ระเบียบโรงเรียนสิรินธรว่าด้วยแนวปฏิบตั ขิ องนักเรียน
โรงเรียนสิรินธร พ.ศ. 2562
ระเบียบโรงเรียนสิรินธรว่าด้วยการปกครองนักเรียน
โรงเรียนสิรินธร พ.ศ. 2562

งานกิจการนักเรียน
กลุม่ บริหารทัว่ ไป

โรงเรียนสิรินธร อาเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

นายภัทรพล หมวกเหล็ก
รองผู้อานวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

นายประเสริฐ พิศสมัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
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ตราสัญลั...........................
กษณ์โรงเรียนสิรนิ ธร

เอกลัก..........................................................................................................................................................
ษณ์โรงเรียน (Uniqueness)
:
สะอาด ร่มรื่น (Clean - Green)
อัตลักษณ์โรงเรียน (Identity)
สีประจาโรงเรียน (School Colors)

:
ยิ้มง่าย ไหว้สวย
(Smile Effortlessly Wai Gracefully)
:

ขาว - แดง (White and Red)

คติธรรม (Doctrine)
ปญฺญา หิ เสฏฐา กุสลา วทนฺติ (ปราชญ์ ยกย่องว่า ปัญญาประเสริฐที่สุด)
School Philosophy : Wisdom is admired by Philosophers
วิสยั ทัศน์ (Vision)
“โรงเรียนสิรินธร สร้างบุคคลมีคุณธรรม นาความรู้เชิดชูความเป็นไทย
ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
“ Sirindhorn School produces people haveing moral beyond knowledge,
appreciating being Thai, progressing to universal standard,
and following Sufficiency Economy Philosophy.”
พันธกิจ/เป้าหมาย
“ นักเรียน เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรอบรู้เพื่อยกระดับความสามารถสู่มาตรฐานสากล
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษามีค่านิยมที่ดีงาม
มีความเป็นไทย และดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
360 ถนนเทศบาล1 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ (044) 511 189 โทรสาร (044) 513 187 นามเรียกขาน (สิริน)
Homepage : www.sirin.ac.th E - mail : sirindhorn.surin@gmail.com

บทสวดมนต์
อะระหัง สัมมา สัมพุทธโท ภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สินเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธทัง ภะคะวังตัง อภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)
สวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
ธรรมมัง นะมะสามิ ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ)
สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว
สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)
แผ่เมตตา
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
อะเวราโหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อพยา ปัจฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาท เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีคา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
กล่าวคาปฎิญาณตนของนักเรียนโรงเรียนสิรนิ ธร
พวกเราเป็นไทย อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามี ช าติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์
ซึ่งบรรพบุรุษของเรา เอาเลื อด เอาเนื้อ เอาชีวิต และความลาบากยากเข็ญ เข้าแลกไว้
เราต้องสละชีพเพื่อชาติ เราต้องบารุงศาสนา เราต้องรักษาพระมหากษัตริย์ เรานักเรียน
จะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียนวินัยของโรงเรียน มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
เรานักเรียนจะต้องไม่ทาตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนโรงเรียนสิรนิ ธร
1. รักชาติ ศาสนา กษัตริย์
8. มีจิตสาธารณะ
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
9. เป็นเลิศทางวิชาการ
3. มีวินัย
10. สื่อสาร 2 ภาษา
4. ใฝ่เรียนรู้
11. ล้าหน้าทางความคิด
5. อยู่อย่างพอเพียง
12. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
6. มุ่งมั่นในการทางาน
13. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
7. รักความเป็นไทย
ทุกทางเพือ่ สิรนิ ธร
สิรินธร นามนี้ เห็นเด่นประจักษ์ สิรินธร ฉันรักยิ่งดวงจิต
สิรินธร สถานประสาทวิทย์ สิรินธร ตรึงจิตศิษย์นิรันดร
ร่วมใจรักกันฉันพี่น้อง ร่วมใจปรองดอง พร้อมกัน
พร้อมเพียง เพิ่มพูนความดี เทิดทูน ทวี รักมั่น
ทุกทาง เพื่อสิรินธร ทุกทาง เพื่อเกียรติกาจร...........ทุกทาง..........

ระเบียบโรงเรียนสิรนิ ธร
ว่าด้วยแนวปฏิบตั ิตนของนักเรียนโรงเรียนสิรนิ ธร จังหวัดสุรนิ ทร์ พ.ศ. 2562
*************************************************************
อ้างถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบ
ว่าด้วยการลงโทษนั กเรี ยนและนั กศึกษาไว้ เพื่อให้การปกครองนักเรี ยนเป็นไปด้ วยความเรียบร้อย และมีแนวปฏิ บั ติ
ที่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนสิรินธร โดยให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนสิรินธร พ.ศ. 2561 จึงออกระเบียบ
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตนของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย มีความประพฤติที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนในทางทีถ่ ูกต้องและให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดทัว่ ไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสิรนิ ธรว่าด้วยแนวปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัด
สุรินทร์ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสาหรับนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ภายในสามวันหลังจากผู้อานวยการโรงเรียนสิรนิ ธร จังหวัดสุรินทร์ ลงนามแล้วเป็นต้นไป
ข้อ 4 คานิยามในระเบียบนี้
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนสิรนิ ธร จังหวัดสุรินทร์
ผูอ้ านวยการโรงเรียน หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
รองผู้อานวยการ หมายถึง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
หั ว หน้ า กลุ่ ม บริ ห ารงาน หมายถึ ง หั ว หน้ า กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล หั ว หน้ า กลุ่ ม บริ ห ารทั่ ว ไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
ครู หมายถึง ครูโรงเรียนสิรนิ ธร จังหวัดสุรินทร์
ผูป้ กครอง หมายถึง บุคคลที่บรรลุนิติภาวะซึ่งรับนักเรียนไว้ในความปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดู
เวลากิจกรรมหน้าเสาธง หมายถึง เวลา 07.45 น. -08.30 น.
เวลาเรียน หมายถึง เวลาตั้งแต่ 08.30 น. -16.30 น. ตามวันที่โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ
ข้อ 5 นักเรียนที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีโดยอาศัยอานาจดังนี้
5.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548
5.2 ระเบียบโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2562
ข้อ 6 ให้รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปเป็นผู้รักษาการให้เป็นตามระเบียบนี้
หมวดที่ 1
ระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการแต่งกาย
ข้อ 7 เครือ่ งแบบนักเรียนหญิง
7.1 เสื้อนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป เป็นเสื้อคล้ายคอพับในตัวสวม
ศีรษะได้สะดวกปกด้านหลังเป็นแบบทหารเรือวัดจากต้นคอลงไปไม่เกิน 12 เซนติเมตรใช้ผ้าสองชั้นเย็บแบบเข้าถ้า
แขนยาวเพียงเหนือข้อศอกเล็กน้อยปลายจีบประกอบด้วยผ้าสองชั้นกว้าง 3 เซนติเมตร ความยาวและความกว้าง

ของตัวเสื้อให้พอเหมาะกับลาตัวไม่รัดเอวริมขอบล่างด้านขวาติดเป็นสามเหลี่ยมกว้างไม่เกิน 10 เซนติเมตร ผูกรอบ
คอแบบเงื่อนกะลาสี
7.2 เสื้อนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป คอเชิ้ตผ่าอก ตลอดที่อก
เสื้อทาเป็นสาบตลบเข้าด้านในกว้าง 3 เซนติเมตร แขนยาวเพียงเหนือศอกเล็กน้อยต้นแขนและปลายแขนมี จีบ
เล็กน้อยการสวมให้ชายเสื้ออยู่ในกระโปรงและให้มีเสื้อ ชั้นใน (เสื้อซับใน) ชนิดคอกระเช้าสีขาวทับเสื้อชั้นในปกติอีก
ชั้นหนึ่ง
7.3 กระโปรงทรงเอ ใช้ผ้าสีกรมท่าหรือสีน้าเงินเนื้อเกลี้ยงด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบด้านละ 6 จีบโดย
หักจีบออกด้านซ้ายขวาด้านละ 3 จีบ แต่ละจีบตีเกล็ดยาว 6-12 เซนติเมตร ขอบกระโปรง เหนือสะดือ ขนาดใหญ่
เท่าเข็มขัด และยาวคลุมเข่า 5 เซนติเมตร ชายกระโปรงพับเข้าด้านใน 5 ซ.ม.
7.4 เข็มขัดสาหรับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเข็มขัดหนังสีดาไม่มีลวดลาย กว้าง 3 - 4
เซนติเมตร พอเหมาะกับตัวนักเรียน หัว เป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า หัวกลัดใช้ หนัง หรือผ้าสีดาหุ้มมีปลอกหนัง สี
เดียวกันขนาด 1 เซนติเมตร สาหรับสอดปลายเข็มขัดใช้คาดทับขอบกระโปรง
7.5 รองเท้า
รองเท้านักเรียนหญิง ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดาไม่มีลวดลาย มีสายหนังรัด สูงไม่เกิน 3 เซนติเมตรใช้ประกอบ
กับถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย เวลาสวมให้พับถุงเท้าลงมา 2 ชั้น กว้างประมาณ 3 ซม.
รองเท้านักเรียนชาย ใช้รองเท้าผ้าใบสีน้าตาลไม่มีลวดลายเชือกผูกสีน้าตาล ใช้ประกอบกับถุงเท้าสีน้าตาลไม่
มีลวดลาย เวลาสวมพับถุงลงมา 2 ชั้น กว้างประมาณ 3 ซม.
รองเท้าใส่กับชุดพละนักเรียนหญิง ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลายเชือกผูกสีขาว ใช้ประกอบกับถุงเท้าสี
ขาวไม่มีลวดลายเวลาสวมพับถุงเท้าลงมา 2 ชั้น กว้างประมาณ 3 ซม.
7.6 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาวล้วนยาวพับได้ 2 ทบ พื้นไม่ดา
7.7 เข็ม ให้ติดเข็มโรงเรียนสิรินธร ที่หน้าอกเสื้อข้างขวา ที่ระดับเหนืออักษรย่อ ส.ธ.(อย่าทับอักษร ส.ธ.)
7.8 เครือ่ งแบบ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี บาเพ็ญประโยชน์ (สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยกิจกรรมเครื่องแบบ
7.9 เครือ่ งแบบนักศึกษาวิชาทหาร (สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ให้เป็นไปตามกรมการรักษา
ดินแดนกาหนด
7.10 เครือ่ งแบบพลศึกษา ให้ตามแบบทีก่ าหนดให้
7.10.1 กางเกง ใช้กางเกงวอร์มสีเทาที่โรงเรียนจาหน่ายหรือสีดา ขาจั้มตามแบบของโรงเรียน
7.10.2 เสื้อ ใช้ผ้าคอโปโล แบบเชิ้ตตามแบบของโรงเรียนกระเป๋าปักเครื่องหมาย ของโรงเรียน ปักชื่อ
ที่อกด้านขวาด้วยด้ายสีขาว ปักจุดตามระดับชั้นที่ปกเสื้อด้านซ้ายปักด้วยด้ายสีน้าเงินเข้มทั้งหมด
7.10.3 รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย
7.10.4 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาวล้วนยาวพับได้ 2 ทบตามแบบนักเรียน

ข้อ 8 เครือ่ งแบบนักเรียนชาย
8.1 เสื้ อ เป็ นแบบเสื้ อเชิ้ ตคอตั้ ง แขนสั้ นเพียงข้ อศอกใช้ ผ้ าขาวเกลี้ ยงไม่บางจนเกินไปผ่ าอกตลอดมีสาบเสื้อกว้าง
3 เซนติเมตร ใช้กระดุมขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร มีกระเป๋าติดราวนมเบื้องซ้ายขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อด้ าย
ที่ใช้เย็บใช้สีขาว
8.2 กางเกง เป็นกางเกงสีกากี แบบกางเกงทรงไทยขาสั้นเหนือเข่าพ้นกลางสะบ้าประมาณ 5 เซนติเมตร เมื่อยืนตรงส่วนขา
กว้างห่างจากขาประมาณ 8 - 12 เซนติเมตร มีกระเป๋า ตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ 1 กระเป๋าไม่มีกระเป๋าหลัง ปลายขาพับเข้าข้าง
ในกว้าง 5 เซนติเมตรผ่าตรงส่วนหน้า ติดซิปซ่อนไว้ข้างในก็ได้ เวลาสวมให้กางเกงทับชายเสื้อให้เรียบร้อย
8.3 เข็มขัดสีนาตาล
้
กว้าง 3.4 เซนติเมตร ตามส่วนขนาดของตัวนักเรียนหัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทองรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนชนิดหัวกลัดมีปลอก 1 ปลอก
8.4 รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีน้าตาล มีสายผูกสีน้าตาล ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน
8.5 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีน้าตาลยาวพับได้ 2 ทบ ไม่มีลวดลาย
8.6 เข็ม ให้ติดเข็มโรงเรียนสิรินธร ที่หน้าอกเสื้อข้างขวา ที่ระดับเหนืออักษรย่อ ส.ธ.
8.7 เครือ่ งแบบลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ
8.8 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ให้เป็นไปตามที่กรมการรักษา
ดินแดนกาหนด
ข้อ 9 การปักตัวอักษรย่อ
9.1 อักษรย่อ “ส.ธ.” ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายชื่อโรงเรียนให้ปักอักษรย่อ“ส.ธ.” ตัว
ประมาณ 1.5 เชนติเมตร และปักชื่อ – นามสกุลของนักเรียนด้านล่างของอักษรย่อ “ส.ธ.” ตัวประมาณ 1.3
เซนติเมตร ตามแบบและขนาดที่โรงเรียนกาหนดที่อกเสื้อด้ านขวาเหนือราวนมด้วยด้ ายสีน้ าเงินเข้ม นักเรียน
English Program (EP) ปักชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
9.2 ปักจุด ด้วยด้ายสีน้าเงินเข้ม ปักเป็นจุดขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 5 มิลลิเมตรตามระดับชั้นที่
กาลังศึกษาอยู่ ที่ปกเสื้อด้านซ้ายให้ปักเรียงลาดับตามแนวนอนขนานของตะเข็บปกเสื้อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปัก 1 จุด
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปัก 2 จุด มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัก 3 จุด มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปัก 1 จุด มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปัก 2 จุด
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัก 3 จุด
ข้อ 10 ทรงผมนักเรียนหญิง
10.1 นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ไว้ผมยาวระดับมุมปาก ตัดตรง ไม่ดัด
หรือ ซอยไม่ไว้ ผมม้า ไม่ย้อมสีผม ไม่มีเครื่องประดับผมทุกชนิดยกเว้นกิ๊บเล็กธรรมดาสีดา ถ้าผมหยิกงอจาเป็นต้อง
ซอยหรือไว้ยาวได้ในกรณีที่เป็นไปตามหลักศาสนา ต้องขออนุญ าตโรงเรียนและอนุญาตเป็นราย ๆ ไป ในกรณี
นักเรียนขอไว้ผมยาวถ้ามัดแล้วยาวได้ไม่เกินหนึ่งกามือ (มัดเปียเดียว)
10.2 นักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6 ให้ไว้ผมสั้นระดับคาง ตัดตรง ไม่ดัดหรือซอยไม่ไว้
ผมม้า ไม่ย้อมสีผม ไม่มีเครื่องประดับผมทุกชนิดยกเว้นกิ๊บเล็กธรรมดาสีดาถ้าผมหยิกงอจาเป็นต้องซอยหรือไว้ยาวได้
ในกรณีที่เป็นไปตามหลักศาสนาต้องขออนุญาตโรงเรียนและอนุญาตเป็นราย ๆ ไปในกรณีนักเรียนขอไว้ผมยาวถ้า
มัดแล้วยาวได้ไม่เกินหนึ่งกามือ (มัดเปียเดียว)
ข้อ 11 ทรงผมนักเรียนชาย
11.1นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ตัดผมเกรียนติดหนังศีรษะด้านหน้ายาวไม่ เกิน 5 เซนติเมตร
ห้ามแต่งทรงผม ย้อมสี ทาน้ามันใส่ผม ห้ามไว้หนวดไว้เครา

11.2นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ตัดผมรองทรงสูงตามที่ระเบียบประกาศไม่หวีแสกกลางห้าม
แต่งทรงผมย้อมสีทาน้ามันใส่ผม ห้ามไว้หนวดไว้เครา
ข้อ 12 เล็บ ห้ามไว้เล็บยาว ห้ามตกแต่ง และห้ามทาสีเล็บ
ข้อ 13 กระเป๋าหนังสือ นักเรียนทุกคนต้องมีกระเป๋าใส่หนังสือเรียนเป็นกระเป๋าตามแบบที่โรงเรียนกาหนด โดย
กระเป๋าต้องมีสีดาล้วน ถ้าเป็นเป้หรือย่ามต้องมีสีดาล้วน นอกนั้นห้ามใช้และต้องไม่ติดหรือประดับตกแต่งลวดลายต่าง
ๆ ลงบนกระเป๋า หรือแบบกระเป๋าที่โรงเรียนกาหนดเท่านั้น
ข้อ 14 ห้ามนักเรียนนาสิง่ ของหรือประดับ
14.1 สร้อยคอหรือสร้อยข้อมือทุกชนิด หรือใช้เครื่องประดับใด ๆ ตกแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือร่างกาย
มาโรงเรียน ยกเว้น นาฬิกาข้อมือที่มีสายและสีสุภาพ
14.2 ห้ามตกแต่งร่างกายด้วยเครือ่ งสาอาง หรือสิ่งแปลกปลอมเพื่อการเสริมสวยไม่สักคิ้ว ถาวร ไม่เขียนคิ้ว
ไม่ทาปากด้วยลิปสีต่าง ๆ และไม่สักหรือเพ้นท์ใด ๆ ลงในร่างกาย
14.3 ห้ามเล่นหรือกระทาการใด ๆ กับเครือ่ งมือสื่อสารทุกประเภท เครื่องเล่นเทปหรือซีดีหรือ MP3 ชนิด
พกพาโทรศัพท์มือถือในเวลาจัดกิจกรรม การเรียนการสอนและอื่น ๆ
ข้อ 15 การแต่งกายกิจกรรมชุมนุม การแต่งกายกิจกรรมชุมนุมให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของ
กิจกรรมชุมนุมนั้น
ข้อ 16 นักเรียนทีม่ าติดต่อราชการกับโรงเรียน ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นวันเปิดทาการสอนปกติหรือวันหยุดให้แต่ง
เครื่องแบบนักเรียน
ข้อ 17 บัตรประจาตัวนักเรียน
17.1 นักเรียนทุกคนต้องมีบัตรประจาตัวนักเรียนที่ทางโรงเรียนออกให้และนาติดตัวตลอดเวลาบัตรประจาตัว
นักเรียนที่ทางโรงเรียนออกให้จะหมดอายุเมื่อนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือลาออก
17.2 นักเรียนคนใดที่มีความจาเป็นต้องไว้ผมยาวติดต่อทาบัตรประจาตัวนักเรียนไว้ผมยาวที่ห้องกิจการนักเรียน
17.3 หากบัตรประจาตัวนักเรียนชารุดหรือสูญหายให้นักเรียนติดต่อขอมีบัตรใหม่ที่งานบัตรประจาตัว นักเรียนฝ่าย
กิจการนักเรียน
หมวดที่ 2
การมาเรียน
ข้อ 18 นักเรียนต้องมาโรงเรียนในวันที่เปิดทาการสอนทุกวัน และเข้าเรียนทุกชั่วโมงทุกวิชาตามที่ลงทะเบียนไว้
ไม่หลบหนีการเรียนหรือไม่เข้าเรียนช้ากว่าที่โรงเรียนกาหนด
ข้อ 19 นักเรียนที่ไม่มาเรียน ซึ่งอาจป่วยหรือมีกิจธุระ ต้องส่งใบลาทุกครั้งและใบลานั้นต้องมีลายเซ็นชื่อผู้ปกครอง
รับรอง ก่อนให้ส่งที่ครูที่ปรึกษา
ข้อ 20 นักเรียนที่ไม่มาเรียนเนือง ๆ และไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น ๆ ต้องขออนุญาตสอบตามระเบียบการ
วัดผลและมีหลักฐานมาแสดงต่อโรงเรียน เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานอื่นๆ
หมวดที่ 3
การตรงต่อเวลา
ข้อ 21 นักเรียนต้องเป็นผูต้ รงต่อเวลา
ข้อ 22 นักเรียนต้องมาโรงเรียนทันเข้าแถวเวลา 07.45 น. เพื่อร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมต่าง ๆ
ในวันเปิดทาการสอนทุกวันและเข้าเรียนในชั่วโมงแรกเวลา 08.30 น.

ข้อ 23 นักเรียนทีม่ าไม่ทันเคารพธงชาติหลังเวลา 08.00 น. ต้องเข้าแถวรายงานตัวต่อครูเวรประจาวันบริเวณ
ประตูหน้าหรือที่ฝ่ายกิจการนักเรียนกาหนดให้รายงานตัว ต้องไม่วิ่งเข้าแถวในขณะที่มีพิธีการหน้าเสาธง
ข้อ 24 เมื่อมีสญ
ั ญาณเข้าเรียนในแต่ละชัว่ โมงให้นกั เรียนอยูใ่ นห้องเรียนให้เรียบร้อย
ข้อ 25 เมื่อเลิกเรียนให้นักเรียนกลับบ้าน และอยู่โรงเรียนไม่เกินเวลา 18.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทาง
โรงเรียนและครู
ข้อ 60 เมื่อครูเข้าห้องหรือก่อนออกจากห้องเรียนหัวหน้าชั้นบอกทาความเคารพว่า “นักเรียนเคารพ” ให้
นักเรียนทุกคนยืนขึ้นและไหว้แล้วกล่าวว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีคะ หรือ ขอบคุณครับ/ขอบคุณคะ
ข้อ 61 นักเรียนยืนพูดกับครู ต้องยืนในลักษณะสารวมนอบน้อม เมื่อพูดเสร็จแล้วให้แสดงความเคารพโดยการไหว้
ข้อ 62 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บาเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหารที่อยู่ในเครื่องแบบให้ทาความ
เคารพในเครื่องแบบ
หมวดที่ 4
การใช้ยานพาหนะมาโรงเรียน
ข้อ 26 นักเรียนที่มาโรงเรียนโดยพาหนะประจาทางหรือมีผู้รับส่งให้จอดลงที่หน้าโรงเรียนโดยการจอดรถยนต์ต้อง
ไม่จอดขวางทางเข้า – ออก ประตูโรงเรียนและเดินแถวเข้าโรงเรียน
ข้อ 27 นักเรียนที่นาพาหนะ รถจักรยาน, รถจักรยานยนต์ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรสวมหมวกกันน๊อค ในขณะขับขี่และ
ให้นาพาหนะไปจอดไว้ในสถานที่ที่โรงเรียนกาหนด ห้ามนาพาหนะออกนอกสถานที่จอดรถจนกว่าจะเลิกเรียนหรือได้รับอนุญาตจาก
โรงเรียนและห้ามนักเรียนให้ผู้ปกครองขับรถยนต์เข้ามารับและส่งใน โรงเรียน ยกเว้น มีเหตุจาเป็นเช่น เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในกรณี
ที่นักเรียนนารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนแล้วจอดไว้ภายนอกโรงเรียนถือว่าส่อเจตนาฝ่า ฝืนระเบียบโรงเรียนและรบกวนชุมชน
ข้อ 28 นักเรียนที่นาพาหนะมาโรงเรียนไม่ขับขี่ในโรงเรียน ให้เข็นหรือจูงเข้ามาที่จอดรถหรือออกนอก
บริเวณโรงเรียนในช่วงเวลา 06.00 น. – 18.00 น. หลังเวลา 18.00 น. อนุญาตให้ขับขี่ในโรงเรียนได้
หมวดที่ 5
การใช้ทรัพย์สนิ ของส่วนรวม
ข้อ 29 นักเรียนต้องใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนและส่วนร่วมอย่างระมัดระวังมิให้เกิดการชารุดและสูญหาย
ข้อ 30 นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนและชั้นเรียนให้สะอาดและทิ้งขยะให้ถูกที่ไ ม่ขีด
เขียนทาความสกปรกให้เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของโรงเรียนและส่วนรวม
ข้อ 31 การใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนและส่วนรวมอื่น ๆ ให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศของการใช้
ทรัพย์สินของโรงเรียนและส่วนรวมนัน้ ๆ
หมวดที่ 6
การมาโรงเรียนในวันหยุดราชการ
ข้ อ 32 นั กเรี ยนที่ มาโรงเรี ยนในวั นหยุ ดราชการเพื่ อประกอบกิ จกรรมต่ าง ๆ ต้ องแต่ งเครื่ องแบบนั กเรี ยน
หรือชุดสุภาพและได้รับหนังสืออนุญาตจากโรงเรียนหรือต้องเป็นการนัดหมายจากครูซึ่งได้รับหนังสืออนุญาตจากโรงเรียนแล้ว
(ติดต่อขอใบอนุญาตที่ห้องวิชาการ)

ข้อ 33 การมาโรงเรียนของนักเรียนตามข้อ 32 ต้องมีหนังสืออนุญาตของผู้ปกครองแสดงต่อโรงเรียนด้วยและ
เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วให้รีบกลับบ้านทันทีจะถือโอกาสเป็นเหตุอ้างเพื่อไปเที่ยวเตร่ที่อื่นไม่ได้หาก โรงเรียนต้องการให้
นักเรียนมาร่วมกิจกรรมในวันหยุดทางโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง
หมวดที่ 7
การปฏิบตั ิตนในโรงเรียน
ข้ อ 34 การออกนอกบริ เ วณโรงเรี ย นของนั ก เรี ย นในวั น เปิ ด เรี ย นช่ ว งเวลา 07.45 น. – 15.45 น.
ต้องขออนุญาตที่ห้องกิจการนักเรียนเท่านั้นและต้องถือบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนติดตัวเพื่อแสดงต่อครู
เวรกลางวันหรือยามหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนตรวจทุกครั้งเมื่อออกนอกบริเวณโรงเรียน
ข้อ 35 เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียนนักเรียนพึงอยู่ในความสงบไม่ส่งเสียงดังอันอาจรบกวนผู้อื่นและเมื่อมีเวลาว่าง
นักเรียนจึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
ข้อ 36 การชี้แจง, ประกาศ, อบรมหน้าเสาธงหรือในโอกาสที่โรงเรียนจั ดให้มีการอบรมประกาศหรื อ ติ ด
ประกาศให้ถือเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่ต้องรับทราบและนาไปปฏิบัติ
ข้อ 37 เมื่อนักเรียนเดินเข้าชั้นเรียนเปลี่ยนชั่วโมงเรียนหรือเลิกเรียนให้เข้าแถวและเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ
ข้อ 38 การเล่นที่นอกเหนือจากกิจกรรมของโรงเรียนต้องเป็นลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
ข้อ 39 การใช้ห้องพิเศษต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของการใช้ห้องพิเศษนั้น ๆ
หมวดที่ 8
การปฏิบตั ิตนทัว่ ไป
ข้อ 40 นักเรียนต้องไม่เที่ยวเร่ร่อนในที่สาธารณสถานอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองผู้ปกครองและโรงเรียน
ข้อ 41 นักเรียนต้องแสดงกิริยาวาจาหรือการกระทาที่สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นนักเรียนและ ต่อบุคคลทั่วไป
ข้อ 42 นักเรียนต้องไม่มั่วสุมก่อความเดือดร้อนหรือความราคาญต่อบุคคลอื่น
ข้อ 43 นักเรียนต้องไม่เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนระหว่างเวลา 22.00 น. – 04.00 น. ของวันรุง่ ขึ้น เว้นแต่ไปกับ
บิดามารดาหรือผู้ปกครอง
ข้อ 44 นักเรียนต้องไม่เข้าไปในสถานที่ต้องห้าม เช่น สถานโสเภณี, บ่อนการพนัน, โรงรับจานาเว้นแต่เป็นผู้อาศัย
หรือเข้าไปเยี่ยมญาติในสถานที่นั้น
ข้อ 45 นักเรียนต้องไม่ไปงานหรือร่วมงานสังสรรค์ที่มีการเต้นราหรือการแสดงไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็น
นักเรียนเว้นแต่ไปกับบิดามารดาผู้ปกครองหรือครู
ข้อ 46 นักเรียนต้องไม่ปฏิบัติตนในทานองชู้สาวหรือในลักษณะที่ทาให้ผู้พบเห็นอาจเข้าใจว่าเป็นลักษณะชู้
สาวหรือหนทางนาไปสู่ลักษณะชู้สาว
ข้อ 47 ห้ามนักเรียนเล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายและห้ามพนันเพื่อเอาทรัพย์สิน
ข้อ 48 ห้ามนักเรียนสูบบุหรี่, สูบกัญชา, ดื่มสุรา, สิ่งเสพติดหรือของมึนเมาต่าง ๆ หรือมีสิ่งดังกล่าวไว้ในครอบครอง
ข้อ 49 ห้ามนักเรียนลักขโมย พกพาอาวุธหรือซ่อนเร้นหรือมีสิ่งที่สามารถใช้เป็นอาวุธเพื่อใช้ในการประทุษร้าย
ข้อ 50 การใช้บริการต่าง ๆ นักเรียนพึงใช้บริการตามลาดับก่อนหลังและเข้าแถวรับบริการอย่างเป็นระเบียบ
ข้อ 51 นักเรียนต้องไม่กระทาการอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออานาจบริหารของโรงเรียนหรือบังคับขู่เข็ญยุยง ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนให้นักเรียนกระทาการเช่นนั้น

ข้อ 52 นักเรียนพึงแสดงออกถึงความเคารพต่อครูทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่แสดงกิริยาอาการที่ขาดสัมมาคารวะ
หรือเคารพยาเกรงต่อครู
ข้อ 53 นักเรียนพึงเป็นผู้มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยและดีงาม
ข้อ 54 สิ่งที่ผิดระเบียบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่โรงเรียนไม่อนุญาตให้นามาโรงเรียนทางโรงเรียนจะเก็บ
ไว้แล้วให้ผู้ปกครองมาติดต่อรับคืนภายใน 7 วันถ้าไม่มารับทางโรงเรียนจะนาไปบริจาคเพื่อการกุศล
หมวดที่ 9
การรับประทานอาหาร
ข้อ 55 ให้นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารในโรงอาหารโดยถือปฏิบัติดังนี้
55.1 ไม่รับประทานอาหารก่อนเวลาพักหรือก่อนเวลาที่ทางโรงเรียนกาหนด
55.2 ไม่นาอาหารไปรับประทานนอกโรงอาหารหรือบนอาคารเรียนเด็ดขาด
55.3 นักเรียนที่นาอาหารมาจากบ้านให้นาไปรับประทานในโรงอาหารหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดให้
55.4 ไม่นาภาชนะใส่อาหารและน้าดื่มทุกชนิดขึ้นอาคารเรียน
55.5 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้นาภาชนะใส่อาหารไปเก็บไว้ในที่ที่จัดไว้ให้
55.6 รับประทานอาหารให้เป็นที่และรักษาความสะอาดที่รับประทานอาหาร
55.7 ไม่ซื้ออาหารริมรั้ว ตั้งแต่เวลา 07.45 น. – 16.30 น.
55.8 ไม่สั่งอาหารกลางวันจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียน
หมวดที่ 10
การแสดงความเคารพ
ข้อ 56 นักเรียนเข้ามาในโรงเรียนตอนเช้าหรือกลับบ้านให้ทาความเคารพครูโดยการไหว้
ข้อ 57 เมื่อนักเรียนสวนทางกับครูให้แสดงความเคารพด้วยการยืนตรงและไหว้
ข้อ 58 เมื่อนักเรียนนั่งหรือยืนอยู่กับที่ครูเดินผ่านมาในระยะใกล้พอสมควรให้แสดงความเคารพด้วยการยืนตรงหรือไหว้
ข้อ 59 นักเรียนเดินตามหลังครูไม่ควรแซงขึ้นหน้านอกจากจาเป็นจริง ๆ ก็กล่าวคาขอโทษเสียก่อนแล้วเดิน
ผ่านไปถ้าครูเดินตามหลังนักเรียนมาในระยะใกล้ควรหยุดให้ครูเดินผ่านไปก่อน
ข้อ 63 เมื่อนักเรียนพบครูภายนอกโรงเรียน ให้แสดงความเคารพโดยการไหว้ หรือกล่าวคาว่า “สวัสดีครั บ ”
“สวัสดีค่ะ” ตามควร
ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ระเบียบโรงเรียนสิรนิ ธร จังหวัดสุรนิ ทร์
ว่าด้วยการปกครองนักเรียน
....................................................................................................................................................

เพื่อให้นักเรียนมีกรอบและแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ สภาพความเป็นนักเรียน มีวินัยและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 โรงเรียนสิรินธรจึงกาหนดคะแนน
ความประพฤติ เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ ลักษณะความผิด เกณฑ์การลงโทษ เกณฑ์การให้คะแนนในการ
ทากิจกรรม ดังนี้
1. คะแนนความประพฤติของนักเรียน
นั ก เรี ย นทุ ก คนมี ค ะแนนความประพฤติ เ ต็ ม 100 คะแนน ต่ อ 1 ภาคเรี ย น ให้ นั ก เรี ย นที่ ถู ก ตั ด คะแนน
พฤติกรรม ทากิจกรรม ตามเกณฑ์ของการให้คะแนนกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่มคะแนนให้เต็ม 100 ใน
ภาคเรียน ต่อไป ตามที่โรงเรียนกาหนด
2. การลงโทษ
2.1 ครูหรือบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเป็นผู้บันทึกแจ้งพฤติกรรมนักเรียน ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียน
กาหนด เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการงานระดับชั้นไว้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ
2.2 คณะกรรมการบริหารงานระดับชั้นและคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นผู้พิจารณา
ลงโทษ และจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกัน
2.3 นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กาหนดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะ
ไม่ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรอบโควตา
3. เกณฑ์การลงโทษ
3.1 นักเรียนถูกตัดคะแนนตัง้ แต่ 5 - 10 คะแนน พบครูที่ปรึกษา ลงโทษ โดยการว่ากล่าวตักเตือน
ด้วยวาจา ให้นักเรียนทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นเวลา 1 - 2 วัน บันทึกการกระทาความผิดลงใน
แบบบันทึกข้อมูลที่โรงเรียนกาหนด
3.2 นักเรียนถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 15 - 40 คะแนน พบหัวหน้าระดับชั้น ลงโทษโดยการบันทึกการ
กระทาความผิดลงในแบบบันทึกข้อมูลที่โรงเรียนกาหนด มีหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบ และให้นักเรียนทากิจกรรม
เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นเวลา 3 - 10 วัน
3.3 นักเรียนถูกต้องคะแนนรวมตัง้ แต่ 50 คะแนน นาเข้าสู่ที่ประชุมของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
และเสนอผลการพิจารณาของที่ประชุมต่อผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อสั่งการต่อไป

4. เกณฑ์การให้คะแนนในการทากิจกรรมเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
4.3.1 กิจกรรม 5 - 20 คะแนน ได้แก่ เก็บขยะ ทาความสะอาดบริเวณทั่วๆ จัดสิ่งของ หรืองาน
ต่างๆที่ทางโรงเรียนมอบหมาย
4.3.2 กิจกรรม 25 - 40 คะแนน ได้แก่ ร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมการเดินรณรงค์ต่างๆ หรือกิจกรรม
ที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือกิจกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงตามความเหมาะสม
4.3.3 กิจกรรมตัง้ แต่ 50 คะแนน ขึ้นไปได้แก่ การเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม หรือค่ายพัฒนาวินัย
หรือกิจกรรมอื่น ที่ ใกล้เคียงตามความเหมาะสม
5. เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินกั เรียน
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้กาหนดเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน ตามความผิดขั้น
เบา ขั้นกลาง และขั้นร้ายแรง ดังนี้
5.1 ความผิดขัน้ เบา เมื่อมีลักษณะความผิดในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ลักษณะความผิด
ตัดคะแนน
5.1.1 หมวดพฤติกรรมการเรียนและการมาโรงเรียน
5
1. ไม่สนใจเรียนขณะที่มีการเรียนการสอน
5
2. ไม่พกบัตรประจาตัวนักเรียนหรือบัตรอื่น ๆ ที่ระบุเพื่อแสดงสถานะของบุคคล
5
3. มาโรงเรียนสาย โดยไม่มีเหตุผลสมควร
5
4. ขาดเรียนบ่อย หรือ หลบหนีไม่เข้าเรียนตาม วัน เวลา ที่กาหนด
5
5. หลบหนีการเข้าแถวตอนเช้า
5
5.1.2 หมวดพฤติกรรมการแต่งกายไม่ถกู ระเบียบ และนาอุปกรณ์อื่นๆ ที่ฟุ่มเฟือยมาโรงเรียน
5
1. ไม่ปักอักษรย่อ ส.ธ. หรือชื่อหรือจุดตามระดับชั้นที่เรียน
5
2. ใส่เสื้อผิดระเบียบ หรือปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกงทั้งในและนอกโรงเรียน
5
3. กางเกงหรือกระโปรงผิดระเบียบ
5
4. ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ผิดระเบียบหรือไม่ใส่เข็มขัดตามระเบียบในระดับ ม.ปลาย
5
5. ไม่พับถุงเท้า หรือ เหยียบส้นรองเท้า
5
6. ทรงผมผิดระเบียบ หรือซอยผม เสริมสวย หรือ กัดสีผม ระเบิดหูหรือสักกายหรือใช้
5
เครื่องสาอางแต่งหน้า
7. ใช้เป้ หรือ กระเป๋า สีอื่นที่ไม่ใช่ สีดาล้วน หรือสีกรมท่าตามที่โรงเรียนกาหนด
5
8. ใส่หวีสับหรือเครื่องประดับ หรือสร้อยคอทุกประเภท แหวน กาไล ที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องแบบ
5
นักเรียน
9. แต่งกายไม่สุภาพ หรือ ถอดเสื้อเล่นกีฬาในโรงเรียน
5
10. ไม่แต่งเครื่องแบบตามกิจกรรมเครื่องแบบ หรือชุดพละ ตาม วัน เวลา ที่กาหนดในตารางเรียน
5
11. พกโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ วิทยุติดตามตัว หรือวิทยุพกติดตัวมาโรงเรียน
5

ลักษณะความผิด
5.1.3 หมวดพฤติกรรมเกีย่ วกับการรักษาความสะอาด และอนามัย
1. ไม่ทิ้งขยะในที่ที่จัดให้
2. ไม่ปฏิบัติหน้าที่เวรทาความสะอาดประจาวันที่ได้รับมอบหมายในห้องเรียน
3. นาภาชนะ อาหาร เครื่องดื่มออกนอกบริเวณโรงเรียนอาหาร หรือสถานที่ที่จัดไว้ให้
4. ไม่ใช้บัตรแลกภาชนะ หรือไม่รักษามารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร เช่นเดิน
รับประทานอาหาร
5. รับประทานอาหารไม่ตรงเวลาที่กาหนด หรือ นาไปรับประทานบนอาคารเรียน
6. ซื้ออาหารริมรั้ว หรือจากร้านนอกโรงเรียนในเวลา 07.45 น.– 16.30 น. เข้ามา
รับประทาน ในโรงเรียน
7. กระทาการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความสกปรกตาม โต๊ะ เก้าอี้ ผนังตึก หรืออาคาร หรือรั้วโรงเรียน
5.2 ความผิดขัน้ กลาง เมือ่ มีลกั ษณะความผิดในข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
ลักษณะความผิด
5.2.1 พฤติกรรมการเรียนและการมาโรงเรียน
1. ไม่เข้าร่วมประชุม หรือ เข้ากิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้
2. ออกนอกโรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต
3. เที่ยวเตร็ดเตร่ตามศูนย์การค้า หรือสถานที่ไม่เหมาะสมในเวลาเรียน
5.2.2 หมวดพฤติกรรมเกีย่ วกับการประพฤติ
1. ใช้กิริยา วาจาหยาบคายไม่สุภาพ โดยการพูด เขียน หรือแสดงท่าทาง ยั่วยุ ต่อผู้อื่น
2. ไม่ส่งจดหมายหรือเอกสาร แจ้งผู้ปกครองของโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ
3. เล่น และ ส่งเสียงอึกทึกก่อความราคาญ ขณะมีการเรียนการสอน
4. เล่นในบริเวณพื้นที่ที่ห้ามเล่น
5. มั่วสุมในห้องหรือสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและนอกเวลาเรียน
6. กลั่นแกล้ง รังแก ข่มขู่บุคคลอื่นให้เกิดความเสียหาย
7. ทะเลาะวิวาทเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่บาดเจ็บ หรือได้รับอันตราย
8. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และก้าวร้าว ต่อผู้อื่น
9. ยุยง หรือสร้างความแตกแยกความสามัคคี
10. ให้การเท็จ หรือบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับ หรือไม่ให้ความร่วมมือ จงใจปิดบังในกรณีที่กระทา
ผิดร่วมกัน
5.2.3 หมวดพฤติกรรมเกีย่ วกับการไม่ปฏิบัตติ ามกฎจราจร
1. จอดรถในที่ห้ามจอดในโรงเรียน
2. จอดแนวถนนหน้าร้านค้าหน้าโรงเรียนกีดขวางผู้มาติดต่อร้านค้า
3. ขับขี่รถจักรยาน หรือจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ในโรงเรียนในเวลา 07.00 น. – 18.00 น.

ตัดคะแนน
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5.3 ความผิดขัน้ ร้ายแรง เมือ่ มีลกั ษณะความผิดในข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
ลักษณะความผิด
. ทาผิด พ.ร.บ.จราจร เช่นขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือไม่สวมหมวก
กันน็อค
5.3.1 พฤติกรรมเกีย่ วกับความประพฤติทไี่ ม่เหมาะสม
1. ลักทรัพย์ผู้อื่น
2. ทะเลาะวิวาทหรือทาร้ายร่างกายผู้อื่น
3. เล่นการพนันทุกชนิด โดยมีอุปกรณ์การเล่นและมีหลักฐานชัดเจน
4. ชู้สาว หรือ กระทาในทานองชู้สาว หรือ กระทาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในวัยเรียน
5. มีสื่อลามากอนาจารทุกชนิดอยู่ในครอบครอง
6. ขัดขวาง หรือ มิให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ หรือ ที่ได้รับมอบหมายของ
ครู - อาจารย์ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
7. เที่ยวเร่ร่อน หรือ มั่วสุม ตามบ้านเพื่อน หรือตามที่สาธารณะ หรือ สถานเริงรมย์ หรือ ตาม
ศูนย์การค้า หรือเที่ยวเตร่ในระหว่างเวลา 22.00 น. - 04.00 น.
8. ทาลายทรัพย์สินของผู้อื่น
9. สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือสิ่งมึนเมา หรือมีอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในครอบครอง
10. ชักนาบุคคลอื่นทาความผิดหรือตั้งกลุ่มมั่วสุม
11. บีบบังคับ ข่มขู่ ผู้อื่นเพื่อประสงค์ร้าย หรือประสงค์ต่อทรัพย์
12. มีอาวุธทุกชนิดอยู่ในครอบครอง และหรือใช้อาวุธทาร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
13. เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด หรือมีสิ่งเสพติดอยู่ในครอบครอง
14. เป็นผู้ค้าประเวณี หรือ จัดหาผู้อื่นเพื่อการค้าประเวณี
15. ปลอมแปลงลายมือ หรือเอกสาร หรือปลอมตนเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
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5.4 ความผิดอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ระบุ ในข้อ 5.1 - 5.3 ให้เปรียบเทียบตัดคะแนน ความผิดที่ใกล้เคียงตามความเหมาะสม
5.5 ความผิดทุกกรณี หากนักเรียนกระทาผิดเป็นครั้งที่ 2 จะตัดคะแนนความประพฤติเพิ่มเป็น 2 เท่า
และหากนักเรียนกระทาผิดเป็นครั้งที่ 3 นาเข้าสู่ที่ประชุมของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และเสนอผลการพิจารณา
ของที่ประชุมต่อผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อสั่งการต่อไป
ความเหมาะสมที่โรงเรียนกาหนดให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

การปักชือ่ นักเรียน
ปักอักษรย่อ “ส.ธ.” ขนาดตัวอักษร สูง 1.5 เซนติเมตร กว้าง 3 เซนติเมตร อยู่บนชื่อ
นักเรียนปักกลางอกข้างขวา ระหว่างกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2
การปักเข็มตราโรงเรียนสิรนิ ธร
ปักเหนืออักษรย่อโรงเรียนเว้นระยะห่าง 1 เซนติเมตร
ตัวอย่างการปักชือ่ นักเรียน

การแต่งกายด้วยชุดนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรนิ ทร์
นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

การแต่งกายด้วยชุดนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรนิ ทร์
นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

้ ่คอ
รมว.ศธ.กล่าวว่า ขณะนี้กฎกระทรวงทีใ่ ชอยู
ื กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๘) ซงึ่ ระบุวา่ ห้ามน ักเรียน
ชายต ัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหล ังยาวเลยตีนผม ซงึ่ ได ้สอบถามราชบัณฑิตยสถานแล ้ว
ั เจน ซงึ่ ราชบัณฑิตยสถานได ้บอกว่า ตีนผม
ว่า "ตีนผม" หมายถึงอะไร เพราะในพจนานุกรมไม่ได ้เขียนไว ้ชด
่ ย่างแน่นอน ตีนผมหากพูดถึงรองทรง
คือ ผมด้านหล ังทีอ
่ ยูบ
่ นคอ แสดงว่าการไถเกรียนด้านข้างไม่ใชอ
่
คือใชแน่นอน เพราะผมยาวไม่เกินตีนผม
ในสว่ นน ักเรียนหญิง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๘) ระบุให้ต ัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หาก
ึ ษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านนก็
ิ ธิ
โรงเรียนหรือสถานศก
ั้ ให้รวบให้เรียบร้อย ซงึ่ คณะกรรมการสท
่ นี้โรงเรียนก็ไปกาหนดเอง เกิดความลักลัน
มนุษยชนแห่งชาติบอกว่า หากปล่อยเชน
่ เราจึงจะแจ ้งไปยัง
ั ้ ก็ไว ้ได ้ หรือหากต ้องการไว ้ผมยาวก็ต ้องรวบให ้
โรงเรียนต่างๆ ว่า ในสว่ นนักเรียนหญิงหากต ้องการไว ้ผมสน
ิ ธิมนุษยชนแห่งชาติตงิ มา
เรียบร ้อย โดยให ้ทุกโรงเรียนปฏิบัตเิ หมือนกัน และจะไม่ขด
ั กับทีค
่ ณะกรรมการสท

