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โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
(มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย)

ระเบียบนักเรียนแผนกมัธยมศึกษา
( ฉบับย่อจากระเบียบนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ฉบับ ค.ศ. 2001 )
************************************************************************************************************************

ระดับมัธยมศึกษา
1. การแต่งกายของนักเรียน
1.1 ทรงผม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 ข้อ 4 (1) นักเรียนชายจะ
ไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ โรงเรียนจึงได้กาหนดการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน ไว้ดังนี้
1.1.1 นักเรียนชาย - มัธยมศึกษาตอนต้น ให้ไว้ผมสั้น โดยตัดเกรียนรอบศรีษะ ด้านบนยาวไม่เกินขนาดหวีรอง
ตัดผมเบอร์ 2 ด้านหน้ายาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร
- มัธยมศึกษาตอนปลาย จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ผมด้านข้าง ด้านหลัง
ยาวไม่ เลยตี น ผม ให้ ผ มด้ านหน้ า ด้ านบน ยาวกว่าผมด้านข้ างและด้านหลั ง ความยาวของผมมี ค วาม
เรียบร้อยเหมาะสม
1.1.2 นักเรียนหญิง เหมือนกันทั้ง มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้
กรณีไว้ผมสั้น ไว้ได้ยาวไม่เกินมุมปาก (ถ้าผมยาวเกินมุมปากต้องมัดผม และผูกโบว์ให้เรียบร้อย)
กรณีไว้ผมยาว ไว้ได้ยาวไม่เกินกลางหลัง ปลายผมต้องเสมอกัน และต้องมัดรวบผม
หรือถักเปียเก็บให้เรียบร้อย และให้ผูกโบว์ สีดา สีขาว หรือสีแดง ท่านั้น
*** กรณีติดกิ๊ฟผม ให้ใช้กิ๊ฟผมเฉพาะสีดาเท่านั้น
ข้อห้ามเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน
1. ห้ามดัดผม
2. ห้ามย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม
3. ห้ามไว้หนวด เครา กันจอน กันหน้าผม
4. ห้ามกระทาการอื่นใดเกี่ยวกับทรงผมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่นการตัดแต่ง
ทรงผม เป็นรูปทรงสัญลักษณ์ หรือลวดลาย
5. ห้ามใส่น้ามัน เจล
6. ห้ามตัดผมให้เท่ากันทั้งศรีษะ
7. ห้ามถักเปียก้างปลา
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1.2 กางเกงนักเรียนชาย

กางเกงขาสั้นสีดา ปลายขาสูงเหนือเข่าประมาณ 5 เซนติเมตร

1.3 กระโปรงนักเรียนหญิง

ต้องยาวคลุมเข่า

1.4 เสื้อนักเรียน

1.4.1 บริเวณอกด้านขวา ปักอักษรย่อโรงเรียน ศ.ศ.และใต้อักษรย่อโรงเรียน
ให้ปักชื่อ – สกุล ด้วยไหมสีแดง

ศ.ศ.

1.4.2 ปักจุดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร ใต้ชื่อ – สกุล โดย
- มัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 ปักจุดด้วยไหมสีเหลือง 1 จุด , 2 จุด และ 3

ชื่อ – สกุล

จุด ตามลาดับ



- มัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 ปักจุดด้วยไหมสีน้าเงิน 1 จุด , 2 จุด และ 3
จุด ตามลาดับ
1.4.3 มัธยมศึกษาตอนปลายให้ติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์โรงเรียนด้านบนอักษรย่อ
ของโรงเรียน

1.5 เข็มขัด

1.5.1 หนังสีดา พื้นเรียบ ไม่มีลวดลาย
1.5.2 หัวเข็มขัด
มัธยมศึกษาตอนต้น หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน สี่เหลี่ยมมน
(นักเรียนหญิงไม่ใช้เข็มขัด)
มัธยมศึกษาตอนปลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน มีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
(เหมือนกันทั้งชายและหญิง)

1.6 ชุดพละ

1.6.1 ต้องพอดีกับตัวเอง
1.6.2 กางเกงไม่พับขอบเอว ไม่พับขา ไม่ทาขาให้เล็ก และความยาวให้คลุมตาตุ่ม
1.6.3 บริเวณอกด้านขวาของเสื้อพละ ให้ปักชื่อ – สกุล ด้วยไหมสีแดง
1.6.4 ชุดพละให้ใส่ตามรางเรียน หรือตามที่โรงเรียนกาหนด

1.7 เครื่องประดับ

1.7.1 นาฬิกา ใช้เฉพาะสีขาว สีดา หรือสแตนเลส ห้ามใช้ SMART WATCH
1.7.2 แหวน ไม่อนุญาตให้ใส่ (ยกเว้นแหวนรุ่นของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา)
1.7.3 สร้อย อนุญาตเฉพาะสร้อยสแตนเลสเท่านั้น มีความยาวและขนาดพอเหมาะ
1.7.4 นักเรียนหญิง เจาะหูได้ข้างละ 1 รูเท่านั้น ใช้ต่างหูเฉพาะแบบห่วง ขนาดเล็ก
สีเงินหรือทองเท่านั้น
1.7.5 กาไลข้อมือ หรือสายรัดข้อมือแบบยางยืด ไม่อนุญาตให้ใส่
1.7.6 ด้ายผูกข้อมือ ผูกได้เส้นเดียว (เฉพาะด้ายสีขาว)
1.7.7 ห้าม นักเรียน สัก หรือเจาะบริเวณต่างๆของร่างกาย
1.7.8 คอนเทคเลนส์ห้ามใช้แบบแฟชั่น (ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาเท่านั้น)

*** ของมีค่าทุกชนิดที่นักเรียนนามาโรงเรียน หากสูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
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1.8 กระเป๋า

1.8.1 ใช้กระเป๋าเป้ หรือกระเป๋านักเรียนแบบถือ ที่มีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
1.8.2 กระเป๋าสะพายข้างของโรงเรียนต้องใช้ควบคู่กับกระเป๋าเป้หรือกระเป๋าถือเท่านั้น
*** กระเป๋าอื่นๆที่ไม่มีตราโรงเรียนไม่อนุญาตให้นามาใช้

1.9 รองเท้า

1.9.1 นักเรียนชาย

รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดาล้วน มีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย

1.9.2 นักเรียนหญิง - รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดาล้วน ไม่มีลวดลาย
- รองเท้าพลศึกษา ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน มีเชือกผูก
ไม่มีลวดลาย
1.10 ถุงเท้า

1.10.1 นักเรียนชาย

- ถุงเท้านักเรียนสีขาวล้วน ยาวครึ่งน่อง ไม่พับหรือม้วนขอบ

1.10.2 นักเรียนหญิง - ถุงเท้านักเรียนสีขาวล้วน ยาวครึ่งน่อง พับขอบให้คลุมตาตุ่ม
1.11 เมื่ออยู่ในเครื่องแบบนักเรียน นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ ไม่ว่าภายในหรือภายนอกโรงเรียน
1.12 ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องสาอางทุกชนิด
หมายเหตุ
1. ตรวจการแต่งกายและทรงผมทุกวันจันทร์แรกของเดือน
2. หากนักเรียนถูกบันทึกพฤติกรรมเรื่องการแต่งกายผิดระเบียบ จะถูกหักคะแนนความประพฤติ
ครั้งละ 5 คะแนน
2. ข้อปฏิบัติการเป็นนักเรียน
2.1 การมาโรงเรียน
2.1.1 นักเรียนต้องมาโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ( ก่อนเวลา 07.45 น. )
2.1.2 นักเรียนต้องแตะบัตร Smart Card ทุกครั้ง ทั้งมาโรงเรียนและกลับบ้าน
2.1.3 เริ่มเคารพธงชาติเวลา 07.45 น.
2.1.4 โรงเรียนเลิกเรียนเวลา 16.20 น.
2.1.5 ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียนระหว่างเวลา 07.45 – 16.20 น. ยกเว้นกรณีผู้ปกครองมารับ
หรือ มีครูประจาชั้นมาขออนุญาตที่ห้องกิจการนักเรียน
2.2 การมาสาย
2.2.1 เวลา 08.01 น. ถือว่ามาโรงเรียนสาย
2.2.2 มาสาย 1-5 ครั้ง ตักเตือน ทากิจกรรม บาเพ็ญประโยชน์ โทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองทราบ ครั้งที 1
ทากิจกรรมเพิ่ม 1 ชั่วโมง
2.2.3 มาสาย 6 - 10 ครั้ง ทากิจกรรม บาเพ็ญประโยชน์โทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองทราบครั้งที่ 2
และทากิจกรรมเพิ่ม 2 ชั่วโมง
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2.2.4 มาสาย 11 – 15 ครั้ง เชิญผู้ปกครองมาพบ ชี้แจงเหตุผลที่มาสาย ทาสัญญาความประพฤติ
และแจ้งผู้ปกครองว่าถ้าสายมากกว่า 15 ครั้ง นักเรียนจะต้องเข้าค่ายปรับปรุงคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทากิจกรรมเพิ่ม 3. ชั่วโมง
2.2.5 มาสายครั้งที่ 16 – 20 ครั้ง เข้าค่ายปรับปรุงคุณธรรม จริยธรรม ทากิจกรรมเพิ่ม 4 ชั่วโมง
และเยี่ยมบ้าน
2.2.6 มาสายมากกว่า 20 ครั้ง เข้าค่ายคุณธรรมฯ และทากิจกรรมเพิ่ม 5 ชั่วโมง
2.2.7 นักเรียนที่จาเป็นต้องมาสาย ให้ผู้ปกครองมาขออนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียน
แต่ต้องไม่สายเกิน เวลาเริ่มเรียนคาบที่ 1 ( 08.20 น. )
2.2.8 เมื่อนักเรียนมาสาย ในกรณีที่มีผู้ปกครองมาส่ง และมีเหตุอันควร ให้ถือว่าไม่สาย
แต่ผู้ปกครองต้องมาแจ้งที่ฝ่ายกิจการนักเรียนด้วยตนเองพร้อมกับนักเรียน
หมายเหตุ
1. โรงเรียนจะส่งข้อความ SMS ให้ผู้ปกครองทราบทุกวัน ในกรณีที่นักเรียน มาสายหรือไม่มาโรงเรียน
2. หากนักเรียนไม่มาทากิจกรรมตามกาหนด จะไม่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. นักเรียนมาสาย 5-10 ครั้ง จะถูกหักคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
4. นักเรียนมาสายมากว่า 10 ครั้ง จะถูกหักคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน
2.3 การมาโรงเรียน-กลับบ้านของนักเรียน
2.3.1 นักเรียนที่ผู้ปกครองมารับ-มาส่ง ต้องรับ-ส่งนอกบริเวณโรงเรียน ทางด้านหน้าของโรงเรียนเท่านั้น
และห้ามรับ-ส่งนักเรียนทางประตูหลังของโรงเรียน
2.3.2 นักเรียนที่มีบ้านและหอพักทางด้านทิศเหนือของโรงเรียน หรือผู้ปกครองมารับ ให้ออกประตูหน้า
โดย นักเรียนต้องมีบัตรออกประตูหน้า ส่วนนักเรียนที่มีบ้านหรือหอพักทางด้านทิศใต้
ของโรงเรียนให้ออกทางประตูด้านหลังของโรงเรียน
2.3.3 ห้ามนักเรียนที่มีบัตรออกทางประตูหน้า ขึ้นรถสายหัวถนน-สนามกีฬาก่อนเวลา 16.45 น.
2.4 หนีเรียน/โดดเรียน 2.4.1 ครั้งที่ 1 ตักเตือน
2.4.2 ครั้งที่ 2 โทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองครั้งที่ 1
2.4.3 ครัง้ ที่ 3 เชิญผู้ปกครอง ทาสัญญาความประพฤติ
2.4.4 ครั้งที่ 4 ทาทัณฑ์บน และเข้าค่ายปรับปรุงคุณธรรม จริยธรรม
หมายเหตุ
1. หากถูกบันทึกพฤติกรรมเรื่องการหนีเรียน จะถูกหักคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน
2. ถ้าหนีเรียนออกนอกโรงเรียนแล้วโดนจับได้จะเชิญผู้ปกครองทันที และถูกหักคะแนน
ความประพฤติ 20 คะแนน
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2.5 การขาดเรียน
2.5.1 ถ้านักเรียนขาดเรียน ขอความกรุณาผู้ปกครองโทรศัพท์แจ้งอาจารย์ประจาชั้นหรือฝ่ายกิจการนักเรียน
2.5.2 ถ้าผู้ปกครองไม่โทรศัพท์แจ้ง เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน 2 วันฝ่ายกิจการนักเรียนหรือ
ครูประจาชั้น จะโทรศัพท์แจ้งผู้ปกครอง
หมายเหตุ 1. หากนักเรียนถูกบันทึกพฤติกรรมเรื่องการขาดเรียน จะถูกหักคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน
2. นักเรียนควรมีใบลา หรือใบรับรองแพทย์ทุกครั้งในการลาโรงเรียน
2.6 การมารับนักเรียนในเวลาเรียน
2.6.1 นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ จะต้องมีผู้ปกครองมารับ นักเรียนต้องขออนุญาต
ครูประจาชั้น ครูประจาวิชา และ ต้องขออนุญาตทีห่ ้องกิจการนักเรียนทุกครั้ง โดยต้องมีผู้ปกครอง
หรือครูประจาชั้นมาลงชื่อที่ห้องกิจการนักเรียน
2.6.2 เพื่อความสะดวกในการมารับนักเรียนในเวลาเรียน ผู้ปกครองควรนัดแนะกับนักเรียนไว้ก่อน
โรงเรียนจะประกาศพบนักเรียนเมื่อหมดคาบเรียนเท่านั้น หรือให้ผู้ปกครองโทรศัพท์แจ้ง
ครูประจาชั้นเพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบ
2.6.3 ในกรณีจาเป็น หากผู้ปกครองมารับไม่ได้ ให้ผู้ปกครองโทรศัพท์แจ้งครูประจาชั้น เพื่อให้ครูประจาชั้น
มาลงชื่อให้นักเรียนออกนอกโรงเรียน
2.6.4 ให้ผู้ปกครองรับนักเรียนได้เฉพาะนักเรียนในการปกครองของตนเองเท่านั้น
2.6.5 การขอพบหรือมารับนักเรียนให้ติดต่อห้องกิจการนักเรียนเท่านั้น
2.7 สารเสพติด 2.7.1 บุหรี่

- ครั้งที่ 1 โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
- ครั้งที่ 2 เชิญผู้ปกครอง รับทราบ และทาสัญญาความประพฤติ
- ครั้งที่ 3 ภาคทัณฑ์ ให้ผู้ปกครองนานักเรียนไปบาบัดที่คลินิกเลิกบุหรี่ และ
เข้าค่ายคุณธรรมฯ

2.7.2 สารเสพติดอื่นๆ (ยาบ้า ยาไอซ์) เชิญผู้ปกครองทันที และให้นักเรียนพักการเรียน 1 สัปดาห์
เพื่อให้ผู้ปกครองนานักเรียนไปรักษาตัว
หมายเหตุ

1. หากนักเรียนถูกบันทึกพฤติกรรม เรื่องการสูบบุหรี่ ถูกหักคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน
2. หากนักเรียนถูกบันทึกพฤติกรรม เรื่องสารเสพติด ถูกหักคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน

2.8 ห้ามนักเรียนนารถจักรยานยนต์ / รถยนต์ มาโรงเรียน
หมายเหตุ

- หากนักเรียนถูกบันทึกพฤติกรรม เรื่องการนารถจักรยานยนต์/รถยนต์ มาโรงเรียน
ถูกหักคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน
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2.9 ห้ามนักเรียนนาโทรศัพท์เคลื่อนที่มาโรงเรียน หากครูพบเห็นนักเรียนนาโทรศัพท์เคลื่อนที่มา ครูจะเก็บและนาส่ง
ฝ่ายกิจการนักเรียน การรับคืนจะเป็นดังนี้
2.9.1 ถูกเก็บโทรศัพท์ครั้งที่ 1 ให้ผู้ปกครองมารับได้เลย หากไม่มารับจะถูกเก็บไว้ 1 สัปดาห์
แล้วให้นักเรียนมารับคืน
2.9.2 ถูกเก็บโทรศัพท์ครั้งที่ 2 เก็บไว้ 2 สัปดาห์ และให้ผู้ปกครองมารับคืน
2.9.3 ถูกเก็บโทรศัพท์ครั้งที่ 3 เก็บไว้ 4 สัปดาห์ และให้ผู้ปกครองมารับคืน
2.9.4 ถูกเก็บโทรศัพท์มากกว่า 4 ครั้ง คืนนักเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน
หมายเหตุ 1. หากนักเรียนนาโทรศัพท์มาแล้วเกิดการสูญหาย โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
2. นักเรียนที่นาโทรศัพท์มาโรงเรียน หากครูพบเห็น และนาส่งฝ่ายกิจการนักเรียนจะถูกหักคะแนน
ความประพฤติ 5 คะแนน
3. เรื่องอื่นๆ
3.1 การเยี่ยมบ้านนักเรียน มี 2 กรณี
3.1.1 นักเรียนทุกคนโดยครูประจาชั้น
3.1.2 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยครูฝ่ายกิจการนักเรียน และครูประจาชั้น
3.2 การใช้โรงอาหาร ให้เป็นไปตามระเบียบการใช้โรงอาหาร
3.2.1 โรงอาหารเปิดบริการ เช้า 06.30 – 07.40 ทุกวัน วันจันทร์ – อังคาร เวลา 09.30 – 15.30 น. พุธ
พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09.30 – 15.00 น.
3.2.2 ให้เข้าแถวแลกคูปองในการซื้ออาหาร ให้ซื้ออาหารด้วยคูปองเท่า นั้นห้ามใช้เงินสดซื้อ และการแลก
คูปองคืน ต้องคืนภายในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน และเก็บภาชนะหลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วทุกครั้ง
3.2.3 ให้รับประทานอาหารในโรงอาหารเท่านั้น ห้ามนาอาหารทุกชนิดออกนอกโรงอาหาร ยกเว้นน้าดื่มที่
เป็นขวดเท่านั้น
3.2.4 ห้ามนักเรียนนาภาชนะทุกชนิดออกนอกโรงอาหาร
3.2.5 ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงอาหาร และมีมารยาทในการรับประทานอาหาร
3.3 ห้ามนักเรียนนาสินค้าทุกชนิดมาจาหน่ายในโรงเรียน
3.4 ห้ามนักเรียนสั่งอาหาร หรือสินค้าจากภายนอก (สินค้า Online) มาส่งภายในโรงเรียน
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3.5 การตัดคะแนนความประพฤติ แต่ละความประพฤติจะมีคะแนนไม่เท่ากัน ตามรายการตัดคะแนนความ
ประพฤติดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายการที่ปฏิบัติ
แต่งกายผิดระเบียบ
โทรศัพท์
แกล้งเพื่อน
พูดโกหก
หนีแถว
เล่นแชร์

หักคะแนน
5
5
5
5
5
5
ให้เพื่อนแตะบัตรหรือแตะบัตรให้เพื่อน
5
ก่อความราคาญ
5
ไม่รว่ มกิจกรรม
5
ไม่คืนภาชนะในโรงอาหาร
5
นาภาชนะออกนอกโรงอาหาร
5
ทิ้งขยะไม่เป็นที่
5
มาสาย 5 – 10 ครั้ง
5
มาสายมากกว่า 10 ครั้ง
10
ขาดเรียนบ่อยครั้ง
10
เข้าห้องเรียนสาย
10
หนีเรียน/โดดเรียน
10
ชู้สาว
10

ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

รายการที่ปฏิบัติ
การพนัน
หนีออกนอกโรงเรียน
Facebook ถ่ายคลิ๊ป
รีดไถ
มาไม่ถึงโรงเรียน
นารถมาโรงเรียน
ไม่เคารพครู/ไม่เชื่อฟัง
มั่วสุม
ทะเลาะวิวาท
บุหรี่
บุหรี่ไฟฟ้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พกอาวุธ
ขโมย
ยาเสพติด
น้ากระท่อม
พักการเรียน
ทาทัณฑ์บน

หักคะแนน
10
20
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30

หมายเหตุ
1. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติมากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป นักเรียนจะต้อง
เข้าค่ายปรับปรุง คุณธรรม จริยธรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่โรงเรียนกาหนด
(ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ)
2. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติมากกว่า 100 คะแนน อาจได้รับการพิจารณาให้ย้ายที่เรียน
3. เพื่อความสะดวกในการติดต่อนักเรียน หากเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โปรดแจ้ง
ทางโรงเรียนทราบ
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3.6 หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายกิจการนักเรียน
3.6.1 นายสุชาติ เนาวพลชัยรัตน์

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน
086-7415909

3.6.2 นายจักรพงศ์ มิตรกูล

หัวหน้างานกิจการนักเรียนแผนกมัธยมศึกษา 081-3671323

3.6.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 075-356565 ต่อ ห้องกิจการนักเรียน 105 หรือ 145
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563

( ดร.แสงจันทร์ มิตรกูล )
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

............................................................................................................................................................................................
โปรดกรอกข้อความแล้วส่งคืนโรงเรียน
ข้าพเจ้า ............................................................................. อาชีพ ..................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ...............................................ผู้ปกครองของ .......................................................... นักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ...................... ปีการศึกษา ....................ทั้งข้าพเจ้าและนักเรียนในการปกครองของข้าพเจ้า ได้อ่านทา
ความเข้าใจและรับทราบ กฎ ระเบียบ ของนักเรียนแผนกมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาเรียบร้อยแล้ว และ
ยินดีปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ของโรงเรียน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .......................................................... นักเรียน
(

)

ลงชื่อ .......................................................... ผู้ปกครอง
(

)

…………….. …/………………./………………..

