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กฏระเบียบของโรงเรียน
ข้อปฏิ บตั ิ ของท่านผูป้ กครอง
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศบางบัวทอง
***********************************************************************
ข้อปฏิ บตั ิ ของท่านผูป้ กครอง
1 การรับ ส่งนักเรียนตามกาหนดเวลา คือ
* นักเรียนระดับอนุบาล ส่งก่อน 07.20 น. รับก่อน 16.30 น.
* นักเรียนระดับประถมศึกษาปี ท่ี 1 ขึน้ ไป ส่งก่อน 07.15 น. รับก่อน 16.30 น.
หมายเหตุ ถ้านักเรียนหยุดเรียนขอความกรุณาท่านผูป้ กครองโทรแจ้งครูประจาชัน้ ให้ทราบทุกครัง้
2 ยินดีให้ความเคารพครู และสถานที่ ด้วยการแต่งกายสุภาพ ใช้คาพูดทีเ่ หมาะสม มีสมั มาคารวะ และไม่สบู บุหรีใ่ นบริเวณ
โรงเรียน
3 ยินดีปฏิบตั ติ ามระเบียบงานทะเบียนของโรงเรียนว่าด้วยเรือ่ งการติดต่อดาเนินการเกีย่ วกับเอกสารสาคัญทุกประเภท
ผูป้ กครองจะต้องมาติดต่อด้วยตนเองเท่านัน้ และเอกสารจะเสร็จสิน้ ภายใน 7 วันทาการ
4 ท่านยินดีสละเวลา ตรวจการบ้านและลงชือ่ ในสมุดบันทึกการบ้าน และเอกสารอื่น ๆ ทีท่ างโรงเรียนขอความร่วมมือ
5 ให้ความร่วมมือเข้มงวดเรือ่ ง การแต่งกาย มารยาทและการพูดจาของนักเรียน
6 เพือ่ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของบุตรหลานของท่าน ท่านยินดีให้ความร่วมมือในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น การปฏิบตั ติ ามกฎ
จราจรภายในโรงเรียน, ดับเครือ่ งยนต์ขณะจอดรถ, จอดรถในจุดทีอ่ นุญาต, ขับรถด้วยความเร็วต่า,และไม่ขน้ึ บนอาคารเรียน
ก่อนได้รบั อนุญาต
7 โรงเรียนยินดีให้พบครูผสู้ อนในเวลา หลังปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ รักษาประโยชน์ในการเรียนของนักเรียนทุกคน
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศบางบัวทอง
ทรงผมนักเรียนหญิ ง
1. ผมสัน้ ตัดตรงความยาวเสมอติง่ หู ห้ามซอย
2. ผมยาวให้ถกั เปี ย หรือรวบผมมัดไว้ดา้ นหลัง ผูกโบสีตามระดับชัน้ ทีท่ างโรงเรียนกาหนด
3. ห้ามใส่สารทีท่ าให้ผมแข็ง? ห้ามใส่น้ามัน ห้ามโกรกหรือกัดสีผม ห้ามดัดผม
4. ห้ามต่อผมหรือใส่วกิ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทรงผมนักเรียนชาย
นักเรียนทุกระดับไว้ผมรองทรงสูง ด้านหน้ายาวไม่เกิน5 เซนติเมตร
เครื่องแบบ
เครือ่ งแบบทุกชนิดใช้ตามทีโ่ รงเรียนกาหนดเท่านัน้ นักเรียนหญิงต้องสวมเสือ้ บังทรงสีขาวตัง้ แต่ ป.4 ขึน้ ไป
รองเท้านักเรียนหญิ ง
1. รองเท้าหนังสีดาไม่มลี วดลายหุม้ ปลายเท้า หุม้ ส้น หัวมน มีสายรัดหนังสูงไม่เกิน2 เซนติเมตร
2. รองเท้าพละใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วนแบบสุภาพ ร้อยเชือก
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รองเท้านักเรียนชาย
1. รองเท้าหนัง หรือผ้าใบ หุม้ ส้นสีดาชนิดผูก ไม่มลี วดลาย
2. รองเท้าพละ ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีดา หรือผ้าใบสีขาว
ถุงเท้านักเรียนชาย หญิ ง
ถุงเท้าไนลอน สัน้ สีขาวแบบเรียบ ห้ามใช้ถุงเท้าไนลอนชนิดบาง หรือผ้าลูกฟูกชนิดหนา สวมแล้วตลบปลายพับลงทีข่ อ้ เท้า
กว้างประมาณ1.5 /2 นิ้ว
กระเป๋าใส่หนังสือ
ใช้กระเป๋ าตามทีโ่ รงเรียนกาหนดเท่านัน้
เครื่องประดับ
ไม่อนุญาตให้นกั เรียนสวมเครือ่ งประดับใด ๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ คือ
1. นาฬิกา ใช้นาฬิกาข้อมือแบบสุภาพ สายนาฬิกาต้องเป็ นโลหะ หรือหนังสีดา,น้ าตาล,ขาว ทีไ่ ม่มลี วดลาย
2. สร้อยคอ ถ้าต้องการห้อยพระหรือสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีน่ กั เรียนนับถือ ให้ใช้สายสเตนเลสทีม่ คี วามยาวพอเหมาะทีจ่ ะไม่ออกมา
ข้างนอกเสือ้
3. แว่นตาแบบสุภาพ คอนแทคเลนส์สธี รรมชาติเท่านัน้
4. นักเรียนหญิงสามารถใส่ต่างหูได้ขา้ งละ 1 อัน โดยต่างหูตอ้ งเป็ นแบบห่วงสีทองหรือสีเงินเท่านัน้
*** ห้ามนักเรียนนา เครื่องเล่นเกมต่าง ๆ Talking Dictionary เครื่องเล่นเพลงทุกชนิ ด และเครื่องมือสื่อสารทุก
ประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือ ถ้าหากมีการสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รบั ผิดชอบ และถือว่าเป็ นความผิดของ
นักเรียนที่ไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน ***

