-๒๐ 

๒๖. มัว่สุมสูบบุหร่ีตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ และมีอุปกรณ์ในกำรสูบ
ครอบครอง 

๑๕-๒๐ 

๒๗. แสดง กิริยำวำจำ ไม่สุภำพและกำ้วร้ำวต่อคุณครูทุกท่ำนในโรงเรียน ๑๐-๒๐ 
๒๘. มัว่สุม รวมกลุ่ม ตั้งแก๊งเพ่ือกระท ำกำรไม่เหมำะสมเป็นปฏิปักษต่์อ

กำรเป็นนกัเรียนท่ีดี 
๑๐-๒๐ 
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รายการพฤตกิรรมทีต่ดัคะแนนเพราะผดิระเบียบ ข้อบังคบัของโรงเรียนวดัพุทธบูชำ  
 

ข้อที ่ หมวดที ่๑ พฤตกิรรมการแต่งกาย คะแนน 
๑. สวมเส้ือผดิระเบียบ หรือปล่อยชำยออกนอกเส้ือ นอกกำงเกงหรือ

กระโปรง ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
๑-๕ 

๒. สวมถุงเทำ้ รองเทำ้ หรือคำดเข็มขดัผดิระเบียบ ๑-๕ 
๓. ผมยำว ตดัแต่งทรงผมผดิระเบียบ สีผมไม่เป็นธรรมชำติ ๑-๕ 
๔. ใชก้ระเป๋ำผดิระเบียบ ๑-๕ 
๕. แต่งกำยเคร่ืองแบบนกัเรียนผดิระเบียบ ๑-๕ 
๖. แต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ เนตรนำรี  ยวุกำชำด ชุดพลศึกษำ  และนศท. 

ไม่เรียบร้อย 
๑-๕ 

๗. เจำะหู เจำะล้ิน สกั หรือเขียนสี ตำมส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย ใช้
เคร่ืองส ำอำง แต่งหนำ้ 

๑-๕ 

ข้อที ่ หมวดที ่๒ พฤตกิรรมการมาโรงเรียนและการเข้าเรียน คะแนน 
๘. หนีเรียน ๑-๕ 
๙. มำโรงเรียนสำย/เขำ้ห้องเรียนชำ้ ๑-๕ 
๑๐. ก่อควำมร ำคำญ วุ่นวำย ต่อผูอ่ื้น ขณะท่ีมีกำรเรียนกำรสอน ๑-๕ 
๑๑. ไม่ปฏิบติังำน หรือไม่ส่งกำรบำ้น ๑-๕ 
๑๒. สวมชุดเคร่ืองแบบ เท่ียวเตร่ ตำมสถำนท่ีไม่เหมำะสม โดยไม่มี

ผูป้กครองดูแล  
๑-๕ 

๑๓. ไม่เขำ้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึน ๑-๕ 
 

 

 

 ๒.๙  ใบหน้า  นักเรียนหญิงไม่แต่งให้ผิดธรรมชำติ  เช่น  โกนค้ิว  หรือถอนขน
ค้ิว  ไม่ใชเ้คร่ืองส ำอำง  เช่น ทำปำก  เขียนค้ิว  ใชแ้ป้งหรือครีมรองพ้ืน ฯลฯ  และไม่อนุญาตให้
นักเรียนท าศัลยกรรม 

๒.๑๐  เล็บ  ตอ้งตดัเล็บสั้ นตำมริมเน้ือและรักษำให้สะอำด  ไม่ทำหรือขีดเขียน
เล็บดว้ยวิธีกำรใด ๆ 
 ๒.๑๑  เคร่ืองหมายโรงเรียน  

๒.๑๑.๑  เส้ือนกัเรียนหญิง  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๑-๓  ปักอกัษร  พ.บ.  ขนำด
เท่ำแบบท่ีโรงเรียนก ำหนดท่ีหน้ำอกเบ้ืองขวำ ใต้อักษร พ.บ. ลงมำ ๐.๕ ซม. ปักช่ือ –สุกลตวั
บรรจง  ขนำด ๐.๕ ซม. ใตช่ื้อ – ช่ือสกุล  ลงมำ ๐.๕ ซม.  ปักจุดจ ำนวนตำมระดับชั้น ท่ีเหนือ
รอยต่อปกดำ้นซำ้ยปักเลขห้องดว้ยเลขไทย   ไหมท่ีปักให้ปักดว้ยไหมสีน ้ำเงิน   

        ๒.๑๑.๒  เส้ือนักเรียนหญิง  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  ๔-๖  ให้ปักสัญลกัษณ์
เรือนแกว้ท่ีอกเบ้ืองขวำ  ใตส้ัญลกัษณ์เรือนแกว้ลงมำปักอกัษร  พ.บ.  ขนำดเท่ำแบบท่ีโรงเรียน
ก ำหนดท่ีหนำ้อกเบ้ืองขวำ  ใตอ้กัษร พ.บ.  ลงมำ ๐.๕  ซม.  ปักจุดจ ำนวนตำมระดบัชั้น ท่ีปลำยปก
ดำ้นซำ้ยปักเลขห้องดว้ยเลขไทย  ไหมท่ีปักให้ปักดว้ยไหมสีน ้ำเงิน 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  ๑ ,๔   ปัก ๑ จุด   
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๒ ,๕  ปัก ๒ จุด   
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๓ ,๖  ปัก ๓ จุด   

ตวัอย่างการปักอกัษรย่อของโรงเรียน 

(ม. ๑ -  ม.๓) 

พ.บ.  พ.บ.  พ.บ. 
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(ม. ๔ -  ม.๖) 

 
 
 
 

พ.บ.  พ.บ.  พ.บ. 
 

 
 ๓.  เคร่ืองแบบอ่ืน ๆ 
 ๓.๑  ชุดพลศึกษา 
    ๓.๑.๑  เส้ือพละศึกษำ   นกัเรียนทุกคนใชเ้ส้ือแขนสั้น คอโปโลสีแดง  ตำม
แบบท่ีโรงเรียนก ำหนด   ส่วนเส้ือคณะสีให้ใส่ตำมท่ีคณะสีท่ีโรงเรียนก ำหนด   ให้ปักช่ือ-สกุล  
ด้วยไหมสีขาว  ท่ีหน้ำอกเบ้ืองขวำขนำด  ๐. ๕  ซม. ขนำดเส้ือต้องเหมำะสมกบัรูปร่ำง  ห้ำม
ดดัแปลงขนำดและรูปร่ำง 
    ๓.๑.๒  กำงเกง  นักเรียนหญิงและนักเรียนชำยใช้กำงเกงวอร์มสีด ำ  ตำม
แบบท่ีโรงเรียนก ำหนด  ขนำดเหมำะสมกบัรูปร่ำง 
    ๓.๑.๓  รองเทำ้  นักเรียนหญิงใชร้องเทำ้ผำ้ใบชนิดหุ้มส้นสีขำว  แบบผูก
เชือกสีขำว  ไม่มีลวดลำยเป็นสีอ่ืน  นกัเรียนชำยใชร้องเทำ้นกัเรียน 
    ๓.๑.๔  ถุงเทำ้  นักเรียนหญิงและนักเรียนชำยใช้ถุงเทำ้นักเรียน  ตำมท่ี
โรงเรียนก ำหนด 
    ๓.๑.๕.  ให้แต่งชุดพละเฉพำะวนัท่ีเรียนพลศึกษำเท่ำนั้น 
   

          ๑๖.๒  กิจกรรม  ๑๐  คะแนน  ไดแ้ก่  กำรเดินรณรงคต่์อตำ้นยำเสพติดและเอดส์  
หรือกิจกรรมของวดัและชุมชนท่ีสถำนศึกษำจดั หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีใกลเ้คียงตำมควำมเหมำะสม 
  ๑๖.๓ กิจกรรม  ๑๕ – ๒๐  คะแนน  ไดแ้ก่  กำรเขำ้ค่ำยคุณธรรม  จริยธรรม  หรือ
ค่ำยพฒันำวินยั  หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีใกลเ้คียงตำมควำมเหมำะสม 

ขั้นตอนการด าเนินการพิจารณาโทษนักเรียนตามมาตรการลงโทษนักเรียนทีก่ระท าผดิตาม
ระเบียบของโรงเรียนวดัพุทธบูชา 

ผู้พิจารณาการลงโทษ วธิีการ 
ครูทุกท่ำน ตกัเตือน, แจง้ครูท่ีปรึกษำ, ส่งใบเตือนท่ีฝ่ำยฯ 
ครูท่ีปรึกษำ ตกัเตือน, เชิญผูป้กครอง, แจง้หัวหนำ้ระดบั 

คณะกรรมกำรท่ีกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(ระดบั) 

ตกัเตือน, เชิญผูป้กครอง, รำยงำนผูช่้วยฝ่ำยกิจกำร
นกัเรียน 

คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(ผูช่้วยรองผูอ้  ำนวยกำร) 

นกัเรียนท ำบนัทึกค ำให้กำร, เชิญผูป้กครอง, 
รำยงำนผูช่้วยฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน, นกัเรียนท ำ
หนงัสือสัญญำ 

คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(รองผูอ้  ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน
บุคคล) 

นกัเรียนท ำหนงัสือทณัฑบ์น 

 

การลงโทษ 
 ระดบั ๑  ตกัเตือน 
 ระดบั ๒  ท ำทณัฑบ์น 
 ระดบั ๓  ม. ตน้/ ม.ปลำยตดัคะแนนควำมประพฤติและบนัทึกขอ้มูล 
 ระดบั ๔  ท ำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
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 ๑๒.  การตดิต่อผู้ปกครอง 
  โรงเรียนจะมีจดหมำยนัดพบหรือติดต่อผูป้กครองตำมโอกำสอันสมควรถ้ำ
นักเรียนมีปัญหำเร่ืองควำมประพฤติ  ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลจะมีจดหมำยหรือโทรศพัท์เ ชิญ
ผูป้กครองมำพบท่ีโรงเรียนเพ่ือปรึกษำหำรือและร่วมกนัแกปั้ญหำของนกัเรียน 
 ๑๓.  การท าบัตรประจ าตวันักเรียนและทะเบียนประวตัิ 
  นักเรียนโรงเรียนวดัพุทธบูชำทุกคน  ตอ้งท ำบตัรประจ ำตวันักเรียนและทะเบียน
ประวติันักเรียน  นักเรียนตอ้งพกบตัรประจ ำตวันักเรียนตลอดเวลำ  โดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
จะเป็นผูอ้อกบตัรประจ ำตวันักเรียน  ในกรณีท่ีบตัรช ำรุด  สูญหำยตอ้งรีบท ำบตัรใหม่ทนัที  และ
ในกรณีท่ีถูกเรียกตรวจบตัรประจ ำตวันักเรียนดว้ยเหตุใดก็ตำมนักเรียนตอ้งพร้อมท่ีจะแสดงบตัร
ไดต้ลอดเวลำ 
 ๑๔.   โรงเรียนไม่มนีโยบายให้นักเรียนน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน  และห้ำมนกัเรียน
น ำรถจกัรยำนยนตเ์ขำ้มำจอดภำยในบริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขำด 
 ๑๕   การตดัคะแนนความประพฤต ิ
 ๑๕.๑. นกัเรียนทุกคนมีคะแนนควำมประพฤติเป็น  ๑๐๐  คะแนน  หำกนกัเรียนคนใด
กระท ำควำมผดิ  จะถูกตดัคะแนนควำมประพฤติตำมเกณฑท่ี์โรงเรียนก ำหนด 
 ๑๕.๒.  นกัเรียนท่ีมีคะแนนควำมประพฤติต ่ำกว่ำ  ๗๐  คะแนนเป็นตน้ไป  ให้ท  ำ
กิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์  เพ่ือเพ่ิมคะแนนควำมประพฤติให้สูงข้ึน 
 ๑๕.๓.  นกัเรียนท่ีมีควำมประพฤติต ่ำกว่ำ  ๕๐  คะแนน  ตอ้งเขำ้ค่ำยอบรมจริยธรรม  
เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม  โดยนกัเรียนจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่ำใชจ่้ำยเอง 
 ๑๕.๔.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  ๓  ท่ีมีคะแนนควำมประพฤติต ่ำกว่ำ  ๕๐  คะแนน      
จะไม่มสิีทธิ์ศึกษาต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  ๔ 
 ๑๖. เกณฑ์การให้คะแนนในการท ากจิกรรม 
  ๑๖.๑ กิจกรรม  ๕  คะแนน  ไดแ้ก่  เก็บขยะ  ท  ำควำมสะอำดบริเวณทัว่ไป  
จดัส่ิงของ  
 

 ๓.๒. เคร่ืองแบบลูกเสือ-เนตรนารี 
   ๓.๒.๑  เคร่ืองแบบลูกเสือสำมญัรุ่นใหญ่ 

  ๑)  หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู  หน้ำหมวกมีตรำคณะลูกเสือ
แห่งชำติ 

  ๒)  เส้ือ – กำงเกง  ให้ใชสี้กำกีเป็นสีเดียวกนัพร้อมผำ้ผกูคอ 
 ลูกเสือสีเหลืองตรำพระท่ีนัง่จกัรีมหำปรำสำท 
  ๓)  แขนเส้ือขำ้งขวำ  ติดป้ำยช่ือโรงเรียนต ่ำจำกตะเข็บ ๑  ซม. 
  ๔)  ป้ำยช่ือนกัเรียนเป็นแบบโลหะกลดัติดท่ีหนำ้อกดำ้น 
 ขวำมือ  หรือปักดว้ยไหมสีเหลืองสีเลือดหมู 
  ๕)  บ่ำอินทรธนูสีเลือดหมู  ตรงกลำงมีเคร่ืองหมำย ล.ญ. 

  ๖)  เข็มขดัลูกเสืออยำ่งธรรมดำ 
  ๗)  ถุงเทำ้ยำวสีกำกี  พบัขอบไวใ้ตเ้ข่ำ 
  ๘)  สำยรัดพู่สีเลือดหมู 

  ๙)  รองเทำ้ผำ้ใบหรือรองเทำ้หนงัหุ้มส้นสีน ้ ำตำลแก่ไม่มี 
 ลวดลำยใด ๆแบบผกูเชือก 

๓.๒.๒  เคร่ืองแบบเนตรนำรีสำมญัรุ่นใหญ่ 
  ๑) หมวกทรงอ่อนมีปีกสีเขียวมะกอก  พบัปีกดำ้นหลงั  
 ดำ้นหนำ้ติดเคร่ืองหมำยเนตรนำรี 
  ๒)  เส้ือสีเขียวมะกอกแบบเช้ิตแขนสั้น  ตวัเส้ือผำ่ตลอด 
 อกเส้ือมีสำบมีกระเป๋ำขำ้งละ ๑  กระเป๋ำ  มีแถบตรงก่ึงกลำงตำม 
 แนวด่ิง  ปกกระเป๋ำเป็นรูปมน  ชำยกลำงแหลม  ติดกระดุม ๑ เมด็  
 มีอินทรธนูสีเดียวกบัเส้ือบนบ่ำทั้งสองขำ้ง 
  ๓)  บ่ำอินทรธนูสีเลือดหมู  ตรงกลำงปักตวัอกัษร น.น. 
  ๔)  ปักช่ือนกัเรียนดว้ยไหมสีเหลือง  บนพ้ืนผำ้สีเลือดหมู 
 ท่ีหนำ้อกดำ้นขวำเหนือกระเป๋ำ 
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       ๕)  แขนเส้ือดำ้นขวำ  ต ่ำจำกตะเข็บ ๑ ซม. ติดป้ำยช่ือโรงเรียน 
  ๖)  แขนเส้ือดำ้นซำ้ย  ต ่ำจำกตะเข็บ ๑ ซม.  ติดเคร่ืองหมำย  “หมู่” 
  ๗)  ท่ีอกดำ้นซำ้ย  เหนือกระเป๋ำติดเคร่ืองหมำย “มองไกล” 
  ๘)  ผำ้ผกูคอสีเหลือง  มีตรำพระท่ีนัง่จกัรีมหำปรำสำท  
  ๙)  กระโปรงสีเขียวมะกอก  สีเดียวกบัเส้ือ  ควำมยำววดัจำกใตเ้ข่ำ 
 ลง มำประมำณ ๗ ซม.  มีจีบดำ้นหนำ้  ๒ จีบ  จีบหันออกนอกตวัมีกระเป๋ำ 
 ตำมแนวตะเข็บดำ้นขวำ ๑  กระเป๋ำ 
  ๑๐) เข็มขดัหนงัสีด ำ  กวำ้งไม่เกิน  ๓ ซม.  หวัโลหะสีทองมี 
 ลวดลำยดุนรูปเคร่ืองหมำยเนตรนำรี 
  ๑๑) รองเทำ้ – ถุงเทำ้  ใชเ้ช่นเดียวกบัเคร่ืองแบบนกัเรียน 
 ๓.๓.  เคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร   ให้แต่งเฉพำะนักเรียนท่ีเรียนวิชำน้ี   
และให้ถือปฏิบติัตำมระเบียบว่ำดว้ยกำรแต่งกำยเคร่ืองแบบนั้น ๆ 
 ๔.  เคร่ืองใช้และเคร่ืองประดับ 
  ๔.๑  ห้ามใช้เคร่ืองประดับทุกชนิดไม่ว่าจะมีค่าหรือไม่  ส ำหรับเคร่ืองรำงของ
ขลงัประเภทสำยสิญจน์หรืออ่ืน ๆ  ถำ้จ  ำเป็นตอ้งใช้ให้กลดัไวใ้นเส้ือด้ำนใน  หำกประสงค์จะ
แขวนพระเคร่ืองหรือเคร่ืองหมำยตำมศำสนำท่ีตนนับถือให้ใชส้ร้อยสแตนเลสท่ีมีควำมยำวขนำด
ท่ีเก็บไวใ้นเส้ือไดมิ้ดชิด 
  ๔.๒  นาฬิกา  ใชส้ำยโลหะสแตนเลสสีเงินหรือสีทอง หรือหนังสีด ำ , สีน ้ ำเงิน  
สีน ้ ำตำล หนำ้ปัดนำฬิกำตอ้งมีขนำดพอสมควรและไม่มีสีฉูดฉำดเส้นผำ่ศูนยก์ลำงไม่เกิน ๑ น้ิว 
  ๔.๓  กระเป๋าหนังสือ  นักเรียนทุกคนตอ้งใชก้ระเป๋ำนักเรียนแบบฝำปิดท ำดว้ย
หนังเทียมสีด ำ  ขนำด  ๓๐-๔๐  ซม.  หรือกระเป๋าสะพาย (เป้) ของโรงเรียนวัดพุทธบูชาเท่าน้ัน  
ไม่มีลวดลำย ไม่ขีดเขียน  ไม่ใชต้วัหนีบหรือตกแต่งดว้ยรูปหรืออกัษรอ่ืนใดและ ไม่ใชก้ระเป๋ำ
หรือถุงผำ้แบบอ่ืน  นอกจำกตำมแบบท่ีโรงเรียนก ำหนดเท่ำนั้น 
  ๔.๔  ไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่บิก้อาย  ยกเวน้คอนแทคเลนส์สำยตำเท่ำนั้น 
  ๔.๕   นักเรียนทีใ่ส่ลวดจัดฟันต้องมใีบรับรองจากแพทย์เท่านั้น  

๗.๘  ถำ้นกัเรียนคนใดท ำสมบติัของโรงเรียนเสียหำย  ในลกัษณะใดก็ตำม  
นกัเรียนจะถูกลงโทษตำมระเบียบของโรงเรียน  และชดใชค่้ำเสียหำยในกำรนั้น ๆ 
๘.  การลาออก 

นกัเรียนท่ีพึงประสงคจ์ะลำออก  ตอ้งให้ผูป้กครองมำลำออกดว้ยตนเอง  ถำ้ลำออก
ภำยใน  ๗ วนั  นับตั้งแต่วนัเปิดเรียนวนัแรก  ลำออกไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีโรงเรียน
ก ำหนดไว ้ ถำ้พน้ก ำหนด  ๗  วนัไปแลว้  ตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีโรงเรียนก ำหนดไว ้  โรงเรียนถึง
จะออกหลกัฐำนให้ 
 ๙.  การใช้โทรศัพท์ภายในโรงเรียน 
  ๙.๑  การใช้โทรศัพท์  นกัเรียนตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
   ๑.  โรงเรียนไม่สนบัสนุนให้นกัเรียนใชโ้ทรศพัท ์ เพรำะเป็นส่ิงท่ีฟุ่มเฟือย 
เกินควำมจ ำเป็น  หำกนกัเรียนคนใดน ำโทรศพัทม์ำใชภ้ำยในโรงเรียน  ถำ้เกิดควำมเสียหำย  หรือ 
สูญหำย  ทำงโรงเรียนจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน 
   ๒.  ให้ปิดเคร่ืองโทรศพัทใ์นเวลำท่ีมีกำรเรียนกำรสอน  กำรประชุม  และ 
พิธีกำรต่ำง ๆ 
   ๓.  ห้ามชาร์จแบตเตอร่ี  (Charge  Battery)  ในโรงเรียน 
   ๔.  นกัเรียนคนใดฝ่ำฝืนแนวปฏิบติัน้ีให้ครูยดึโทรศพัทแ์ลว้เชิญผูป้กครอง  
มำติดต่อรับคืน 

๑๐.  การเดินทางบนถนนหรือระเบียงและขึน้ลงบันได 
  ระหว่ำงเปล่ียนคำบหรือเวลำเรียนหรือเวลำปกติให้นกัเรียนเดินชิดขอบขวำทุกคร้ัง
และเดินเป็นแถว  กำรเดินบนถนนให้เดินชิดขอบทำงดำ้นขวำ  และถำ้มีทำงเดินเทำ้ให้เดินบนทำง
เทำ้ดำ้นขวำ   ห้ำมเดินบนถนน  ปฏิบติัตำมกฎจรำจร  และค ำนึงถึงควำมปลอดภยั 
 ๑๑.  การมาพบและเยีย่มนักเรียน 
 ผูท่ี้ประสงคจ์ะพบหรือเยีย่มนกัเรียนให้ติดต่อและรอพบท่ีห้องประชำสัมพนัธ์ 
ไม่อนุญำตให้ไปพบนักเรียนท่ีห้องเรียนตำมล ำพงั   เวน้แต่โรงเรียนเป็นผูน้ัดหมำยให้มำพบดว้ย

ตนเองท่ีฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน  หำกมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนให้โทร  ๐-๒๔๒๖-๓๔๔๑  ต่อ  ๑๐๖  
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 ๕.๒  ในกำรท ำควำมเคำรพของนกัเรียนต่อบุคคลต่ำง ๆ  ให้เป็นไปตำมระเบียบ 
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำดว้ยกำรเคำรพของนกัเรียนและนกัศึกษำ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 ๕.๓  ในกรณีท่ีครู และผูมี้เกียรติให้กำรอบรม ให้โอวำทหนำ้เสำธงผูน้ ำนกัเรียน 
บอกท ำควำมเคำรพ  โดยใชค้  ำบอก  “นักเรียนเคำรพ”  นักเรียนยกมือไหวพ้ร้อมทั้งกล่ำวค ำว่ำ  
“สวสัดีครับ – ค่ะ”  เม่ือให้กำรอบรมหรือโอวำทเสร็จแลว้ผูน้ ำนกัเรียนบอกท ำควำมเคำรพ  โดยใช้
ค  ำบอก “นกัเรียนเคำรพ” นกัเรียนยกมือไหวพ้ร้อมทั้งกล่ำวค ำว่ำ “ขอบคุณครับ – ค่ะ” 

๖.  การรักษาช่ือเสียงของโรงเรียน 
 ๖.๑  นกัเรียนตอ้งช่วยกนัรักษำช่ือเสียงของโรงเรียนโดย  ไม่กระท ำตนให้เส่ือม 

เสียไม่ว่ำทำงใด ๆ 
 ๖.๒  ตอ้งประพฤติตนให้เหมำะสมกบัสภำพวยัของนกัเรียนตอ้งมีกิริยำวำจำ 

สุภำพและมีวินยั 
 ๖.๓  นกัเรียนตอ้งบ ำเพญ็ตนเป็นประโยชน์  ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้ผูอ่ื้น    

ไม่ว่ำจะเป็นในโรงเรียนหรือนอกบริเวณโรงเรียน 
 ๖.๔ นกัเรียนตอ้งรักษำช่ือเสียงของโรงเรียนโดยไม่ท ำกำรเผยแพร่ภำพหรือ 

ขอ้ควำมท่ีไม่เหมำะสมทำงส่ือสำธำรณะ 
๗.  การรักษาทรัพย์สมบัตขิองโรงเรียน  นกัเรียนพึงปฏิบติัดงัน้ี 
 ๗.๑   ท้ิงเศษกระดำษ  ขยะ  ในถงัท่ีรองรับ 
 ๗.๒  ไม่เด็ด  หัก  หรือท ำลำยไมด้อกไมป้ระดบัหรือไมย้นืตน้ของโรงเรียน 
 ๗.๓  ไม่ขีดเขียนผนงัอำคำร  โต๊ะ  เกำ้อ้ี  มำ้หิน  ห้องน ้ ำห้องส้วมของโรงเรียน 
 ๗.๔  ช่วยรักษำควำมสะอำดของห้องเรียนและผนงัอำคำรเรียน 
 ๗.๕  ช่วยกนัรักษำควำมสะอำดของบริเวณโรงเรียน  บริเวณท่ีมีบริกำรน ้ำด่ืมน ้ ำ 

ใชแ้ละไม่ควรลำ้งหนำ้  ลำ้งมือ  หรือลำ้งเทำ้บริเวณน ้ำด่ืม 
 ๗.๖  รำดน ้ำช ำระห้องส้วมให้สะอำดหลงักำรใช ้

  ๗.๗  ไม่ท ำลำยทรัพยสิ์นของโรงเรียน  หำกพบส่ิงใดช ำรุดควรแจง้ให้ครูทรำบ 
  

แนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชา 
 ๑.   การมาและการกลบัของโรงเรียน   
   ๑.๑  การมาโรงเรียนในวันราชการ  นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา  
๐๗.๓๐ น.  ถ้ำมำหลังธงชำติข้ึนสู่ยอดเสำจะถือว่ำมำสำย  ต้องแสดงบตัรประจ ำตัวนักเรียน  
เพ่ือให้ครูหรือยำมไดล้งช่ือ  นกัเรียนมำสำยเกินกว่ำ ๐๘.๐๐ น. จะตอ้งไดรั้บอนุญำตเขำ้ห้องเรียน
จำกครู  หลงัเลิกเรียนแลว้ถำ้ไม่มีกิจกรรมท่ีโรงเรียนมอบหมำย  ให้นักเรียนกลบับำ้นทนัที  ถำ้มี
กิจกรรมใด ๆ  หลงัเลิกเรียนจะแจง้ให้ผูป้กครองทรำบ  หำกนกัเรียนคนใดไม่มีกิจกรรมอ่ืนใด   แต่
ประสงคอ์ยูใ่นโรงเรียนเพ่ือท ำกำรบำ้นหรืองำนอ่ืนๆ  ให้อยูไ่ดไ้ม่เกิน  ๑๘.๐๐ น. 
  ๑.๒.  การมาโรงเรียนในวันหยุดราชการ  หำกนักเรียนจะมำท ำกิจกรรมใด ๆ    
ในบริเวณโรงเรียน  ต้องแต่งเคร่ืองแบบนักเรียนให้เรียบร้อย  และมีบตัรประจ ำตัวนักเรียน       
ห้ามนักเรียนขึ้นบนอาคารเรียน  เวน้ได้รับอนุญำตจำกครูท่ีปฏิบติัหน้ำท่ีเวรประจ ำวนั  หรือ 
มีครูควบคุมดูแลและจะตอ้งลงช่ือทุกคร้ัง 
 ๒.  การมาโรงเรียนสาย 

  โรงเรียนมีควำมปรำรถนำท่ีจะฝึกนิสัยให้นักเรียนเป็นผูมี้ควำมรับผิดชอบตรง     
ต่อเวลำไม่มำโรงเรียนสำย  หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

  ๑.  มีจดหมำยลำ  มีลำยเซ็นผูป้กครองรับรอง  และมีเอกสำรหลกัฐำนยืนยนัว่ำไป
ท ำกิจกรรมนั้นๆ มำแสดงเพ่ือขออนุญำตเขำ้โรงเรียน  และตอ้งแสดงบตัรประจ ำตวันกัเรียน   
    ๒.  รับใบอนุญำตเขำ้ห้องเรียนจำกครูเวรประจ ำวนั  และไปรำยงำนตวักบั            
ครูท่ีปรึกษำ 
    ๓.  หำกนักเรียนมำโรงเรียนสำยและไม่มีจดหมำยรับรองจำกผูป้กครองจะมี
ควำมผดิและไดรั้บกำรพิจำรณำโทษตำมระเบียบ 
    ๔.  ถำ้นักเรียนมำสำยครบ ๓  คร้ัง  จะรำยงำนถึงผูป้กครองเพ่ือให้ผูป้กครองได้
แกไ้ขและรับรองกบัทำงโรงเรียนว่ำจะไม่ให้นกัเรียนในปกครองมำสำยเช่นน้ีอีก 
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 ๓.  การลา 
  ๓.๑  การลาหยุดเรียน 

๓.๑.๑  ลาป่วย  ให้ส่งใบลำในวนัท่ีลำโดยมีลำยเซ็นรับรองของผูป้กครอง 
คนเดียวกบัผูป้กครองท่ีเซ็นไวใ้นวนัมอบตวัหรือถำ้ส่งไม่ได ้ อนุญำตให้น ำมำส่งในวนัท่ีมำเรียน  
แต่ขอให้แจ้งให้ทำงโรงเรียนทรำบ  โดยวิธีกำรใดวิธีกำรหน่ึงเพ่ือโรงเรียนจะได้ไม่เป็นกงัวล
เก่ียวกบัสวสัดิภำพของนกัเรียน 

๓.๑.๒.  ลากจิ  ให้ส่งใบลำก่อน ๑ วนั หรือส่งในวนัท่ีลำ  แต่ถำ้ไม่สำมำรถ 
ส่งได้อนุญำตให้ส่งในวนัท่ีมำเรียนในใบลำต้องมีลำยเซ็นรับรองของผูป้กครองคนเดียวกับ
ผูป้กครองท่ีเซ็นไวใ้นวนัมอบตวั 
  ๓.๒.  การลาป่วยของนักเรียน  ให้นกัเรียนปฏิบติัดงัน้ี 

๓.๒.๑   แจง้ครูผูส้อน , ครูท่ีปรึกษำ  เพ่ือขออนุญำตเขำ้พกัในห้องพยำบำล 
๓.๒.๒  ในกรณีป่วยตอ้งกลบัไปรักษำตวัท่ีบำ้น    ตอ้งขอใบรับรองจำก 

ห้องพยำบำล  ไปแจง้ต่อฝ่ำยปกครองของอนุญำตโทรศพัท์ถึงผูป้กครองและน ำใบรับรองไปแจง้
กบัครูผูส้อน , ครูท่ีปรึกษำ  จึงขออนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรียนไดแ้ละตอ้งมีผูป้กครองมำรับ 

๓.๓  ใบลา  ให้เขียนหรือพิมพต์ำมแบบของใบลำลงในกระดำษท่ีเหมำะสม 
เท่ำนั้น  หำกไม่ถูกตอ้งจะไม่รับพิจำรณำ 

 ๓.๔  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน  เม่ือมำอยูใ่นโรงเรียนแลว้หำก 
นกัเรียนมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งขออนุญำตออกไปท ำธุระนอกโรงเรียน  ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

๓.๔.๑   มีผูป้กครองมำรับดว้ยตวัเอง 
   ๓.๔.๒  ผูป้กครองเขียนใบลำดว้ยตวัเอง   ให้นกัเรียนน ำไปให้ครูผูส้อน,  

ครูท่ีปรึกษำ  เซ็นรับทรำบแลว้น ำมำขอใบอนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีฝ่ำยกิจกรรมนกัเรียน 
๓.๔.๓  หำกผูป้กครองไม่สำมำรถเขียนหนงัสือได ้ ใหน้กัเรียนเขียน  และ 

ให้ผูป้กครองเซ็น  เฉพำะช่ือ  แลว้ปฏิบติัตำมขั้นตอน ๓.๔.๒ 
๓.๔.๔  จะพิจำรณำอนุญำตเฉพำะท่ีจ ำเป็นและมีหลกัฐำนแสดงเท่ำนั้น 
๓.๔.๕ ไม่รับกำรลำทำงโทรศพัท ์

๓.๔.๖  ตอ้งใชบ้ตัรประจ ำตวันกัเรียนแสดงทุกกรณี 
   ๓.๔.๗  กรณีใชใ้บลำหำกทำงโรงเรียนพิจำรณำแลว้เห็นว่ำไม่สมควรให้ 

ออกไป  ก็ไม่อนุญำต  ให้ออกไป 
๓.๔.๘  ขอ้ก ำหนดส ำคญัในกำรใชใ้บขออนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

๑.  รักษำเวลำออกนอกบริเวณโรงเรียน  ตำมท่ีระบุใน 
       ใบขออนุญำต 

๒.  ตอ้งพกบตัรประจ ำตวันกัเรียน  เพ่ือพร้อมให้ตรวจสอบว่ำ   
        ช่ือผูข้ออนุญำตกบัผูอ้อกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นคนเดียวกนั 
  ๓.๕  กรณหียุดตดิต่อกนัเป็นเวลานาน หำกนกัเรียนหยดุไปแลว้  ๓  วนั โดยทำง 
โรงเรียนไม่ทรำบสำเหตุทำงโรงเรียนจะมีจดหมำยหรือโทรศพัทติ์ดต่อไปให้ผูป้กครองช้ีแจง 
เหตุผล  ถ้ำนักเรียนหยุดเรียนเกิน  ๗  ว ัน  โดยไม่ทรำบสำเหตุทำงโรงเรียนจะมีจดหมำย
ลงทะเบียนติดต่อไปขอเชิญผูป้กครองมำช้ีแจงเหตุผลและหำทำงแกไ้ขโดยด่วน 
 ๔.  การท ากจิกรรมนอกโรงเรียน 

โรงเรียนมีจุดประสงค์มุ่งพฒันำผูเ้รียนทุกดำ้น  จึงมุ่งส่งเสริมควำมสำมำรถของ
นกัเรียนทุกสำขำเม่ือมีโอกำส  ดงันั้นบำงคร้ังนกัเรียนจึงตอ้งออกไปท ำกิจกรรมนอกโรงเรียนบำ้ง  
เช่น  แข่งขนักีฬำ  ตอบปัญหำ   กำรแสดงต่ำงๆ   ทศันศึกษำ  อยู่ค่ำยพกัแรม  ฯลฯ  กรณีเช่นน้ี
จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

๔.๑  โรงเรียนจะมีหนงัสือขออนุญำตเพ่ือแจง้ให้ทรำบ 
๔.๒  นกัเรียนน ำหนงัสืออนุญำตจำกผูป้กครองส่งคืนโรงเรียน 
๔.๓  โรงเรียนจะไม่อนุญำตให้นกัเรียนเขำ้ร่วมกิจกรรมดงักล่ำว ถำ้ผูป้กครองไม่ 

อนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
๕.  การท าความเคารพ 

 ๕.๑  นกัเรียนจะตอ้งเคำรพครูทุกท่ำนในโรงเรียน  เคำรพบิดำ – มำรดำ ญำติ 
ผูใ้หญ่  ผูอุ้ปกำระและผูสู้งอำย ุ และตอ้งสุภำพกบับุคคลทัว่ไป 
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