โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

กฎระเบียบของโรงเรียน

Khemasiri Memorial School

ที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
1. การมาโรงเรียน

1.1 นักเรียนตองมาโรงเรียนใหทันเวลา 08.15 น. และตองเขาแถวเคารพ 1.5 ในกรณีที่นักเรียนปวย ไมสามารถจะเรียนหนังสือได ครูหองพยาบาล
ธงชาติดว ย ถามาสายหลังจากพิธเี ขาแถวเคารพธงชาติแลว จะตองปฏิบตั ดิ งั นี้ จะเปนผูโ ทรศัพทตดิ ตอกับผูป กครองของนักเรียนเอง หามนักเรียนโทรศัพท
พบฝายปกครองที่หนาพระรูปทานอาจารยทั้ง 2 พระองค เพื่อรับบัตร ใหผูปกครองมารับกลับบาน
เขาหองเรียน

นักเรียนที่มาสายหลังเวลา 9.00 น.

1.6 หามนักเรียนนํา หนังสือการตูน นิตยสารตางๆ โทรศัพทมือถือ วิทยุ
วิทยุทใี่ ชเสียบหูฟง เกม กลองถายรูป เทปวิดีโอ มาโรงเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ใหติดตอขอรับบัตรเขาหองเรียนจาก
1.7 ตอนเย็นเมือ่ โรงเรียนเลิกนักเรียนชัน้ ป.1-3 ผูป กครองตองมารับนักเรียน
ฝายประชาสัมพันธ และนําสงคุณครูผูสอนในชั่วโมงนั้นๆ
ที่อาคารอเนกประสงค ไมใหนัดรับที่บริเวณอื่นๆ โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ใหติดตอขอรับบัตรเขาหองเรียนจาก
ความปลอดภัยของนักเรียน
ฝายประชาสัมพันธ และนําสงคุณครูมะลิวัลย พุมโมรา หรือคุณครู
ศศิวิมล แกวมุกดา ลงชื่ออนุญาตใหเขาหองเรียนแลวจึงนําบัตรเขา
หองเรียนสงคุณครูผูสอนในชั่วโมงนั้นๆ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ใหติดตอขอรับบัตรเขาหองเรียนจาก
ฝายประชาสัมพันธ และนําสงคุณครูสมพร ยิ้มเจียม หรือคุณครู
วรรณภร คําภูศิริ ลงชื่ออนุญาตกอนนําสงคุณครูผูสอนในชั่วโมงนั้นๆ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ใหติดตอขอรับบัตรเขาหองเรียนจาก
ฝายประชาสัมพันธ และนําสงคุณครูสมพร ทักษิณาจารี หรือคุณครู
มยุรีวรรณ อุดมอิทธิเสถียร ลงชื่ออนุญาตกอนนําสงคุณครูผูสอนใน
ชั่วโมงนั้นๆ
1.2 นักเรียนทีม่ าโรงเรียน หลังเวลา 10.00 น. ใหตดิ ตอขอรับบัตรเขาหองเรียน
จากฝายประชาสัมพันธ และนําใบลาที่มีผูปกครองลงชื่อรับรองพรอมบัตรเขา
หองเรียน มาแจงใหฝายปกครองทราบทุกครั้ง
1.3 นักเรียนทีห่ ยุดเรียนตองมีใบลาทีม่ ผี ปู กครองลงชือ่ รับรอง สงคุณครูประจําชัน้
ทุกครั้ง ถาลาปวยตั้งแต 3 วันขึ้นไปจะตองมีใบรับรองแพทยมาแสดงดวย
ในกรณีทลี่ ากิจใหผปู กครองแจงสาเหตุการหยุดเรียน ใหทางโรงเรียนทราบดวย
1.4 นักเรียนทีม่ คี วามจําเปนจะตองออกนอกบริเวณโรงเรียนกอนเวลาโรงเรียนเลิก
ตองนําจดหมายแจงการลาที่มีผูปกครองลงชื่อรับรองมาใหคุณครูประจําชั้น
รับทราบแลวนําจดหมายดังกลาวใหฝายปกครองลงชื่ออนุญาต ภายในเวลา
09.30 น. กอนทีจ่ ะออกนอกบริเวณโรงเรียนใหนาํ จดหมายทีฝ่ า ยปกครองลงชือ่
อนุญาต สงฝายประชาสัมพันธเพือ่ รับใบอนุญาตตอไป ถาลากลับกอนเวลาจะ
ตองมีผูปกครองมารับดวย

2. การแตงกาย
2.1 นักเรียนตองแตงเครื่องแบบตามที่โรงเรียนกําหนด ขนาดของตัวเสื้อ
จะตองไมใหญและยาวเกินไปโดยขอบแขนบนตํา่ กวาไหลลงมาไมเกิน 1 นิว้
ความยาวของกระโปรงคลุมเขา สวมรองเทานักเรียนสีดาํ ขนาดพอดีเทา ยกเวน
วันที่เรียนพลศึกษาหรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับพลศึกษาอนุญาตใหสวมรองเทา
ผาใบสีขาวลวน ไมมีลวดลาย ถุงเทาสีขาวมีลอนเล็กพับขนาด 1.5 นิ้ว
2.2 วันทีม่ กี ารเรียนกิจกรรมยุวกาชาด และวิชาพลศึกษาใหแตงเครือ่ งแบบ
ยุวกาชาด หรือสวมเสื้อพลศึกษามาจากบาน (กางเกงนํามาเปลี่ยนในชั่วโมง
ที่เรียน)
2.3 นักเรียนทุกคนตองถือกระเปาหนังสือ ถุงหรือเป ตามแบบที่โรงเรียน
กําหนดเทานั้น

ชุดเรียนพลศึกษา
(ป.1- ป.3)

ป.1

ชุดเรียนพลศึกษา
(ป.4 - ม.6)

ป.2

ป.3

เครื่องแบบนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา

ชุดเรียนพลศึกษา
(ใสมาจากบาน)

ป.4

ป.5

เครื่องแบบนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา

เครื่องแบบยุวกาชาด
(ป.1 - ป.2)

ป.6
เข็มระดับประถม - มัธยมตน
(ป.5 - ม.3)

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

เครื่องแบบยุวกาชาด
(ป.3 - ม.3)

เข็มระดับมัธยมปลาย
(ม.4 - ม.6)

ม.6

สัญลักษณระดับชั้น (ปกบนกระเปาเสื้อนักเรียน)
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2.4 ระเบียบการไวผมของนักเรียน
2.4.1 ผมสั้น
ตัดผมบอบปลายผมเสมอกัน หรือสไลดดานขางไดเล็กนอย โดยไมเปดหู ความยาวของผมไมเกินปกเสื้อบน
2.4.2 ผมยาว
ไวผมถักเปยไดทุกแบบ โดยเก็บผมใหเรียบรอยไมหลุดลุย ผูกโบวสีดํา หรือสีกรมทา ไมมีลวดลายขนาดกวางไมเกิน 2.5 เซนติเมตร
รวบผมดานหลังโดยเก็บผมใหเรียบรอยไมหลุดลุย ผูกโบวสีดํา หรือสีกรมทา
หมายเหตุ 1. ทั้งผมสั้นและผมยาว นักเรียนสามารถไวผมหนามาได โดยหนามาไมยาวเลยคิว้ ไมปด ตา ถายาวกวานีใ้ หตดิ กิบ๊ ใหเรียบรอย
2. หามดัด และทําสีผม

2.5 หามนักเรียนสวมเครือ่ งประดับทุกชนิด ยกเวนนาิกาขอมือแบบสุภาพ และนักเรียนทีเ่ จาะหูใหใชตา งหูหว งเงินขนาดเล็ก ขางละ 1 หวงเทานัน้
2.6 หามนักเรียนสักคิ้ว ตอขนตา แตงริมฝปากและแตงหนา

3. การขอพบครูประจําชัน้ หรือนักเรียน
ผูป กครองทีต่ อ งการขอพบคุณครูประจําชัน้ ของนักเรียนหรือพบนักเรียน ในเวลา 8.30-15.30 น. ใหตดิ ตอเคานเตอรประชาสัมพันธ ทีอ่ าคารทอรศรีกอ น

4. การมารับนักเรียนหลังเลิกเรียน
ผูปกครองที่มารับนักเรียนใหรอรับที่ศาลาผูปกครอง และอาคารอเนกประสงคเทานั้น หามเดินมารับที่อาคารเรียนเด็ดขาด
สําหรับผูป กครองนักเรียนประจํา ใหตดิ ตอทีห่ อ งทําการฝายประจํา (วันจันทร-ศุกร เวลา 15.30-18.00 น. วันเสาร-อาทิตย เวลา 7.00 -12.00 น.
และเวลา 15.00-18.00 น.) ที่อาคารอเนกประสงคเทานั้น หามติดตอและพบกันที่อื่น ซึ่งถือวาเปนการผิดระเบียบ
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การแตงกายของนักเรียนประจํา ชัน้ ป.3-ม.6
เครือ่ งแบบตามทีโ่ รงเรียนกําหนด (ขอ 2) จํานวน 4 ชุด พลศึกษา
1 ชุด และยุวกาชาด 1 ชุด (ชัน้ ป.3-ม.3) เสือ้ ทุกชุดปกดาวแดง (ตามขนาด
ทีก่ าํ หนด) ดานขวาของตัวเสื้อ
เครือ่ งแบบเสือ้ ผาทีใ่ ชในเรือนนอน เปนเสือ้ คอปกฮาวาย สีเหลือง
ติดกระดุมแบบเสื้อเชิ้ต แขนสั้นเหนือศอก 4 ซ.ม. ตัวยาวแคสะโพกลาง
(ไมยาวและใหญเกินไปไหลตกไดไมเกิน 1 นิว้ ) จํานวน 5 ตัว ปกชือ่ -นามสกุล
สีนาํ้ เงินทางดานขวา ระดับปากกระเปา อักษรสูง 1 เซนติเมตร กระโปรง
จีบใหญรอบตัว ยาวคลุมเขา สีกรมทา จํานวน 5 ตัว (ปกชือ่ -นามสกุลไวที่
ขอบดานใน หรือที่กระเปา)

ขนาดดาวแดง
ที่ปกบนเสื้อนักเรียนประจํา

นักเรียนที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
จะมีขั้นตอนการลงโทษตามลำดับ ดังนี้
1. วากลาวตักเตือนดวยวาจา
2. ทํ า หนั ง สื อ สั ญ ญาเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรระหว า งนั ก เรี ย นผู  ทํ า ผิ ด กั บ
คุณครูประจําชัน้ และมีคณ
ุ ครูหวั หนาชัน้ หรือคุณครูหวั หนาระดับหรือผูช ว ย
หัวหนาระดับรับทราบ
3. เชิญผูปกครองมารับรูพฤติกรรม รับรองความประพฤติของนักเรียนเปน
ลายลักษณอักษร และหาแนวทางแกไขปรับปรุงพฤติกรรมรวมกัน
4. งดการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน และ/หรือ บําเพ็ญประโยชนตา งๆ
ตามที่กําหนด
5. กรณีทนี่ าํ โทรศัพทมอื ถือ และ/หรือ smart watch มาโรงเรียน ใหฝากเขา
Locker ของหอง เวลา 8.30 น. และครูประจําชัน้ นําคืนนักเรียน เวลา 15.30 น.
ดังนั้นถาคุณครูทานใดพบนักเรียนใชโทรศัพทมือถือระหวาง เวลา 8.3015.30 น. คุณครูจะเก็บมือถือนัน้ ไว และแจงยังหัวหนาระดับทราบ ถาเปน
ความผิดครัง้ แรก จะเก็บไวนาน 2 เดือน แตถา นักเรียนทําผิดระเบียบอีก
ในครัง้ ตอไป โดยนับตอเนือ่ งกันในระดับชัน้ 3 ป (ป.1-3, ป.4-6, ม.1-3, ม.4-6)
โรงเรียนจะเก็บไวและคืนเมื่อสิ้นภาคเรียน
6. กรณีทนี่ กั เรียนทําผิดระเบียบ ขอ 2.3 ใชถงุ ยาม เป กระเปา ทีไ่ มใชของที่
โรงเรียนกําหนดจะถูกเก็บไวและไมคืน เพื่อนําไปบริจาคการกุศล
7. กรณีที่นักเรียนทําผิดระเบียบ ขอ 2.4 ซอยผมและไมสามารถแกไขผมให
ถูกระเบียบได นักเรียนจะตองสวมวิกผมบอบแบบถูกระเบียบ จนกวาผมจะ
เปนผมถูกระเบียบตามทีโ่ รงเรียนกําหนด หากสวมวิกมาเปนเวลา 3 เดือน
ผมยังไมถูกระเบียบ จะนําชางตัดผมมาตัดใหที่โรงเรียน
8. กรณีทนี่ กั เรียนทําผิดระเบียบ ขอ 2.4 ไปทําสีผมหรือดัดผม นักเรียนจะตอง
แกไขผมใหเปนสีธรรมชาติ หรือยอมเปนสีดํา และยืดผมทันที
9. กรณีทนี่ กั เรียนทําผิดระเบียบ ขอ 2.5 โรงเรียนจะเก็บเครือ่ งประดับไวและ
ไมคืน ยกเวนถาเปนของมีคาใหผูปกครองมารับคืนเมื่อสิ้นปการศึกษา
10. กรณีที่นักเรียนทําผิดระเบียบขอ 2.6 นักเรียนจะตองแกไขใหกลับมา
เปนธรรมชาติเหมือนเดิม
11. กรณีที่นักเรียนมาสายโดยไมมีสาเหตุจําเปน นักเรียนจะถูกทําโทษโดย
ใหยนื เปนเวลาครึง่ ชัว่ โมง - 1 ชัว่ โมง หรือมากกวานัน้ แลวแตกรณี ถามาสาย
หลายครัง้ แลวไมแกไขจะใหบาํ เพ็ญประโยชนตามความเหมาะสม
หมายเหตุ การลงโทษตามลําดับขั้นตอนที่ 1 – 4 นับตอเนื่องกันในชวง
ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6, ม.1-3, ม.4-6

ฝายปกครอง โทร. 02 424 2244 ตอ 801
เครื่องแบบนักเรียนประจํา
(ใสอยูในเรือนนอน)
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คู่มือผู ้ปกครอง
1. ทําบัตรผูปกครอง และติดบัตรทุกครั้ง เมื่อเขามาภายในโรงเรียน
2. เมื่อเขามาภายในโรงเรียน กรุณาแตงกายใหสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ และสถานที่ ไมโป สั้น หรือรัดรูป และกรณีมา
รวมงานพิธีการ ไมควรสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส และรองเทาแตะ เปนตน
3. ถาตองการพบคุณครู หรือนักเรียน ใหติดตอที่ประชาสัมพันธอาคารทอรศรีเทานั้น
4. ถามีปญหา หรือ ตองการทราบขอมูลใดๆ ควรสอบถามที่คุณครูประจําชั้น
5. การรับประทานอาหาร ขนม หรือ นํ้าดื่ม ภายในโรงเรียน ควรรับประทานที่หองอาหารเทานั้น
6. ใหความรวมมือกับโรงเรียน ในกรณีดังตอไปนี้
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

มามอบตัวนักเรียน และรับฟงการปฐมนิเทศ
กวดขันใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
กวดขันใหนักเรียนมาโรงเรียนกอนเวลา 08.10 น.
ถานักเรียนหยุดเรียน ควรโทรศัพทมาแจงใหคุณครูประจําชั้นทราบทุกครั้ง
หลังจากที่นักเรียนหยุดเรียน หรือมาโรงเรียนสายเกิน 10.00 น. ตองมีใบลามาแจงกับคุณครูประจําชั้นทุกครั้ง
ทําความเขาใจและลงชื่อรับทราบในเอกสารที่โรงเรียนแจงทุกกิจกรรม
หากโรงเรียนขอพบผูปกครองในกรณีพิเศษ เชน ครูประจําชั้น หรือฝายปกครองขอพบ หรือหองพยาบาลใหมา
รับนักเรียนเมื่อไมสบาย ควรรีบมา
6.8 กวดขันใหนักเรียนเตรียมอุปกรณ ในการเรียนมาใหครบถวน ทางโรงเรียนจะไมรับฝากอุปกรณใดๆทั้งสิ้น
6.9 ผูปกครองตองเปนผูดูแล และรับผิดชอบนักเรียนนอกบริเวณโรงเรียน และนอกเวลาทําการของโรงเรียน
โรงเรียนจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ระเบียบการใช�ห้องพยาบาล
เมื่อนักเรียนมีอาการไมสบาย ตองปฏิบัติดังนี้
1. ครูประจําชั้นหรือครูประจําวิชา สงนักเรียนไปรับประทานยาที่หองพยาบาล เมื่ออาการดีขึ้นกลับไปเรียนตามปกติ
2. ถานักเรียนรับประทานยาสามัญประจําบานแลว อาการไมดีขึ้น ครูหองพยาบาลจะติดตอผูปกครองมารับนักเรียนกลับไปพักผอนที่บาน หรือไปพบแพทย
หากผูปกครองยังไมมารับ ทางโรงเรียนจะนํานักเรียนไปสงโรงพยาบาล
3. ถานักเรียนมีอาการไมสบายมาก หรือกรณีฉกุ เฉิน ทางหองพยาบาลจําเปนตองนํานักเรียนสงโรงพยาบาล โดยปฏิบัติดังนี้
3.1 ครูหองพยาบาลติดตอผูปกครองตามไปที่โรงพยาบาล
3.2 ถาเปนนักเรียนประจํา ครูหองพยาบาลจะติดตอฝายประจําเพื่อแจงใหผูปกครองทราบ และครูหองพยาบาลจะเปนผูนํานักเรียนสงโรงพยาบาล
4. ผูปกครองเปนผูร ับผิดชอบคาใชจายในขอ 2 และขอ 3
หมายเหตุ งานพยาบาลจะนํานักเรียนสงโรงพยาบาลเจาพระยาเทานั้น
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วิสัยทัศน์
โรงเรียนสตรีที่ผูเรียนมีจรรยามารยาทงาม รูจักใชกระบวนการคิด
ฉลาดใชเทคโนโลยี สามารถสือ่ สารภาษาตางประเทศ และรูจ กั วางแผนการเงิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ กําหนดใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถอยูรวมกับ
ผูอ นื่ ในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลกเปนเกณฑ
ประเมินการจบหลักสูตรของนักเรียน ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
2. ซื่อสัตย สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงมั่นในการทํางาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ

