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คูมือนักเร�ยนและผูปกครอง

โรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม

 การจัดการศึกษาเปนงานที่ละเอียดออน ตองการ                  

วิสัยทัศนที่กาวไกลและตองการคนปฎิบัติดูแลเอาใจใส จริงใจ                

ที่แทจริง ถาเปรียบเทียบได ถือวาเปนอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ                 

ของโลกเพราะตองการการลงทุนเปนระยะเวลายาวนาน กวาจะ

ผลิตคนดีมีคุณภาพออกมารับใชสังคม

 โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม จึงตองมองไปไกลกวาการ

สรางเดก็ทีม่คีณุภาพ  ทีไ่ปรบัใชสงัคม จะตองมกีารวางแผน กาํหนด

ยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียน เราจะตองเตรียมตัวเด็กอยางไร 

ทามกลางสภาพเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง ตลอดจนเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจําเปนตองระวังและปรับปรุง

กระบวนการ วิธีการตลอดจนแนวคิดของเรา ทําตนใหเปนผูมี

คุณธรรม จริยธรรม เปนสมาชิกที่ดี สติปญญากาวทันสังคมไทย 

และสังคมโลก อยูไดอยางดีและมีความสุข

 ทางโรงเรยีนไดจัดทาํคูมอืนกัเรยีนและผูปกครองฉบบันี้ 

เปรยีบเสมอืนระเบยีบ กตกิา   ทีก่าํหนดไวรวมกนัระหวางนกัเรียน 

ผูปกครองและโรงเรียน เพื่อสรางความเขาใจ ความรวมมือ และ

ประสานการทํางานรวมกันในการใหการศึกษากับบุตรหลาน                 

ของทาน

 โรงเรียนขอขอบพระคุณทานผู ปกครองที่ช วยกัน

สนับสนุนการบริหารงานของโรงเรียนดวยดีเสมอมา และ                        

ขอขอบพระคุณชมรมผูปกครองและครูที่มีบทบาทสําคัญในการ

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและคณะกรรมการจัดทําคูมือ

นกัเรยีนฉบบันีไ้ดสมบรูณยิง่ขึน้ ขอใหเราไดรวมมอืประสานงานกนั

เปนอยางดี เพื่อการศึกษาของบุตรหลานของทานและเพื่ออนาคต      

ที่สดใสตอไป

สารจากผูรับใบอนุญาต
Licensee’ Essence

ดร.วัชระ  ตันตรานนท

ผูรับใบอนุญาต
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คูมือนักเร�ยนและผูปกครอง

โรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม  

• สารจากผูรับใบอนุญาต 1

• โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม ๔

• วิสัยทัศน พันธกิจ ๕ 

• ประวัติความเปนมาของโรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม ๖                                                                     

• ความหมายของตราโรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม ๘

• คุณลักษณะอันพึงประสงค ๙

• หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของแผนกอนุบาล   ๑๐

• หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม                                              1๕                   

• หลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษาของโรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม               1๖

• งานทะเบียน   ๑๗  

• การประกันอุบัติเหตุ            ๑๘

• ระเบียบโรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม วาดวยการสงเสริมคุณลักษณะ

  อันพึงประสงคและการปฏิบัติตนของนักเรียน  ๑๙                                                                   

• ระเบียบโรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม วาดวยเครื่องแบบ

   และการแตงกายของนักเรียน ๒๒ 

•  ตัวอยางเครื่องแบบและเครื่องแตงกายของนักเรียน ระดับอนุบาล                            2๖ 

•  ตัวอยางเครื่องแบบและเครื่องแตงกายของนักเรียน ระดับประถม     2๘                  

•  ตัวอยางทรงผมตามระเบียบ     ๓๐                                                                                     

•  ตัวอยางเครื่องแบบและเครื่องแตงกายของนักเรียน ระดับมัธยม  ๓๒                                             

สารบัญ
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โรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม

โครงสรางการบริหารงาน

โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม

WACHIRAWIT
นายวัชระ ตันตรานนท
ผูรับใบอนุญาต/ ผูจัดการ

ชมรมผูปกครองและครู

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม

รองผูอํานวยการ                
ฝายวิชาการ

รองผูอํานวยการ                
ฝายกิจการนักเรียน

รองผูอํานวยการ
แผนกอนุบาลและประถมศึกษา

ที่ปรึกษาโรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม
ที่ปรึกษาฝายการเงิน                      

โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ชมรมศิษยเกา
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CHIANGMAI
SchoolSchool

¾Ñ¹¸¡Ô¨  [Mission]
1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อสงเสริมผูเรียนใหมีความเปนเลิศ

    ตามศักยภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. สงเสริมครูและบุคลากรใหมีศักยภาพมุงสูความเปนครูมืออาชีพ

3. เรงรัดพัฒนาระบบบริหารโดยใชกระบวนการคิดแบบวันพรุงนี้ (Tomorrow Mind) และเรงรัด

    พัฒนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

4. สงเสริมการใชสื่อ อุปกรณ อาคาร สถานที่ และเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับ

    ความตองการและปฏิบัติงาน

5. สงเสริมการมีสวนรวมของสถานศึกษาที่เกี่ยวของ ศิษยเกา ผูปกครอง และชุมชน                 

    เพื่อสรางเครือขายรวมกันพัฒนาโรงเรียน

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�  [Vision]
 “โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม เปนศูนยพัฒนาความเปนเลิศตามศักยภาพ”

                                        “ Center Of Excellent ”
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โรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม

 โรงเรียนวชิรวิทย กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 
2540 ดร.วัชระ  ตนัตรานนท นกัธรุกจิผูสนใจการ
จดัการศกึษาของเยาวชนมานานกวา 30 ป สาํเรจ็                        
การศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบัญชี คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัย
เชียงใหม และปริญญาบัตรจากวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร (วปรอ.รุนที่ 366) เปนผูมีความ
สามารถทางดานการบริหารธุรกิจ เปนที่ยอมรับ
จนได รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จาก
มหาวิทยาลัยแมโจและมหาวิทยาลัยเชียงใหมได
มอบปรญิญาบริหารธุรกจิดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์
เขารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
 ไดรวมมือสนับสนุนจากบุคลากรใน
แวดวงวชิาการ โดยมนีกัวชิาการผูมคีวามชาํนาญ
การทางดานการศึกษา  เปนที่ปรึกษาในการเปด
การสอตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
เปนโรงเรียนเอกชนที่สอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทสามัญศึกษา แบบ
สหศึกษาตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 นับไดวาโรงเรียนวชิรวิทยเปน
โรงเรียนมิติใหมบนเสนทางการปฏิรูปการศึกษา
ถอืเปนอกีทางเลือกหนึง่ของเยาวชน ผูปกครองที่
ตองการใหบุตรหลานไดศึกษาในโรงเรียนสาย
สามญั หรอืมุงสูระดบัอดุมศกึษา ทีเ่นนการศกึษา 
เพื่อสร างสรรคให ผู  เรียนเปนผู มี เหตุมีผลมี
จติสาํนกึดานคณุธรรมจรยิธรรมในการดาํรงชวีติ
ในสังคมไดอยางมีความสุข

          โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม ตั้งอยูเลขที่ 
93/111 หมู 5 ตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม บริเวณดานหลังบริษัทบิ๊กซี 
เอ็กซตรา สาขาเชียงใหม 2 บนเนื้อที่ 15 ไร 
 ในปการศกึษาใหมนี ้โรงเรียนวชริวทิย
ไดมกีารเตรยีมความพรอมในการจดัการเรียนการ
สอนอยางมีประสทิธภิาพ และ พัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพของผูเรียน โดยหลักสูตรตางๆ   เพื่อ
มุงสูความเปนอัจฉริยะตามศักยภาพของแตละ
บุคคล  นับเปนความภาคภูมิใจของบุคลากร
โรงเรียนวชิรวิทยทุกคน ที่มอบหลักสูตรนี้แก
เยาวชน และสังคมเมืองเชียงใหม เพราะได
รวบรวมนักวิชาการของโรงเรียน ผูทรงคุณวุฒิ 
และจากองค  การภายนอก รวมทั้ ง จาก
มหาวิทยาลัยตางๆ สรางสรรคหลักสูตรตาม
เจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษาของชาติ 
เพื่อการพัฒนาและสรางสรรคเยาวชนรุนใหม
อันจะเปนกําลังสําคัญที่มีศักยภาพที่จะพัฒนา
ตนเอง ครอบครวั ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ
ตอไป

ประวัติความเปนมาของโรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม
History and foundation of Wachirawit Chiang Mai School
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 เพื่อให การพัฒนาโรงเรียนเป นไปตามเป าประสงค                                      
สูความเปนเลิศ จึงไดกําหนดนโยบายในการพัฒนาเปน 6 
ดาน ดังนี้
     1. ดานการพัฒนางานวิชาการ จัดใหมีการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรใหม ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
และการมองไปขางหนาสนบัสนนุและสงเสรมิใหอาจารยรวม
ประชุมสัมมนาอบรมทางดานวิชาการทั้งที่จัดขึ้นเอง และ
รวมกับหนวยงานภายนอก มีการนิเทศภายใน ใหโอกาส
อาจารยไปศึกษาดูงานดานวิชาการโรงเรียนอื่นๆ ตลอดจน
ศึกษาตอในสาขาที่ตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพ่ือนํามา
พฒันาวธิกีารถายทอดใหกับนักเรียนไดอยางมคีณุภาพยิง่ขึน้
      2. ดานการพัฒนาบุคคล สงเสริมใหบุคลากรพัฒนา
ตนเอง ในดานวิชาการ มีการบรรยายใหความรูทุกเดือนใน
การประชุม ใหรูจักใชเทคโนโลยีชวยในการสอน พัฒนาการ
ทํางานรวมกันเปนหมูคณะจัดสวัสดิการและระบบการ
บํารุงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหดีข้ึน สราง
ความจงรักภักดีตอสถานศึกษา (Royalty) ใหสูงขึ้น
      3. ดานการพฒันากจิการและกจิกรรมนกัเรยีน ปรบัปรงุ
และสงเสริมการดําเนินงานดานกิจกรรมตางๆ ใหมีชุมชน 
และชมรมมากยิง่ขึน้ตามความสนใจของนกัเรียน พฒันาดาน
ระเบียบวินัย สรางความเปนผูนํา ทั้งดานความรูคุณธรรม
และกิจกรรมที่จะชวยพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ตาม
ความถนัดและสนใจใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน 
สงัคม สิง่แวดลอม และประเทศชาต ิสงเสรมิงานสภานกัเรยีน 
การทํางานเปนหมู คณะ และพัฒนาดานการรักศิลป
วัฒนธรรม ตลอดจนการดูแลสุขภาพพลานามัย โดยใชการ
กฬีาเปนสือ่ และสงเสรมิดานการบาํเพญ็ประโยชนตอสงัคม
ภายในและภายนอกโรงเรยีน นอกจากนัน้จะจดัใหมกีารเรยีน
รูสูโลกกวางดวยโครงการทัศนศึกษาและมีคายทางวิชาการ                                          
คายธรรมะ ฯลฯ
   4. ดานการพฒันางานประชาสัมพนัธ และบริการชมุชน                  
สงเสริมงานของชมรมผูปกครองและครู ตลอดจนควรจัด

สรางชมรมศิษยเกา เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวาง
โรงเรียน นักเรียน  ผูปกครองและสังคมภายนอกดังนี้
 • จัดใหมีกิจกรรมพบปะพูดคุยระหวางผูปกครอง
  และคณุครเูพือ่รวมมอืกบัผูปกครองในการแกปญหานกัเรยีน
 • ใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน และจังหวัด   
ตามโอกาสอันควร
 • ใหนักเรียนไปรวมบําเพ็ญประโยชนกับชุมชน และสังคม 
    ภายนอก
   • รวมกจิกรรมวนัสาํคญัตางๆ ของชาต ิศาสนา และจงัหวดั
  • สรางศรัทธา ความเชื่อถือ และความเชื่อมั่น 
ความนิยมของประชาชนโดยใชสื่อมวลชนตางๆ
     5. ดานการพัฒนา การเงิน ธุรการ อาคารสถานที่ มี
ระบบเทคโนโลยเีพือ่เกบ็ฐานขอมูล การเงนิและบญัชจีดัสรร
ทุนการศึกษา ใหแกนักเรียน สวนอาคารสถานที่ นอกจาก
หองเรียนแลว ยังมีหองวิทยาศาสตร หองคอมพิวเตอร หอง
ปฏิบัติการตางๆ ตลอดจนสนามกีฬาตางๆ สถานที่จะไดรับ
การพฒันาใหนาอยู นาเรยีน อยูเสมอ การจัดสรรการเงนิเปน
ทุนการศึกษามีมากขึ้น
    6. ดานการพัฒนางานวิจัย มีคณะกรรมการการวิจัย 
และพฒันาวชิาการ เพื่อใหมผีลงานวจิยั การวจิยัในชัน้เรยีน 
วิจัยการประเมินผลงานในการพัฒนาอยางมีคุณภาพ

นโยบายพื้นฐานในการพัฒนาโรงเร�ยนวช�รว�ทย
(Fundamental Policies of Wachirawit School Development)
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คูมือนักเร�ยนและผูปกครอง

โรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม

ความหมายของตราโรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม
Wachirawit ChiangMai School Logo

 เครื่องหมาย / ตราโรงเรียนวชิรวิทย  เชียงใหม  เปนรูปวงกลมสองวงซอนกัน ขนาดเสน
ผาศูนยกลางวงใน 3.5 ซ.ม. เสนผาศูนยกลางวงนอก 4.5  ซ.ม. ระหวางเสนรอบวงทั้งสอง มีชื่อ
โรงเรียน คือ  โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม ใชอักษรยอวา ว.ช.ม.  พรอมสถานที่ตั้งเปนภาษาไทย 
ภายในวงกลมมีสัญลักษณ รูปโล, หนังสือ และชอชัยพฤกษ  ประดับและกํากับดวยปรัชญาของ
โรงเรียนวา “วินัยดี วิชาเกง  มีความสุข”

             • โล  หมายถึง  เกราะกําบัง  ปองกันอันตรายจากศัตรู  โรงเรียนจึงเปนเสมือนเกราะ
                    กําบัง  ปกปองนักเรียนใหดํารงชีวิตอยูในโลกปจจุบันไดอยางปลอดภัย
 • หนังสือ  หมายถึง  วิชา, ความรู , แหลงขอมูลโรงเรียน
               เปนเหมือนแหลงประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหผูเรียนมีความรูทันโลกทันเหตุการณ
 • ชอชัยพฤกษ หมายถึง สัญลักษณของชัยชนะหรือความสําเร็จ

 • สีประจําโรงเรียนสีนํ้าเงินและสีขาว
               สีนํ้าเงิน  หมายถึง ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
               ความหนักแนนมั่นคงและรูรักสามัคคี
               สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์

 • ดอกไมประจําโรงเรียน ดอกชัยพฤกษ ลักษณะดอก สีชมพู 
               เปลี่ยนเปนแดงและขาว ออกเปนชอสั้นๆ ตามกิ่ง 
               ชัยพฤกษ หมายถึง การมีโชคและชัยชนะ

WACHIRAWIT
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CHIANGMAI
School

คูมือนักเร�ยนและผูปกครอง

โรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม  

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย 4 ประการ คือ 

 1.มีคุณธรรม (Morals)  ตัวชี้วัด คือ มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต มีเมตตากรุณา แสดงความ
กตญักูตเวทตีอผูมพีระคณุ เอือ้เฟอเผือ่แผ และเสยีสละเพือ่สวนรวม ประหยดัรูจกัใชทรพัยหรอืสิง่ของ
สวนตนเองและสวนรวมไดอยางคุมคา
 
 2.มีภาวะผูนํา (Leadership) ตัวชี้วัด คือ มีวินัย  มีบุคลิกภาพดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง
และผูอื่น สามารถคิดวิเคาะห คิดสังเคราะห   มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคและรับฟงความคิด
เห็นของผูอื่น ใฝรู รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง กลาพูด กลาทํา กลาแสดงออก                  
มีมารยาท เคารพผูอาวุโส มีมนุษยสัมพันธที่ดี และมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีี 
 
 3.มีความรับผิดชอบ (Responsibility)  ตัวชี้วัด คือ ตรงตอเวลาปฏิบัติตนตามกฎ
ของสถานศึกษาได สนใจใฝเรียนรู มีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น และสังคม ทํางานรวมกับผูอื่นได
ดีและรักษาชื่อเสียงของตนเองและสถานศึกษา

 4.มีความเปนสมาชิกที่ดีของสังคม (Good Citizenship) ตัวชี้วัด คือ ปฏิบัติตน
เปนสมาชิกที่ดีของชาติ รักชาติ ศาสน กษัตริย มีจิตสาธารณะ อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
ดํารงตนใหหางไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข รวมสืบสานวัฒนธรรม และภูมิปญาทองถิ่น                                
มีสุนทรียภาพทางดานศิลปะดนตรีและกีฬา และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

คุณลักษณะอันพึงประสงค
Students Desired Characteristics
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คูมือนักเร�ยนและผูปกครอง

โรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (แผนกอนุบาล)
kindergarten Curriculumn
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กิจกรรมพัฒนาการ
ทางสติปญญา
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โรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม 
Wachirawit Chiang Mai Changkhlan School Curriculum
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คูมือนักเร�ยนและผูปกครอง

โรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม  

English Special Program

Chinese English Special Program

 การจัดหลักสูตรที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                                                                   
ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งไดสอดแทรกทักษะการจัดการเรียนการสอนในทศวรรษที่ 21 เพื่อใหผูเรียนสามารถ                       
คดิวเิคราะห สงัเคราะห คดิสรางสรรคไตรตรองในการแกปญหาอยางมเีหตุผล มคีวามรูและทกัษะทีจ่าํเปนตามหลกัสตูร 
และมกีารจดักจิกรรมเสรมิตางๆ บรูณาการขามสาระวชิา เพือ่พัฒนาผูเรยีนโดยสอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรม ภูมปิญญา
ทองถิ่น และคุณคาแหงความเปนไทย สูสากล 
 โรงเรยีนไดจดัแผนการเรยีนทีส่งเสรมิทกัษะและความสามารถพเิศษของผูเรยีนทีห่ลากหลาย เพือ่ตอบสนอง
ความสนใจของผูเรียนและการจัดการศึกษาในอนาคตเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ในแผนการเรียน                       
ESP : English Special Program และ CESP : Chinese English Special Program โดยครูชาวตางประเทศ 
(Native Speaker) ซึ่งเนนการจัดการเรียนการสอน ที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ พัฒนาทักษะการฟง พูด อานและเขียน 
ในวิชา Math , Science , Social Studies ,  English Communications และ Chinese  เพิ่มเติมจากวิชาปกติ               
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ตั้งแตระดับชัน้ประถมศกึษาปที ่ 1 ถงึประถมศกึษาปที ่ 6 เพือ่ใหผูเรยีน
สามารถพฒันาความคดิ รูจักวเิคราะหและสามารถประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได  

   

 ระดบัประถมศกึษา รายวชิาทีใ่ชภาษาองักฤษเปนสือ่เพิม่เตมิจากวชิาปกต ิจาํนวน 5 รายวชิา รวมกบัภาษา
ตางประเทศอื่น ๆ เปน ๙ คาบ ดังนี้

 Math   1 ชั่วโมง/สัปดาห
 Science   1 ชั่วโมง/สัปดาห
 Social Studies  1 ชั่วโมง/สัปดาห
 English Communications 3 ชั่วโมง/สัปดาห
 Chinese Language ๓ ชั่วโมง/สัปดาห

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม 
Wachirawit Chiang Mai Changkhlan School Curriculum

 English Skill        ๑๕ ชั่วโมง/สัปดาห
 Chinese Language       ๕ ชั่วโมง/สัปดาห

    
 เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรูทางดานภาษาอังกฤษโดยการเรียนรูภาษาอังกฤษในกลุมสาระการเรียนอื่น                
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน การสื่อสารและการประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  อีกทั้งมีเจตคติ                
ที่ดีตอภาษาอังกฤษและภาษาจีน
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คูมือนักเร�ยนและผูปกครอง

โรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม

หลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษาของโรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม              
Wachirawit ChiangMai School Curriculum

 มีการใชหลกัสตูรท่ีสงเสริมและพฒันาผูเรยีนตามศกัยภาพ โดยยึดหลกัตามหลกัสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งไดสอดแทรกฐานความคิดเชิงวิทยาศาสตร (Science Skills)                      
และฐานการคิด (Thinking Skills) มีการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา โดยเนนการนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริงเพื่อให
ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค และแกไขปญหาไดอยางมีเหตุผล มีความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร จัดเพิ่มเติมวิชาคณิตศาสตร   วิทยาศาสตร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและวิชาทักษะชีวิตและสังคม 
มีการจัดกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางดานสังคมใหแกผูเรียนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
และคุณคาแหงความเปนไทยสูสากล

 การจัดการเรียนการสอนของแผนกมัธยม แบงเปน 2 ระดับ ไดแก
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) 
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6) มี ๑๐ แผนการเรียน ไดแก
 (1)   แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (พลัส)        
 (2)   แผนการเรียนศิลป - คํานวณ
 (3)   แผนการเรียนศิลป - จีน                            
 (4)   แผนการเรียนศิลป  -ญี่ปุน
 (5)   แผนการเรียนศิลป - ฝรั่งเศส                      
 (6)   แผนการเรียนศิลป - อังกฤษ
 (๗)   แผนการเรียนศิลป - คอมพิวเตอร
 (๘)   แผนการเรียนศิลป - คหกรรม
          (๙)   แผนการเรียนศิลป - กีฬา
 (๑๐) แผนการเรียนศิลป - ดนตรี

 โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามแนวหลักสูตรแกนกลางการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซ่ึงการพฒันาผูเรยีนใหบรรลุมาตรฐาน การเรยีนรูท่ีกําหนดนัน้จะชวยใหผูเรียนเกดิสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ 
ดังนี้

1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ใชภาษาถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง                      
เพือ่เปลีย่นขอมลูขาวสารและประสบการณอนัจะเปนประโยชนตอการพฒันาตนเองและสงัคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจดั
และลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใช
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด หมายถึง รู จักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ                                      
และคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
3. ความสามารถในการแกปญหา หมายถึง เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคมแสวงหา             
ความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน และแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและ
ขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต หมายถึง ใชกระบวนการตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เรียนรูดวยตนเองตอเนื่อง 
ทํางานและอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล จัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆอยาง
เหมาะสม รูจกัปรบัตวัใหทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมสภาพแวดลอม และหลกีเลีย่งพฤตกิรรมไมพึงประสงคทีส่งผลกระทบ
ตอตนเองและผูอื่น
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี หมายถึง รูจักเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 
เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสม
และมีคุณธรรม
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 Registration

การขอใบรับรองตางๆ
 ใบรับรอง เปนเอกสารสําคัญอีกอยางหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนใหการบริการแกนักเรียน เพื่อนําไปใชในโอกาสตางๆ 
 โดยนักเรียนจะตองแจงใหแนชัดวาจะขอใบรับรองประเภทใด ดังนี้
 1. ใบรับรองการเปนนักเรียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนหลักฐานการยืนยันวาเปนนักเรียนของ  
                โรงเรียน การขอใบรับรองดังกลาวนี้ ใหนักเรียนยื่นคํารองที่ฝายทะเบียนพรอมกับแนบรูปถาย 
                จํานวน 2 รูป ใหนักเรียนมารับได หลังจากที่ยื่นคํารองแลว 3 วันทําการ
 2. ใบระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เปนหลักฐานแสดงผล การเรียนแตละวิชา การขอใบระเบียบ
                 ใหนักเรียนยื่นคํารองที่ฝายทะเบียน พรอมแนบรูปถาย จํานวน 2 รูป
 3. ใบรายงานผลการเรียนเปนภาษาอังกฤษ (Transcript) เปนหลักฐานแสดงถึงผลการเรียนแตละวิชาเปน 
                 ภาษาอังกฤษ การขอใบรายงานผลการเรียนนี้ ใหยื่นคํารองที่ฝายทะเบียนพรอมแนบรูปถาย
                 ขนาด 3*4 เซนติเมตร ทั้งนี้ใหนักเรียนมารับไดหลังจากยื่นคํารองแลว 7 วันทําการ

คําแนะนําในการขอใบรับรอง
 1. นักเรียนควรยื่นใบคํารองขอใบรับรองทุกชนิดลวงหนา  อยางนอย 3 วัน
 2. รูปถายที่นํามามอบใหทางโรงเรียนจะตองเปนขนาดมาตรฐาน ขนาด 3*4 เซนติเมตร 
                 ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน
 3. รูปถายของนักเรียนปจจุบันตองแตงกายเครื่องแบบ นักเรียน สําหรับนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนแลว 
                ตองแตงกายชุดสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวลวน ไมสวมหมวก ไมสวมแวนดํา
 4. ใบรับรองนี้มีอายุ 60 วัน

บัตรประจําตัวนักเรียน
 นักเรียนใหมทุกคนจะไดรับบัตรประจําตัว หากทําบัตรหายหรือชํารุดตองเสียคาทําบัตรใหม

การขอรับเอกสาร
             1. ตองเสียคาธรรมเนียมการสอบแกตัว แตละหนวยกิต
             2. ตองเสียคาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)     
          
 หมายเหตุ: การติดตอขอรับเอกสารกรุณาแตงกายชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพเมื่อหมดสภาพเปนนักเรียนแลว
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การประกันอุบัติเหตุ
Insurance Service 

 โรงเรยีนไดทาํประกนัอบุตัเิหตใุหนกัเรยีนทกุคนในโรงเรยีนโดยม ีระยะเวลาคุมครอง 1 ปการศกึษา เริม่ตัง้แต  
31 มีนาคม ของปการศึกษานี้ และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของปการศึกษาถัดไป

การปฏิบัติกรณีนักเรียนไดรับอุบัติเหต ุ(ไมรวมการเจ็บปวยทั่วไป) ดังนี้
    1. กรณนีกัเรยีนเกดิอบุตัเิหตภุายในโรงเรยีน เจาหนาทีพ่ยาบาลของโรงเรยีนจะทาํใบสงตวัของโรงพยาบาล 
และพานักเรียนไปโรงพยาบาลที่บริษัทประกันอุบัติเหตุเปดเครดิตไว
       2. กรณนีกัเรยีนเกดิอบุตัเิหตภุายนอกโรงเรยีน (ภายใน 24 ชัว่โมง) ทางโรงเรยีนและบรษิทัประกนัอบุตัเิหตุ
ขอความรวมมือพานักเรียนไปรักษาในโรงพยาบาลที่เปดเครดิตไว
 กรณนีกัเรยีนไปรบัการรักษาดวยตนเองทีโ่รงพยาบาล  ทีเ่ปดเครดติไว (กรณนีกัเรยีนเกิดอบุตัเิหตนุอกโรงเรยีน
ผูปกครองพาไปเอง) นักเรียนไมตองสํารองจาย โดยปฏิบัติดังนี้
    • นักเรียนยื่นบัตรนักเรียน เพื่อแสดงตนวาเปนนักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม ใหกับเจาหนาที่ของโรง
พยาบาลที่เปดเครดิตไว
    • กรณีนักเรียนไมไดนําบัตรนักเรียนไปติดตอกับทางโรงพยาบาล ขอใหนักเรียนติดตอขอใบสงตัวไดที่
โรงเรียนหรือใหทางโรงเรียนสงแฟกซไปใหกับทางโรงพยาบาลในวันรุงขึ้น โดยแจงชื่อ นามสกุล ชั้น ใหชัดเจน
กับเจาหนาที่โรงเรียนไว
             3. กรณีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่ไมสามารถรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่เปดเครดิตไดภายหลัง
จากไปรักษามาแลวและประสงคขอรับสินไหมทดแทนนักเรียนสามารถปฏิบัติไดดังนี้
          3.1 นาํใบเสรจ็รบัเงนิ และใบรบัรองแพทยทีอ่อกโดยแพทยปรญิญา ฉบับจริงใหกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ดานประกันอุบัติเหตุของโรงเรียน
          3.2 เขียนแบบฟอรมคํารองขอรับเงินการขอรับสินไหมทดแทน
          3.3 เจาหนาทีท่ีร่บัผดิชอบ รวบรวมเอกสารการขอรบัสนิไหมทดแทน
ใหกบับรษิทัประกนัอบุตัเิหตพุจิารณาอนมุตัติอไป (กรณุาตรวจดชูือ่-นามสกุลในใบเสรจ็รบัเงนิ และใบรบัรองแพทยให
ถูกตองทุกครั้ง แลวสงเรื่องใหโรงเรียนทันทีภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ เพื่อจัดสงใหบริษัทในการขอรับเงินสินไหม
ทดแทนคืน)
   4.เนือ่งจากการทาํประกนัอบุตัเิหตนุกัเรยีนเปนลกัษณะประกนัภยักลุม โดยโรงเรียนกับบริษัทประกันอุบัติเหตุ 
ดงันัน้การเบกิคาสนิไหมทดแทนประกนัอบุตัเิหตทุกุครัง้จงึตองผานโรงเรยีน (โดยสงเอกสารใหกบัเจาหนาทีท่ีร่บัผดิชอบ
ดานประกันอุบัติเหตุ) บริษัทประกันจะไมรับเรื่องโดยไมผานโรงเรียน
 5. เนื่องจากอายุกรมธรรม 1 ป โดยคิดระยะเวลาตั้งแต 31 มีนาคม ของปการศึกษานี้ ถึง 31 มีนาคม ของ
ปการศึกษาถัดไป จึงขอเนนใหทําเรื่องขอเบิกคาสินไหมทดแทนตามระยะเวลาที่กําหนด หากพนระยะเวลาดังกลาว
ถือวา สละสิทธิ์
**ยกเวน
 กรณีทีเ่กดิอบุตัเิหตชุวงใกลหมดอายกุรมธรรม และตองทาํการรกัษาตอเนือ่งขอใหตดิตอกบัเจาหนาทีร่บัผดิ
ชอบดานการประกันอุบัติเหตุโดยดวน เพื่อประสานงานกับบริษัทประกันฯ ตอไป หากมีขอสงสัยประการใดขอราย
ละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ที่รับผิดชอบดานการประกันอุบัติเหตุ
   
 โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม  โทร. 053-851412 - 4 # 104  แฟกซ 053-851416

 หมายเหตุ : โรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแตละปการศึกษา
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ระเบียบโรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม 

วาดวยการสงเสร�มคุณลักษณะอันพึงประสงค และการปฏิบัติตนของนักเร�ยน

Rules and Regulations of Wachirawit Chiang Mai School                                                            

Concerning Promotion of Characteristic

เพื่อใหระเบียบโรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม  วาดวยการปฏิบัติตนของนักเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาวการณปจจุบันจึงสมควรปรับปรุงและใหตราเปนระเบียบใช   ดังตอไปนี้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม วาดวยการ                    
สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและการปฏิบัติตนของนักเรียน

 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม ของแตละปการศึกษา

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบของโรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม ที่มีอยูเดิม หรือคําสั่ง
อื่นใดที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน

 ขอ 4 ใหฝายกิจการนักเรียนเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ใหผูอํานวยการเปนผูมีอํานาจอนุมัติ หรือวินิจฉัยชี้ขาด

 ขอ 5 ระเบียบนี้ใชบังคับและเปนแนวทางในการปฏิบัติ แบงเปน

1. การปฏิบัติตนโดยทั่วไปของนักเรียน
      1.1 นักเรียนทุกคนจะตองมีผูปกครองที่ถูกตองตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการถานักเรียนเปลี่ยนผู  
      ปกครองใหมจะตองแจงใหทางโรงเรียนทราบเพื่อทําทะเบียนประวัติใหมและนําผูปกครองมาลงลายมือชื่อ
      ตอเจาหนาที่
      1.2 นกัเรยีนทกุคนตองแตงกายใหถกูตองตามระเบยีบวาดวยเครือ่งแบบการแตงกายของนกัเรยีนทีโ่รงเรยีนได
      ตราระเบียบไว
      1.3 นักเรียนทุกคนตองมีบัตรประจําตัวนักเรียนและนําติดตัวไว
        1.4 นกัเรยีนทกุคนตองมาโรงเรยีนโดยสมํา่เสมอและตรงเวลา การหยุดเรยีนไมวาดวยเหตุ ใดก็ ต ามจะต  อ ง  
     ปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบวาดวยการลาหยุด       
      1.5 นักเรียนทุกคนตองเปนผูมีประชาธิปไตย อันอยูในขอบเขตที่ถูกตอง เขาใจในหนาที่และสิทธิของตน                  
       รูจักเคารพในสิทธิของผูอืน่
      1.6 นักเรียนทุกคนตองไมถือของผูอื่นมาเปนของตน หรือไมกระทําสิ่งใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
         1.7 นกัเรยีนทกุคนตองไมนาํอปุกรณการพนนัมาโรงเรยีน หรอืไมเลนการพนนัทกุประเภทในบรเิวณโรงเรยีน
       1.8 นักเรียนทุกคนตองไมนําเครื่องประดับหรือของที่เกินความจําเปนมาโรงเรียน เชน กําไลสรอยคอ แหวน  
         ตางหู แวนกันแดด วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูป เครื่องเลนวีดีทัศน คอมพิวเตอรแบบพกพา โทรศัพท 
      เคลื่อนที่ (หากมีความจําเปนที่ตองนํามาโรงเรียนเพื่อประกอบการเรียน ตองมีหนังสือรับรองจากครูผูสอน)
      1.9 นักเรียนทุกคนพึงปฏิบัติตนใหเปนคนดีมีคุณธรรมซื่อสัตยสุจริต รูจักเกรงใจผูอื่น
      1.10 นักเรียนทุกคนตองไมนําอาวุธหรือสิ่งประดิษฐอื่นใดที่อาจกอใหเกิดอันตรายเขามาในบริเวณโรงเรียน
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          1.11 นกัเรยีนทกุคนจะตองไมลอเลียนหรือขมขู หรือขมเหง หรอืกาวราว หรอืทาํรายบคุคลอืน่
             1.12 นักเรียนทุกคนพึงละเวนการกอการทะเลาะวิวาท หรือการกระทําใด ๆ 
           ที่กอใหเกิดการแตกแยก ในระหวางหมูคณะ ทุกคนจะตองชวยกันประสานสามัคคีของหมูคณะ
            ใหมั่นคงถาวร
            1.13 นกัเรยีนทุกคนพงึเปนผูมคีวามขยนัหมัน่เพยีร รูจกัใชเวลาวางใหเปนประโยชนแกตนเองและหมูคณะ
           1.14 นักเรียนทุกคนพึงเปนผูเสียสละทั้งกําลังกาย กําลังใจและกําลังสมองชวยเหลืองานตางๆ                              
           เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหเจริญกาวหนาในทุกๆ ดาน
                1.15 นักเรียนทุกคนพึงถือเปนหนาที่ของตนที่จะตองชวยกันสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 
         ต างๆ ของโรงเรียนใหลุลวงไปดวยดี และมีความเจริญขึ้นเปนลําดับ
             1.16 นักเรียนทุกคนพึงถือเปนหนาที่ของตนที่จะตองชวยกันรักษาทรัพยสินทุกชนิดของโรงเรียน                             
          ใหคงถาวร หากผูใดทําใหชํารุดเสียหายผูนั้นจะตองรูสํานึกในความรับผิดชอบ ชดใชคาเสียหาย
           ใหกับโรงเรียน
            1.17 นักเรียนทุกคนพึงเปนผูดี กลาหาญ กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควร รูจักอดกลั้น รูจักกาลเทศะ                 
           มีกิริยาวาจาสุภาพ มีสัมมาคารวะตอบิดา มารดา ครูอาจารยและมีความสุภาพออนโยนตอบุคคลทั่วไป

2.การปฏิบัติตนในการมาโรงเรียน
           2.1 นักเรียนตองแตงเครื่องแบบนักเรียน หรือชุดลูกเสือ ชุดนกสีฟา หรือชุดผูบําเพ็ญประโยชนหรือชุด 
           พลศึกษามาโรงเรียนอยางถูกตองและมีระเบียบ
           2.2 ตองมีเครื่องเขียนแบบเรียนและอุปกรณการเรียนใหครบ
           2.3 เมื่อเลิกเรียนแลวใหรีบกลับบาน เวนแตมีอาจารยควบคุมการฝกซอม และนักเรียนทุกคน
          จะตองออกจากบริเวณโรงเรียนกอนเวลา 18.00 น. และขอใหนักเรียนไปรอผูปกครองบริเวณ     
           ที่โรงเรียนจัดให
           2.4. ในวันหยุดราชการ วันหยุดเรียน ถาโรงเรียนมีความประสงคจะใหนักเรียน
           มาโรงเรียนเพื่อ ทํากิจกรรมใดๆ โรงเรียนจะออกใบอนุญาตกอนทุกครั้ง
           2.5 การมาโรงเรียนในวันหยุดเรียน แตยังเปนวันราชการตามปกตินักเรียนตองแตงเครื่องแบบนักเรียน
           ใหเรียบรอย ไมสวมรองเทาแตะมาเปนอันขาดและตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองทุกครั้ง
           2.6 ไมอนุญาตใหนักเรียนมาคางที่โรงเรียน หรือมาโรงเรียนในวันหยุดราชการโดยไมไดรับอนุญาต

3. ระเบียบปฏิบัติตนเกี่ยวกับการมาสาย 
       นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนหลัง 08.00 น. ตองปฏิบัติดังนี้
 - เขาแถวบริเวณสนามบาสเกตบอล
 - เคารพธงชาติและรับฟงการอบรมตักเตือนจากอาจารยกอนเขาชั้นเรียน
       นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนหลังเวลา 08.40 น. ใหไปรับใบเขาชั้นเรียนกับกิจการนักเรียนและมอบใหครูผูสอน 
หากนักเรียนมาสายเนื่องจากไปพบแพทยหรือไปทําธุระกับผูปกครองใหนําหลักฐานมาแสดงทุกครั้งนักเรียนที่มา
สายบอยครั้งใน 1 ภาคการศึกษา ฝายกิจการนักเรียนจะดําเนินการดังนี้
            3.1 มาสาย 3 ครั้ง แจงครูประจําชั้นทราบ ตักเตือนและตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน
            3.2 มาสาย 5 ครั้ง เชิญผูปกครองมาพบ บันทึกภาคทัณฑและตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน
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4.การปฏิบัติตนกอนเขาหองเรียน
          4.1 เมื่อไดยินเสียงสัญญาณเพลงที่ 1 ใหนักเรียนทุกคนเตรียมตัวเขาแถว 
          (หนาเสาธงหรือหนาหองเรียนแลวแตสภาพอากาศ)
          4.2 สัญญาณเพลงที่ 2 นักเรียนทุกคนเขาแถวเรียบรอย 
          (นักเรียนคนใดที่มาเขาแถวไมทันถือวาผิดระเบียบ)
          4.3 เวลา 07.50 น. เคารพธงชาต ิทกุคนรองเพลงชาตทิาํกจิกรรมหนาเสาธง 
           และฟงการอบรมหนาเสาธงดวยความสงบเรียบรอยในแถว
          4.4 การเขาหองเรียน นักเรียนตองเดินเขาหองเรียนอยางมีระเบียบ

5. การปฏิบัติตนในหองเรียน
          5.1 นักเรียนตองรักษาความเปนระเบียบ ไมคุย หรือเลนในหองเรียนตั้งใจเรียน
          ฟงคําอธิบายของอาจารย  ผูสอนดวยความเคารพไมออกจากที่นั่งโดยไมไดรับอนุญาต 
          5.2 ไมนําวิชาอื่นมาทํา โดยที่อาจารยผูสอนไมอนุญาต 
          5.3 หามใชโทรศัพทในเวลาเรียน 
          5.4 เมื่ออาจารยไมเขาหองเรียนหลังเวลา 10 นาทีไปแลว ใหหัวหนาหองเรียน
          รีบรายงานฝายวิชาการหรือกิจการเพื่อจัดอาจารยเขาสอนแทน

6. การปฏิบัติตนเมื่ออยูในอาคารเรียน
          6.1 ไมวิ่งหรือเลนฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกรอ เทเบิลเทนนิส ในหองเรียน หรือ
          บริเวณอาคารตาง ๆ ใหเลนในที่ ที่จัดไวใหเทานั้น
          6.2 เมือ่ทําความสะอาดหองเรยีนหลังเลกิเรยีนเวลาเยน็แลวทกุคนตองออกจากหองเรยีน 
           ภายใน 16.40 น. แลวไปนั่งพักรอผูปกครองในบริเวณที่โรงเรียนจัดไวให
          6.3 ไมทําเสียงอึกทึกรบกวนชั้นเรียนอื่น ๆ ขณะที่กําลังเรียนอยู
          6.4 ไมปนหรือนั่งเรียนบนลูกกรงราวบันได ขั้นบันได เลนกันบนอาคารเรียน ปนชั้นบนหลังคาชายคา 
           ไตตามทอระบายนํ้า และบริเวณอื่น ๆ ที่กอใหเกิดอันตราย เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุแกนักเรียน
          6.5 การเดินบนอาคารเรียนใหเดินชิดซาย 

7.การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการออกนอกหองเรียนขณะที่มีการเรียนการสอน
          7.1 ในระหวางท่ีมชีัว่โมงการเรยีนการสอนนักเรยีนจะตองอยูในหองเรยีน 
           นกัเรยีนจะไปอยูในหองสมุด หองพยาบาล โรงอาหาร หรือในที่อื่นๆ 
           ไมไดเวนแต จะไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอน ในชั่วโมงนั้นเปนลายลักษณอักษร
          7.2 ถามีความจําเปนตองออกจากหองเรียน ใหขออนุญาตจากอาจารยผูสอน ไมควรลาออก
           จากหองเรียนในคาบแรกที่เขาหองตอนเชาและตอนหลังพักกลางวัน
          7.3 ในกรณีท่ีอาจารยไมอยูในหองเรียน ใหทุกคนอยูในหองดวยความเปนระเบียบเรียบรอย
          ไมสงเสียงหรือทําการใดๆ อันเปนการรบกวนหองเรียนขางเคียง ถามีความจําเปนตองออกนอกหอง
           ในขณะที่อาจารยไมอยู ใหแจงหัวหนาหองทราบ
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ระเบียบโรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม 

วาดวยเคร�่องแบบและการแตงกายของนักเร�ยน

School Regulations Concerning Student Uniform

เพ่ือใหระเบยีบโรงเรยีนวชิรวทิย เชยีงใหม วาดวยเคร่ืองแบบและการแตงกายของนกัเรยีนมคีวามเหมาะสมและสอดคลอง
กับสภาวการณปจจบุนั จึงไดออกระเบยีบไว ดังน้ี
 ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรียกวา “ระเบยีบโรงเรียนวชริวทิย เชียงใหม วาดวยเครือ่งแบบและการแตงกายของนกัเรยีน พ.ศ. 2551”
 ขอ 2 ระเบยีบน้ีใหบงัคบัใชตัง้แต วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบยีบโรงเรียนวชิรวทิย เชียงใหม ทีม่อียูเดมิ หรอืคาํสัง่อืน่ใด ทีข่ดัแยงกบัระเบยีบนี้ 
              ใหใชระเบยีบน้ีแทน
 ขอ 4 ใหฝายกิจการนักเรยีนเปนผูรักษาการ ตามระเบยีบนี ้ในกรรทีีม่ปีญหาเก่ียวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี้    
               ใหผูอาํนวยการเปนผูวนิิจฉยัช้ีขาด
 ขอ 5 เครือ่งแบบนักเรียน
เครือ่งแบบนกัเรยีนชาย
เครือ่งแบบนกัเรยีนอนบุาลชาย
 เสือ้ แบบเช้ิต ผาลายสก็อตขาวน้ําเงิน คอปกเช้ิตสีขาว ผาอกตลอด ชายเสือ้ตดิกระดมุแขนสัน้ ถงึขอศอกที่
หนาอกดานซายของเสือ้ปกโลโกโรงเรยีนดวยไหมสแีดง ทีห่นาอกขวาปก ชือ่ - สกลุ นกัเรยีนดวยไหมสีแดง
 กางเกง สน้ํีาเงินขาส้ัน ความยาวของกางเกงอยูระดบัเขา ขอบเอวใสยางยดื
 รองเทา - ถุงเทา รองเทาหนังหรือผาใบสีขาวแบบหุมสน หวัมนมแีถบคาด ไมมลีวดลาย ไมใชเชอืกผกู 
ถุงเทาสขีาวแบบสัน้ไมมลีวดลายหรือลายปก ไมมสีีอ่ืนปน
 ทรงผม ใหไวทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง ความยาวไมเกนิ 4 เซนตเิมตร

เครือ่งแบบนกัเรยีนชาย ชวงช้ัน 1 - ๔ 
 เสือ้เชิต้ แบบเช้ิตตัดดวยผาขาวเกลีย้งไมมลีวดลายและไมบาง ผาอกตลอด มสีาบทีอ่ก กวาง 3.4 เซนตเิมตร 
ตดิกระดมุสขีาวกลม มกีระเปาขนาดกวาง 8 - 12 ซม. ลึก 10 - 13 ซม. ทีด่านซายปกชือ่ นามสกลุ เหนอืกระเปา ปก
อักษร ว.ช. ดานขวาของเส้ือและเลขประจาํตัวใชเลขไทยปกดวยไหมสแีดงใตอกัษรยอ ว.ช. และขนาดของเสือ้พอดกีบัตวั 
ไมใหญรุมราม ดานหลงั     ไมมจีบี
 กางเกง สนีํา้เงิน ขาสัน้ ยาวเพียงเขา พนกลางสะบาหวัเขา ประมาณ 5 ซม. เมือ่ยนืตรง สวนกลางของขากางเกง
หางจากขา 8 - 12 ซม. ตามขนาดของขา ปลายขาพับเขาดานในกวาง 5 ซม. ผาสวนหนาใชซปิขนาดยอมซอนไวขางในเวลา
สวมใหสอดเส้ือลงในกางเกงใหเรียบรอย มกีระเปาตามแนวตะเขบ็ขางละ 1 ใบ (กระเปาตรง) มจีบีขางละ 3 จบี ไมมกีระเปา
หลงั มหีเูขม็ขดัเพือ่รอยเขม็ขดั
 เขม็ขดั ใหใชเขม็ขดัหนังสีดาํ กวางขนาด 3 - 4 ซม. ใชหวัเข็มขดัของโรงเรยีนมมุบน มเีขม็ขดัสอดรเูขม็ขดัเพยีง
เข็มเดยีวหามดดัปลายเขม็เปนชายธง เวลาคาดทบัตองอยูในกางเกง มปีลอกสเีดยีวกนักบัเข็มขัด  1 ปลอก
 รองเทา รองเทาหุมสนใตตาตุม ผูกเชือก หรือผาใบ สีดาํลวนรวมทัง้ขอบและพืน้รองเทาไมมลีวดลาย
 ถงุเทา   ถงุเทาไมเกินคร่ึงนอง สีขาวไมพบัปลาย 
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วาดวยเคร�่องแบบและการแตงกายของนักเร�ยน

School Regulations Concerning Student Uniform
   

เคร่ืองแบบนกัเรยีนหญงิ
เคร่ืองแบบนกัเรยีนอนบุาลหญงิ
 เสือ้และกระโปรง นักเรียนหญงิเส้ือและกระโปรงตดิกนั ตวัเสือ้ทาํจากผาขาวเกลีย้ง ไมบาง คอปกบวั ลาย 
สก็อตขาวนํา้เงนิ แขนสัน้ถงึขอศอก ผาตลอดติดกระดมุ ตัวเส้ือเยบ็ตดิขอบทีห่นาอกดานซายของเสือ้ปกโลโกโรงเรยีนดวย
ไหมสแีดง ทีห่นาอกขวาปกช่ือ สกุล นักเรียนดวยไหมสีแดง ตวัเส้ือตดิกบัประโปรงลายสกอ็ตขาว นํา้เงนิยาวคมุเขา 
 รองเทา-ถงุเทา รองเทาหรือผาใบสีขาวแบบหุมสน หวัมนมแีถบคาด ไมมลีวดลาย ไมใชเชือกผกู-ไมใชรองเทา
คัทช ูและถงุเทาสขีาวแบบส้ันไมมลีวดลายหรือลายปก ไมมสีีอ่ืนปน
 ทรงผม นกัเรียนหญงิผมยาวรวบ หรือถักเปยใหเรียบรอย รดัดวยรดัสดีาํและใชรบิบิน้เนือ้เรยีบไมมลีวดลาย 
กําหนด 3 ส ีดาํ ขาว นํา้เงิน นักเรียนหญงิผมส้ัน ไวผมมา ตองมคีวามยาวไมเกนิคิว้

เคร่ืองแบบนกัเรยีนหญงิ ชวงช้ันที ่1 
 เสือ้ ผาขาวเกลีย้งไมบาง คอปกติดคอปลายเขม็มนเลก็นอยตวัเสือ้ผาอกตลอด ตดิกระดุมสขีาว 4 เมด็                        
แขนเสือ้สัน้ธรรมดาเหนอืศอก
 โบวผกูคอ สกีรมทาใชผากวาง 2 ซม. ยาวประมาณ 2 นิว้ 2 ชัน้ เยบ็แขนกบัตะเข็บ  ผกูเปนโบวสาํเร็จตดิทีค่อเสือ้
 เขม็ขดั สกีรมทา ใชผาสองช้ัน เยบ็แบบกลับตะเขบ็ กวางประมาณ 3 ซม. ยาวกวารอบเอวเลก็นอย ตดัปลาย
แหลมพองาม หวัเขม็ขดักลมสีขาว ทาํดวยพลาสตกิ
 กระโปรง สนีํา้เงนิ ตดัแบบเส้ือ กระโปรงตดิกนั คอเสือ้กลมกวางและลกึทัง้ขางหนาและขางหลงั แขนสัน้                 
บาเปนเปนแบบเสือ้กัก๊ ใชผายาวตลอดจากบาลงมาจนถงึปลายกระโปรง เจยีนตอนทีเ่ปนตวัเสือ้ใหเลก็ขนาดพอดจีะเปน
ตัวเสือ้ไมคบัหรอืหลวมเกนิไป แลวคอย ๆ บายผายเปนกระโปรงเยบ็แบบกระโปรงเขารปูตรงเอวเลก็นอยไมคบัหรอืพอดี
เอวจนเกนิไป เพราะจะทาํใหสวมลําบาก สองขางเอวทาํหูสําหรับรอยเขม็ขดัยาวปดเขา

เคร่ืองแบบนกัเรยีนหญงิ ชวงช้ันที ่2
 เสือ้ (ชวงชัน้ที ่2-3) ผาขาวเกล้ียงไมบาง คอปกบวั ผูกโบว ผาตลอด ตดิกระดมุ สขีาวเสนผาศูนยกลาง 1 ซม. 
แขนยาวถึงศอก เอวจ้ําและมจีีบเล็กนอย มผีาประกอบ ปลายเอว และจบัจบียาวลงมา 2 นิว้ ดนขวาของเสือ้และเลขประจาํ
ตัวใชเลขไทยปกดวยไหมสแีดงใตตัวอักษรยอ ว.ช ขนาดของเส้ือ ตองพอดกีบัตวั ไมใหญรุมราม หรอืคบัตวั ดานหลงัเสือ้
ไมมจีบี 
 กระโปรง สนีํา้เงิน มจีบีขางละ 3 จบี หนัจีบออกดานขางทัง้ซายและขวารบีหางกนัพอสมควรทัง้ดานหนาและ
ดานหลงั ยาวปดเขาลงประมาณ 2 นิว้ เปนอยางนอย 
 รองเทา-ถงุเทา รองเทาหนังสีดําแบบหุมสน หวัมน มสีายรดัรองเทา ไมมลีวดลายและหลงัสขีาวแบบสัน้ไมมี
ลวดลาย ลายปกหรอืมสีอีืน่ปน และถงุเทาสีขาวแบบส้ันไมมลีวดลายหรอืลายปก ไมมสีีอืน่

เครื่องแบบนักเรียนหญิง  ชวงชั้นที่  ๓ – 4
เสื้อ  (ชวงชั้นที่  3 )  ผาขาวเกลี้ยงไมบาง  
คอปกบัว  ผูกเปนโบว  ผาตลอด  ติดกระดุม สีขาวเสนผาศูนยกลาง 1 ซม. แขนยาวถึงขอศอก เอวจํ้าและมีจีบเล็ก
นอย มีผาประกอบ ปลายเอว และจับจีบยาวลงมา 2 นิ้ว ดานขวาของเสื้อและเลขประจําตัวใชเลขไทยปกดวยไหม
สีแดงใตตัวอักษรยอ ว.ช.ม. ขนาดของเสื้อตองพอดีกับตัว ไมใหญรุมราม หรือคับตัว ดานหลังเสื้อไมมีจีบ
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เสื้อ  (ชวงชั้นที่  4)  ผาขาวเกลี้ยงไมบาง คอเชิ้ตผาอกตลอด 
ติดกระดุมสีขาว เสนผาศูนยกลาง 1 ซม. แขนยาวถึงขอมือ 
เจาะกระดุม เพื่อขัดดุมตางหาก 1 ดุม ที่หนาอกซายมีกระเปา 
เหนือกระเปา ชื่อนามสกุล  ดานขวาของเสื้อปกอักษรยอ ว.ช.ม. ขนาดของเสื้อตองพอดีกับตัว  ไมใหญ  รุมราม
หรือคับรัดรูป  
เวลาสวมไมสอดชายเสื้อไวในกระโปรง  ที่คอผูกเนคไทสีนํ้าเงิน  
เวลายืนเนคไทจะอยูสูงกวาหัวเข็มขัดไมเกิน 8 ซม.
นักเรียนระดับมัธยมตอนปลายใหติดเครื่องหมายเข็มกลัดเครื่องหมายของโรงเรียน เหนืออักษรยอ ว.ช.ม.
กระโปรง  สีนํ้าเงิน  มีจีบขางละ 3 จีบ  หันจีบออกดานขางทั้งซายและขวาจีบหางกันพอสมควรทั้งดานหนาและ
ดานหลัง ยาวปดเขา ลงประมาณ 2 นิ้ว เปนอยางนอย
เข็มขัด  (เฉพาะนักเรียนชวงชั้นที่ 4)  ใหใชหนังเข็มขัดหนังสีดํา กวางขนาด  3 – 4 ซม. ใชหัวเข็มขัดของโรงเรียน
มุมบน
มีเข็มสําหรับสอดรูเข็มขัดเพียงเข็มเดียว หามตัดปลายเข็มขัด
เปนชายธง เวลาคาดทับกระโปรงตองอยูบริเวณขอบกระโปรง 
มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก
รองเทา – ถุงเทา รองเทาหนังสีดําแบบหุมสน หัวมน  มีสายรัดหลังเทา  ไมมีลวดลายและถุงเทาสีขาวแบบสั้นไมมี
ลวดลาย ลายปกหรือมีสีอื่นปนและเปนถุงเทาแบบที่โรงเรียนกําหนดใหสวมไวเทานั้น

ขอ 6 ทรงผม
 6.1 นกัเรยีนชาย ใหไว ทรงนักเรียนหรือรองทรงสูงยาวไมเกนิ 4 เซนตเิมตร ดานขางและดานหลงัตดัเรยีบ               
                     ไมใหไวจอน ไมไวหนวดเครา ไมเปลีย่นสีผม ไมใสน้ํามนั,เยล หรอืฉดีสเปรยผม
 6.2 นกัเรยีนหญงิ 
  6.2.1 ความยาวของผมจรดปกเส้ือพอดี ปลายผมยาวเสมอกัน ถายาวเกนิกวานีใ้หตดัหรอื
                            รวบใหเรียบรอยดวยยางรัดสีดําเทาน้ันและใชรบิบิน้เนือ้เรยีบ ไมมลีวดลาย
                            กวางไมเกิน 1 น้ิว กําหนด 2 สี  เทาน้ัน คอื สขีาว นํา้เงนิ ผูกผมทีร่วบไว หรอืสายรดัผม
                            หรอืกํามะหยีท่กุสี
             6.2.2 กิบ๊ทีใ่ชตดิผมตองมีขนาดเลก็ สดํีาลวน และตองใชเพือ่กิบ๊ผมตกลงและไมใชหลายอนั
                             จนดเูปนเครือ่งประดับ
           6.2.3 หากไมไวผมมาตองมคีวามยาวไมเกินระดบัคิว้
            6.2.4 ไมใหฉดีสเปรย หรือใสเยลใหผมแขง็ และหามยกผมดานหนาสงู
           6.2.5 หามซอยผมส้ัน ยอมหรือกัดสีผม
            6.2.6 หามทาํทรงผมแปลก เชน ถกัเปยหลายอนัศรีษะ ผมตรงกลางตดัสัน้และตดัตรง 
                            ผมทีม่จีอนยาวกวาสวนอื่น ผมสองขางยาวไมเทากันสวนทายทอยไวยาว
                       คลายหางเตา หรือไวผมแบบอื่น ๆ ที่ขัดตอบุคลิกภาพของการเปนนักเรียนที่ดี

ขอ 7 การแตงกายของนกัเรยีน 
 7.1 เสือ้ ใหอยูในขอบกระโปรงหรือกางเกง หามดึงออกมาคลมุเข็มขดัหรอืปลอยใหหลดุลุยออกนอกกางเกง
หรือกระโปรงตองตดิกระดมุ ใหครบทกุเมด็ยกเวนกระดมุคอเส้ือในของนกัเรยีนชาย นกัเรยีนหญงิตองใสเสือ้ทบัชัน้ในทกุ
คร้ังใหเรยีบรอย
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              7.2 กางเกงตองใสใหขอบอยูทีเ่อว หามไมใหดงึมาหอยอยูทีส่ะโพก
 7.3 กระโปรงตองใสใหขอบอยูทีเ่อว และหามพับขอบอยางเดด็ขาด
 7.4 เขม็ขดั ตองใสทกุคร้ังทีแ่ตงชุดนักเรียน บนเขม็ขดัหามตดิสติก๊เกอร หรือนาํวัสดอ่ืุนใดมาประกอบหามใส
เข็มขัดอืน่นอกจากเข็มขัดของโรงเรียนเทาน้ัน
 7.5 ถงุเทาโรงเรียนวชิรวทิย เชียงใหม
 7.6 รองเทา หามใสรองเทาลักษณะเหยยีบสนรองเทา
 7.7 ตางห ูอนุญาตใหเฉพาะนักเรียนหญงิทีเ่จาะหใูสตางหเูพือ่ปองกนัรหูอูดุตนัขางละเพยีง 1 รเูทานัน้ตางหู
ท่ีใชเปนตางหกูลมอนัเดยีว ไมมลีวดลาย ขนาดเสนผานศนูยกลางไมเกนิ 0.25 ซม. นกัเรยีนชายทุกคนไมอนญุาตใหเจาะ
ห,ู เจาะคิว้ หรอืลิน้ ระเบดิห ูหามใสตางหู
 7.8 สายสรอย อนุญาตใหใสสําหรับนักเรียนทีต่องการมพีระหรอืสญัลกัษณทางศาสนาตดิตวัไวและตองใหมี
ความยามพอสมควรทีจ่ะซอนพระไวไมใหมองเหน็ สายสรอยทาํดวยเงนิ นาค หรอืสแตนเลส เทานัน้
 7.9 แหวน ไมอนุญาตใหใสแหวนทกุชนิด
 7.10 นาฬกา รปูและสายนาฬกาตองเปนแบบสุภาพ หามใชนาฬกาแบบแฟนซี ทีห่นาปดมสีสีนัลวดลาย หรอื
รูปเรือนและขนาดทีผ่ดิจากนาฬกาทัว่ไป หรือนาฬกาทีส่อแสดงความฟุมเฟอยในการใชงาน 
 7.11 แวนตา ถาตองใสแวนตาตองใชกรอบสีสุภาพ แบบและรปูทรงสภุาพตามลกัษณะของนกัเรยีน ถาใช
คอนแทคเลนสใหใชสธีรรมชาติของดวงตาเทาน้ัน
7.12 สรอยขอมอื ไมอนญุาตใหสวมสรอยขอมอื สรอยขอเทา หรือวสัดอุืน่ทีเ่ปนเครือ่งประดบั
 7.13 ของมคีาทกุชนิดและเคร่ืองประดับ นอกเหนือจากทีร่ะบมุาขางตนไมใหนาํมาโรงเรยีนโดยเดด็ขาด
                       ถาหากสญูหายโรงเรียนจะไมรับผิดชอบทกุกรณี
  7.14 เลบ็มอื นักเรียนทกุคนตองตัดเล็บส้ัน สะอาด ไมเคลอืบ, เพนท หรอืทาสเีลบ็

7.13 ของมีคาทุกชนดิและเคร่ืองประดบั นอกเหนือจากทีร่ะบมุาขางตนไมใหนํามาโรงเรยีนโดยเด็ดขาด

ขอ 8 เครือ่งแบบพลศกึษา ใหใชเฉพาะวันทีมี่การเรยีนพลศกึษาเทานัน้
 8.1 เสือ้ ใชเส้ือยดืคอวี มปีก แขนส้ันสีขาวนํา้เงินลายทาง มตีราโรงเรยีนตดิทีห่นาอกดานซาย (ตามแบบที่
โรงเรียนจดัไวให) ชายเสือ้ตองเก็บไวในกางเกงใหเรียบรอย
 8.2 กางเกง ใหกางเกงวอรมขายาวสีน้ําเงิน เอวรัด มแีถบเสนสขีาวแถบเดยีวกนัทัง้  สองขาง ปลายขาปลอย 
(ตามแบบทีโ่รงเรยีนจดัไวให)
 8.3 ถงุเทา ใชถงุเทาสีขาวลวน ไมมลีวดลาย
 8.4 รองเทา ผาใบสขีาว หุมสนแบบผกูเชอืก ทีไ่มมสีหีลายสแีละลวดลายใดๆ (หามใชรองเทาผาใบกบัชดุนกัเรยีน)
ขอ 9 เสือ้กนัหนาว กาํหนดใหนกัเรยีนทกุคนสวมเสือ้กนัหนาวของโรงเรยีนวนัจนัทร , พธุ และ วนัศกุร และในวนั
องัคาร และ พฤหสับด ีอนญุาตใหใชเสือ้กันหนาวอืน่ได ไมอนญุาตใหใชเสือ้ผายนีส หรอืเสือ้เชิต้แขนยาว และเสือ้ที่
ไมใชเสือ้กนัหนาว
ขอ 10 กระเปาหนงัสอืเรยีน ใหใชกระเปาของโรงเรยีนเทานัน้
ขอ 11 เครือ่งแบบลกูเสอื และผูบาํเพ็ญประโยชนปฏบิตัติาม ระเบยีบ การแตงกาย  ของลกูเสอื และผูบาํเพญ็ประโยชน
อยางเครงครดั
ขอ 12 นกัเรยีนทีฝ่าฝนระเบียบนีท้างโรงเรยีนจะยึดของทีผิ่ดระเบยีบไวทีห่องกจิการนกัเรยีนและฝายกจิการนักเรยีน
จะแจงใหผูปกครองมาตดิตอรบัของคนืภายใน7 วัน และนกัเรยีนจะถกูลงโทษตามระเบยีบของโรงเรยีนวาดวยการ
ลงโทษนกัเรยีน พ.ศ. 2552
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คูมือนักเร�ยนและผูปกครอง

โรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม

เครื่องแบบนักเรียนชาย

เครื่องแบบนักเรียนชาย CESP เครื่องแบบนักเรียนหญิง CESP

เครื่องแบบนักเรียนหญิง

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล
ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - นามสกุล
ภาษาอังกฤษ

ชื่อ-นามสกุล

ชุดกระโปรงตัวเสื้อสีขาว
ปกเสื้อลายสก็อต

ชุดกระโปรงตัวเสื้อสีขาว
ปกเสื้อลายสก็อต

เสื้อเชิ๊ตลายสกอต
ปกเสื้อสีขาว

เสื้อเชิ๊ตลายสกอต
ปกเสื้อสีขาว

กางเกงสีนํ้าเงิน

กางเกงสีนํ้าเงิน

ตราโรงเรียน

ปกโลโก CESP
ปกโลโก CESP

ตราโรงเรียน

ถุงเทาของโรงเรียน

ถุงเทาของโรงเรียน
ถุงเทาของโรงเรียน

ถุงเทาของโรงเรียน

รองเทาหนัง สีดํา

รองเทาหนัง สีดํา รองเทาหนัง สีดํา

รองเทาหนัง สีดํา

ตัวอยางเคร�่องแบบและเคร�่องแตงกายนักเร�ยนระดับอนุบาล

Uniform Of Wachirawit Chiang Mai School (Kindergarten)

เสื้อ CESP

กระโปรงสีนํ้าเงิน

ถุงเทาโรงเรียน

รองเทาผาใบสีขาว

เสื้อ CESP

กางเกงสีนํ้าเงิน

ถุงเทาโรงเรียน

รองเทาผาใบสีขาว

เครื่องแบบนักเรียน CESP
ระดับอนุบาล

เครื่องแบบนักเรียน CESP
ระดับอนุบาล

WACHIRAWIT
ชื่อ-นามสกุล

เสื้อเชิ๊ตลายสกอต
ปกเสื้อสีขาว

WACHIRAWITกางเกงสีนํ้าเงินWACHIRAWITWACHIRAWITตราโรงเรียนWACHIRAWIT
ถุงเทาของโรงเรียนถุงเทาของโรงเรียน

รองเทาหนัง สีดํา

WACHIRAWIT
ชื่อ-นามสกุลชื่อ-นามสกุล

ชุดกระโปรงตัวเสื้อสีขาว
ปกเสื้อลายสก็อต

ชุดกระโปรงตัวเสื้อสีขาว
ปกเสื้อลายสก็อต

ชุดกระโปรงตัวเสื้อสีขาว

ตราโรงเรียนWACHIRAWITตราโรงเรียนWACHIRAWIT
ถุงเทาของโรงเรียนถุงเทาของโรงเรียน

รองเทาหนัง สีดํา

เครื่องแบบนักเรียนชาย CESP

ชื่อ - นามสกุล
ภาษาอังกฤษ

เสื้อเชิ๊ตลายสกอต
ปกเสื้อสีขาว

กางเกงสีนํ้าเงิน

ปกโลโก CESP

ถุงเทาของโรงเรียน

รองเทาหนัง สีดํา

ชื่อ - นามสกุล
ภาษาอังกฤษ

ชุดกระโปรงตัวเสื้อสีขาว
ปกเสื้อลายสก็อต

ชุดกระโปรงตัวเสื้อสีขาว
ปกเสื้อลายสก็อต

ชุดกระโปรงตัวเสื้อสีขาว

ปกโลโก CESP

ถุงเทาของโรงเรียน

รองเทาหนัง สีดํา

เสื้อ CESP

กางเกงสีนํ้าเงิน

ถุงเทาโรงเรียน

รองเทาผาใบสีขาว

เสื้อ CESP

กระโปรงสีนํ้าเงิน

ถุงเทาโรงเรียน

รองเทาผาใบสีขาว
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คูมือนักเร�ยนและผูปกครอง

โรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม  

ตัวอยางเคร�่องแบบและเคร�่องแตงกายนักเร�ยนระดับอนุบาล

Uniform Of Wachirawit Chiang Mai School (Kindergarten)

ตัวอยางเคร�่องแบบและเคร�่องแตงกายนักเร�ยนระดับอนุบาล

Uniform Of Wachirawit Chiang Mai School (Kindergarten)

Schoolเครื่องแบบชุดพื้นเมือง

เครื่องแบบชุดจีน

เครื่องแบบชุดทัศนศึกษา

เครื่องแบบชุดนอน

เครื่องแบบชุดพละ

เครื่องแบบชุดปฏิบัติธรรม

CHIANGMAI
School

CHIANGMAI
School

CHIANGMAI
School

เครื่องแบบชุดพละ

CHIANGMAI
เครื่องแบบชุดปฏิบัติธรรม

CHIANGMAI
SchoolSchool

CHIANGMAI
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คูมือนักเร�ยนและผูปกครอง

โรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม

อักษร ว.ช.ม.
เลขประจําตัวเลขไทย

กระโปรงสีนํ้าเงิน

เสื้อคอปกบัว 
ผูกปนบัวผาตลอด

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ถุงเทาโรงเรียน
รองเทาหนัง สีดําลวน

เครื่องแบบนักเรียนหญิง
(ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6)

ตัวอยางเคร�่องแบบและเคร�่องแตงกายนักเร�ยนระดับประถมศึกษา

Uniform Of Wachirawit Chiang Mai School (Primary)

WACHIRAWITWACHIRAWIT
อักษร ว.ช.ม.

เลขประจําตัวเลขไทย

ปกอักษร ว.ช.ม.
เลขประจําตัวเลขอารบิก 

ดานขวา

โบวผูกคอ

อักษร ว.ช.ม.
เลขประจําตัวเลขไทย

อักษร ว.ช.ม.
เลขประจําตัวเลขไทย

กระโปรงสีนํ้าเงิน
ตัวเสื้อ-กระโปรงติดกัน

กระโปรงสีนํ้าเงิน
ตัวเสื้อ-กระโปรงติดกัน

เสื้อเชิ๊ตคอตั้ง
ผาขาวเกลี้ยง

เสื้อเชิ๊ตคอตั้ง
ผาขาวเกลี้ยง

เสื้อคอปกบัว 
ติดคอปลายบน
ผาขาวเกลี้ยง

เสื้อคอปกบัว 
ติดคอปลายบน
ผาขาวเกลี้ยง

เข็มขัดผาสีกรมทา
หัวกลมพลาสติก

เข็มขัดผาสีกรมทา
หัวกลมพลาสติก

ปกชื่อ-นามสกุลนักเรียน
ภาษาไทยและอังกฤษ

ปกชื่อ-นามสกุลนักเรียน
อังกฤษ

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน
ภาษาไทยและอังกฤษ

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน
ภาษาอังกฤษ

เข็มขัดหนังสีดํา
หัวเข็มขัดโรงเรียน

เข็มขัดหนังสีดํา
หัวเข็มขัดโรงเรียน

กางเกงสีนํ้าเงิน

กางเกงสีนํ้าเงิน

ถุงเทาโรงเรียน

ถุงเทาโรงเรียน

ถุงเทาโรงเรียน
รองเทาหนัง สีดําลวน

ถุงเทาโรงเรียน
รองเทาหนัง สีดําลวน

รองเทา สีดําลวน

รองเทา สีดําลวน

เครื่องแบบนักเรียนชาย
(ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6)

เครื่องแบบนักเรียนชาย CESP
(ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3)

เครื่องแบบนักเรียนหญิง CESP
(ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3)

เครื่องแบบนักเรียนหญิง
(ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3)

โบวผูกคอ
ลายสกอตสีแดง

เน็คไทลายสกอต
สีแดง

ปกอักษร ว.ช.ม.
เลขประจําตัวเลขอารบิก 

ดานขวา

เสื้อเชิ๊ตคอตั้ง
ผาขาวเกลี้ยง

ปกชื่อ-นามสกุลนักเรียน
เข็มขัดหนังสีดํา

หัวเข็มขัดโรงเรียนหัวเข็มขัดโรงเรียน

กางเกงสีนํ้าเงิน

ถุงเทาโรงเรียน

รองเทา สีดําลวน

เน็คไทลายสกอต

อักษร ว.ช.ม.
เลขประจําตัวเลขไทย

กระโปรงสีนํ้าเงิน
ตัวเสื้อ-กระโปรงติดกัน

เสื้อคอปกบัว 
ติดคอปลายบน
ผาขาวเกลี้ยง

เข็มขัดผาสีกรมทา
หัวกลมพลาสติก

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน
ภาษาอังกฤษ

ถุงเทาโรงเรียน
รองเทาหนัง สีดําลวน

ถุงเทาโรงเรียน
รองเทาหนัง สีดําลวน

ถุงเทาโรงเรียน

โบวผูกคอ
ลายสกอตสีแดง

โบวผูกคอ
ลายสกอตสีแดง

โบวผูกคอเสื้อเชิ๊ตคอตั้ง
ผาขาวเกลี้ยง

ปกชื่อ-นามสกุลนักเรียน

เสื้อคอปกบัว 
ติดคอปลายบน
ผาขาวเกลี้ยง

เข็มขัดผาสีกรมทา
หัวกลมพลาสติก

ชื่อ-นามสกุลนักเรียน
ภาษาอังกฤษ

เครื่องแบบลูกเสือสํารอง
(ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3)

ผาผูกคอ สีโรงเรียน

หมวกลูกเสือ 
พรอมตราหนาหมวก

เครื่องหมาย
ลูกเสือสํารอง

กางเกงสีนํ้าเงิน

เชือก

ปายชื่อโรงเรียน

ชื่อ-นามสกุลไทย

เข็มขัดหนังสีนํ้าตาล
หัวเข็มขัดลูกเสือ

ถุงเทาโรงเรียน

รองเทาสีดําลวน

อักษร ว.ช.ม.
เลขประจําตัวเลขไทย

เครื่องแบบนักเรียนหญิง CESP
(ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3)

ผาผูกคอ สีโรงเรียน

หมวกลูกเสือ 
พรอมตราหนาหมวก

หมวกลูกเสือ 
พรอมตราหนาหมวก

หมวกลูกเสือ 

เครื่องหมาย
ลูกเสือสํารอง

กางเกงสีนํ้าเงิน

เชือก

ปายชื่อโรงเรียน

ชื่อ-นามสกุลไทย

เข็มขัดหนังสีนํ้าตาล
หัวเข็มขัดลูกเสือ

ถุงเทาโรงเรียน

รองเทาสีดําลวน

อักษร ว.ช.ม.
เลขประจําตัวเลขไทยเลขประจําตัวเลขไทย

เครื่องแบบลูกเสือสํารอง
(ระดับประถมศึกษาปที่ ๑-๓)
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โรงเร�ยนวช�รว�ทย เช�ยงใหม  

เสื้อ ESP เสื้อ ESP

กางเกงนักเรียน
กระโปรงนักเรียน

ถุงเทาโรงเรียน
ถุงเทาโรงเรียน

รองเทาผาใบสีขาว รองเทาผาใบสีขาว

เครื่องแบบนักเรียน ESP

เครื่องแบบเทควันโด

เสื้อ CESP

กระโปรงนักเรียน

ถุงเทาโรงเรียน

รองเทาผาใบสีขาว

เครื่องแบบนักเรียน CESP
ระดับประถมศึกษา

เสื้อ CESP

กางเกงนักเรียน

ถุงเทาโรงเรียน

รองเทาผาใบสีขาวCHIANGMAI

เสื้อ ESP

กระโปรงนักเรียน

ถุงเทาโรงเรียน

CHIANGMAIรองเทาผาใบสีขาวCHIANGMAICHIANGMAI

เสื้อ ESP

กางเกงนักเรียน

ถุงเทาโรงเรียนถุงเทาโรงเรียน

CHIANGMAI
ถุงเทาโรงเรียน

CHIANGMAICHIANGMAIรองเทาผาใบสีขาวCHIANGMAICHIANGMAICHIANGMAICHIANGMAI

เสื้อ CESP

กางเกงนักเรียน

ถุงเทาโรงเรียน

รองเทาผาใบสีขาวCHIANGMAI
SchoolSchool

เครื่องแบบชุดพื้นเมือง

CHIANGMAI
School

เครื่องแบบนักเรียน CESPเครื่องแบบนักเรียน CESPCHIANGMAIเครื่องแบบนักเรียน CESPCHIANGMAI
ระดับประถมศึกษาระดับประถมศึกษา

SchoolSchoolSchoolSchool
ระดับประถมศึกษา

School

เครื่องแบบเทควันโด

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุนเล็ก
(ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6)

หมวกปก

เครื่องหมายลูกเสือแหงชาติ ผาพันคอตามภาค
ติดเครื่องหมายจังหวัด

เข็มขัดหนังสีนํ้าตาล
หัวเข็มขัดลูกเสือ

รองเทาสีนํ้าตาล

ถุงเทาสีกากีไมพับ

ชุดเครื่องแบบสีกากี

ชื่อ - นามสกุล

ปายชื่อโรงเรียน

เครื่องแบบผูบําเพ็ญประโยชน
(ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6)

ถุงเทาโรงเรียน

รองเทาหนังสีดําลวน

หมวกเบเร สีกรมทา
มีตราผูบําเพ็ญประโยชน

อยูดานหนา

ปายชื่อโรงเรียน

ผาผูกคอสามเหลี่ยม
มีตราผูบําเพ็ญประโยชน
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ตัวอยางทรงผมตามระเบียบ
Hair Model of Wachirawit School

WACHIRAWITWACHIRAWITWACHIRAWITWACHIRAWITWACHIRAWITWACHIRAWITWACHIRAWITWACHIRAWITWACHIRAWITWACHIRAWIT

ทรงผมนักเรียนชาย
(ระดับประถมศึกษาปที่ 1- มัธยมศึกษาปที่ 3)

ทรงผมรองทรงสูง

ทรงผมนักเรียนชาย
(มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6) 

ทรงผมรองทรงสูง

ทรงผมนักเรียนหญิง
(ระดับประถมศึกษาปที่ ๑ - ประถมศึกษาปที่ ๖)

ทรงผมถักเปย และ ผูกโบวสีขาว ทั้ง 2 ขาง
และ (ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3) 

ผูกโบวสีนําเงิน ทั้ง 2 ขาง

ดานขาง         ดานหนา ดานขาง         ดานหนา ดานขาง         ดานหนาดานขาง         ดานหนา

ทรงผมนักเรียนหญิง
(มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6)

ทรงผม รวบผมและผูกดวยโบวสีขาว

ทรงผมนักเรียนหญิง
(ประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาป 6)

ทรงผม ตัดสั้นเสมอกัน ไมซอยผม ยาวลงมา
จากติ่งหู 3 เซนติเมตร

ดานขาง         ดานหนา ดานขาง               ดานหนา
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เครื่องแบบเสื้อกันหนาว
(ระดับประถมศึกษา)      

CHIANGMAICHIANGMAI
School

CHIANGMAI
SchoolSchool

เครื่องแบบเสื้อกันหนาว
 (ระดับมัธยมศึกษา)    

(ระดับประถมศึกษา)      (ระดับประถมศึกษา)      (ระดับประถมศึกษา)      
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โรง เร ี ยนวช ิ รว ิทย   เช ียงใหม 

WACHIRAWITWACHIRAWITWACHIRAWITWACHIRAWIT
เสื้อเชิ๊ตคอตั้ง
ผาขาวเกลี้ยง

อักษร ว.ช.ม.
เลขประจําตัวเลขไทย

อักษร ว.ช.ม.
เลขประจําตัวเลขไทย

เสื้อคอปกบัว
ผูกเปนโบว ผาตลอด

ปกชื่อ - นามสกุล
นักเรียนภาษาไทย

กระโปรงสีนํ้าเงิน

ถุงเทาของโรงเรียน

รองเทาหนังสีดําลวน

ปกชื่อ - นามสกุล
นักเรียนภาษาไทย

เข็มขัดหนังสีดํา
หัวเข็มขัดโรงเรียน

กางเกงสีนํ้าเงิน

ถุงเทาของโรงเรียน

รองเทา สีดําลวน

ตัวอยางเคร�่องแบบและเคร�่องแตงกายของนักเร�ยน ระดับมัธยม
Uniform of Wachirawit ChiangMai Secondary School

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

WACHIRAWITWACHIRAWITWACHIRAWITWACHIRAWIT
เสื้อเชิ๊ตคอตั้ง
ผาขาวเกลี้ยง

เสื้อคอปกคอตั้ง
ติดกระดุมบน
ผูกเนคไทสีนํ้าเงิน

เข็มตราโรงเรียน

เข็มตราโรงเรียน

อักษร ว.ช.ม.
เลขประจําตัวเลขไทย อักษร ว.ช.ม.

เลขประจําตัวเลขไทย

ถุงเทาของโรงเรียน

รองเทา สีดําลวน

ปกชื่อ - นามสกุล
นักเรียนภาษาไทย

ปกชื่อ - นามสกุล
นักเรียนภาษาไทย

เข็มขัดหนังสีดํา
หัวเข็มขัดโรงเรียน

เข็มขัดหนังสีดํา
หัวเข็มขัดโรงเรียน

กางเกงสีนํ้าเงิน

ถุงเทาของโรงเรียน

รองเทาหนัง สีดําลวน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมวกทรงออน
สีเลือดหมู

ผาพันคอ

อินทรธนู
สีแดงเลือดหมู

เข็มขัดหนังสีนํ้าตาล
หัวเข็มขัดลูกเสือ

รองเทาสีนํ้าตาล

ชื่อ - นามสกุล
ชั้นมัธยมศึกษา

ปายชื่อพื้นสีเลือดหมู
ตัวอักษรสีเหลือง

ปายชื่อโรงเรียน

ชุดเครื่องแบบสีกากี

พูสีเลือดหมู

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุนใหญ
(ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3)

ถุงเทาสีกากี

ผาพันคอผาพันคอ

อินทรธนู
สีแดงเลือดหมู
อินทรธนู
สีแดงเลือดหมู
อินทรธนู

เข็มขัดหนังสีนํ้าตาล
หัวเข็มขัดลูกเสือ

ถุงเทาของโรงเรียน

รองเทาหนังสีดําลวน

หมวกเบเรต สีกรมทา
มีตราผูบําเพ็ญประโยชน

อยูดานหนา

ปาย บพ.ไทย 
ภาษาไทยอยูดานบน
ภาษาอังกฤษอยูดานลาง

ผาพันคอสามเหลี่ยม
มีตราผูบําเพ็ญประโยชน

เครื่องหมายประจําหมู

กระโปรงนักเรียนสีกรมทา

เข็มขัดหนังสีดํา
หัวเข็มขัดตรา
ผูบําเพ็ญประโยชน

เสื้อเชิ๊ตสีฟาอมเทาแขนสั้น
มีกระเปาที่อกซาย

เข็มองคการโลก

ปายชื่อโรงเรียน

เครื่องแบบผูบําเพ็ญประโยชน
(ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3)
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WACHIRAWIT CHIANG MAI SCHOOL
www.wachirawit.ac.th

CHIANGMAI
School

CHIANGMAI

เครื่องแบบชุดพละเครื่องแบบชุดพละเครื่องแบบชุดพละเครื่องแบบชุดพื้นเมืองเครื่องแบบชุดพื้นเมือง

CHIANGMAI
SchoolSchool

เครื่องหมายสังกัดกรม
รักษาดินแดนเครื่องหมายสังกัดกรม

รักษาดินแดน

เครื่องหมายชั้นป

เครื่องหมายจังหวัด

เสื้อคอเปดสีกากี
     แกมเขียว

กางเกงขายาวสีกากี
แกมเขียวแบบฝก

 รองเทาสูง
ครึ่งนองสีดํา

หมวกทรงออน
สีกากีแกมเขียว

เครื่องหมายสถาน
ศึกษาวิชาทหาร

ปายชื่อ - นามสกุล

เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
(ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6)

CHIANGMAICHIANGMAICHIANGMAI
เสื้อคอเปดสีกากีเสื้อคอเปดสีกากีเสื้อคอเปดสีกากี
     แกมเขียว     แกมเขียว     แกมเขียว

CHIANGMAICHIANGMAI
เครื่องหมายสังกัดกรม

รักษาดินแดน

เครื่องหมายชั้นปเครื่องหมายชั้นป

CHIANGMAIกางเกงขายาวสีกากีCHIANGMAI
แกมเขียวแบบฝก

CHIANGMAI
     แกมเขียว
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