
กฎระเบียบของโรงเรียน
ท่ีนักเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
Khemasiri Memorial School

1. การมาโรงเรียน

1.1   นักเรียนตองมาโรงเรียนใหทันเวลา 08.15 น. และตองเขาแถวเคารพ

ธงชาติดวย ถามาสายหลังจากพิธีเขาแถวเคารพธงชาติแลว จะตองปฏิบัติดังน้ี

       พบฝายปกครองท่ีหนาพระรูปทานอาจารยท้ัง 2 พระองค เพ่ือรับบัตร

       เขาหองเรียน

       นักเรียนท่ีมาสายหลังเวลา 9.00 น. 

       นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 ใหติดตอขอรับบัตรเขาหองเรียนจาก

       ฝายประชาสัมพันธ และนําสงคุณครูผูสอนในช่ัวโมงน้ันๆ

       นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ใหติดตอขอรับบัตรเขาหองเรียนจาก

       ฝายประชาสัมพันธ และนําสงคุณครูศศิวิมล  แกวมุกดา ลงช่ืออนุญาตให

       เขาหองเรียนแลวจึงนําบัตรเขาหองเรียนสงคุณครูผูสอนในช่ัวโมงน้ันๆ

       นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ใหติดตอขอรับบัตรเขาหองเรียนจาก

       ฝายประชาสัมพันธ และนําสงคุณครูวรรณภร  คําภูศิริ  ลงช่ืออนุญาต

       กอนนําสงคุณครูผูสอนในช่ัวโมงน้ันๆ 

       นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ใหติดตอขอรับบัตรเขาหองเรียนจาก

       ฝายประชาสัมพันธ  และนําสงคุณครูสมพร ทักษิณาจารี  หรือคุณครู

       มยุรีวรรณ  อุดมอิทธิเสถียร  ลงช่ืออนุญาตกอนนําสงคุณครูผูสอนใน

       ช่ัวโมงน้ันๆ

1.2   นักเรียนท่ีมาโรงเรียน หลังเวลา 10.00 น. ใหติดตอขอรับบัตรเขาหองเรียน

จากฝายประชาสัมพันธ และนําใบลาท่ีมีผูปกครองลงช่ือรับรองพรอมบัตรเขา

หองเรียน มาแจงใหฝายปกครองทราบทุกคร้ัง

1.3   นักเรียนท่ีหยดุเรียนตองมีใบลาท่ีมีผูปกครองลงช่ือรับรอง สงคุณครูประจําช้ัน

ทุกคร้ัง  ถาลาปวยต้ังแต 3 วันข้ึนไปจะตองมีใบรับรองแพทยมาแสดงดวย 

ในกรณีท่ีลากิจใหผูปกครองแจงสาเหตุการหยดุเรียน ใหทางโรงเรียนทราบดวย

1.4   นักเรียนท่ีมีความจําเปนจะตองออกนอกบริเวณโรงเรียนกอนเวลาโรงเรียนเลิก 

ตองนําจดหมายแจงการลาท่ีมีผูปกครองลงช่ือรับรองมาใหคุณครูประจําช้ัน

รับทราบแลวนําจดหมายดังกลาวใหฝายปกครองลงช่ืออนุญาต ภายในเวลา 

09.30 น. กอนท่ีจะออกนอกบริเวณโรงเรียนใหนําจดหมายท่ีฝายปกครองลงช่ือ

อนุญาต สงฝายประชาสัมพันธเพ่ือรับใบอนุญาตตอไป ถาลากลับกอนเวลาจะ

ตองมีผูปกครองมารับดวย

1.5   ในกรณีท่ีนักเรียนปวย ไมสามารถจะเรียนหนังสือได ครูหองพยาบาล

จะเปนผูโทรศัพทติดตอกับผูปกครองของนักเรียนเอง หามนักเรียนโทรศัพท

ใหผูปกครองมารับกลับบาน

1.6   หามนักเรียนนํา หนังสือการตูน นิตยสารตางๆ โทรศัพทมือถือ วิทยุ 

วิทยท่ีุใชเสียบหูฟง เกม กลองถายรูป เทปวิดีโอ มาโรงเรียน

1.7   ตอนเยน็เม่ือโรงเรียนเลิกนักเรียนช้ัน ป.1-3 ผูปกครองตองมารับนักเรียน

ท่ีอาคารอเนกประสงค  ไมใหนัดรับท่ีบริเวณอ่ืนๆ โดยเด็ดขาด ท้ังน้ีเพ่ือ

ความปลอดภัยของนักเรียน



2. การแตงกาย 

2.1   นักเรียนตองแตงเคร่ืองแบบตามท่ีโรงเรียนกําหนด ขนาดของตัวเส้ือ

จะตองไมใหญและยาวเกินไปโดยขอบแขนบนต่ํากวาไหลลงมาไมเกิน 1 น้ิว

ความยาวของกระโปรงคลุมเขา สวมรองเทานักเรียนสีดําขนาดพอดีเทา ยกเวน

วันท่ีเรียนพลศึกษาหรือมีกิจกรรมเก่ียวกับพลศึกษาอนุญาตใหสวมรองเทา

ผาใบสีขาวลวน ไมมีลวดลาย ถุงเทาสีขาวมีลอนเล็กพับขนาด 1.5 น้ิว

2.2   วันท่ีมีการเรียนกิจกรรมยวุกาชาด และวิชาพลศึกษาใหแตงเคร่ืองแบบ

ยุวกาชาด หรือสวมเส้ือพลศึกษามาจากบาน (กางเกงนํามาเปล่ียนในช่ัวโมง

ท่ีเรียน)

2.3   นักเรียนทุกคนตองถือกระเปาหนังสือ ถุงหรือเป ตามแบบท่ีโรงเรียน

กําหนดเทาน้ัน               
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สัญลักษณระดับช้ัน (ปกบนกระเปาเส้ือนักเรียน)

เคร่ืองแบบนักเรียน

ช้ันประถมศึกษา

เคร่ืองแบบนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษา

ชุดเรียนพลศึกษา

(ป.4 - ม.6)

ชุดเรียนพลศึกษา

(ป.1- ป.3)

ชุดเรียนพลศึกษา

(ใสมาจากบาน)
เคร่ืองแบบยุวกาชาด

(ป.1 - ป.2)

เคร่ืองแบบยุวกาชาด

(ป.3 - ม.3)

ป.1

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

เข็มระดับประถม - มัธยมตน

(ป.5 - ม.3)

เข็มระดับมัธยมปลาย

(ม.4 - ม.6)



2.4    ระเบียบการไวผมของนักเรียน

         2.4.1 ผมส้ัน 

                 ตัดผมบอบปลายผมเสมอกัน หรือสไลดดานขางไดเล็กนอย โดยไมเปดหู ความยาวของผมไมเกินปกเส้ือบน 

         2.4.2 ผมยาว 

                 ไวผมถักเปยไดทุกแบบ โดยเก็บผมใหเรียบรอยไมหลุดลุย ผูกโบวสีดํา หรือสีกรมทา ไมมีลวดลายขนาดกวางไมเกิน 2.5 เซนติเมตร

                 รวบผมดานหลังโดยเก็บผมใหเรียบรอยไมหลุดลุย  ผูกโบวสีดํา หรือสีกรมทา

         หมายเหตุ   1. ท้ังผมส้ันและผมยาว นักเรียนสามารถไวผมหนามาได โดยหนามาไมยาวเลยค้ิว ไมปดตา ถายาวกวาน้ีใหติดก๊ิบ ใหเรียบรอย

                         2. หามดัด และทําสีผม

2.5    หามนักเรียนสวมเคร่ืองประดับทุกชนิด ยกเวนนาิกาขอมือแบบสุภาพ และนักเรียนท่ีเจาะหูใหใชตางหูหวงเงินขนาดเล็ก ขางละ 1 หวงเทาน้ัน

2.6    หามนักเรียนสักค้ิว ตอขนตา แตงริมฝปากและแตงหนา

                

3. การขอพบครูประจําช้ันหรือนักเรียน

ผูปกครองท่ีตองการขอพบคุณครูประจําช้ันของนักเรียนหรือพบนักเรียน ในเวลา 8.30-15.30 น. ใหติดตอเคานเตอรประชาสัมพันธ ท่ีอาคารทอรศรีกอน

4. การมารับนักเรียนหลังเลิกเรียน

ผูปกครองท่ีมารับนักเรียนใหรอรับท่ีศาลาผูปกครอง และอาคารอเนกประสงคเทาน้ัน หามเดินมารับท่ีอาคารเรียนเด็ดขาด

        สําหรับผูปกครองนักเรียนประจํา ใหติดตอท่ีหองทําการฝายประจํา (วันจันทร-ศุกร เวลา 15.30-18.00 น. วันเสาร-อาทิตย เวลา 7.00 -12.00 น.  

และเวลา 15.00-18.00 น.) ท่ีอาคารอเนกประสงคเทาน้ัน หามติดตอและพบกันท่ีอ่ืน ซ่ึงถือวาเปนการผิดระเบียบ
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การแตงกายของนักเรียนประจํา ช้ัน ป.3-ม.6

         เคร่ืองแบบตามท่ีโรงเรียนกําหนด (ขอ 2) จํานวน 4 ชุด พลศึกษา 

1 ชุด และยวุกาชาด 1 ชุด (ช้ัน ป.3-ม.3) เส้ือทุกชุดปกดาวแดง (ตามขนาด

ท่ีกําหนด) ดานขวาของตัวเส้ือ

         เคร่ืองแบบเส้ือผาท่ีใชในเรือนนอน เปนเส้ือคอปกฮาวาย สีเหลือง 

ติดกระดุมแบบเส้ือเช้ิต แขนส้ันเหนือศอก 4 ซ.ม. ตัวยาวแคสะโพกลาง 

(ไมยาวและใหญเกินไปไหลตกไดไมเกิน 1 น้ิว) จํานวน 5 ตัว ปกช่ือ-นามสกุล

สีน้ําเงินทางดานขวา ระดับปากกระเปา อักษรสูง 1 เซนติเมตร กระโปรง

จีบใหญรอบตัว ยาวคลุมเขา สีกรมทา จํานวน 5 ตัว (ปกช่ือ-นามสกุลไวท่ี

ขอบดานใน หรือท่ีกระเปา)

นักเรียนท่ีไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
จะมีข้ันตอนการลงโทษตามลำดับ ดังน้ี
1. วากลาวตักเตือนดวยวาจา

2. ทําหนังสือสัญญาเปนลายลักษณอักษรระหวางนักเรียนผูทําผิดกับ

    คุณครูประจําช้ันและมีคุณครูหัวหนาช้ันหรือคุณครูหัวหนาระดับหรือผูชวย

    หัวหนาระดับรับทราบ

3. เชิญผูปกครองมารับรูพฤติกรรม รับรองความประพฤติของนักเรียนเปน

    ลายลักษณอักษร และหาแนวทางแกไขปรับปรุงพฤติกรรมรวมกัน

4. งดการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน และ/หรือ บําเพ็ญประโยชนตางๆ

    ตามท่ีกําหนด

5. กรณีท่ีนําโทรศัพทมือถือ และ/หรือ smart watch มาโรงเรียน ใหฝากเขา 

    Locker ของหอง เวลา 8.30 น. และครูประจําช้ันนําคืนนักเรียน เวลา 15.30 น. 

    ดังน้ันถาคุณครูทานใดพบนักเรียนใชโทรศัพทมือถือระหวาง เวลา 8.30-

    15.30 น. คุณครูจะเก็บมือถือน้ันไว และแจงยงัหัวหนาระดับทราบ ถาเปน

    ความผิดคร้ังแรก จะเก็บไวนาน 2 เดือน แตถานักเรียนทําผิดระเบียบอีก

    ในคร้ังตอไป โดยนับตอเน่ืองกันในระดับช้ัน 3 ป (ป.1-3, ป.4-6, ม.1-3, ม.4-6) 

    โรงเรียนจะเก็บไวและคืนเม่ือส้ินภาคเรียน

6. กรณีท่ีนักเรียนทําผิดระเบียบ ขอ 2.3 ใชถุงยาม เป กระเปา ท่ีไมใชของท่ี

    โรงเรียนกําหนดจะถูกเก็บไวและไมคืน เพ่ือนําไปบริจาคการกุศล

7. กรณีท่ีนักเรียนทําผิดระเบียบ ขอ 2.4 ซอยผมและไมสามารถแกไขผมให

    ถูกระเบียบได นักเรียนจะตองสวมวิกผมบอบแบบถูกระเบียบ จนกวาผมจะ

    เปนผมถูกระเบียบตามท่ีโรงเรียนกําหนด หากสวมวิกมาเปนเวลา 3 เดือน 

    ผมยังไมถูกระเบียบ จะนําชางตัดผมมาตัดใหท่ีโรงเรียน

8. กรณีท่ีนักเรียนทําผิดระเบียบ ขอ 2.4 ไปทําสีผมหรือดัดผม นักเรียนจะตอง

    แกไขผมใหเปนสีธรรมชาติ หรือยอมเปนสีดํา และยืดผมทันที

9. กรณีท่ีนักเรียนทําผิดระเบียบ ขอ 2.5 โรงเรียนจะเก็บเคร่ืองประดับไวและ

    ไมคืน ยกเวนถาเปนของมีคาใหผูปกครองมารับคืนเม่ือส้ินปการศึกษา

10. กรณีท่ีนักเรียนทําผิดระเบียบขอ 2.6 นักเรียนจะตองแกไขใหกลับมา

     เปนธรรมชาติเหมือนเดิม

11. กรณีท่ีนักเรียนมาสายโดยไมมีสาเหตุจําเปน นักเรียนจะถูกทําโทษโดย

     ใหยนืเปนเวลาคร่ึงช่ัวโมง - 1 ช่ัวโมง หรือมากกวาน้ันแลวแตกรณี ถามาสาย

     หลายคร้ังแลวไมแกไขจะใหบําเพ็ญประโยชนตามความเหมาะสม

หมายเหตุ    การลงโทษตามลําดับข้ันตอนท่ี 1 – 4 นับตอเน่ืองกันในชวง

                ระดับช้ัน ป.1-3, ป.4-6, ม.1-3, ม.4-6
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ฝายปกครอง โทร. 02 424 2244 ตอ 801

ขนาดดาวแดง

ท่ีปกบนเส้ือนักเรียนประจํา

เคร่ืองแบบนักเรียนประจํา

(ใสอยูในเรือนนอน)



ระเบียบการใช�ห้องพยาบาล
เม่ือนักเรียนมีอาการไมสบาย  ตองปฏิบัติดังน้ี

1. ครูประจําช้ันหรือครูประจําวิชา สงนักเรียนไปรับประทานยาท่ีหองพยาบาล  เม่ืออาการดีข้ึนกลับไปเรียนตามปกติ

2. ถานักเรียนรับประทานยาสามัญประจําบานแลว  อาการไมดีข้ึน ครูหองพยาบาลจะติดตอผูปกครองมารับนักเรียนกลับไปพักผอนท่ีบาน หรือไปพบแพทย 

   หากผูปกครองยังไมมารับ ทางโรงเรียนจะนํานักเรียนไปสงโรงพยาบาล

3. ถานักเรียนมีอาการไมสบายมาก หรือกรณีฉุกเฉิน ทางหองพยาบาลจําเปนตองนํานักเรียนสงโรงพยาบาล โดยปฏิบัติดังน้ี

        3.1 ครูหองพยาบาลติดตอผูปกครองตามไปท่ีโรงพยาบาล

        3.2 ถาเปนนักเรียนประจํา ครูหองพยาบาลจะติดตอฝายประจําเพ่ือแจงใหผูปกครองทราบ และครูหองพยาบาลจะเปนผูนํานักเรียนสงโรงพยาบาล

4. ผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในขอ 2 และขอ 3

หมายเหตุ   งานพยาบาลจะนํานักเรียนสงโรงพยาบาลเจาพระยาเทาน้ัน

คู่มือผู้ปกครอง

1.   ทําบัตรผูปกครอง และติดบัตรทุกคร้ัง เม่ือเขามาภายในโรงเรียน

2.   เม่ือเขามาภายในโรงเรียน กรุณาแตงกายใหสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ และสถานท่ี ไมโป ส้ัน หรือรัดรูป และกรณีมา 

      รวมงานพิธีการ ไมควรสวมเส้ือยืด กางเกงยีนส และรองเทาแตะ เปนตน

3.   ถาตองการพบคุณครู หรือนักเรียน ใหติดตอท่ีประชาสัมพันธอาคารทอรศรีเทาน้ัน

4.   ถามีปญหา หรือ ตองการทราบขอมูลใดๆ ควรสอบถามท่ีคุณครูประจําช้ัน

5.   การรับประทานอาหาร  ขนม  หรือ น้ําด่ืม ภายในโรงเรียน ควรรับประทานท่ีหองอาหารเทาน้ัน

6.   ใหความรวมมือกับโรงเรียน ในกรณีดังตอไปน้ี

            6.1  มามอบตัวนักเรียน และรับฟงการปฐมนิเทศ

            6.2  กวดขันใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน

            6.3  กวดขันใหนักเรียนมาโรงเรียนกอนเวลา 08.10 น.

            6.4  ถานักเรียนหยุดเรียน ควรโทรศัพทมาแจงใหคุณครูประจําช้ันทราบทุกคร้ัง

            6.5  หลังจากท่ีนักเรียนหยุดเรียน หรือมาโรงเรียนสายเกิน 10.00 น. ตองมีใบลามาแจงกับคุณครูประจําช้ันทุกคร้ัง

            6.6  ทําความเขาใจและลงช่ือรับทราบในเอกสารท่ีโรงเรียนแจงทุกกิจกรรม

            6.7  หากโรงเรียนขอพบผูปกครองในกรณีพิเศษ เชน ครูประจําช้ัน หรือฝายปกครองขอพบ หรือหองพยาบาลใหมา

                  รับนักเรียนเม่ือไมสบาย ควรรีบมา

            6.8  กวดขันใหนักเรียนเตรียมอุปกรณ ในการเรียนมาใหครบถวน ทางโรงเรียนจะไมรับฝากอุปกรณใดๆท้ังส้ิน

            6.9  ผูปกครองตองเปนผูดูแล และรับผิดชอบนักเรียนนอกบริเวณโรงเรียน และนอกเวลาทําการของโรงเรียน 

                  โรงเรียนจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน

กฎระเบียบของโรงเรียน 5
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วิสัยทัศน์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนสตรีท่ีผูเรียนมีจรรยามารยาทงาม  รูจักใชกระบวนการคิด  

ฉลาดใชเทคโนโลย ีสามารถส่ือสารภาษาตางประเทศ และรูจักวางแผนการเงิน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวง

ศึกษาธิการ กําหนดใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลกเปนเกณฑ

ประเมินการจบหลักสูตรของนักเรียน ดังน้ี

         1. รักชาติ ศาสน กษัตริย

         2. ซ่ือสัตย สุจริต

         3. มีวินัย

         4. ใฝเรียนรู

         5. อยูอยางพอเพียง

         6. มุงม่ันในการทํางาน

         7. รักความเปนไทย

         8. มีจิตสาธารณะ


