ระเบียบโรงเรียนสิริรัตนาธร พุทธศักราช 2559
หมวดที่ 1 ว่าด้วยหน้าที่ของนักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร
ส่วนที่ 1 คุณสมบัติของนักเรียน
ข้อที่ 1. นักเรียนต้องมีเครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน แบบเรียน และเครื่องใช้ต่างๆ ครบตามที่โรงเรียนกาหนด
ข้อที่ 2. นั กเรี ย นต้องแต่งกายและประพฤติ ตนตามกฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ข้อกาหนดของโรงเรียน
ข้อที่ 3. นักเรียนต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของครูทุกท่าน
ข้อที่ 4. นักเรียนต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับสภาพความเป็นนักเรียน เช่น ไม่หนีเรียน ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่ม
เหล้า ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่เล่นการพนัน ไม่ลักทรัพย์ ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่มั่วสุมในอบายมุขต่างๆ ฯลฯ
ข้อที่ 5. นักเรียนต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายของบ้านเมือง จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสถานการณ์บ้านเมือง
ข้อที่ 6. นักเรียนต้องขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีนาใจนักกีฬา และยึดมั่นในหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดี
ข้อที่ 7. นักเรียนต้องสุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะต่อบุคคลทั่วไป และปฏิบัติตนเหมาะสมตามวัย เพศ
และสถานภาพแห่งตน
ข้อที่ 8. นักเรี ย นต้องมีความเสี ย สละ เอือเฟื้อเผื่ อแผ่ เห็น แก่ประโยชน์ส่ วนรวม รักษาทรัพย์ส มบัติของ
โรงเรียน ของสังคมทั่วไป และมีความสามัคคีในหมู่คณะรุ่นน้องนับถือรุ่นพี่ และรุ่นพี่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง
ที่ดีแก่รุ่นน้อง
ข้อที่ 9. นักเรียนต้องสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนทุกวิถีทาง และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการทาลายชื่อเสียง
ของโรงเรียน
ข้อที่ 10. นักเรียนต้องพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของตนตลอดเวลา ทังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และสังคม
ข้อที่ 11. ห้ามเล่นตามบริเวณต่างๆ ในขณะที่เป็นเวลาที่มีการเรียนการสอนตามตารางเรียนหรือสถานที่ ที่
กาหนดห้ามเล่น ยกเว้นเวลาเช้าก่อนเข้าแถว เวลาพักกลางวัน และเวลาเลิกเรียน และต้องอยู่ในเครื่องแบบนักเรียนที่
เรียบร้อย ห้ามถอดเสือเล่นเป็นอันขาด
ส่วนที่ 2 การปฏิบัติตนในการมาโรงเรียนและเข้าเรียน
ข้อที่ 12. แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน หรือเครื่องแต่ง กายที่ถูกต้องและเรียบร้อยตลอดเวลา ที่เดินทาง
ไป-กลับจากโรงเรียน ขณะอยู่ในโรงเรียนและการไปทากิจกรรมนอกโรงเรียน
ข้อที่ 13. ในวันที่มีการเรียนการสอนให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย ไม่อนุญาตให้นักเรียนนา
เสือออกนอกกางเกง
ข้อที่ 14. เมื่อนักเรียนมาติดต่อโรงเรียนในวันหยุดราชการและวันปิดภาคเรี ยนให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนไม่
สวมรองเท้าแตะ
ข้อที่ 15. ต้องไม่นารถส่วนตัวเข้ามาในบริเวณโรงเรียน รวมถึงห้ามขับขี่รถจักรยานและรถจักรยานยนต์เข้า
ในโรงเรียน สาหรับรถจักรยานให้จอดที่หน้าประตูแล้วนาเข้าไปจอดในบริเวณที่โรงเรียนจัดไว้ให้ ห้ามรถผู้ปกครองเข้า
มาส่งและรับนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียน
ข้อที่ 16. ไม่พกอาวุธ ไม่นาสิ่งมึนเมาทุกชนิดเข้ามาในบริเวณโรงเรียน ไม่นาของมีค่า มาโรงเรียนและไม่
ตกแต่งเครื่องประดับใด ๆ ทังสิน

ข้อที่ 17. มาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.40 น.
ข้อที่ 18. ต้องแสดงความเคารพครูด้วยการไหว้บริเวณหน้าประตูโรงเรียนและรับการตรวจความเรียบร้อย
ก่อนจะเข้าและออกจากโรงเรียน
ข้อที่ 19. ต้องเข้าแถวเคารพธงชาติและร่วมกิจกรรมอื่นๆที่กาหนด ก่อนเข้าเรียนในตอนเช้า
ข้อที่ 20. ไม่ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาโรงเรียนเลิกโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อที่ 21. ไม่อยู่ในบริเวณโรงเรียนโดยไม่มีครูควบคุมเกินเวลาที่โรงเรียนกาหนด
ข้อที่ 22. ต้องเข้าโรงเรียน เข้าห้องประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
ข้อที่ 23. ต้องมีความเคารพ สารวมและรักษาระเบียบวินัยในขณะอยู่โรงเรียน
ข้อที่ 24. ต้องทาความเคารพครูและผู้มาเยือน เมื่อพบปะในบริเวณโรงเรียนด้วยวิธีที่เหมาะสมและสม่าเสมอ
ข้อที่ 25. ไม่นาสินค้าทุกประเภทมาจาหน่ายในบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต
ข้อที่ 26. ไม่น าหนั งสื อ เอกสาร และแผ่นประกาศมาแจกหรือติดประกาศในบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับ
อนุญาต
ข้อที่ 27. ไม่นาบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียนโดยมิได้รับอนุญาตจากโรงเรียน
ข้อที่ 28. ต้องไม่นาอาหารและเครื่องดื่มขึนไปรับประทานบนอาคารเรียนหรือบริเวณอื่นนอกจากโรงอาหาร
เท่านัน
ข้อที่ 29. ไม่เถลไถลหรือไปในสถานที่อันไม่เหมาะสมในระหว่างทางไปและกลับจากโรงเรียน
ส่วนที่ 3 การมาโรงเรียน
นักเรียนที่มาไม่ทันทากิจกรรมหน้าเสาธง ถือว่า มาโรงเรียนสาย ถ้านักเรียนมาโรงเรียนสายต้องปฏิบัติตนดังนี
ข้อที่ 30. รายงานตัวที่กลุ่มงานกิจ การนักเรียน พร้อมแสดงจดหมายชีแจงโดยมีผู้ปกครองลงลายมือชื่อ
รับรองและบันทึกข้อมูลการมาโรงเรียนสาย
ข้อที่ 31. การลาทุกครังต้องส่งใบลาตามแบบใบลาของโรงเรียนที่ครูที่ปรึกษาของนักเรียน การไม่ส่งใบลาถือ
ว่าขาดเรียน และการขาดเรียนถ้าครบเงื่อนไขจะถูกลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการส่ งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะพึง
ประสงค์ และการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน
ข้อที่ 32. การลาป่ ว ย ให้ ส่ งใบลาในวันที่ ล าหรือในวันแรกที่ก ลั บมาเรีย น และขอให้ ผู้ ปกครองแจ้งทาง
โรงเรียนทราบทางใดทางหนึ่งก่อน
ข้อที่ 33. การลากิจ ให้ส่งใบลาล่วงหน้า 1 วัน หรือในวันแรกที่กลับมาเรียน และขอให้ผู้ปกครองแจ้งทาง
โรงเรียนให้ทราบทางใดทางหนึ่งก่อน
ส่วนที่ 4 การขอออกนอกบริเวณโรงเรียน
ข้อที่ 34. หากมีกิจธุระจาเป็นต้องขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนผู้ปกครองต้องเป็นผู้มารับด้วยตนเอง
พร้อมทังเขียนใบขออนุญาตที่กลุ่มงานกิจการนักเรียน ห้ามลาทางโทรศัพท์
ข้อที่ 35. หากนักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน จาเป็นต้องติดต่อผู้ปกครองต้องได้รับคาอนุญาตจากครูพยาบาลซึ่ง
วินิจฉัยอาการก่อนแล้ว ไม่อนุญาตให้นักเรียนโทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองเอง
ข้อที่ 36. ผู้ปกครองที่ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารใดๆ หรือผู้มาขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ต้องเป็น
ผู้ปกครองที่แท้จริง และเป็นผู้ลงนามไว้ในเอกสารการมอบตัวนักเรียนกับโรงเรียนเท่านัน
ส่วนที่ 5 การปฏิบัติตนในพิธีการก่อนเข้าห้องเรียน
ข้อที่ 37. สัญญาณครังที่ 1 เพลงมาร์ชโรงเรียน นักเรียนมาเข้าแถวประจาที่ตามชันของตนเอง และจัดแถว
ให้เป็นระเบียบภายใต้การควบคุมของหัวหน้าชัน ครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับชัน
ข้อที่ 38. สัญญาณครังที่ 2 นักเรียนทุกคนต้องอยู่ในความสงบ ผู้ดาเนินการพิธีการบอกทาความเคารพธง
ชาติขึนสู่เสาธง นักเรียนทุกคนร้องเพลงชาติ เพลงประจาโรงเรียนพร้อมกัน สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา คาปฏิญาณ
ตน

ข้อที่ 39. เมื่อเสร็จพิธีการตามข้อ 2 ผู้ดาเนินการพิธีการจะแจ้งข่าวสารประจาวัน หรือมีการอบรมนักเรียน
ประมาณ 5-10 นาที โดยนักเรียนทุกคนอยู่ในความสงบสารวม หลังจากนันผู้ดาเนินการพิธีการอนุญาตให้นักเรียนเข้า
ห้องเรียนโดยอยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับชัน
ข้อที่ 40. การเดินเข้าห้องเรียน ต้องเดินแถวอย่างมีระเบียบ ไม่พูดคุย ส่งเสียงดัง เล่นหยอกล้อ
ข้อที่ 41. นักเรียนที่มาสายจะเข้า ไปในแถวโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ ให้เข้าแถวในกลุ่มผู้มาสายและปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดที่วางไว้สาหรับนักเรียนที่มาสาย
ส่วนที่ 6 การหนีเรียน
หากนักเรียนมาโรงเรียนตามปกติ และไม่เข้าเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือขาดการขานชื่อ จากครูผู้สอน ให้ถือว่า
หนีเรียน นักเรียนผู้นันจะถูกลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการตัด
คะแนนความประพฤตินักเรียน และหากมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานันๆ
ส่วนที่ 7 การขาดเรียน
ข้อที่ 42. การขาดเรียนในรายวิชาใดหรือขาดเรียนทังวัน และการขาดเรียนนันทาให้เวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ
80 หากมีใบลาแสดงเหตุผลการขาดเรียนอาจได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าสอบได้
ข้อที่ 43. การขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุติดต่อกัน 3 ครัง ครูที่ปรึกษาจะมีจดหมายแจ้งผู้ปกครองรับทราบ
ข้อที่ 44. การขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุติดต่อกัน 5 วัน ครูที่ปรึกษาจะมีจดหมายเชิญผู้ปกครองมาพบ
เพื่อร่วมกันหาวิธีการแก้ไข
ส่วนที่ 8 การปฏิบัติตนในการเปลี่ยนห้องเรียน
ข้อที่ 45. เมื่อมีการเปลี่ยนห้องเรียน ระหว่างเดินเรียนต้องเดินแถวอย่างมีระเบียบและไม่ส่งเสียงดัง
ข้อที่ 46. ใช้เวลาในการเปลี่ยนคาบเรียนไม่เกิน 5 นาที
ข้อที่ 47. การเดินขึนลงบันใด บนอาคารให้เดินชิดขวาทุกครัง
ข้อที่ 48. ห้ามเดินลัดสนามฟุตบอลของโรงเรียน ให้เดินตามทางที่โรงเรียนจัดไว้ให้
ข้อที่ 49. การเดินภายในบริเวณโรงเรียน ให้เดินตามบาทวิถี ไม่อนุญาตให้นักเรียนเดินบนพืนถนนภายใน
โรงเรียน
ส่วนที่ 9 การลาพักการเรียน
นักเรียนที่ประสงค์จะลาพักการเรียนเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือหยุดพักรักษาตัว เนื่องจาก
เจ็บป่วยตามคาสั่งแพทย์และต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักเรียน ต้องปฏิบัติดังนี
ข้อที่ 50. กรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวตามคาสั่งแพทย์
50.1 ผู้ปกครองที่เป็นผู้มอบตัวนักเรียนเป็นผู้ยื่นคาร้องที่กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานกิจการนักเรียน
เพื่อจะได้ทาเรื่องต่อไปยังงานทะเบียนวัดผล
50.2 แนบใบรับรองแพทย์หนังสือยืนยันจากแพทย์ที่รักษา
50.3 นัดหมายการมาขอรับหนังสืออนุญาตจากโรงเรียน
ข้อที่ 51. การเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
51.1 ผู้ปกครองที่เป็นผู้รับมอบตัวนักเรียนเป็นผู้ยื่นคาร้องที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อกลุ่มบริหารงาน
บุคคลจะได้ดาเนินเรื่องต่อไปยังงานทะเบียนวัดผล
51.2 แนบหนังสือรับรองจากองค์การ สมาคม หรือหน่วยงานที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
51.3 นัดหมายการมาขอรับหนังสืออนุญาตจากโรงเรียน
นั ก เรี ย นที่ ล าพั ก การเรี ย นทั ง 2 กรณี เมื่ อ ประสงค์ จ ะกลั บ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ให้ ผู้ ป กครองแจ้ ง เรื่ อ งที่ ก ลุ่ ม
บริหารงานบุคคล เพื่อจะได้ดาเนินเรื่องไปยังงานทะเบียนวัดผลต่อไป
กรณีลาพักการเรียนด้วยความประสงค์อื่น ให้ผู้ปกครองติดต่อที่กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

ส่วนที่ 10 การลาออก
ผู้ปกครองนักเรียนที่ประสงค์จะลานักเรียนออก ต้องปฏิบัติดังนี
ข้อที่ 52. นักเรียนจะมาลาออกด้วยตนเองไม่ได้ ต้องดาเนินการโดยผู้ปกครองที่เป็นผู้ทาหลักฐานมอบตัว
นักเรียนกับโรงเรียนเท่านัน
ข้อที่ 53. ผู้ปกครองขอรับเอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.1) จากงานทะเบียนวัดผลโรงเรียน เพื่อไปแสดง
ให้โรงเรียนใหม่ที่นักเรียนจะไปเรียนตรวจดูโครงสร้างรายวิชาในหลักสูตรว่าตรงกันและสามารถรับเข้าเรียนต่อได้
หรือไม่
ข้อที่ 54. เมื่อโรงเรียนใหม่ที่จะไปเรียนตอบรับแล้ว ให้มายื่นคาร้องที่กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานกิจการ
นักเรียนก่อน แล้วติดต่อไปยังกลุ่ มบริหารงบประมาณ งานทะเบียนวัดผลพร้อมแนบรูปถ่ายนักเรียนจานวน 2 รูป
ขนาด 1 - 1.5 นิว (ต้องเป็นรูปถ่ายนักเรียนที่ถูกระเบียบของทางราชการ)
ข้อที่ 55. หากนักเรียนที่ลาออกกาลังศึกษาอยู่ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 ผู้ปกครองต้องติดต่อเพื่อทาบันทึกข้อความที่กลุ่มงานกิจการ
นักเรียนก่อน แล้วเมื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ผู้ปกครองต้องรีบนานักเรียนไปเข้าเรียนยังโรงเรียนแห่งใหม่ทันที
หากฝ่าฝืนโดยปราศจากเหตุอันควรจะมีความผิดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช
2545 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ข้อที่ 56. นักเรียนที่ป ระสงค์จ ะลาออกต้องสอบแก้ตัวในรายวิชาต่างๆ ที่ได้ผลการเรียน 0 หรือ ร หรือ
กิจกรรมที่ได้ผลการเรียน มผ ให้ผ่านเสียก่อน
ส่วนที่ 11 ภาระงานระดับชั้น
ข้อที่ 57. เป็นคณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน และคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้อที่ 58. ควบคุม ป้องกัน ความประพฤติของนักเรียนในด้านดังต่อไปนี
58.1 การเข้าแถว ระเบียบแถว
58.2 การแต่งกาย ทรงผม
58.3 การมาสาย การขาดเรียน หนีชั่วโมงเรียน หนีเรียน
58.4 การพูดจาไม่สุภาพ
58.5 การทะเลาะวิวาท
58.5 การมั่วสุมบ้านเพื่อน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า
58.6 ชู้สาว รักเพศเดียวกัน
58.7 แจ้งความประพฤติให้ผู้ปกครองทราบ
ข้อที่ 59 อบรม สร้างเสริมลักษณะนิสัย มารยาทที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
59.1 แต่งกายถูกระเบียบ สะอาด ประหยัด
59.2 จัดสัปดาห์ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม
59.3 มารยาทงาม จัดให้มีการฝึกและประกวดมารยาท
59.4 รักษาความสะอาด แบ่งหน้าที่ให้นักเรียนรับผิดชอบพืนที่ความทาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
59.5 อบรมคุณธรรม จริยธรรมในห้องเรียนและห้องประชุม
59.6 ดูแลความสะอาด เรียบร้อย ในบริเวณห้องเรียน
59.7 ให้ความร่วมมือปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
ข้อที่ 60. วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
60.1 บันทึกประวัตินักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
60.2 เชิญผู้ปกครองมาพบ ปรึกษา ร่วมแก้ไขปัญหานักเรียน
60.3 การส่งต่อ
ข้อที่ 61. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้อานวยการสถานศึกษา

ส่วนที่ 12 ภาระงานครูประจาชั้น
ข้อที่ 62. ศึกษาประวัตินักเรียน โดยให้นักเรียนกรอกประวัติในระเบียนสะสม ซึ่งมีข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครอง
และแผนผังบ้านอาศัยของนักเรียน เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง
ข้อที่ 63. ควบคุมดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ของนักเรียนตอนเช้า
ข้อที่ 64. สารวจการมาเรียนของนักเรียนและทาหน้าที่โฮมรูมนักเรียนในห้องเรียน
64.1 สารวจการมาโรงเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล
64.2 ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยครัง ขาดเรียนนาน และออกหนังสือเชิญผู้ปกครองรายงานผลการ
ดาเนินการ และส่งต่อกลุ่มงานกิจการนักเรียน
64.3 อบรมตักเตือน นักเรียนกรณีมาสาย ขาดเรียนบ่อยครัง ขาดเรียนเวลานาน
64.4 ควบคุมดูแลนักเรียนในด้านการเรียน ความประพฤติ และระเบียบวินัย
64.5 ควบคุมดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ข้อที่ 65. ดูแลเกี่ยวกับการเรียน มาเรียน การขาดเรียน และการออกนอกบริเวณโรงเรียน
ข้อที่ 66. ดูแลเกี่ยวกับการมาสายของนักเรียน โรงเรียนจะมีสัญญาณให้นักเรียนเข้าแถวทาพิธีเข้าแถวหน้า
เสาธง เวลา 07.40 น. ถ้านักเรียนมาไม่ทันทาพิธีหน้าเสาธงถือว่ามาสายให้นักเรียนรายงานตัวต่อครูเวรประจาวัน
เพื่อชีแจงเหตุผลและรับบัตรมาสายก่อนจึงเข้าห้องเรียนโดยนาส่งที่ครูประจาชันและครูประจาวิชาที่สอนในคาบแรก
เพื่อลงชื่อรับทราบและนาส่งคืนที่ห้องสานักงานกิจการนักเรียน
ข้อที่ 67. จัดให้มีการเลือกตังหัวหน้าชันเรียน รองหัวหน้าชันเรียนและตาแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม
แล้วมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ข้อที่ 68. จัดแบ่งนักเวรรักษาความสะอาดของห้องเรียน โดยดูแลกวดขันให้นักเรียนร่วมกันจัดบรรยากาศใน
ห้องโฮมรูม ให้มีบรรยากาศเชิงวิชาการและสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยยึดประโยชน์การใช้สอยอย่างคุ้มค่าและประหยัด
ข้อที่ 69. อบรม ควบคุม ดูแล ตักเตือน นักเรียนในด้านการเรียน ความประพฤติ การแต่งกาย สุขภาพ
ตลอดจนความเป็นอยู่ทุกข์ สุขของนักเรียน ในชันเรียนทุกคน
ข้อที่ 70. อบรมควบคุมนักเรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียนและระเบียบของ
ห้องเรียนอย่างเคร่งครัด
ข้อที่ 71. รับทราบคาสั่ง หรือประกาศต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อชีแจงเรื่องต่างๆ ของโรงเรียนที่นักเรียนควร
ทราบและเตือนให้นักเรียนปฏิบัติตามโดยพร้อมเพรียงกัน
ข้อที่ 72. ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย ทรงผม อุปกรณ์การเรียน กิริยามารยาท
และความประพฤติของนักเรียน
ข้อที่ 73. จั ดทารายงานการประเมิน คุณภาพ ระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียน สมุดรายงานประจาตัว
นักเรียน ตรวจสอบสมุดบันทึกความดีของนักเรียน สมุดบันทึกการอ่าน และสมุดประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อที่ 74. เก็บรวบรวมและทาสมุดรายงานผลการเรียนให้เป็นปัจจุบันและให้ผู้อานวยการโรงเรียนลงนาม
ก่อนแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
ข้อที่ 75. ประสานงาน ติดต่อผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ทังผลการเรียน ความประพฤติให้
ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
ข้อที่ 76. เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับชันเรียนและระดับ
โรงเรียน
ข้อที่ 77. อบรมนักเรียนให้รู้จักรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในห้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่
เสมอ
ข้อที่ 78. ตรวจตรา ดูแล รักษาพัสดุ เครื่องใช้ประจาห้องเรียน ถ้าพบสิ่ งใดชารุดเสี ยหาย หรืออาจเป็น
อันตรายต่อนักเรียน ให้รายงานแจ้งหัวหน้าอาคารสถานที่เพื่อแก้ไขต่อไป
ข้อที่ 79. ร่วมมือกับครูผู้สอนประจาวิชาและครูแนะแนวในการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนและความประพฤติ
ข้อที่ 80. เมื่อมีเหตุการณ์อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่สามารถจัดการเองได้ให้
รายงานหัวหน้าระดับชัน หรือรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้อที่ 81. ปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางใจของนักเรียน ให้ความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่พร้อมที่จะรับฟัง
ความคิดเห็นของนักเรียน และให้การแนะนาช่วยเหลือ เช่น ด้านทุนการศึกษา
ข้อที่ 82. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หมวดที่ 2 ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร
ส่วนที่ 1 ความประพฤติของนักเรียน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 โรงเรียนสิริรตั นาธร จึงวางระเบียบไว้ดังนี
ข้อที่ 83. หมวดนีเรียกว่า “ หมวดว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน ”
ข้อที่ 84. หมวดนีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อที่ 85. บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับ หรือคาสั่งใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วหรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนีให้ใช้
หมวดนีแทน
ข้อที่ 86. หมวดนีให้ใช้บังคับกับนักเรียนในภาคการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึ กษาธิการหรือนักเรียนใน
ภาคการศึกษาตามโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา
ข้อที่ 87. ในระเบียบนีคาว่า “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนสิริรัตนาธร
คาว่า “ผู้อานวยการ” หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร
คาว่า “รองผู้อานวยการ” หมายถึง รองผู้อานวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล งานกิจการนักเรียน
คาว่า “ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ” หมายถึง ผู้ช่วยรองผู้อานวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
งานกิจการนักเรียน
คาว่า “ครู” หมายถึง ครูปัจจุบันของโรงเรียนสิริรัตนาธร
คาว่า “บุคลากร” หมายถึง บุคลากรฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียนสิริรัตนาธร
คาว่า “ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดา มารดาและบุคคลอื่นที่ได้แจ้งไว้กับทางโรงเรียนว่าเป็นผู้ปกครอง
คาว่า “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนสิริรัตนาธร
คาว่า “คะแนนความประพฤติ ” หมายถึง คะแนนที่นักเรียนจะถูกตัดเมื่อมีความประพฤติผิ ดระเบียบ
โรงเรียน
คาว่า “คะแนนความดี” หมายถึง คะแนนนักเรียนจะได้รับเมื่อประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีหรือประพฤติ
เป็นนักเรียนที่ดีตามที่โรงเรียนกาหนด”
“การปฏิบัติตน” หมายถึง การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ข้อบังคับของสถานศึกษา มีจรรยา มารยาทแบบ
วัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม และนักเรียนต้องไม่ประพฤติปฏิบัติตนตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงกาหนดความ
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
ข้อที่ 88. นักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร พึงรู้และสานึกเสมอว่าตนเป็นนักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
ระเบียบของโรงเรียนที่กาหนดไว้โดยเคร่งครัด ไม่ฝ่าฝืนระเบียบหรือกระทาการใดๆ ที่ไม่เป็นการสมควร ต่อบิดา มารดา หรือครู
ข้อที่ 89. นักเรียนทุกคนต้องมีผู้ปกครองที่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2522 ถ้า
นักเรียนเปลี่ยนผู้ปกครองใหม่ให้แจ้งต่อโรงเรียนโดยด่วน และให้นาผู้ปกครองทาการมอบตัวนักเรียนใหม่
ข้อที่ 90. นักเรียนต้องมาโรงเรียนตามเวลาอย่างสม่าเสมอ การหยุดเรียนด้วยประการใดๆ ก็ตามให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบการลาของโรงเรียน
ข้อที่ 91. นักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธรพึงปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียรต่อการเรียน ซื่อสัตย์
สุจริต ประพฤติตนเป็นคนดีของบิดามารดา เพื่อนนักเรียน และบุคคลโดยทั่วไป ไม่ประพฤติชั่วในเรื่องต่อไปนี
ลักทรัพย์ เล่นการพนัน สูบบุหรี่ เสพของมึนเมา เสพสิ่งเสพติด ประพฤติตนในทานองชู้สาว และเที่ยวเตร่ในเวลาค่า
คืน หรือไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
ข้อที่ 92. นักเรียนพึงรักษาความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ การยุยง หรือสร้างความแตกแยก การทะเลาะ
วิวาท การรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมใดๆ ที่ไม่บังควร ถือเป็นการกระทาความผิดอย่างร้ายแรง

ข้อที่ 93. นักเรียนพึงเป็นผู้ดี มีกิริยาวาจาสุภาพ กล้าหาญ อดทน มีสัมมาคารวะ ต่อบิดา มารดา ครู และ
มีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป มีวัฒนธรรมศีลธรรมอันดีงาม
ข้อที่ 94. นักเรียนพึงช่วยกันรักษาทรัพย์สินของโรงเรีย นทุกอย่าง ถ้าหากทาความเสียหายโดยเจตนา
จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางโรงเรียน
ข้อที่ 95. นั กเรี ย นพึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ ตนเอง แก่ครอบครัว และหมู่คณะช่ว ยส่ งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
ข้อที่ 96. นักเรียนต้องเป็นผู้มีประชาธิปไตย อันอยู่ในขอบเขตที่ถูกที่ควร เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน
และต้องเคารพสิทธิของผู้อื่น
ข้อที่ 97. นักเรียน พึงต้องเสียสละ ช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาโรงเรียน และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนตาม
ความเหมาะสม
ข้อที่ 98. การปฏิบัติตัวในการเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง
98.1 เมื่อได้ยินเพลงโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวเข้าแถว เวลา 07.30 น.
98.2 นักเรียนทุกคนเข้าแถวให้เรียบร้อย เวลา 07.40 น.
98.3 นักเรียนทุกคนต้องร่ วมกันร้องเพลงชาติ เพลงโรงเรียน สวดมนต์ ฟังการอบรมและการชีแจง
ต่างๆ
ข้อที่ 99. การปฏิบัติตัวในห้องเรียน นักเรียนพึงมีมารยาทในการเป็นผู้เรียนที่ดีไม่กระทาการใดๆ ที่ไม่
เหมาะสมต่อการเรียนการสอน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนในการทากิจกรรมการเรียนการสอน และในระหว่างที่มีการ
เรียนการสอน นักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียนไม่ทากิจกรรมใดๆ นอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อที่ 100. การมาสาย นักเรียนที่มาโรงเรียนระหว่าง 07.40 - 10.00 น.ให้ปฏิบัติดังนี
100.1 กรณีมาสายระหว่างเวลา 07.40 - 08.30 น. ให้ลงชื่อที่กลุ่มงานกิจการนักเรียน ทากิจกรรม
เพลงโรงเรียน สวดมนต์ และฟังการอบรม
100.2 กรณีมาสายตังแต่เวลา 08.31 - 10.00 น. ให้ลงชื่อที่กลุ่มงานกิจการนักเรียน ทากิจกรรม ร้อง
เพลงชาติ เพลงโรงเรียน สวดมนต์ ฟังการอบรม และรับบัตรอนุญาตให้เข้าห้องเรียนเพื่อไปแสดงต่อครูผู้สอนในคาบ
นัน ๆ (คาบที่ 1-3 แล้วแต่กรณี)
100.3 กรณีมาสายหลังเวลา 10.01 น. ให้ลงชื่อที่กลุ่มงานกิจการนักเรียน และรับบัตรอนุญาตให้เข้า
ห้องเรียนเพื่อไปแสดงต่อครูผู้สอน ให้ถือว่านักเรียนขาดเรียนครึ่งวัน ต้องมีใบลาแจ้งเหตุผลของการมาสายทุกครัง
100.4 กรณีที่นักเรียนไปพบแพทย์ในช่วงเช้า ให้มีใบรับรองแพทย์พร้อมจดหมายของผู้ปกครองแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์ที่หน้าประตู เพื่อจะได้ลงบันทึกหมายเหตุ การมาสายไว้เป็นหลักฐานและถือว่ามาสายและ
รับบัตรอนุญาตให้เข้าห้องเรียนเพื่อไปแสดงต่อครูผู้สอน
100.5 การนับจานวนครังของการมาสายให้นับวันละ 1 ครัง
100.6 การนับจานวนครังของการลาครึ่งวันให้นับวันลา 2 ครัง เป็น 1 วัน
ข้อที่ 101. การใช้บัตรประจาตัวนักเรียนให้นักเรียนถือปฏิบัติดังนี
101.1 บัตรประจาตัวนักเรียนเป็นเอกสารของทางราชการ
101.2 ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลง ปลอมแปลง เปลี่ยนสภาพหรือกระทาการใดๆ ที่ทาให้เกิดความเสียหายต่อ
บัตรประจาตัวนักเรียน
101.3 ต้องแขวนบัตรนักเรียนประจาตัวนักเรียนทุกครังที่สวมเครื่องแบบนักเรียน
101.4 บัตรประจาตัวนักเรียนถือเป็นเครื่องแต่งกายนักเรียน
ข้อที่ 102. การขออนุญาตเข้า-ออก นอกบริเวณโรงเรียน
102.1 เวลาเข้าออกบริเวณโรงเรียน
นักเรียน
06.00 – 17.00 น.
ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป
06.00 – 18.00 น.
กรณีที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษ หรือครูนัดหมาย อนุญาตให้อยู่ในโรงเรียนได้ไม่เกินเวลา 18.00 น. หรืออยู่
ในดุลยพินิจของครูที่ควบคุมกิจกรรมนันๆ แต่ทังนีต้องได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้รับมอบอานาจ

102.2 การออกนอกบริเวณโรงเรียนและขอพบนักเรียนในเวลาเรียน
ผู้มารับ ต้องเป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นผู้รับมอบอานาจจากผู้ปกครองโดย
ชอบด้วยกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทังแสดงบัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ผู้ ม าขอพบ ให้ ม ารอนั ก เรี ย น ณ กลุ่ ม งานกิ จ การนั ก เรี ย นจนถึ ง เวลาเปลี่ ย นคาบหรื อ เวลา
รับประทานอาหารกลางวัน นอกจากมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน
102.3 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่เข้ามาในโรงเรียนแล้ว ออกนอกบริเวณโรงเรียนเด็ดขาด เว้นแต่
102.3.1 ผู้ปกครองมารับ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของโรงเรียน
102.3.2 มีความจาเป็นเร่งด่วน ทังนีต้องได้รับอนุญาตจากครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับ กลุ่มริหาร
งานบุคคลหรือกลุ่มงานกิจการนักเรียน
102.3.3 มีเหตุสุดวิสัย หรือการร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนโดยการควบคุมดูแลของครู
ข้อที่ 103. การลา ให้นักเรียนยื่นใบลาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อครูประจาชันตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
เพื่อให้ครูประจาชันแจ้งการลาต่อครูประจาวิชา
103.1 กรณีลากิจ ให้นักเรียนยื่นใบลาต่อครูประจาชัน เพื่อขออนุมัติก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
103.2 กรณีลาป่วย ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองแจ้งการขอลาป่วยโรงเรียนผ่านวิธีการสื่อสารที่สะดวกและ
รวดเร็วต่อครูประจาชันเป็นเบืองต้น และนักเรียนยื่นใบลาป่วยต่อครูประจาชันในวันแรกที่มาเรียน
ข้อที่ 104. การใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ในการใช้อาคาร สถานที่ และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ของโรงเรียน ห้ามขึนอาคารเรียนก่อนเวลา 07.40 น.และห้าม
นักเรียนใช้ลิฟต์
ข้อที่ 105. การแสดงความเคารพ ให้นักเรียนทุกคนแสดงความเคารพตามหลักวิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย ต่อครูทุกท่านของโรงเรียน
ข้อที่ 106. การใช้บริการโรงอาหาร นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาด รับประทานอาหารเสร็จต้องเก็บ
ภาชนะทุกครัง ห้ามนาของขบเคียว ขวดนาดื่ม แก้วนา ออกนอกบริเวณโรงอาหาร และห้ามนาขึนบนอาคารเรีย น ให้
นาไปใส่ ไว้ใ นที่ร องรั บ ขวด รี ไซเคิล แยกตามคณะสี ส าหรั บนัก เรีย นที่จั ดเตรียมอาหารมารับ ประทานเองให้ ไ ป
รับประทานที่โรงอาหารเท่านันตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่โรงเรียนกาหนด
ข้อที่ 107. การใช้บริการศูนย์อาหาร ให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการใช้บริการศูนย์อาหารโดยทุกคน
ต้องมีบัตรสมาร์ทการ์ด หากชารุด สูญหาย ต้องดาเนินการตามระเบียบที่โรงเรียนกาหนด
ข้อที่ 108. การปฏิบัติตนของนักเรียนดังต่อไปนี เป็นการกระทาความผิดตามที่ระเบียบกาหนด
108.1 การไม่แต่งกายตามระเบียบโรงเรียนสิริรัตนาธร ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน
108.2 การมาสาย
108.3 การละเว้นหรือไม่กระทาตามความในข้อ 19 ข้อ 24 แห่งระเบียบนี
108.4 การหนีชั่วโมงเรียน
108.5 การไม่เอาใจใส่ในการเรียน
108.6 หลีกเลี่ยงการเข้าแถว และการเข้าห้องประชุม
108.7 หลบหนี หรือออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
108.8 มีสื่อลามกอนาจารไว้ในครอบครอง
108.9 มีพฤติกรรมก้าวร้าว หยาบคาย
108.10 ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับทางโรงเรียน
108.10 เล่นการพนัน
108.11 มีพฤติกรรมในทางชู้สาว
108.12 ข่มขู่ กรรโชกทรัพย์
108.13 ลักขโมย
108.14 ทาลายสาธารณสมบัติของโรงเรียนโดยเจตนา

108.15 ก่อเหตุหรือยุยง สนับสนุนให้มีการทะเลาะวิวาท
108.16 มีอาวุธไว้ในการครอบครอง
108.17 เสพย์หรือจาหน่ายสิ่งเสพติดให้โทษ
108.18 ประทุษร้าย ให้ร้าย ต่อครู บิดา มารดา
108.19 มีพฤติกรรมที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม กฎหมายและความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง
ข้อที่ 109. ให้รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนีและให้มีอานาจความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี

หมวดที่ 3 ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร
ส่วนที่ 1 การแต่งกายนักเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2558 โรงเรียนสิริรัตนาธร
จึงออกระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนักเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงกาหนดเครื่องแบบนักเรียนไว้
ดังต่อไปนี
1. หมวดนีเรียกว่า “หมวดว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน”
2. นักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธรทุกคน ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อนีอย่างเคร่งครัด
3. เครื่องแบบที่กาหนดให้
3.1 เครื่องแบบนักเรียนชาย
3.1.1 กางเกงขาสัน ผ้าโทเรสีดา เป้าไม่สัน เวลาสวมขอบกางเกงไม่ต่ากว่าระดับสะดือ ขาไม่บาน
หรือฟิตจนเกินไป ขนาดกว้างระหว่าง 8 – 10 ชม. ปลายขากางเกงเมื่อยืนตรงอยู่ สูงกว่าลูกสะบ้าไม่เกิน 8 ซม. ผ่า
ตรงกลางมีซิปหรือกระดุมขนาดย่อมติดซ่อนไว้ข้างในกระเป๋าแนวตะเข็บด้านข้าง ข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง
รอบเอวมีหูขนาดกว้าง 1 -15 ซม. จานวน 6 – 7 หู พอเหมาะสาหรับร้อยเข็มขัด สวมทับชายเสือไว้ให้เรียบร้อยไม่
อนุญาตให้ใช้ผ้าเนือแข็ง ผ้าดิบ ผ้าเวสปอยส์
3.1.2 เสือ เป็นเสือเชิตคอตัง ผ้าโทเรสีขาวเกลียง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ห้ามใช้ผ้าแพร
หรือผ้าที่สามารถรักษารูปทรงเอาไว้ได้ ผ่าอกตลอด มีสาบหน้าพับด้านนอกกว้าง 4 ซม. ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. แขสันเพียงข้อศอก แผ่นหลังเรียบ ไม่ตีเกล็ดหรือมีจีบ มีกระเป๋าระดับราวนมเบืองซ้าย
1 กระเป๋า ขนาดกว้าง 8 -12 ซม. ลึก 10 -15 ซม. พอเหมาะกับขนาดของเสือ เสือนักเรียน ม. ต้น ปักอักษรย่อ
ส.ร.ธ. ที่หน้าอกเบืองขวา ปักชื่อ – นามสกุล ใต้ ส.ร.ธ. และปักเครื่องหมายบอกระดับชันเหนือ ส.ร.ธ. เบืองซ้าย เสือ
นักเรียน
ม. ปลาย ปักอักษรย่อ ส.ร.ธ. ที่หน้าอกเบืองขวา ชื่อ – นามสกุล ใต้ ส.ร.ธ.
3.1.3 เข็มขัด ให้เข็มขัดหนังสีดา ขนาดกว้าง 3 – 4 ซม. ความยาวตามส่วนขนาดตัวนักเรียน หัว
เข็มขัดเป็นโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดหัวกลมอันเดียว มุมมนมีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอกขนาดกว้าง 1.5
ซม. สาหรับสอดปลายเข็มขัด เข็มขัดนีใช้สอดเข้าไปในหูกางเกง การสวมห้ามกลับด้านในออก
3.1.4 กระเป๋า โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนใช้กระเป๋าดังต่อไปนี อย่างใดอย่างหนึ่ง
1. กระเป๋าเป้ของโรงเรียน
2. กระเป๋าเคียงของโรงเรียน
โดยกรณีนักเรียนมีความประสงค์จะใช้กระเป๋า เคียงของโรงเรียน อนุญาตให้ใช้กระเป๋าเคียงของโรงเรียนได้
แต่จะต้องมีกระเป๋าเป้ของโรงเรียนตามข้อ 1.
3.1.5 รองเท้า ใช้รองเท้าหุ้มส้นชนิดผูกบนหลังเท้า ผ้าใบสีดาเรียบไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปนเชือกผูก
แน่นพืนรองเท้าใช้สีเดียวกับรองเท้า ส้นสูงไม่เกิน
3 ซม. ให้สวมหุ้มส้นตลอดเวลา
3.1.6 ถุงเท้าใช้ถุงเท้าสันธรรมดา สวมประมาณ 1 ใน 3 ของน่อง หรือสูงจากข้อเท้า ไม่ต่ากว่า 4
นิวเป็นไนล่อนสีขาวเรียบไม่ใช่ลูกฟูก ไม่มีลวดลาย เวลาสวมไม่พับหรือไม่ม้วนขอบลง
3.1.7 ผมนักเรียนชาย ม.ต้น ให้ตัดผมเกรียนทังด้านข้างและด้านหลังผมบนศีรษะยาวไม่เกิน 3 ซม.
ไม่ใส่นามันหรือเยล และไม่เปลี่ยนสีผม
นักเรียน ม.ปลาย ตัดผมรองทรงสูง ด้านข้างโดยรอบตัดสันเกรียน ด้านบนยาวไม่เกิน 4 ซม. ไม่หวี
แสกกลางหรือหวีเสยตัง ไม่ไว้หนวดเครา และไม่ใส่นามันหรือเยล และไม่เปลี่ยนสีผม
3.1.8 เสื อพลศึ ก ษา อนุ ญ าตให้ ใ ช้ เ ฉพาะวั น ที่ เ รี ย นพลศึ ก ษาเท่ า นั น ใช้ เ สื อคอโปโลสี ม่ ว ง มี
เครื่องหมายตราโรงเรียนที่กระเป๋าด้านซ้าย และสวมกางเกงพละศึกษาของโรงเรียนกาหนดเท่านัน
3.2 เครื่องแบบนักเรียนหญิง
3.2.1 ชันมัธยมศึกษาตอนต้น
3.2.1.1 กระโปรง ผ้าโทเรสีกรมท่าไม่มีลวดลาย (ห้ามใช้ผ้ามัน

ผ้ายีนต์ ผ้าเสิต) มีลักษณะเป็นกระเป๋าธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบออกด้านนอกข้างละ 3 จีบ เย็บทับ
จีบลงมาประมาณ 6 – 7 ซม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม กระโปรงยาวต่ากว่ากึงกลางสะบ้าหัวเข่า 5 – 11
ซม. ไม่รัดรูป ปลายกระโปรงบาน ไม่เป็นทรงตรงหรือปลายแคบ
3.2.1.2 เสือ ใช้ผ้าโทเรขาวเกลียง ไม่เป็นมัน และไม่บางเกินไป ไม่มีล วดลาย ห้ามใช้ผ้าแพร
ผ้าดิบ หรือผ้าที่บางไม่สามารถรักษารูปทรงเอาไว้ได้ ตัวเสือเป็นคอพับในตัว ลึกพอสมควรสวมศีรษะเข้าได้สะดวก
สาบตลบเข้าข้างในมีปกขนาด 10 ซม. ใช้ผ้าเย็บแบบเช้าถา แขนสันเพียงข้อศอก ปลายแขนมีจีบน้อย ประกอบด้วย
ผ้าสองชันกว้าง 3 ซม. ความยาวของตัวเสือวัดจากข้อมือลงไป เมื่อยืนตรงประมาณ 5 ซม. ชายเสือด้านล่างพับขอบ
เข้าในกว้าง 3 ซม. ขนาดตัวเสือกว้างพอเหมาะสาหรับกับลาตัว ไม่รัดเอว ที่ริมขอบล่างด้านขวาติดกระเป๋า ขนาดกว้าง
5 – ซม. ปักอักษร ส.ร.ธ. และปักชื่อ – สกุลใต้ ส.ร.ธ. ปักเครื่องหมายบอกระดับชันมุมปกเสือด้านซ้าย
3.2.1.3 ผ้าผูกคอ (คอซอง) ผ้าสีกรมท่า ชายสามเหลี่ยมกว้าง 3.5 – 5 ซม. ยาว 80 – 100
ซม. ผูกเงื่อนกะลาส ให้ปมของเงื่อนอยู่ระดับเดียวกับคอเสือ
3.2.1.4 เสือชันในสีครีม สีเนือ หรือสีสุภาพ เอวยาว ถ้าใช้ยกทรงแบบบราเซียตัวสัน หรือ ตัวยาว
ต้องสวมเสือชันในสีขาวทับอีกตัวหนึ่ง
3.2.1.5 รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีดา ไม่มีลวดลาย แบบหุ้มส้น หุ้มปลาย หัวมน มีสายรัดหลังเท้า
ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม.
3.2.1.6 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลายหรือสลับสีไม่หนาและไม่บางเกินไป เวลาใช้ให้พับ
ปลายลงมาเหนือหรือข้อเท้า มีความกว้าง 2 – 3 ซม. ห้ามม้วน
3.2.1.7 ผม ตัดผมสัน ไม่ตัด ไม่ซอย ไม่ดัดม้วนปลาย ตัดธรรมดายาวประมาณปลายหูไม่ใส่ครีม
หรือนามันไม่ฉีดสเปรย์ไม่ยีผม ไม่ตัดผมหน้าม้า ไม่เปลี่ยนสีผมและต้องติ ดกิ๊บสีดาให้เรียบร้อยโรงเรียนอนุโลมให้ไว้ผม
ยาวได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่อไปนี
3.2.1.7.1 ต้องรวบผมให้เรียบร้อย ไม่ดัด ไม่ย้อม ไม่ยืดผม เมื่ออยู่ในเครื่องแบบนักเรียน ทัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นเมื่อต้องการหวีหรือจัดผมให้เรียบร้อยในห้องนาเท่านันผมที่รวบ
แล้วจุดรวมจะต้องอยู่ในระดับขอบหูด้านบน ไม่มีไรผมหรือจอนที่ห้อยรุงรังที่ด้ านข้าง ส่วนด้านหน้าจะต้องไม่ปล่อย
ยาวในลักษณะผมม้าหรือยกกระบังหน้าให้สูงขึน
3.2.1.7.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบผมหรือมัดผม ต้ องเป็นยางสีดาและผูกด้วยโบว์สีม่วง ไม่มี
ลวดลายขนาดกว้าง 1 – 1.5 นิว ถ้าจาเป็นต้องใช้กิ๊บ ให้ใช้เฉพาะสีดาเพียงสีเดียว อุปกรณ์อื่ นๆ นอกเหนือจากนีห้าม
ใช้เด็ดขาด
3.2.1.7.3 ผมที่ไว้ยาวจะไว้ยาวได้ไม่เกินกึ่งกลางสะบักหลัง (ขอบบนของเสือชันใน)
3.2.1.7.4 การไว้ผมยาวของนักเรียนต้องไม่เป็นข้ออ้าง หรืออุปสรรคในการเรียนหรือทาให้
เสียเวลาเรียน เช่น ทาให้มาโรงเรียนสายเพราะเสียเวลาในการทาผมหรือต้องแต่งผมหรือต้องหวีในขณะเรียน
3.2.1.8 ชุดพละศึกษา ใช้กางเกงวอร์มสีดาแถบม่วงขลิบสีขาว กระเป๋าข้างตะเข็บมีซิปปิด – เปิด
รองเท้าใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลายไม่มีเส้นที่ขอบรองเท้าเป็นสีอื่น ผูกเชือก ใช้เฉพาะวันที่มีเรียนพลศึกษา
เท่านัน เสือโปโลคอเชิตสีม่วงมีตราโรงเรียน ให้ปักชื่อ – นามสกุลที่อกเสือด้านขวา
3.2.2 ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.2.2.1 กระโปรง ใช้เช่นเดียวกับมัธยมศึกษาตอนต้น
3.2.2.2 เสือ เสือเชิตผ้าขาวเรียบ ไม่รัดรูป ผ้าไม่หนาหรือบางเกินไป ไม่มีลวดลายหรือลายเส้น ห้าม
ใช้ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน หรือผ้าประเภทเยื่อใยไม้ ผ่าตลอด ไม่มีสาบ ติดกระดุมสีขาวกลมมน 1 ซม. จานวน 5 เม็ด แขน
ยาวเท่าศอกพองาม ต้นแขนและปลายแขนจีบ ขอบปลายแขนกว้าง 3 ซม. เมื่อสวมให้สอดชายเสือบังทรงด้วย ห้าม
ปล่อยชายเสือรุ่มร่าม
3.2.2.3 รองเท้า – ถุงเท้า เช่นเดียวกันมัธยมตอนต้นหญิง
3.2.2.4 เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสี ดา กว้าง 3 – 4 ซม. ตามขนาดตัว ของนักเรียน หั ว เข็มขัดรู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด และหุ้มหนังสีดา มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัดขนาดกว้าง 1.5 ซม. สาหรับสอดปลายเข็ม
ขัด ซึ่งที่คาดทับกับกระโปรง

3.2.2.5 ผม นักเรียนหญิงชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบการไว้ผม
ผมสัน ไม่ดัด ไม่ซอย ไม่ดัดม้วนปลายตัดธรรมชาติยาวประมาณปลายหู ไม่ใส่ครีมหรือนามัน
ไม่ฉีดสเปรย์ ไม่ยืดผม โรงเรียนอนุโลมให้ไว้ผมยาวได้แต่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่อไปนี
3.2.2.5.1 ต้องรวบผมให้เรียบร้อย ไม่ดัด ไม่ย้อม ไม่ยืดผม เมื่ออยู่ในเครื่องแบบนักเรียน ทัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นเมื่อต้องการหวีหรือจัดผมให้เรียบร้อยในห้องนาเท่านันผมที่รวบ
แล้วจุดรวมจะต้องอยู่ในระดับ ขอบหูด้านบน ไม่มีไรผมหรือจอนที่ห้อยรุงรังที่ ด้านข้าง ส่วนด้านหน้าจะต้องไม่ปล่อย
ยาวในลักษณะผมม้าหรือยกกระบังหน้าให้สูงขึน
3.2.2.5.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบผมหรือมัดผม ต้องเป็นยางสีดาแล้วผูกด้วยโบว์สีขาวไม่มี
ลวดลายขนาดกว้างไม่เกิน 1.5 นิว ถ้าจาเป็นต้องใช้กิ๊บให้ใช้เฉพาะสีดาเพียงสีเดียว อุปกรณ์ อื่นๆ นอกเหนือจากนัน
ห้ามใช้เด็ดขาด
3.2.2.5.3 ผมที่ไว้ยาวจะไว้ยาวได้ไม่เกินกึ่งกลางสะบักหลัง (ขอบบนของเสือชันใน)
3.2.2.5.4 การไว้ผมยาวของนักเรียนต้องไม่เป็นข้ออ้าง หรืออุปสรรคในการเรียนหรือทาให้
เสียเวลาเรียน เช่น ทาให้มาโรงเรียนสายเพราะเสียเวลาในการทาผม หรือต้องแต่งผมหรือต้องหวีในขณะเรียนนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ซอยผมจะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการอนุโลมไว้ผมยาว
3.2.2.6 ชุดเรียนพลศึกษาเช่นเดียวกับมัธยมศึกษาตอนต้น
3.3 เครื่องหมาย ให้ปักจุดแสดงระดับชันและคณะสีที่ปกเสือด้านซ้ายเรียงวน

หมวดที่ 4 ว่าด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการตัดคะแนนพฤติกรรม
ของนักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร
ส่วนที่ 1 การตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน
เพื่อให้การดูแลแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน มีหลักเกณฑ์ในการดาเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้คะแนนความประพฤติเป็นเกณฑ์การพิจารณาแก้ไขความประพฤตินักเรียนที่ไม่เหมาะสม
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกจึงวางระเบียบว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียนไว้ดังนี
1. หมวดนี เรี ย กว่า “หมวดว่ าด้ว ยการส่ งเสริมให้ นั กเรี ยนมี คุณลั กษณะพึ งประสงค์แ ละการตั ดคะแนน
พฤติกรรมของนักเรียน”
2. ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนสิริรัตนาธร ว่าด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์และการตัด
คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน พ.ศ. 2557 และให้ข้อความตามหมวดว่าด้วยวิธีการตัดหรือพิ่มคะแนนความประพฤติ
นักเรียน
3. ระเบียบนีใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
4. ระเบียบนีใช้สาหรับนักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร
5. บรรดาระเบียบหรือคาสั่งอื่นใดของโรงเรียนในส่วนที่กาหนดไว้แล้วซึ่งขัดแย้งถึงระเบียบนีให้ใช้ระเบียบนี
แทน
6. การส่งเสริมให้นักเรี ยนมีคุณลักษณะพึงประสงค์และการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนให้ถือแนว
ปฏิบัตินี
7. กาหนดให้นักเรียนทุกคนได้รับ คะแนนความประพฤติ คนละ 100 คะแนน นักเรียนทุกคนต้องรักษา
คะแนนนีไว้ไม่ให้ถูกตัดเกินเกณฑ์คะแนนความประพฤติที่กาหนดในแต่ละปีการศึกษา
8. นักเรียนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบนี เมื่อกระทาการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบแบบ
แผนและข้อบังคับของโรงเรียน
9. นักเรียนที่จะได้รับคะแนนความดีเพิ่มตามระเบียบนี เมื่อได้ประพฤติและปฏิบัติตัวเป็นนักเรียนที่ดี และ
ได้รับการเสนอให้เพิ่มคะแนนความดี ทังนีคะแนนความดีจะไม่ถูกนาไปคิดรวมกับคะแนนความประพฤติ
10. ครูทุกคนมีสิทธิ์ เสนอคะแนนความดี ตามความเหมาะสมของความดีของนักเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในระเบียบนี และนักเรียนจะได้รับการปรับคะแนนความดีเพิ่มเมื่อคณะกรรมการกิจการนักเรียนเห็นชอบ
110. ครูทุกคนมีสิทธิ์ “ตัดคะแนน” ความเหมาะสมของความผิดของนักเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี
11. การตัดหรือเพิ่มคะแนนจะมีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือ
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ ที่ได้รับมอบหมาย หรือหัวหน้าระดับที่รับผิดชอบในแต่ละระดับชัน
12. ให้คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลพิจารณาคะแนนความประพฤติประกอบด้วย
12.1 รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประธาน
12.2 ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
รองประธาน
12.3 หัวหน้าระดับทุกระดับ
กรรมการ
12.4 หัวหน้าคณะสีทุกคณะ
กรรมการ
12.5 คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตัง
กรรมการ
13. ลาดับขันตอนในการดาเนินการเมื่อนักเรียนกระทาผิดกฎของโรงเรียน
13.1 ตักเตือนด้วยวาจา และ/หรือ บันทึกความผิดลงในใบตัดคะแนน เพื่อตัดคะแนนโดยครูหรือเจ้าหน้าที่
ผู้พบเห็น จากนันส่งเอกสารการตัดคะแนนที่สานักงานกิจการนักเรียนเพื่อเสนอคณะกรรมการเพื่อดาเนินการพิจารณา
13.2 แจ้งครูที่ปรึกษา กรณีนักเรียนถูกตัดคะแนน เพื่อให้ครูที่ปรึกษาดาเนิน การตักเตือน และ/หรือ แจ้ง
ผู้ปกครองด้วยจดหมายหรือโทรศัพท์
13.3 เชิญผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรม เมื่อนักเรียนถูกตัด
คะแนนพฤติกรรมครบ 30 คะแนนไม่ว่าจะเป็นความผิดในฐานความผิดใดก็ตาม ถือเป็นการเชิญผู้ปกครองครังที่ 1

13.4 เชิญผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียนเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และ/หรือ การส่งเข้ารับการอบรมเพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนน
พฤติกรรมครบ 60 คะแนน ไม่ว่าจะเป็นความผิดในฐานความผิดใดก็ตาม ถือเป็นการเชิญผู้ปกครองครังที่ 2
13.5 เชิญผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียนเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และ/หรือ การส่งเข้ารับการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนน
พฤติกรรมครบ 80 คะแนนไม่ว่าจะเป็นความผิดในฐานความผิดใดก็ตาม ถือเป็นการเชิญปกครองครังที่ 3
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาความประพฤติและมีหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
ให้ทราบ เพื่อชาระค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
14. การผ่อนผันการเข้าร่วมกิจกรรม
14.1 โรงเรีย นจะพิจ ารณาผ่ อนผันการไม่ต้องเข้าร่วมรับ การอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ กับ
นักเรียนกรณีเจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคซึ่งไม่อาจที่จะอนุญาตให้เข้ารับการอบรมฯ ได้เท่านัน
14.2 ผู้ปกครองนักเรียน ต้องยื่นเอกสารการขอผ่อนผั นการเข้ารับการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้วยตนเอง พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานทางการแพทย์ประกอบการพิจารณา
14.3 คณะกรรมการพิจารณาจะเป็นผู้พิจารณาคาร้อง เพื่อนาเสนอต่อผู้อานวยการพิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนุญาตคาร้องนันๆ
14.4 การผ่อนผัน มิใช่การยกเว้น เพราะฉะนันนักเรียนที่ได้รับการผ่อนผันในภาคเรียนใดจะต้องเข้ารับ
การอบรมฯ เมื่อมีการจัดการอบรมฯ ในครังถัดไป
14.5 กรณีมีความจาเป็นซึ่งผู้ปกครองต้องการดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาความประพฤตินักเรียนด้ว ย
ตนเอง สามารถนาเสนอสถานที่ ตารางการอบรมต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา หลังจากได้รับอนุญาตจาดคณะ
กรรมการฯ จึงจะสามารถดาเนินการได้และเมื่อเสร็จสินการอบรมให้ผู้ปกครองจัดทารายงานการพัฒนาซึ่งต้องมีรูป
ถ่ายและหนังสือรับรองหรือเกียรติบัตร
15. กาหนดการเข้ารับการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้เป็นไปตามประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร
* หากมีประกาศรายชื่อนักเรียนคะแนนถึงเกณฑ์ที่จะต้องไม่กระทาผิดกฎระเบียบเพิ่ มเติมอีกแต่หากนักเรียน
ได้กระทาผิ ดระเบียบและถูกตัดคะแนนความประพฤติ เพิ่มเติมอีกระหว่างรอการเข้าอบรมพัฒ นาความประพฤติ
นักเรียนจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามนีทางโรงเรียนกาหนดให้ครบทุกครัง

ลักษณะความผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนพฤติกรรมแบ่งไว้เป็นหมวดๆ ดังนี้
1. หมวดพฤติกรรมการเรียนและการมาโรงเรียน
กลุม่

รหัส

1
1
1
1
1
1
1

101
102
103
104
105
106
107

1
1
1
1
1
1
1
1
1

108
109
110
111
112
113
114
115
116

คาอธิบาย
ความผิดเกี่ยวกับการแต่งกาย
ทรงผมผิดระเบียบแก้ไขได้โดยเร็ว อาทิ ผมยาวเกินกว่าระเบียบที่กาหนดไว้หนวดเครา จอน
ทรงผมผิดระเบียบแก้ไขไม่ได้โดยเร็ว อาทิ ผมหน้าม้าและโกนผมแต่ไม่โกนคิว สกินเฮด
แต่งกายผิดระเบียบเสือ/กางเกง/กระโปรง/เข็มขัด/ถุงเท้า/คอซอง
ใช้เครื่องประดับที่ไม่เหมาะสมต่อการเป็นนักเรียน
ใช้เครื่องสาอางเสริมแต่ง
ไว้เล็บยาว เคลือบ ทาสีเล็บ
แต่งผม ย้อม ถัก โกรกสีผม/ผูกโบว์ หรือคาดผมผิดระเบียบปล่อยผม ไม่ผูกโบว์หรือผูกโบว์
ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
สวมเครื่องแบบไม่ตรงตามที่กาหนด
ใส่ต่างหูหรือเจาะอวัยวะอื่นๆ ตามแฟชั่น
สักเขียนลาย ติดสติกเกอร์ตามอวัยวะอื่นๆ
นักเรียนหญิงไม่สวมเสือทับ
สวมเสือซับในสีฉูดฉาดหรือมีลวดลาย
นักเรียนหญิงปล่อยจอนผม
เสือไม่ปักชื่อ/เลขประจาตัว/เครื่องหมายบอกชันปี/คณะสี/ไม่คล้องบัตรประจาตัวนักเรียน
ไม่ใส่ชุดลูกเสือ/เนตรนารีในวันที่มีเรียน
สวมแหวนทุกชนิด /สายข้อมือ

คะแนน
-10
-20
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-10
-10
-10
-5
-5
-5
-5

ลักษณะความผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนพฤติกรรมแบ่งไว้เป็นหมวดๆ ดังนี้
2. หมวดพฤติกรรมการเรียนและการมาโรงเรียน
กลุม่
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

รหัส
201
202
203
204
205
206
207
208
209

คาอธิบาย

มาสาย 07.51 – 08.30
มาสาย 08.31 – 09.20
มาสาย 09.21 เป็นต้นไป
มาเข้าแถวช้า หรือไม่อยู่ในบริเวณเข้าแถวร้องเพลงชาติช่วงเช้า จนกระทั่งปล่อยแถว
ไม่เข้าห้องเรียน (ครูหรือเจ้าหน้าที่พบเห็นภายในบริเวณโรงเรียนในระหว่างเวลาเรียนปกติ)
ใส่เสือที่ปักชื่อนักเรียนคนอื่น
ใส่เสือที่ปักชื่อนักเรียนคนอื่น และอ้างว่าเป็นตนเอง เมื่อกระทาความผิด
หลบหนี เข้า – ออกนอกบริเวณโรงเรียนในช่วงเวลาเรียน
กรณีถูกพบเห็น ว่าได้กระทาความผิดตามระเบียบโรงเรียนและประกาศเรียกพบแต่ไม่มา
รายงานตัวหรือหลบหนีการควบคุมตัว
210 ขาดเรียนโดยไม่ส่งใบลาในวันแรกที่มาโรงเรียน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
211 หลบหนีการสอบสวน

คะแนน
-5
-10
-15
-10
-10
-10
-30
-30
-10
-15
-30

2
2
2
2

212
213
214
215

กลุม่

รหัส

3
3
3
3

301
302
303
304

มั่วสุมนอกโรงเรียน ไม่อยู่ภายในเขตโรงเรียนในช่วงเวลาที่กาหนด (หนีเรียน)
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน แต่นัดหมายกับบุคคลอื่นไปยังสถานที่ต่างๆ
เรียกตรวจพฤติกรรมแต่ไม่มาตามนัดหมาย
ปกปิด,ซ่อนเร้น ข้อมูลบนบัตร
3. หมวดพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับเพศ
คาอธิบาย
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
กระทาอนาจาร/มีเพศสัมพันธ์กันในสถานศึกษา/ล่วงละเมิดทางเพศ
แสดงอาการของความพอใจทางเพศ เช่น โอบกอด จับมือถือแขน
ชายหญิงอยู่ในที่ลับตาสองต่อสอง
แสดงออกอย่างไม่สุภาพต่อสถานที่และบุคคลอื่น

-20
-50
-10
-5
คะแนน
-100
-30
-20
-10

4. หมวดพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการละเมิด
กลุม่ รหัส
4
4
4
4
4
4
4
4

401
402
403
404
405
406
407
408

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

409
410
411
412
413
414
415
416
417
418

คาอธิบาย
คะแนน
ความผิดเกี่ยวกับการละเมิด
กลั่นแกล้ง ล้อเลียนผู้อื่น
-10
กล่าวคาหยาบ ส่อเสียด ด่าทอ เหน็บแนม
-10
หมิ่นประมาท
-20
ก้าวร้าว/ต่อครู บุคคลอื่นหรือบุพการีของตนเอง หรือของผู้อื่นด้วยกิริยาท่าทางวาจาไม่สุภาพ
-30
วาจาหรือกิริยาที่ไม่สุภาพ/ยอกย้อน/ล้อเลียน/ส่อเสียดครูและบุคลากร (ให้ข้อมูลเป็นเท็จ)
-30
ทะเลาะวิวาท
-30
พกพาอาวุธประเภทมีด ของมีคม
-30
-40
รวมกลุ่มก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือยุยงส่งเสริมให้ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือทะเลาะวิวาทเป็น
กลุ่ม
ใช้อาวุธหรือเจตนาใช้วัสดุอื่นใดเพื่อเป็นอาวุธทาร้ายผู้อื่น
-60
ทาร้ายร่างกาย หรือตังกลุ่มอันตพาล
-50
ทาร้ายร่างกายบุคคลอื่น จนบุคคลนันได้รับบาดเจ็บ
-60
ข่มขู่นักเรียนด้วยกัน
-30
การนาพาบุคคลภายนอกเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน จนเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
-30
ครอบครองหรือใช้ปืน เครื่องกระสุนและวัตถุระเบิด
-80
เจตนาขัดคาสั่ง หรือไม่ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติตามคาสั่งของครู
-20
รวมกลุ่มทะเลาะวิวาท นอกโรงเรียนทะเลาะวิวาทกับนักเรียนโรงเรียนอื่น
-60
จงใจโยน/ขว้างปาสิ่งของใดๆ ใกล้ๆ หรือถ่มนาลายแสดงกริยาถ่มนาลายกับเพื่อน
-20
จงใจโยน/ขว้างปาสิ่งของใดๆ ใกล้ๆหรือถ่มนาลายแสดงกริยาถ่มนาลายกับครูหรือผู้ปกครอง
-60

5. หมวดพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด
กลุม่

รหัส

5
5
5
5
5
5

501
502
503
504
505
506

คาอธิบาย
ความผิดเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด
เข้าไปในแหล่งอบายมุขหรือที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
มีบุหรี่หรือสูบบุหรี่
ดื่มหรือมีสุราหรือของมึนเมา
มี/เสพหรือจาหน่ายสิ่งเสพติดประเภทที่ 1(ดาเนินการทางกฎหมาย)
เล่นหรือมีอุปกรณ์การพนัน ไพ่ ไฮโล
สิ่งเสพติดอื่นๆ ที่ออกฤทธิ์ต่อประสาท

คะแนน
-20
-30
-50
-100
-50
-30

6. หมวดพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
กลุม่
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

รหัส

คาอธิบาย

คะแนน

601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
นาเครื่องวิทยุ เครื่องเล่นเกม มาโรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต
รีดไถทรัพย์/ลักทรัพย์/ยักยอกทรัพย์/ฉ้อโกงทรัพย์/กรรโชกทรัพย์
ปิดไฟ เปิดพัดลม เปิดนาทิงไว้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ขีดเขียน หรือพ่นสีต่างๆ หรือทาให้ทรัพย์สินของผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย
การนาอุปกรณ์สื่อสารมาใช้ไม่ถูกกาลเทศะ
การนาเงินจานวนมากหรือนาเครื่องประดับราคาสูงมาโรงเรียนโดยไม่มีเหตุอันควร
ประมาทเลินเล่อ ไม่ระมัดระวังวางอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบ
เล่นกีฬาในสถานที่ หรือในเวลาที่ห้ามเล่น
ประมาทโดยทาทรัพย์สินของตนเองตกหล่น/สูญหายและมีบุคคลอื่นเก็บได้นาส่งให้ได้รับคืน
นั่ง/ยืน/นอนเล่น/ปีนป่ายบนโต๊ะ/เก้าอี/ต้นไม้/หรือบริเวณต่างๆอย่างไม่เหมาะสม
พยายามรีดไถ/ลักทรัพย์/ยักยอกทรัพย์/ฉ้อโกงทรัพย์/กรรโชกทรัพย์
พยายามทาลายทรัพย์สินของราชการ หรือทรัพย์สินส่วนรวมของโรงเรียน
ทาลายทรัพย์สินของราชการ หรือทรัพย์สินส่วนรวมของโรงเรียน

-10
-50
-5
-30
-10
-20
-5
-10
-15
-10
-30
-30
-50

7. หมวดพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับสถานที่
กลุม่
7
7
7
7
7
7

รหัส
701
702
703
704
705
706

คาอธิบาย
ความผิดเกี่ยวกับสถานที่
สั่งนามูก หรือถ่มนาลายไม่เป็นที่
ทิงขยะไม่เป็นที่
ไม่ทาเวรรักษาความสะอาดห้องเรียน
รับประทานอาหาร หรือนาอาหารขึนไปบนอาคารเรียน
นาอาหารออกจากบริเวณโรงอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต
รับประทานอาหารในเวลาเรียน

คะแนน
-5
-5
-5
-10
-5
-5

7
7
7
7

707
708
709
710

นาอุปกรณ์การรับประทานอาหารออกจากบริเวณโรงอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทาให้เกิดความสกปรกภายในโรงเรียนด้วยวิธีต่างๆ
นาอาหารจากข้างนอกโรงเรียนเข้ามารับประทานอาหารภายในโรงเรียน
ฉีดพ่น หรือแสดงสัญลักษณ์โรงเรียนทังในและนอกโรงเรียนในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความ
ไม่เรียบร้อย หรือความเสียหายโรงเรียน

-10
-10
-10
-50

8. หมวดพฤติกรรมความผิดอื่นๆ
กลุม่

รหัส

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

801
802
803
804
805
806
807
808
809
810

8

811

8
8
8
8
8

812
813
814
815
816

คาอธิบาย
ความผิดอื่นๆ
ไม่พกบัตรประจาตัวนักเรียน
ไม่บันทึกเวลาการมาโรงเรียน
ฝากคนอื่นรูดบัตรนักเรียน
รูดบัตรนักเรียนให้ผู้อื่น
ปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง
แก้ไขเอกสารของโรงเรียน เอกสารของผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นหรือทาเอกสารปลอม
นาบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผู้ปกครอง
แอบอ้างชื่อหรือเลขประจาตัวบุคคลอื่นมาแทนตน
กล่าวเท็จ ให้การเท็จ ให้ข้อมูลอันพึงแล้วโดยเจตนา
นาเอกสารประเภทต่างๆ ของโรงเรียนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่เป็นไปตามที่โรงเรียนมุ่ง
หมาย
หลีกเลี่ย งไม่ยอมรั บและ/หรือ รับ แต่ไม่นาเอกสารทุกประเภทจากทางโรงเรียนเพื่อแจ้ง
ผู้ปกครอง
ประพฤติผิดนอกโรงเรียนโดยแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
ปลอมลายเซ็นครูที่ปรึกษาหรือลายเซ็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน
ใช้เอกสารทางราชการปลอม
ไม่บันทึกเวลาออกจากโรงเรียน
ขูด/ลบ/ขีดฆ่า/ทาให้เสื่อม/ทาลาย/เพื่อเปลี่ยนแปลงสารสาคัญในเอกสารราชการ

คะแนน
-5
-15
-30
-30
-30
-50
-30
-30
-30
-10
-30
-50
-50
-50
-5
-30

9. หมวดพฤติกรรมความผิดเกี่ยวความประพฤติ
กลุม่
9
9

รหัส

คาอธิบาย

คะแนน

01
02

ความผิดเกี่ยวความประพฤติ
ทาลายชื่อเสียงของโรงเรียน โดยการแสดงออกด้วยการพูด กริยาท่าทาง การเขียน การพิมพ์
ทาลายชื่อเสียงของบุคคลอื่น โดยการแสดงออกด้วยการพูด กริยาท่าทาง การเขียน การพิมพ์

-50
-30

10. หมวดพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
กลุม่
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

รหัส
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011

10 1012
10 1013

คาอธิบาย
ความผิดเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ ลงในเว็บบอร์ดของโรงเรียน
อัพโหลดรูปภาพ/คลิปวีดีโอ/ที่ไม่เหมาะสมลงเว็บบอร์ดของโรงเรียน
วิวาทระหว่างสมาชิก ทังที่เป็นนักเรียนหรือบุคคลภายนอก
โพสต์ข้อความใส่ร้าย ดูหมิ่น ส่อเสียด เหน็บแนม บุคคลอื่น
ตัดต่อ หรือตกแต่งภาพ บุคคลอื่น และโพสต์ขึนเว็บบอร์ดของโรงเรียน
ตัดต่อ หรือตกแต่งภาพ บุคคลอื่น ในลักษณะอนาจารและโพสต์ขึนเว็บบอร์ดของโรงเรียน
โพสต์ข้อความหรืออัพโหลดรูปภาพในลักษณะดูหมิ่นโรงเรียน ครู และบุคลากร
โพสต์ข้อความยุยงให้ผู้อื่นปฏิบัติผิดกฎหมาย/ระเบียบโรงเรียน
โพสต์ข้อความหรืออัพโหลดรูปภาพที่หมิ่นสถาบันหลักของชาติ
เข้าสู่ฐานข้อมูลของโรงเรียน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต
แก้ไขฐานข้อมูลของบุคคลอื่น โดยเปลี่ยนแปลง หรือทาให้สูญหายบางส่วน หรือทังหมดโดย
เจตนา
เข้าสู่ฐานข้อมูลหลักในระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนโดยเจตนา
โพสต์ข้อความ รูปภาพ โดยทาให้เกิดความเสียหายต่อโรงเรียน

คะแนน
-20
-30
-30
-30
-50
-50
-40
-50
-100
-30
-50
-50
-60

11. รายละเอียดการเพิ่มคะแนนความดี
กลุม่

รหัส

11
11
11
11
11
11
11
11

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108

คาอธิบาย
ความดีเกี่ยวกับการเป็นผู้แทนนักเรียนในระดับต่างๆ
ประธานนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน สารวัตรนักเรียน
คณะกรรมการห้องเรียน (หัวหน้าห้อง)
คณะกรรมการห้องเรียน (รองหัวหน้าห้องและตาแหน่งอื่นๆ)
คณะกรรมการสี
นักเรียนวงโยธวาทิต
นักเรียนวงดนตรีไทย
ลูกเสือกองร้อยพิเศษ

คะแนน
50
35
20
10
20
20
20
30

12. รายละเอียดการเพิ่มคะแนนความดี
กลุม่

รหัส

คาอธิบาย

ความดีเกี่ยวกับความประพฤติ
12 1201 ช่วยเหลืองานโรงเรียน รายการละ
12 1202 ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียน รายการละ
12 1203 เก็บสิ่งของและได้นาส่งคืนเจ้าของ

คะแนน
10
10
5

12
12
12
12

1204
1205
1209
1210

ได้รับรางวัลการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่างๆจากโรงเรียน รายการละ
เป็นตัวแทนนักเรียน หรือ คณะสี ในการทากิจกรรมใดๆ แม้ว่าจะได้หรือไม่ได้รับรางวัลก็ตาม
เป็นตัวแทนของโรงเรียน ไปทากิจกรรม ภายนอกโรงเรียน
เป็นตัวแทนของโรงเรียน ไปทากิจกรรมและเข้ารอบได้รับรางวัล

16. ให้รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี
17. ให้เริ่มใช้ระเบียบนีตังแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายพชรพงศ์ ตรีเทพา)
ผู้อานวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร
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