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ระเบียบโรงเรียนสุไหงโก-ลก 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติเพ่ือการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
นักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ก าหนดนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครูนักเรียนและ
ผู้ปกครอง ในการก ากับดูแลนักเรียนให้เป็น 

 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนสุไหงโก-ลก  ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 ข้อ  ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนสุไหงโก-ลก  เรื่อง  การแต่งกายนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๔๕  บรรดา
ระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน 

 ข้อ  ๔  ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่นักเรียน  โรงเรียนสุไหงโก-ลก 

 ข้อ  ๕  ลักษณะของเครื่องแบบนักเรียนมี  ดังนี้   

  ๕.๑  เครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ๕.๒  เครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๕.๓  เครื่องแบบอ่ืน ๆ 
 ข้อ  ๖  เครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

  ๖.๑  นักเรียนชาย 

   ๖.๑.๑  ทรงผมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ให้ไว้ผมยาว  โดยผมด้านข้างและ
ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม  เช่น  แบบทรงผมรองทรง  ห้ามดัดผม  ย้อมสีผม  ไม่ไว้หนวดเคราและจอนผม  ไม่
ปรุงแต่งผมดว้ยน้ ามันใส่ผม  ครีมเยล  ห้ามดัดแปลงทรงผมตามแฟชั่น 

   ๖.๑.๒  เสื้อ  เสื้อนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  เป็นเสื้อแบบเสื้อเชิ้ต  คอตั้ง  
ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย  ไม่ใช้ผ้าบางจนเกินไป  ต้องมีสาบที่อกตลบออกกว้างประมาณ  ๓ – ๓.๕  เซนติเมตร  
ติดกระดุมสีขาว  ๖ – ๗  เม็ด  ไม่มีกระดุมส าหรับติดปกเสื้อ  แขนสั้นห่างจากข้อพับไปไม่เกิน  ๕  เซนติเมตร  
และไม่ต่ ากว่าข้อศอก  รอยพับปลายแขนเสื้อกว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร  ไหล่ไม่ตก  มีกระเป๋าเหนือราวนมด้านซ้าย  
๑  กระเป๋า  ขนาด  ๘ – ๑๒  เซนติเมตร    ด้านหลังไม่มีเกร็ดหรือจีบ  ชายเสื้อต้องอยู่ในกางเกงให้เรียบร้อย  
โดยสวมแล้วสามารถเห็นเข็มขัดโดยรอบ  (ในกรณีใส่เสื้อชั้นใน)  ให้ใช้เสื้อกล้ามหรือเสื้อยืดคอกลมสีขา วไม่มี
ลวดลายหรือเครื่องหมายใด  

   ๖.๑.๓  กางเกง  เป็นกางเกงขาสั้น  ตัดด้วยผ้าเกลี้ยงสีด า  ไม่บางหรือหนาจนเกินไป    ห้ามใช้
ผ้ายีนส์  ผ้าเวสปอยท์  หรือผ้าเนื้อหยาบ  เมื่อใช้แล้วสีต้องไม่ซีดหรือด่าง  ไม่คับหรือหลวมจนเกินไป   มีกระเป๋า
ข้างตามแนวตะเข็บ  ข้างละ  ๑  กระเป๋า  ไม่มีกระเป๋าหลัง  มีจีบด้านหน้าข้างละ  ๒  จีบ  มีหูกางเกง  ๗  หู  
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ขนาดกว้างไม่เกิน  ๑  เซนติเมตร  เว้นระยะเท่ากันรอบสะเอว  ความยาวของขากางเกงเมื่อยืนตรงวัดจากกลาง
สะบ้าหัวเข่าถึงชายกางเกงไม่เกิน  ๕  เซนติเมตร  ความกว้างของปลายขากางเกงเมื่อใส่  วัดไม่เกิน  ๑๐ – ๑๒  
เซนติเมตร  ปลายขากางเกงพับเข้าในกว้างประมาณ  ๕  เซนติเมตร 

   ๖.๑.๔  เข็มขัด  เป็นสายหนังสีด า  ผิวเรียบ  ไม่มีลวดลายกว้าง  ๔  เซนติเมตร  เข็มขัดเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบตั้ง  เป็นโลหะชุบโครเมี่ยมกว้าง  ๔.๕  เซนติเมตร  มีเดือย  ๑  อัน  มีปลอกหนังสีเดียวกัน  ๑  
อัน 

   ๖.๑.๕  รองเท้า  เป็นรองเท้าหนังหรือผ้าใบ  หุ้มส้น  สีด า  ไม่มีลวดลาย  ขอบพ้ืนรองเท้าต้อง
เป็นสีด า  มีรูส าหรับร้อยเชือกแบบสุภาพ  เหมาะส าหรับนักเรียน  รองเท้าต้องผูกเชือกสีด าให้เรียบร้อย 

   ๖.๑.๖  ถุงเท้ายาว  สีขาวไม่มีลวดลาย  ห้ามใช้ถุงเท้าลูกฟูกชนิดหนา  เวลาสวมไม่พับหรือม้วน
ชายบนของถุงเท้า  สวมแล้วยืดครึ่งแข้ง 

   ๖.๑.๗  เครื่องหมายโรงเรียน  ปักอักษรบ่อ  “ส.ก.”  เหนือราวนมเสื้อด้านขวา  ขนาดอักษร
ย่อ  ส.ก.  สูง  ๑.๕  เซนติเมตร  ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน  ใต้อักษรย่อ  ส.ก.  ปักชื่อ  นามสกุล  สูง  ๑  เซนติเมตร  
และเหนืออักษรย่อ  ส.ก.  ปักเครื่องหมายบอกระดับชั้น  ด้วยจุดวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๕  เซนติเมตร  
ปักแบบตัวอักษรราชการตัวหนา ห้ามปักแบบเดินเส้น  แยกตามระดับชั้นดังนี้ 

   -  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑,  ๒,  ๓)  ปักจุดและตัวอักษรด้วยไหมสีน้ าเงิน 

   -  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔,  ๕,  ๖)  ปักจุดสีแดงและตัวอักษรด้วยไหมสีน้ า
เงิน 

         ม.๑,  ๔          ม.๒,  ๕        ม.๓,  ๖ 
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ช่ือ – นามสกุล 
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๖.๒  นักเรียนหญิง 

   ๖.๒.๑  ทรงผม  นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ให้ไว้ผมสั้นหรือยาวได้ 

   ๖.๒.๑.๑  กรณีไว้ผมสั้น  ถ้าเป็นหน้าม้าตัดตรงยาวไม่ต่ ากว่าคิ้ว  ถ้าเป็นทรงแสกต้องเก็บ
ผมให้เรียบร้อย  ด้านข้างด้านหลังตัดให้เป็นแนวเดียวกัน  ต่ ากว่าระดับติ่งหูไม่เกิน  ๑  นิ้ว  ถ้าเกินรวบให้
เรียบร้อย  ห้ามดัด  ห้ามซอย  ห้ามย้อมสีผม   

   ๖.๒.๑.๒  กรณีไว้ผมยาว  ต้องยาวไม่เกินครึ่งของครึ่งหลัง  (แนวรักแร้) ปลายผมตัด
เสมอยาวเท่ากันตลอด  รวบผมให้เรียบร้อย  ใช้ริบบิ้นสีด าหรือสีกรมท่าขนาดไม่เกิน  ½  นิ้ว  ห้ามดัด  ห้ามซอย  
ห้ามย้อมสีผม 

   ๖.๒.๒  เสื้อ   

    ๖.๒.๒.๑  เสื้อนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้ผ้าขาว  เนื้อเกลี้ยง  ไม่มีลวดลาย  
ไม่ใช้ผ้าบางเกินควร  แบบคอพับ  (คอทหารเรือ)  คอลึกพอให้สมศีรษะได้สะดวก  สวมตลบเข้าด้านใน  กว้าง
ประมาณ  ๓ – ๓.๕  เซนติเมตร  ปกเสื้อใช้แบบปกเสื้อนักเรียนทิ้งปกด้านหลังลงไปพอสมควรกับขนาดของเสื้อ  
ความยาวของเสื้อ  วัดจากเอวลงมาเมื่อยืนตรงประมาณ  ๒๐  เซนติเมตร  ชายของเสื้อด้านล่าง     มีรอยพับไม่
เกิน  ๓  เซนติเมตร  ขนาดตัวเสื้อให้มีความกว้างเหมะสมกับตัวไม่คับหรือหลวมจนเกินไป  ไม่มีจีบ  ติดกระเป๋า
ส่วนล่างด้านขวาขนาดกระเป๋ากว้าง  ๑๒ x ๑๕  เซนติเมตร  จีบปลายแขนข้างละ  ๖  จีบ  ปลายแขนมีสาบพับ
กว้าง  ๒ – ๓  เซนติเมตร  ความยาวของแขนเสื้อไม่เกินข้อศอก  ความกว้างของปลายแขน    ไม่คับหรือหลวม
จนเกินไป  ผูกโบว์กระต่ายสีเดียวกับกระโปรง  โบว์เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  ปลายโบว์เมื่อผูกแล้วยาว
ประมาณ  ๕ – ๘  เซนติเมตร 

    ๖.๒.๒.๒  เสื้อนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้ผ้าขาวธรรมดาไม่มีลวดลาย  ไม่
บางจนเกินไป  แบบคอเชิ้ต  ผ่าอกตลอด  สาบเสื้อตลบด้านหลังเข้าด้านในกว้างประมาณ  ๓ – ๔  เซนติเมตร  
ติดกระดุมกลมแบนสีขาว  ๕  เม็ด  แขนยาววัดจากข้อพับถึงปลายแขนประมาณ  ๔ – ๕  เซนติเมตร  ปลายแขน
จีบด้านละ  ๖  จีบ  มีสาบที่ปลายแขนกว้างประมาณ  ๒.๕  เซนติเมตร  เวลาสวมเก็บชายเสื้อไว้ในกระโปรง  
เห็นเข็มขัดโดยรอบให้เรียบร้อยเหมาะกับสภาพนักเรียน 

         ๖.๒.๒.๓ เสื้อชั้นในสีขาว ครีม  นักเรียนหญิงทุกคนต้องสวมใส่เสื้อซับในสีขาว  คอ
กระเช้าเอวยาวพอประมาณไม่เลยเสื้อตัวนอก  ทับอีกชั้นหนึ่ง (ไม่อนุญาตเสื้อทับแบบสายเดี่ยวและเกาะอก)  

   ๖.๒.๓  กระโปรง  ทรง  A  ผ้าสีกรมท่า  เนื้อเกลี้ยง  ไม่เป็นผ้าชนิดมัน  ไม่มีลวดลายกระโปรง
ทางปลายบน  ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ  ๓  จีบ  เว้นระยะความกว้างช่วงกลางพองามโดยหันจีบ
ออกด้านนอก  จีบลึกไม่ต่ ากว่า  ๒.๕  เซนติเมตร  เย็บทับจีบลงข้างล่างลงมาประมาณ  ๖ – ๘  เซนติเมตร  พับ
ชายกระโปรงกว้างประมาณ  ๕  เซนติเมตร  กระโปรงยาวปิดเข่าลงมาไม่เกินครึ่งน่อง 

   ๖.๒.๔  เข็มขัด  (เฉพาะนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย)  เป็นเข็มขัดหนังสีด ากว้าง
ประมาณ  ๓ – ๔  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  หุ้มด้วยหนังสีด า  ชนิดหัวกลัด  มีปลอกหนังสี
เดียวกับเข็มขัด  ขนาดกว้าง  ๑.๕  เซนติเมตร  ส าหรับสอดปลายเข็มขัดให้คาดทับขอบกระโปรง 
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   ๖.๒.๕  รองเท้า  สีด าหุ้มส้นแบบธรรมดา  ไม่มีลวดลาย  เป็นหนังหัวมน  มีสายรัดหลังรองเท้า  
๑  เส้น   เวลาสวมต้องติดสายรัดให้เรียบร้อย  ส้นรองเท้าสูงประมาณ  ๑  นิ้ว 

   ๖.๒.๖  ถุงเท้า  สีขาวไม่มีลวดลาย  พับลงมา  ๒  พับ  ไม่ม้วนลง 

   ๖.๒.๗  เครื่องประดับ  (นักเรียนชาย  หญิง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) 

    ๖.๒.๗.๑  อนุญาตให้นักเรียนสวมนาฬิกาข้อมือได้  ชนิดสุภาพ 

    ๖.๒.๗.๒  อนุญาตให้สวมแหวนพระได้  ๑  วง 

    ๖.๒.๗.๓  อนุญาตให้สวมสร้อยสแตนเลส  ส าหรับแขวนพระได้  ๑  เส้น  ขนาดสาย
น้ ามันและต้องไม้ไว้ออกนอกเสื้อหรือชิดติดคอ  ห้ามใส่ลูกประค า 

    ๖.๒.๗.๔  ไม่อนุญาตให้นักเรียนตกแต่งเครื่องประดับใด ๆ ทุกประการ  
    ๖.๒.๗.๕  อนุญาตให้นักเรียนสวมแว่นตาเฉพาะผู้บกพร่องทางสายตาเท่านั้น 

 ข้อ  ๗  กำรแต่งกำยของนักเรียนที่นับถือศำสนำอิสลำม 

  ๗.๑  นักเรียนชำย 

   ๗.๑.๑  ทรงผมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ให้ไว้ผมยาว  โดยผมด้านข้างและ
ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม  เช่น  แบบทรงผมรองทรง  ห้ามดัดผม  ย้อมสีผม  ไม่ไว้หนวดเคราและจอนผม  ไม่
ปรุงแต่งผมด้วยน้ ามันใส่ผม  ครีมเยล  ห้ามดัดแปลงทรงผมตามแฟชั่น     
   ๗.๑.๒  เสื้อ  เสื้อนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  เป็นเสื้อแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง  
ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย  ไม่ใช้ผ้าบางจนเกินไป  ต้องมีสาบที่อกตลบออกกว้างประมาณ  ๓ – ๓.๕  เซนติเมตร  
ติดกระดุมสีขาว  ๖ – ๗  เม็ด  ไม่มีกระดุมส าหรับติดปกเสื้อ  แขนสั้นห่างจากข้อพับไปไม่เกิน  ๕  เซนติเมตร  
และไม่ต่ ากว่าข้อศอก  รอยพับปลายแขนเสื้อกว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร  ไหล่ไม่ตก  มีกระเป๋าเหนือราวนมด้านซ้าย  
๑  กระเป๋า  ขนาด  ๘ – ๑๒  เซนติเมตร    ด้านหลังไม่มีเกร็ดหรือจีบ  ชายเสื้อต้องอยู่     ในกางเกงให้เรียบร้อย  
โดยสวมแล้วสามารถเห็นเข็มขัดโดยรอบ  (ในกรณีใส่เสื้อชั้นใน)  ให้ใช้เสื้อกล้ามหรือเสื้อยืดคอกลมสีขาวไม่มี
ลวดลายหรือเครื่องหมายใด ๆ  
   ๗.๑.๓  กางเกง  ใช้ผ้าสีด าสุภาพ  ไม่คับหรือไม่หลวมเกินไปจนน่าเกลียด  ไม่ใช้กางเกงเป้าสั้น
ที่สวมแล้วขอบกางเกงอยู่ใต้สะดือ  ขายาวระดับตาตุ่ม  ปลายขาพับเข้าในไม่บาน  ไม่เป็นทรงมอส  (รัดหน้าขา
แล้วบานที่ส่วนปลายขากางเกง)  ทรงสุภาพ  ผ้าส่วนหน้าใช้ซิบ  มีกระเป๋าข้างตามตะเข็บข้างละ  ๑  กระเป๋า  
ด้านหน้าจีบ  ๒  จีบ  ไม่มีกระเป๋าหลัง  รอบสะเอวมีหูส าหรับสดเข็มขัด  ๖ – ๗  หู  เวลาสวมให้เอาชายเสื้อไว้ใน
กางเกงให้เรียบร้อย  ห้ามใช้ผ้าบาติก  ผ้ายีนส์  ลินิน  หรือผ้าที่ลักษณะคล้ายผ้ายีนส์หรือผ้าลินิน 
   ๗.๑.๔  เข็มขัด  หนังสีด า  ขนาดกว้าง  ๔  เซนติเมตร  ไม่มีรอยเย็บด้านข้าง  ไม่มีลวดลาย  
หัวเข็มขัดเป็นโลหะสี่เหลี่ยม  มีปลอกหนังสีเดียวกันกับเข็มขัด  ๑  ปลอก  ส าหรับสอดปลายเข็มขัด         การ
รัดเข็มขัดให้คากทับกางเกงโดยสอดไว้ในหูกางเกง 



 

 

ฝ่ายบรหิารงานกจิการนกัเรยีน 

 

   ๗.๑.๕  รองเท้า  เป็นรองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้นสีด า  ไม่มีลวดลาย  ขอบพ้ืนรองเท้าต้องเป็น
สีด า  มีรูส าหรับร้อยเชือกแบบสุภาพเหมาะส าหรับนักเรียน  รองเท้าต้องผูกเชือกสีด าให้เรียบร้อย 

   ๗.๑.๖  ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสีขาว  ไม่มีลวดลาย  ห้ามใช้ถุงเท้าลูกฟูกชนิดหนา  เวลาสวมต้องไม่
พับหรือม้วนชายบนซองถุงเท้า  สวมแล้วยาวครึ่งแข้ง 

  ๗.๒  นักเรียนหญิง 

   ๗.๒.๑  ทรงผม  นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ให้ไว้ผมสั้นหรือยาวได้ 

   ๗.๒.๑.๑  กรณีไว้ผมสั้น  ถ้าเป็นหน้าม้ายาวไม่ต่ ากว่าคิ้ว  ถ้าเป็นทรงแสกต้องเก็บผมให้
เรียบร้อย  ด้านข้างด้านหลังตัดให้เป็นแนวเดียวกัน  ต่ ากว่าระดับติ่งหูไม่เกิน  ๒  นิ้ว  ถ้าเกินรวบให้เรียบร้อย  
ห้ามดัด  ห้ามซอย  ห้ามย้อมสีผม   

   ๗.๒.๑.๒  กรณีไว้ผมยาว  ปลายผมตัดเสมอยาวเท่ากันตลอด  รวบผมให้เรียบร้อย  ใช้
ริบบิ้นสีด าหรือสีกรมท่าขนาดไม่เกิน  ½  นิ้ว  ห้ามดัด  ห้ามซอย  ห้ามย้อมสีผม 

   ๗.๒.๒  เสื้อ  เสื้อแขนยาว  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง  ไม่มีลวดลาย  เนื้อผ้าหนาพอสมควร  ไม่ใช้  ผ้า
บางไม่รัดรูป  คอปกบัว  ผ้าหนาตลอด  มีสาบกว้างไม่เกิน  ๕  เซนติเมตร  กระดุมกลมแบนสีขาว  ๖  เม็ด  
ปลายแขนจีบ  ๖  จีบ  มีสาบปลายแขนกว้างประมาณ  ๒.๕  เซนติเมตร  มีกระดุม  ๑  เมตร  ตัวเสื้อยาวคลุมปิด
สะโพกพอเหมาะสมไม่ยาวเกินไป 

   ๗.๒.๓  กระโปรง  ใช้ผ้าสีกรมท่า  ไม่มีลวดลาย  รูปทรงปลายบาน  มีขอบสะเอวแบบสุภาพ  
พับเป็นจีบข้างละ  ๓  จีบ  มีสาบปลายแขนกว้างประมาณ  ๒.๕  เซนติเมตร  มีกระดุม  ๑  เมตร    ตัวเสื้อยาว
คลุมข้อเท้า 

   ๗.๒.๔  เสื้อชั้นในสีขาว ครีม  นักเรียนหญิงทุกคนต้องสวมใส่เสื้อซับในสีขาว  คอกระเช้าเอว
ยาวพอประมาณไม่เลยเสื้อตัวนอก  ทับอีกชั้นหนึ่ง (ไม่อนุญาตเสื้อทับแบบสายเดี่ยวและเกาะอก)  

   ๗.๒.๕  ผ้าคลุมผม  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง  ไม่มีลวดลาย  สี่เหลี่ยมจตุรัสความยาว  ๑๐๐ – ๑๒๐  
เซนติเมตร  เย็บติดตลอดจากใต้คางถึงมุมผ้า  ปักษรย่อ  ส.ก.  ชื่อ – นามสกุล  ปักจุด  ม.ต้น  ด้วยไหมสี    น้ า
เงินทางด้านขวา  ปักจุด  ม.ปลาย  ใช้ไหมสีแดง  ตามระเบียบการ  ข้อ  ๖.๑.๗   

   ๗.๒.๖  รองเท้า  สีด าหุ้มส้นแบบธรรมดา  ไม่มีลวดลาย  เป็นหนังหัวมน  มีสายรัดหลัง  
รองเท้า  ๑  เส้น  เวลาสวมต้องติดสายรัดให้เรียบร้อย  ส้นรองเท้าสูงประมาณ  ๑  นิ้ว 

   ๗.๒.๗  ถุงเท้า  สีขาว  ไม่มีลวดลาย  พับลงมา  ๒  พับไม่ม้วนลง 

 ข้อ  ๘  ระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำยชุดพลศึกษำ 

  ๘.๑  เสื้อ  แบบเสื้อยืด  ผ้าสีเหลืองทอง  ไม่มีลวดลายบนเนื้อผ้า  เนื้อผ้าหนาสมควร  ทรงตรงไม่
รัดรูป  ชายเสื้อตรงไม่มีสายรัด มีกระเป๋าตามแนวราวนมด้านซ้าย  ๑  กระเป๋า  ขนาดกว้างตั้งแต่  ๘ – ๑๒  



 

 

ฝ่ายบรหิารงานกจิการนกัเรยีน 

 

เซนติเมตร  ลึก  ๑๐ – ๑๕  เซนติเมตร  พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ  พร้อมทั้งปักเครื่องหมายตราโรงเรียนสุไหง
โก-ลกบนกระเป๋า  (ปักด้วยไหมหรือด้าย)  นักเรียนจะต้องปักชื่อ  นามสกุล  และเครื่องหมายจุดแสดงระดับชั้นที่
หน้าอกด้านขวามือของเสื้อ  ระดับ  ม.ต้น  ปักด้วยไหมหรือด้ายสีน้ าเงิน  ระดับ  ม.ปลาย  ปักด้วยไหมหรือด้ายสี
แดง  ขนาดสูง  ๑  เซนติเมตร กรณีเสื้อสีให้ปักชื่อ – สกุล ด้วยไหมหรือด้ายสีขาว ด้านขวา 

  ๘.๒  กางเกง  เป็นกางเกงวอร์มสีกรมท่าไม่รัดรูป  ด้านข้างมีแถบสีเหลืองแดงในระดับหัวเข่า  (แถบ
บน  สีเหลือง  แถบล่างสีแดง)  กว้างแถบละ  ๔  เซนติเมตร  มีกระเป๋าข้างละ  ๑  กระเป๋า  มีซิปติด  กางเกงทรง
ตรงขากระบอกปลายขาจั๊มมีขอบประมาณ  ๕ – ๖  เซนติเมตร  เมื่อใส่แล้วต้องเห็นปลายขาจั๊ม 

  ๘.๓  รองเท้า  นักเรียนชายและนักเรียนหญิงใช้รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาวชนิดผูกเชือกไม่มีลวดลาย
เวลาสวมต้องสอดเชือกให้ครบทุกรูและผูกให้เรียบร้อย  ขอบพื้นรองเท้าต้องสีขาว 

  ๘.๔  ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้านักเรียนสีขาวไม่มีลวดลาย  และสวมอยู่ครึ่งแข้งไม่พับ 

หมำยเหตุ  นักเรียนทุกคนต้องแต่งชุดพลศึกษามาจากบ้านในวันที่มีเรียนวิชาพลศึกษา 

 ข้อ  ๙  ระเบียบว่ำด้วยเครื่องแบบและกำรแต่งกำยชุดพลศึกษำของนักเรียนหญิงที่นับถือศำสนำ
อิสลำม 

 โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม  เพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  ให้นักเรียนแต่งกายตามหลักค าสอนศาสนาอิสลามได้        ทั่ว
ประเทศ  ประกอบกับเพ่ือพิจารณาความเป็นระเบียบในการแต่งกายของนักเรียนจึงออกระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ
ดังนี้ 

  ๙.๑  เสื้อ  แบบเสื้อผ้ายืดสีเหลืองทอง  แขนยาว  ปลายแขนจั๊ม  ไม่มีลวดลายบนเนื้อผ้า  เนื้อผ้า
หนาพอสมควร  มีกระเป๋าติดหน้าอกเสื้อด้านซ้าย  ๑  กระเป๋า  พร้อมทั้งปักเครื่องหมายตราโรงเรียนขนาดกว้าง
ตั้งแต่  ๘ – ๑๒  เซนติเมตร  และลึก  ๑๐ – ๑๕  เซนติเมตร  พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ  ชายเสื้อทั้งสองข้างผ่า
ข้างความยาวประมาณ  ๔ – ๕  เซนติเมตร 

  ๙.๒   กางเกง เป็นกางเกงวอร์มสีกรมท่าไม่รัดรูป  ด้านข้างมีแถบสีเหลืองแดง  (เหลืองในระดับหัว
เข่าแถบบน  แดงแถบล่าง)  กว้างแถบละ  ๔  เซนติเมตร  มีกระเป๋าข้างละ  ๑  กระเป๋า  มีซิปติด  กางเกงทรง
ตรง   ขากระบอก  เมื่อใส่แล้วต้องเห็นปลายขาจั๊ม  ปลายขาจั๊มมีขอบประมาณ  ๕ – ๖  เซนติเมตร 

  ๙.๓  ผ้าคลุมผม  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง  ไม่มีลวดลาย  สี่ เหลี่ยมจตุรัสความยาว  ๑๐๐ – ๑๒๐  
เซนติเมตร  เย็บติดตลอดจากใต้คางถึงมุมผ้า  ปักอักษรย่อ  ส.ก.  ชื่อ – นามสกุล  ปักจุด  ม.ต้น  ด้วยไหมสีน้ า
เงินทางด้านขวา  ปักจุด  ม.ปลาย  ใช้ไหมสีแดง   

  ๙.๔  รองเท้า  ใช้รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาวชนิดผูกเชือก  ไม่มีลวดลาย  เวลาสวมต้องสอดเชือกให้
ครบทุกรูและผูกให้เรียบร้อย  ขอบพื้นรองเท้าต้องสีขาว 

  ๙.๕  ถุงเท้า  สีขาวไม่มีลวดลาย  พับลงมา  ๒  พับ  ไม่ม้วนลง 



 

 

ฝ่ายบรหิารงานกจิการนกัเรยีน 

 

ระเบียบโรงเรียนสุไหงโก-ลก 

ระเบียบว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียน 

พ.ศ. ๒๕63 

หมวดที่  ๑ 

บททั่วไป 

 อาศัยความตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕63  
และกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕63  โรงเรียนสุไหงโก-ลก  จึงได้วาง
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนสุไหงโก-ลก  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน” 

 ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕63  เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้ 

  “กระท าความผิด”  หมายความว่า  การที่นักเรียนประพฤติผ่าผืนระเบียบ  ข้อบังคับของ
สถานศึกษา  หรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

  “การลงโทษ”  หมายความว่า  การลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด  โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือการ
อบรมสั่งสอน  และให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนให้รู้ส านึกในความผิด  
และกลับประพฤติตนในทางที่ดี 

  “นักเรียน”  หมายความว่า  นักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก 

  “คร”ู  หมายความว่า 

   (๑)  ครู  โรงเรียนสุไหงโก-ลก 

   (๒)  พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว  ซึ่งปฏิบัติงานหลักทางด้านการเรียนการสอนใน
โรงเรียนสุไหงโก-ลก 

  “ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการสถานศึกษา / รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 ข้อ  ๔  โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระท าความผิด  มี  ๔  สถาน  ดังนี้ 

  (๑)  ว่ากล่าวตักเตือน 
  (๒)  ท าทัณฑ์บน 
  (๓)  ตัดคะแนนความประพฤต ิ
  (๔)  ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 
 



 

 

ฝ่ายบรหิารงานกจิการนกัเรยีน 

 

หมวดที่  ๒ 

โทษและกำรด ำเนินกำรลงโทษ 

 ข้อ  ๕  ความผิดแบ่งเป็น  ๓  สถาน 

  (๑)  ความผิดสถานเบา 

   ก.  ประพฤติผิดตามระเบียบของโรงเรียนสุไหงโก-ลก  ว่าด้วยการแต่งกาย  พ.ศ. ๒๕63 

   ข.  ประพฤติผิดตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการมาโรงเรียน  การลา  และการออกนอกบริเวณ
โรงเรียนของนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   ค.  ไม่เข้าเรียนตามตารางเรียนที่ก าหนด 

  (๒)  ความผิดสถานกลาง 

   ก.  ประพฤติผิดตามประกาศของโรงเรียนสุไหงโก-ลก / ค าสั่งที่เป็นข้อห้ามเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนเฉพาะหน้า 

   ข.  แสดงกิริยา  วาจา  หยาบคาย  หรือยั่วยุให้แตกความสามัคคี 

   ค.  ไม่เคารพและไม่เชื่อฟังค าสั่งของครู  ที่สั่งตามหน้าที่การจัดกิจกรรมนักเรียนหรือการ
จัดการเรียนการสอน 

   ง.  ท าลายสาธารณะสมบัติของโรงเรียน  (ชดใช้ค่าเสียหาย) 

  (๓)  ความผิดสถานหนัก 

   ก.  หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
   ข.  เล่นการพนัน  จัดให้มีการเล่นการพนัน  หรือม่ัวสุมในวงการพนัน 
   ค.   พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
   ฆ.  ซื้อ  จ าหน่าย  แลกเปลี่ยน  เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  สิ่งมึนเมา  บุหรี่  หรือ
ยาเสพติด 
   ง.  ลักทรัพย์  กรรโชกทรัพย์  ข่มขู่  หรือบังคับขืนใจเพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน 
   จ.  ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน  เตรียมการหรือกระท าการใด ๆ อันน่าจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน 
   ฉ.  แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ 
   ช.  เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
   ซ.  ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน  เพ่ือเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม  อันเป็นการสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 
 ข้อ  ๖  การลงโทษนักเรียน 

  (๑)  การว่ากล่าวตักเตือน  ใช้ในกรณีนักเรียนนักศึกษากระท าความผิดสถานเบา 
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  (๒)  การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยความประพฤตินักเรียน  หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา  หรือฝ่าฝืน
ระเบียบของสถานศึกษา  หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ 

  (๓)  การตัดคะแนนความประพฤติ  ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักเรียนที่สถานศึกษาก าหนด  และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

  (๔)  ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เมื่อคะแนนความประพฤติถูกตัด  ร้อยละ  ๕๐  หรือ
เมื่อนักเรียนได้ถูกลงโทษถึงขั้นสูงสุดของโทษท่ีก าหนดไว้หรือที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
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หมวดที่  ๓ 

อ ำนำจหน้ำที่  และแนวทำงปฏิบัติว่ำด้วยกำรลงโทษและตัดคะแนนควำมประพฤติของนักเรียน 

 ข้อ  ๗  ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 

  ก าหนดให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ  ๑๐๐  คะแนน  ทันทีที่เข้าเป็นนักเรียน  
และนักเรียนทุกคนต้องรักษาคะแนนนี้ไว้ไม่ให้ถูกตัดเกิน  ๖๐  คะแนน  ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ
เกิน  ๖๐  คะแนนของแต่ละช่วงชั้น  นักเรียนถูกเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนพิจารณาให้
เปลี่ยนสถานศึกษาโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ  

  (๑)  ครูโรงเรียนสุไหงโก-ลก  มีอ านาจหน้าที่ลงโทษขั้นว่ากล่าวตักเตือนเมื่อนักเรียนมีความประพฤติ
ไม่เหมาะสม  (ครั้งละไม่เกิน  ๕  คะแนน เสนอต่อคณะกรรมการกลาง) 
  (๒)  หัวหน้าระดับหัวหน้างานรักษาวินัยของนักเรียน / หัวหน้าตอน ม.ต้น  และตอน ม.ปลาย   มี
อ านาจลงโทษการท าทัณฑ์บนนักเรียนเสนอตัดคะแนนที่ประพฤติผิดหรือกระท าความผิดระเบียบของโรงเรียนสุ
ไหงโก-ลก  บ่อยครั้ง  และไม่ปรับปรุงตนเอง  (ครั้งละไม่เกิน  ๑๐  คะแนน เสนอต่อคณะกรรมการกลาง) 
  (๓)  หัวหน้าฝ่ายและรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  ลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติ   
และแจ้งหรือเชิญผู้ปกครองมาเพ่ือรับทราบการกระท าผิดของนักเรียน  หรือท าทัณฑ์บน (ครั้งละไม่เกิน  ๒๐  
คะแนนเสนอต่อคณะกรรมการกลาง) 
  (๔)  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  ลงโทษท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เมื่อ
นักเรียนคนใดถูกลงโทษถึงขั้นสูงสุดของโทษที่ก าหนดไว้แล้ว  ให้โรงเรียนมอบหมายคณะกรรมการกลางพิจารณา
กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยหรือกระท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  โดยนับเป็นครั้งหรือนับเป็นชั่วโมง  ตั้งแต่  ๓  
ชั่วโมงขึ้นไปแล้วแต่กรณีความผิดที่โรงเรียนจะพิจารณา  ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของครูหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 ข้อ  ๘  แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการลงโทษ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติของครูในการพิจารณาโทษนักเรียน  โรงเรียนสุไหงโก -ลกเป็นไปอย่างถูกต้อง  
โรงเรียนได้ก าหนดลักษณะของความผิดไว้  ดังนี้ 
  ๘.๑  ตัดคะแนน  ๒๐ – ๓๐  คะแนน  แจ้งผู้ปกครองรับทราบ  ครั้งที่  ๑ 
  ๘.๒  ตัดคะแนน  ๓๐ – ๓๙  คะแนน  เชิญผู้ปกครองรับทราบ  ครั้งที่  ๒  ขอความร่วมมือ  ควบคุม  
ดูแลแก้ไข  ปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน 
  ๘.๓  ตัดคะแนน  ๔๐ – ๔๙  คะแนน  เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 
  ๘.๔  ตัดคะแนน  ๕๐ – ๕๙   คะแนน  แก้ไขพฤติกรรม  ท ากิจกรรมตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
  ๘.๕  ตัดคะแนน  ๖๐ คะแนนขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นความผิดใด ๆ ให้เชิญผู้ปกครองมาร่วมแก้ปัญหา
และให้นักเรียนเปลี่ยนสถานศึกษา 
 ข้อ  ๙  ให้รองผูอ้ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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หมวดที่  ๔ 

ระเบียบว่ำด้วยกำรมำโรงเรียนและกำรลำ 

ข้อ  ๑  การมาโรงเรียน 

 นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนไม่ทันเข้าแถวหลังจากเพลงมาร์ชโรงเรียนจบถือว่ามาสาย  จะต้องถูกลงโทษ  
และปฏิบัติดังนี้ 

 ๑.๑  นักเรียนมาสายหลังเพลงมาร์ชโรงเรียนจบและให้ลงชื่อมาสายที่ครูเวรประจ าวันหน้าหอประชุม  
แล้วให้เข้าในหอประชุมท าพิธีเหมือนเข้าแถวหน้าเสาธง  และบ าเพ็ญประโยชน์  ลงชื่อมาสายระดับ  ๑ 

 ๑.๒  นักเรียนมาสายคาบเรียนที่  ๑  ลงชื่อมาสายระดับ  ๒ 

 ๑.๓  นักเรียนมาสายเกินคาบเรียนที่  ๑  ลงชื่อมาสายระดับ  ๓  ครูเวรท าโทษตามความเหมาะสม 

 ๑.๔  นักเรียนมาสาย  ๓  ครั้ง  ให้ตัดคะแนนไม่เกิน  ๕  คะแนน  รายงานตัวกับหัวหน้าระดับว่ากล่าว
ตักเตือนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ๑.๕  นักเรียนมาสายเกินกว่า  ๓  ครั้ง  ให้เชิญผู้ปกครอง  โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้แจ้งผู้ปกครอง 

ข้อ  ๒  การลา 

 ๒.๑  ทุกครั้งที่นักเรียนไม่มาโรงเรียนจะต้องส่งใบลา  โดยผู้ปกครองลงนามรับรองทุกครั้งที่ลา 

 ๒.๒  การลากิจให้ส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย  ๑  วัน 

 ๒.๓  การลาป่วยเกิน  ๕  วัน  ให้น าใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อครูที่ปรึกษา 

 ๒.๔  การขออนุญาตน านักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

  -  ให้ผู้ปกครองมาเซ็นชื่อรับนักเรียนที่ป้อมยาม พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

  -  ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองของนักเรียนผู้อ่ืนมารับแทน 

ข้อ  ๓  การขาดเรียน 

 ๓.๑  ถ้าขาดเรียนติดต่อกัน  ๓  วัน   ต้องแจ้งเหตุผลให้โรงเรียนทราบโดยด่วน 

 ๓.๒  นักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน  ๕  วันขึ้นไป  ให้ครูที่ปรึกษาท าหนังสือเชิญผู้ปกครอง 
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ระเบียบโรงเรียนสุไหงโก-ลก 
ว่ำด้วยทรงผมนักเรียน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติเพ่ือการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
นักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ก าหนดนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองในการก ากับดูแลนักเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียนสุไหงโก-ลก จึงก าหนดข้อปฏิบัติและข้อ
ห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียนให้มีความถูกต้องและชัดเจนเป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนด ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสุไหงโก-ลกว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ข้อ  ๒  ระเบียบให้ใช้บังคับ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ระเบียบหรือค าสั่งอ่ืนใดของโรงเรียนสุไหงโก-ลกในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วแต่ขัดแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  ๔  ในระเบียบนี้ 
  “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนสุไหงโก-ลก 

“นักเรียน” หมายความว่า บุคคลซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน  สุไหงโก-ลก 
 ข้อ  ๕  นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนเก่ียวกับการไว้ทรงผม ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  นักเรียนสามารถเลือกไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ 
  ๒.  นักเรียนที่ไว้ผมสั้น ต้องไว้ผมสั้นให้ยาวเสมอกันด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในระดับคาง 
  ๓.นักเรียนที่ไว้ผมยาว ต้องไว้ผมยาวเสมอกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง วัดจากระดับของหัวไหล่ ต้อง
ยาวไม่เกิน ๖ นิ้ว และต้องรวบผม โดยใช้โบสีขาว ขนาดความกว้าง ๒.๕ – ๓ เซนติเมตร ผูกเป็นโบให้เรียบร้อย 
 ข้อ  ๖  ก าหนดให้นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังต่อไปนี้ 

๑. ดัดผม 
๒. ซอยผม 
๓. ย้อมสีผม/กัดสีผมให้ผิดไปจากเดิม 
๔. ผมยาวเกินระเบียบที่ก าหนด 

 ข้อที่ ๗ นักเรียนที่มีเหตุผลและความจ าเป็นในการปฏิบัติกิจกรรมตามหลักศาสนาของตนหรือด าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียน ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต 
 นักเรียนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนสุไหงโก-ลก ว่าด้วยการตัดคะแนนพฤติกรรม-เพ่ิมคะแนน
ความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๓) และแนวทางพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน
โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
 ให้รองผู้อ านวยการคุมบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
     ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
         (นายนิรัตน์  นราฤทธิพันธ์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก 



 

 

ฝ่ายบรหิารงานกจิการนกัเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 


