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กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนพญาไท
สังกัด สพป.กทม.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

1. การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนพญาไท
1.1 เครื่องแบบนักเรียนชัน้ อนุบาล
1.1.1) นักเรียนชาย
เสื้อ

กางเกง
รองเท้า
ถุงเท้า

สีขาว ปกบัวมน ผ่าด้านหน้าตลอดติดกระดุม 3–5 เม็ด
ปักเครื่องหมายตามที่โรงเรียนกาหนด ชายเสื้อติดกระดุมขาว
ด้านหน้า 2 เม็ด สาหรับไว้ติดกับกางเกง
สีกรมท่าไม่มีจีบ ต่อเอว ติดซิบข้างขอบกางเกงถักรังดุม
ด้านหน้า 2 เม็ด ด้านหลังใส่ยางยืดตลอด
รองเท้าหนังสีดา ติดกระดุมแป๊ะ (ไม่ใช่แบบผูกเชือก)
สีขาวไม่มีลวดลาย

1.1.2) นักเรียนหญิง
เสื้อ
กระโปรง
รองเท้า
ถุงเท้า

สีขาวปกบัวมน ผ่าด้านหน้าตลอด ติดกระดุมชายเสื้อด้านหน้า
หลังด้านละ 2 เม็ด ปักเครื่องหมายตามที่โรงเรียนกาหนด
สีกรมท่า จีบรอบตัว จีบใหญ่ประมาณ 1.5 นิ้ว
รองเท้าหนังสีดามีสายคาด (แบบนักเรียนหญิง)
สีขาวไม่มีลวดลาย

1.1.3) เครื่องหมาย
เครื่องหมายที่ปักบนกระเป๋าเสื้อ ให้ปักเครื่องหมายตามที่โรงเรียนกาหนด
หมายเหตุ นักเรียนทุกคนต้องแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

โปรดอ่านระเบียบและดูตัวอย่างที่โรงเรียนให้เข้าใจ
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1.1.4) เครื่องแบบพลศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล
-เสื้อ

ให้ใช้เสื้อยืด คอกลมตัวยาวไม่เกินข้อมือ สีเขียว ปักเครื่องหมายตราโรงเรียนสีขาว
ปักชื่อ – นามสกุล และชั้นเรียนด้วยไหมสีขาว ในระดับเดียวกับตราโรงเรียน
-กางเกง เป็นกางเกงวอร์มขาสั้นสีดา มีแถบสีเขียวด้านข้าง เอวรัด
-ถุงเท้า สั้นสีขาวไม่มีลวดลาย ตลบปลายพับลงมาถึงข้อเท้า
-รองเท้า นักเรียนชาย รองเท้านักเรียนสีขาว นักเรียนหญิง รองเท้าผ้าใบสีขาว มีเชือกสีขาวผูก ส้นเตี้ย
ห้ามใช้ชนิดที่มีกุ๊นสี หรือประกอบตัวรองเท้าด้วยสีต่างๆ

หมายเหตุ

ที่ปกเสื้อด้านซ้ายให้ปักเครื่องหมายเพื่อแสดงสถานะของนักเรียน
- ปักดาวเขียว เป็นสัญลักษณ์แสดงว่า นักเรียนมาโรงเรียน และกลับบ้านเอง
- ปักดาวแดง เป็นสัญลักษณ์แสดงว่า นักเรียนมีผู้ปกครองมาส่ง และรอผู้ปกครองมารับ

1.1.5) การไว้ทรงผมนักเรียนชั้นอนุบาล
1. นักเรียนชาย ไว้ผมรองทรงชนิดสั้นได้ ไม่ใส่น้ามันหรือหวีเป๋ ต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
2. นักเรียนหญิง ไว้ผมยาวได้ประบ่า รวบหรือผูกโบว์ให้เรียบร้อย สีของโบว์ให้ใช้สีดา สีน้าตาล สีขาว สีน้าเงิน และ
ต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ห้ามติดเครื่องประดับเสริมความงาม
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1.2 เครื่องแบบนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
1.2.1) นักเรียนชาย
เสื้อ
กางเกง
เข็มขัด
รองเท้า
ถุงเท้า
กระเป๋า
นักเรียน
หมายเหตุ

ปักรูปดาวแดงที่ปกเสื้อด้านซ้าย สาหรับเด็กที่มีผู้ปกครองมารับ - ส่ง
ปักรูปดาวเขียว สาหรับเด็กที่มาโรงเรียน - กลับบ้านเอง

1.2.2) นักเรียนหญิง
เสื้อ

กระโปรง

รองเท้า
ถุงเท้า
กระเป๋า
นักเรียน
หมายเหตุ

เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาว ผ่าตลอด มีสาบ แขนสั้น มีกระเป๋าติดที่หน้าอก
ด้านซ้าย ด้านขวาปักชื่อย่อโรงเรียน ชื่อนักเรียนและชั้นเรียน
เป็นสีกรมท่า ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 ซม. มีห่วงตรงขอบเอว
มีกระเป๋าด้านข้าง ข้างละ 1 กระเป๋าผ่าตรงส่วนหน้าใช้ซิป
สีดา ขนาดกว้างตั้งแต่ 2.5 – 4 ซม. หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในวันที่มีการเรียนวิชาลูกเสือให้ใช้เข็มขัดลูกเสือ
รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบสีดาชนิดผูกเชือก
สีขาวไม่มีลวดลาย
กระเป๋านักเรียนของโรงเรียนพญาไท

แบบคอบัวกลม สีขาว ไม่บางเกินไป ปกใช้ผ้า 2 ชั้นกว้าง
ประมาณ 5-7 ซม. ส่วนคอผ่าพอสวมศีรษะได้สะดวกใช้สาบโปโล
แขนสั้น แขนปล่อยพับปลาย ตัวเสื้อเลยเอว ด้านขวาตอนล่างติดกระเป๋า
ที่อกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อ ส.พ.ท. ชื่อนักเรียน และชั้นเรียน
สีกรมท่า แบบจีบทบรอบเอวเกล็ดกว้าง 3 ซม. วนจากขวามาซ้าย
ติดซิปด้านซ้าย ขอบเอวติดตะขอและมีกระเป๋าทางขวา กระโปรง
ยาวคลุมเข่า
รองเท้าหนังสีดาไม่มีลวดลาย หุ้มปลายเท้ามีสายรัดหลังเท้า
สั้นสีขาวไม่มีลวดลาย
กระเป๋านักเรียนของโรงเรียนพญาไท

ปักรูปดาวแดงที่ปกเสื้อด้านซ้าย สาหรับเด็กที่มีผู้ปกครองมารับ - ส่ง
ปักรูปดาวเขียว สาหรับเด็กที่มาโรงเรียน - กลับบ้านเอง
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1.3 เครื่องแบบพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
1) เสื้อ ให้ใช้เสื้อแขนสั้น คอโปโลตัวยาวไม่เกินข้อมือ สีเขียว มีกระเป๋าข้างซ้าย 1 ใบ ที่กระเป๋า
ปักเครื่องหมายตราโรงเรียนสีขาว ปกเสื้อด้านซ้ายปักรูปดาวเขียว/ ดาวแดง และด้านขวา
ปักชื่อ – นามสกุล และชั้นเรียนด้วยไหมสีขาว ในระดับเดียวกับกระเป๋า
2) กางเกง เป็นกางเกงวอร์มขายาวสีดามีแถบสีเขียวด้านข้าง เอวรัด
3) ถุงเท้า สั้นสีขาวไม่มีลวดลาย ตลบปลายพับลงมาถึงข้อเท้า
4) รองเท้า นักเรียนชาย รองเท้านักเรียนสีดา นักเรียนหญิง รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน มีเชือกสีขาวผูก
ส้นเตี้ย ห้ามใช้ชนิดที่มีกุ๊นสี หรือประกอบตัวรองเท้าด้วยสีต่างๆ

หมายเหตุ

ที่ปกเสื้อด้านซ้ายให้ปักเครื่องหมายเพื่อแสดงสถานะของนักเรียน
- ปักดาวเขียว เป็นสัญลักษณ์แสดงว่า นักเรียนมาโรงเรียน และกลับบ้านเอง
- ปักดาวแดง เป็นสัญลักษณ์แสดงว่า นักเรียนมีผู้ปกครองมาส่ง และรอผู้ปกครองมารับ

1.4 ระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
1. นักเรียนชาย ไว้ผมรองทรงชนิดสั้นได้ ไม่ใส่น้ามันหรือหวีเป๋ ต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
2. นักเรียนหญิง ไว้ผมยาวได้ประบ่า รวบหรือผูกโบว์ให้เรียบร้อย สีของโบว์ให้ใช้สีดา สีน้าตาล สีขาว
สีน้าเงิน และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ห้ามติดเครื่องประดับเสริมความงามทุกชนิด
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2. ตารางกิจกรรมประจาวันของโรงเรียนพญาไท
เวลา
07.45 น. – 08.00 น.
08.00 น. – 08.20 น
08.20 น. – 09.20 น.
09.20 น. – 10.20 น.
10.20 น. – 10.30 น.
10.30 น. – 11.30 น.
11.30 น. – 12.30 น.
12.30 น. – 13.30 น.
13.30 น. – 14.30 น.
14.30 น. – 15.30 น.
หมายเหตุ

กิจกรรมประจาวัน
กิจกรรมเคารพธงชาติ และกิจกรรมยามเช้า
กิจกรรมโฮมรูม รักการอ่าน
เรียนคาบที่ 1
เรียนคาบที่ 2
พักดื่มนม
เรียนคาบที่ 3
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เรียนคาบที่ 4
เรียนคาบที่ 5
เรียนคาบที่ 6

1. ทุกวันศุกร์สวดมนต์ประจาสัปดาห์ เวลา 14.20 น. – 14.40 น.
2. นักเรียนมาเข้าแถวเคารพธงชาติ เกินเวลา 07.45 น. ถือว่านักเรียนมาสาย

3. แนวปฏิบัติเมื่อเข้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า และออกโรงเรียนในตอนเลิกเรียน
บริเวณประตูโรงเรียนทั้งเช้า และเย็น จะมีครูเวรยืนปฏิบัติหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน ก่อนที่ นักเรียน
จะเข้าโรงเรียนในตอนเช้า และออกจากโรงเรียนในตอนเลิกเรียน ให้นักเรียนทุกคนทาความเคารพครูเวร โดยวิธีวางกระเป๋าแล้ว
น้อมตั วลงไหว้ เมื่อผ่านศาลหลวงปู่ และพระพุทธรู ปประจาโรงเรียน คื อ พระพุ ทธรูปรัตนวราห ให้ นัก เรี ย นน้อมตั วลงไหว้
เช่นเดียวกัน เวลาเลิกเรียนต้องตั้งแถวแยกซ้าย แยกขวาเพื่อขึ้นรถ หรือเดินทางเท้า

4. การปฏิบัติของนักเรียน สาหรับพิธีหน้าเสาธงชาติและกิจกรรมยามเช้า
พิธีการที่นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีขั้นตอนตามลาดับ ดังนี้
1) การเคารพธงชาติ 2) การสวดมนต์ไหว้พระ
3) การกล่าวคาปฏิญาณตน
และ 4) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษา
1) การเคารพธงชาติ นักเรียนต้องเข้าแถวเคารพธงชาติด้วยความสงบเรียบร้อยรวดเร็ว เข้าแถวเป็นชั้นตามที่โรงเรียน
กาหนด หันหน้าเข้าสู่เสาธง มีครูประจาชั้นควบคุมแถว ตัวแทนนักเรียน 2 คนที่ทาหน้าที่เชิญธงเตรียมจะชักธง เมื่อถึงเวลา
ผู้ให้สัญญาณบอก “ ธงขึ้น” และบอก “ ตรง ” ให้นักเรียนทั้งหมดยืนตรงมือแนบข้างลาตัว ร้องเพลงชาติมองดูธงที่กาลังขึ้นสู่
ยอดเสาธงจบแล้วนิ่งเงียบ
2) การสวดมนต์ไหว้พระ นักเรียนที่นาสวดมนต์ บอกให้นักเรียนพนมมือ และสวดมนต์แปล
ด้วยความสงบนิ่ง ราลึกถึงประคุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่น ให้สงบนิ่งเช่นกัน จุด
ที่ใจสงบนิ่ง การอธิฐานจะสัมฤทธิ์ผล
3) การกล่าวคาปฏิญาณตน ให้นักเรียนทั้งหมดยืนตรง มือแนบข้างลาตัว และกล่าวคาปฏิญาณตนตามผู้นา
4) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
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5. ระเบียบการใช้โรงอาหารหน้าโรงเรียนของนักเรียน
5.1 เวลาให้บริการร้านค้า
เช้า
: เวลา 06.00 น. – 07.45 น.
กลางวัน : เวลา 11.30 น. – 12.30 น.
เย็น
: เวลา 15.30 น. – 17.00 น.
5.2 เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อย ให้นาภาชนะที่รับประทานเสร็จแล้ว เก็บลงในภาชนะตามจุดที่โรงเรียนกาหนด
5.3 ขยะ หรือวัสดุใส่อาหาร อาทิเช่น ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ ไม้เสียบอาหาร แก้วพลาสติก ขวดพลาสติก เป็นต้น
ให้นาไปทิ้งลงในถังขยะ
5.4 ช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหาร
5.5 ช่วงเช้า เวลา 07.40 น. ตรง ครูเวรประจาวันที่โรงอาหาร จะประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกคน หยุดรับประทานอาหาร
เพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ด้วยวิธีการใช้การพูดคุย หรือใช้ สัญญาณอื่น เช่น ออดสัญญาณ นกหวีด เพราะหาก
นักเรียนไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ ในเวลา 07.45 น. ถือว่านักเรียนมาโรงเรียนสาย

6. การรับ – ส่ง นักเรียน
ผู้ปกครองที่ส่ง – รับบุตรหลาน โดยรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ หรือวิธีอื่นๆ ส่ง – รับ ได้เพียงหน้าประตูโรงเรียน

7. การติดต่อราชการกับโรงเรียน
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. แลกบัตรก่อนเข้าบริเวณโรงเรียนทุกครั้ง
3. ติดต่อสื่อสารในวัน – เวลาราชการ (07.30 น. – 16.30 น.)

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กดีศรีพญาไท
1.
2.
3.
4.

ตรงต่อเวลา
มีวินัย
มีความซื่อสัตย์ – สุจริต
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

9. เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

10. อัตลักษณ์ของโรงเรียน
การเป็นผู้รู้จักคิด และมีจิตสาธารณะ
********************
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ระเบียบว่าด้วยผู้ปกครองนักเรียน
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 กล่าวถึงผู้ปกครอง ดังนี้
ก. ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ปกครองนักเรียน
1. ผู้ปกครอง หมายถึง บุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้ในปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดู หรือบุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย
2. ให้นักเรียนที่กาลังศึกษาในสถานศึกษาสังกัด หรือในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เว้นแต่การศึกษา
ผู้ใหญ่มีผู้ปกครองตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
3. ในวันมอบตัวนักเรียนใหม่ ให้ผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียนที่สถานศึกษา พร้อมกับส่งหลักฐานเอกสารต่างๆ ตามที่
สถานศึกษากาหนด ถ้าผู้ปกครองไม่อาจมามอบตัวนักเรียนได้ตามกาหนด ให้ผู้ปกครองตกลงกับหัวหน้าสถานศึกษา
กาหนดวัดมอบตัวนักเรียนใหม่
4. ผู้ปกครองต้องร่วมมือกับโรงเรียนในการควบคุมความประพฤติ และการศึกษาเล่าเรียน คอยตักเตือน
นักเรียนในความปกครองให้หมั่นเล่าเรียน และประพฤติให้เรียบร้อยตามข้อบังคับ และระเบียบวินัยของโรงเรียนทุก
ประการ อุปถัมภ์ด้านค่าเล่าเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าอาหาร ให้พอใช้สอย และถูกต้องตาม
ระเบียบ
5. ผู้ปกครองควรติดต่อกับสถานศึกษาอยู่เสมอ เพื่อจะได้ทราบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา และความประพฤติของ
นักเรียน และร่วมมือกับสถานศึกษาแก้ปัญหานั้นๆ
6. เมื่อผู้ปกครองย้ายที่อยู่ ความเป็นผู้ปกครองก็จะสิ้นสุดลง หรือการเปลี่ยนผู้ปกครอง ผู้ปกครองต้องแจ้งให้โรงเรียน
ทราบภายใน 3 วัน ผู้ปกครองคนใหม่ต้องมาทาใบมอบตัวนักเรียนที่โรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยหน้าที่ของ
ผู้ปกครอง
7. สาหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแล้ว หากโรงเรียนตรวจสอบติดตามหลักฐานการเป็น ผู้ปกครองนักเรียน
แล้ว เห็นว่านักเรียนคนใดไม่มีผู้ปกครอง หรือมีผู้ปกครองไม่เหมาะสมก็ให้โรงเรียนดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข. ว่าด้วยบุคคลที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียน
1. บิดามารดา
2. ญาติผู้ใหญ่เสมอบิดามารดา หรือครู
3. เจ้าของหรือผู้จัดการหอพัก ซึ่งบิดามารดาของนักเรียนและโรงเรียน พิจารณาเห็นว่าเป็นผู้สมควรเป็นผู้ปกครองได้
4. ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ มีบ้านอยู่อาศัย และมีอาชีพเป็นหลักเป็นฐาน ซึ่งบิดามารดามอบความไว้วางใจให้เป็นผู้ปกครอง
นักเรียน (โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ไร้อาชีพเป็นผู้ปกครองนักเรียน)

