ปรัชาญาโรงเรียน
คุณธรรมเลิศ พลานามัยดี มีความรู้
คาขวัญโรงเรียน
จบ ม.6 จบชั้น 10 จบอัล-กุรอาน จบ นศท.
เลขที่ 376 ถนนยะลา – โกตา ตาบลโกตาบารู
อาเภอรามัน จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95140
หมายเลขโทรศัพท์ 073 –203444
หมายเลขโทรสาร 073 – 203443
เว็บไซต์ : www.srifarida.ac.th

โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
ประจาปีการศึกษา 2563

ด้วยความบารอกัตความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารจัดการ
และการอยู่ร่วมกันด้วยความสุข ความอบอุ่น เข้าใจซึงกันและกัน
เสริมสร้างเกียรติและความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ได้ทางานเพื่อศาสนา
มีขวัญกาลังใจที่สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
และความโปรดปรานของเอกองค์อัลลอฮฺคือจุดหมายสูงสุด

การขับเคลื่อนพัฒนาการสู่ความก้าวหน้า ความสาเร็จโดยใช้หลักการ i-school
หลักการแห่งผู้มีเกียรติ ( ผู้ซึ่งเรียนรู้และรู้จักการให้เกียรติผู้อื่นเป็นสาคัญ)
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ความรัก สมัครสมานและสามัคคี
2. การมีส่วนร่วม กิจกรรมกลุ่มและการทางานเป็นทีม
3. เสริมสร้างการทาความดี ละเว้นการกระทาที่ไม่ควร
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
1. มีภาวะความเป็นผู้นา
2. มีศักยภาพในการสื่อสารและการใช้ภาษา
3. มีความรู้และทักษะในทางวิชาการและอาชีพ
4. มีความเป็นผู้มีจิตอาสา จิตสาธารณะ
5. มีความตระหนักถึงประโยชน์สุขของส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง
6. มีความมุ่งมั่นในการทาความดี และห้ามปรามในเรื่องที่ไม่ดี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
1. อ่านกุรอาน ละหมาดยะมาอัฮ ละหมาดซูนนะฮ์ ปอซอซูนนะฮ์
อย่างสม่าเสมอ
2. ตรงต่อเวลา รู้จักบริหารและให้ความสาคัญกับคุณค่าของเวลา
3. อ่อนน้อม ถ่อมตน และไม่โอ้อวด
4. ประหยัด รู้คุณค่าของเงิน สิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ
5. ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง ระลึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณ
6. สะอาด เป็นระเบียบ
7. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
8. ทางานด้วยความกระตือรือร้น
9. แยกแยะเรื่องส่วนตัวและความรับผิดชอบในหน้าที่
10. พิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียด
11. ทางานเป็นทีม
12. หลีกเลี่ยงการทางานด้วยการทาบาป หรืออาจนาไปสู่การกระทาบาป
มะอฺซียะห์ต่ออัลลอฮฺ

ความภาคภูมิใจ

ข้อมูลทั่วไป
ตัวเเทนนักฟุตบอลทีม
Srifarida Football Club
ด.ช. อิห์ซาม ยะหะแม
ด.ช. ซาการียา มะลียอ
คุณครูอาลีย๊ะ ปอโต๊ะซิ เป็นตัวแทน
ประเทศไทยสู่การแข่งฟุตบอลยุวชน
ชิงแชมป์โลก GothiaCup2019
เมืองโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและสาธารณรัฐสิงคโปร์
น.ส. คอรีเยาะ ดาระแน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนในโครงการห้องเรียนทางไกล
(E-learning)
ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภท
นักเรียน พ.ศ. 2562

โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่
วิ ช าสามั ญ สั ง กั ด ส านั ก งานคณ ะ กรร ม การส่ งเสริ ม การ ศึ กษ าเ อ ก ช น
กระทรวงศึกษาธิการ มีชื่อภาษาอาหรับว่า อัล – มัดรอซะห์ อัล –มูฮัมมาดียะห์
ชาวบ้านมักเรียกว่า “ปอเนาะแลเกาะ” ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 12 ถนนสายยะลา-รามัน
เลขที่ 376 ถนนยะลา-โกตา ตาบลโกตาบารู อาเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีโต๊ะครู
ชื่อมัรฮูมฮัจญีดือราแม ดือราแม ส าเร็จการศึกษาด้านศาสนาที่ป อเนาะส าหลา
จังหวัดปัตตานี เป็นผู้ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 2513 โดยก่อตั้งตามคาเรียกร้องของ
ชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นสถานที่อบรมสั่งสอนบุตรหลานเพื่อไปสู่ความโปรดปราน
ของอัลลอฮฺ (ซ.บ) โดยในระยะแรกชาวบ้านให้การช่วยเหลือทั้งให้ที่ดิน เพื่อสร้าง
หอพัก สร้างบ้านพัก ถางป่าปลูกต้นไม้ เริ่มแรกมีการสอนกีตับ โดยอาศัยไม้เก่าๆ
เป็นสถานที่ทาการสอน ต่อมาชาวบ้านได้มาช่วยกันสร้า งเรือนไม้แข็งแรงขึ้น การ
สอนเป็นระบบปอเนาะ โดยมีผู้เรียนที่ไม่จากัดเพศและวัย ประมาณ 50 คน ต่อมาได้
มีการเปิดทาการสอน 2 ระบบ คือ
-ระบบโรงเรียนที่มีการสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญจนถึงมัธยมปลาย
หลักสูตรต่างๆที่ทาการสอนภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
-ระบบปอเนาะดั้งเดิมที่เน้นวิชาศาสนา วิชาเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติศาสนา
การอ่านการท่องอัล-กรุอาน วิชาเกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรม ทักษะการอยู่ร่วมกันใน
ระบบปอเนาะ และการสร้างความสามัคคีซึ่งกันและกัน มีการเรียนการสอนในวิชา
สามัญและสารสนเทศในภายหลังเข้ามาเพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีและกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรต่างๆดังนี้
1. หลักสูตรปฐมวัย (อนุบาล 1-3 เกิดก่อน 16 พ.ค 60)
2. หลักสูตรประถมศึกษา (ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)
3. หลักสูตรมัธยมศึกษา (ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
4. หลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง (E-learning)
ร่วมกับโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์หาดใหญ่ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา
5. หลักสูตรศาสนา (ตั้งแต่ชั้นมูตาวาซิก-ซานาวียะห์ ชั้น 5-10)
6. หลักสูตรวิชาทหาร

ระเบียบโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถม
กิจกรรมหน้าเสาธง
เวลา 07.40 – 08.00 น.
เวลาเรียนอนุบาล/ประถม
1. เริ่มตั้งแต่เวลา 08.15 น. – 15.30 น.
2. ทาการสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
3. พักกลางวันเวลา 11.50 น. – 13.10 น.
วันหยุด
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ วันนักขัตฤกษ์ วันสาคัญทางศาสนา
และหยุดตามมติ ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
1. ค่าซักฟอก ภาคเรียนละ 150 บาท สาหรับนักเรียนชั้น อ. 1-3 เท่านั้น
2. ค่า รถตู้ รั บ –ส่ง (คิด ตามระยะทาง) กรณีที่นักเรียนขอรับบริการรถ
รับ-ส่ง ในระบบของโรงเรียน

หลักฐานในการรับสมัคร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
7

รายการ
ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองการศึกษาศาสนา
สาเนาวุฒิการศึกษา ปพ.1 (ใบแสดงผลการเรียน)
พร้อมฉบับจริง
สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ
สาเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
กรณีย้ายมาจากที่อื่น อย่างละ
- ใบย้าย
- หนังสือรับรองความประพฤติ
- เอกสารเวลาเรียน
- ปพ.1 ตัวจริง
**สาเนาเอกสารทุกฉบับเซ็นสาเนาถูกต้อง

จานวน
1
1
1
1
6

ตัวอย่างการปักชื่อ

หลักฐานในการรับสมัคร สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
ที่
1
2
3
4
5

รายการ
สูติบัตรตัวจริง พร้อมสาเนา
สาเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา
สาเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา
รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว

จานวน
1
1
1
6
สมุดสีชมพูถา่ ยเฉพาะหน้าที่มชี อื่ นักเรียนและประวัติการฉีดวัดซีน
1
**สาเนาเอกสารทุกฉบับผู้ปกครองเซ็นสาเนาถูกต้อง

ศ.ว.
4554
นูรดีน สาแม

นักเรียนชาย

ศ.ว.
4555
นูรดีนา สาแม

นักเรียนหญิง

หลักฐานในการรับสมัคร สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
จานวน
สูติบัตรตัวจริง พร้อมสาเนา (ประถมศึกษาปีที่ 1)
1
สาเนาวุฒิการศึกษา ปพ.1 (ใบแสดงผลการเรียน) และตัวจริง
1
สาเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา อย่างละ
1
สาเนาบัตรประชาชน นักเรียน บิดา มารดา อย่างละ
1
รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว
6
สมุดสีชมพูถา่ ยเฉพาะหน้าที่มชี อื่ นักเรียนและประวัติการฉีดวัดซีน
1
กรณีย้ายมาจากที่อื่น อย่างละ
1
- ใบย้าย
- ปพ.1 ตัวจริง
- หนังสือรับรองความประพฤติ
- เอกสารเวลาเรียน
**สาเนาเอกสารทุกฉบับผู้ปกครองเซ็นสาเนาถูกต้อง

** นักเรียนหญิงใส่ผ้าคลุมสีน้าตาลอ่อนไม่มีลายที่อกเบื้องขวาปัก ศ.ว.
เลขประจาตัว ชื่อ-สกุล ด้วยด้ายสีแดง
** นักเรียนหญิงและนักเรียนชายใส่ถุงเท้าสีขาวและรองเท้าสีดา
** ชุดนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถม มีจาหน่ายที่โรงเรียน

การแต่งกายสาหรับนักเรียนอนุบาล-ประถม
นักเรียนชาย อนุบาล 1 - ป.6
1. เสื้อแขนสั้นสีขาวเอวจั๊มพ์ ไม่มีลวดลาย มีกระเป๋าที่อกเสื้อด้านซ้าย 1
ข้าง ที่อกด้านขวาปัก ศ.ว. เลขประจาตัว ชื่อ-สกุล ปักด้วยด้ายสีแดง
2. กางเกงขายาวสีน้าตาลอ่อน
3. ถุงเท้าสีขาวและรองเท้าสีดา
นักเรียนหญิง อนุบาล 1 - ป.3
1. ผ้าคลุมสีน้าตาลอ่อนไม่มีลวดลาย ที่อกเบื้องขวาปัก ศ.ว. เลขประจาตัว
ชื่อ-สกุล ด้วยด้ายสีแดง
2. เสื้อแขนยาวสีขาวปกบัว
3. กระโปรงสีน้าตาลอ่อน แบบเอี๊ยม
4. ถุงเท้าสีขาวและรองเท้าสีดา
นักเรียนหญิง ป.4-6
1. ผ้าคลุมสีน้าตาลอ่อนไม่มีลวดลาย ที่อกเบื้องขวาปัก ศ.ว. เลขประจาตัว
ชื่อ-สกุล ด้วยด้ายสีแดง
2. เสื้อแขนยาวสีขาว (ชุดกูรง)
3. กระโปรงยาวสีน้าตาลอ่อน
ชุดพละ
ชุดพละตามที่โรงเรียนกาหนด

ประเภทความผิดสถานกลาง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ประเภทความผิดสถานหนัก
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

ตักเตือน
เชิญผู้ปกครอง
พักการเรียน
ตักเตือนและเชิญผู้ปกครอง
พักการเรียนหรือย้ายออก

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
8 ม.ค. – 25 มี.ค. 2563
29 มี.ค. – 2 เม.ย. 2563

เปิดรับสมัครรอบแรก (เว้นวันศุกร์-เสาร์)
เปิดรับสมัครรอบ 2

โรงเรียนเปิดทาการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563
2 พ.ค. 2563
4 พ.ค. 2563

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา
เปิดทาการเรียนการสอนชั้นอนุบาล-มัธยม

- นาภาพหรือสื่อลามกอนาจารมาโรงเรียน
- เปลีย่ นสีผม
- ดัดแปลงทรงผมที่ทางโรงเรียนห้าม
ความผิดขั้นร้ายแรง (45 คะแนน)
- ชู้สาว
- ก่อการทะเลาะวิวาท
- ลักขโมย
- เสพยาเสพติดหรือขายยาเสพติด (มีการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ประพฤติชั่ว หรือทาการใดๆ ที่นามาสู่การสูญเสียชื่อเสียง
เกียรติยศโรงเรียน
- พกพาอาวุธมาโรงเรียน
- ทาลายทรัพย์สินของโรงเรียน อาจารย์และนักเรียน
- ทาร้ายร่างกาย
- แสดงกิริยาดูหมิ่น ก้าวร้าวต่ออุสตาซ ครูและอาจารย์
แนวทางปฏิบัติ ลงโทษนักเรียนที่กระทาผิด
ประเภทความผิดสถานเบา
ครั้งที่ 1 (25 คะแนน)
ตักเตือน
ครั้งที่ 2 (45 คะแนน)
ตักเตือนเชิญผู้ปกครอง
ครั้งที่ 3 (75 คะแนน) เชิญผู้ปกครอง อบรมละลายพฤติกรรม
ครั้งที่ 4 (90 คะแนน)
รายงานผู้จัดการ
ครั้งที่ 1 (90 – 100 คะแนน) พักการเรียน

หมายเหตุ
นักเรียนอนุบาล

- วันจันทร์ ใส่ชุดกีฬาสี
- วันอังคาร - วันพุธ ใส่ชุดนักเรียน
- วันพฤหัสบดี ใส่ชุดพละ

- วันศุกร์

ใส่ชุดประเพณีท้องถิ่น (กุรง ตะโละบรางอ ฯลฯ)

นักเรียนประถม
- วันจันทร์ ใส่ชุดกีฬาสี
- วันอังคาร - วันพุธ ใส่ตามตารางเรียน

- วันพฤหัสบดี ใส่ชุดพละ
- วันศุกร์ ใส่ชุดประเพณีท้องถิ่น (กุรง ตะโละบรางอ ฯลฯ)

ระเบียบการแต่งกายนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ป.6

ชุดนักเรียนชาย อ.1 – ป.6

ชุดนักเรียนหญิง อ.1 – ป.3

ความผิดสถานเบา (5 คะแนน)
- มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผล
- ส่งเสียงดังอึกทึกครึกโครม
- หลีกเลี่ยงการเข้าเรียนไม่ตรงเวลา
- หลีกเลี่ยงการเข้าแถว
- ไม่แสดงความเคารพต่ออุสตาซ ครู อาจารย์
- ไม่รักษาความสะอาดต่อตนเอง และสถานที่
- แสดงกิริยาไม่เหมาะสม ใช้วาจาที่หยาบคาย
- แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน
- ใช้ของมีค่าหรือเครื่องประดับที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
- ร้องเพลงเสียงดังในบริเวณโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผล
- ใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ในเวลาเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต
ความผิดสถานกลาง (15 คะแนน)
- สูบบุหรี่
- เที่ยวเตร่ตอนกลางคืน
- ประพฤติตนทานองชู้สาว ลวนลามเพศตรงข้าม
- เข้ามั่วสุมในสถานค้าประเวณี
- เข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน
- ติดเกมจนทาให้เสียการเรียน
- ประพฤติตนเป็นนักเลงอันธพาล
- หนีโรงเรียน
- เข้าไปในสถานที่หรือห้องที่ทางโรงเรียนห้ามเข้า

ชุดนักเรียนหญิง ป.3-ป.6 ชุดพละ นร.ชาย อ.1-ป.6 ชุดพละ นร.หญิง อ.1-ป.6

11. นักเรียนต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการทากิจกรรมต่างๆ ทั้งใน
และนอกโรงเรียนอันจะนาชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
12 นักเรียนต้องพกบัตรประจาตัวนักเรียนตลอดเวลา
13. ห้ามนักเรียนสูบบุหรี่ เสพสิ่งเสพติด และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุก
ชนิด ตลอดจนไม่ครอบครองสิ่งดังกล่าว
14. ห้ามนักเรียนเล่นการพนันทุกชนิดในทุกสถานที่ และห้ามมั่วสุมในสถาน
เริงรมย์ ร้านเกมหรือแหล่งอบ่ายมุขต่างๆ
15. ห้ามนักเรียนนาหรือมีสื่อลามกอนาจารไว้ในครอบครอง
16. ห้ามนักเรียนใช้เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
อุปกรณ์ดูหนัง และเกมทุกชนิดในเวลาเรียน
17. ห้ามนักเรียนพกอาวุธ และทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกาย ก้าวร้าว ข่มขู่
กรรโชกทรัพย์ ข่มเหง รังแก ลักทรัพย์ของผู้อื่น
18. ห้ามนักเรียนนาหรือสวมใส่เครื่องประดับวัตถุหรือทรัพย์สินมีค่า และ
ของใช้ที่เกินความจาเป็นมาโรงเรียน (ยกเว้นนาฬิกา)
ประเภทของความผิด
โรงเรียนได้กาหนดคะแนนให้นักเรียนในโรงเรียน 100 คะแนน โดยมี
ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประพฤติและปฏิบัติให้อยู่กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ของสถานศึกษา สาหรับนักเรียนที่ไม่ประพฤติตามระเบียบและข้อบังคับของ
สถานศึกษา สถานศึกษาได้แยกประเภทของความผิดเป็น 3 ประเภท พร้อมระบุการ
หักลบคะแนนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ดังนี้ คือ

ระเบียบโรงเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษา
กิจกรรมหน้าเสาธง
เวลา 07.40 – 07.55 น.
เวลาเรียนชั้นมัธยมศึกษา
1. เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.45 น.
2. ทาการสอนตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี
3. พักกลางวันเวลา 12.00 น. – 13.00 น.
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ลาดับที่
1
2

3

รายการ

จานวนเงิน/
บาท
150

ค่าบารุง นักเรียนไป-กลับ ภาคเรียนละ
ค่าบารุง นักเรียนที่พักอยู่หอพัก
- ค่าบารุง ภาคเรียนละ
150
- ค่าหอพัก ภาคเรียนละ
150
- ค่าไฟฟ้า ภาคเรียนละ
100
- ค่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ภาคเรียนละ
150
(กรณีที่นาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ที่หอพัก)
ค่ารถ รับ –ส่ง กรณีที่นักเรียนขอรั บบริการรถ ( คิ ด ต า ม
รับ-ส่ง ในระบบของโรงเรียน
ระยะทาง)

การแต่งกายสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษา

นักเรียนชาย (ม.1-5)
1. เสื้อเชิ้ตคอตั้ง แขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย มีกระเป๋าที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 1
ข้างที่อกด้านขวา ปัก ศ.ว. เลขประจาตัว ชื่อ-สกุล ด้วยด้ายสีแดง ใส่เสื้อไว้ในกางเกง
2. กางเกงยางสีดา มีกระเป๋ากางเกงตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ชิ้น เข็มขัดสี
ดา หัวเข็มขัดทาด้วยดลหะสีเงิน มีตราประจาโรงเรียน
3. ถุงเท้าสีดา ไม่มีลวดลายและรองเท้าสีดามีเชือกผูกไม่มีลวดลาย

โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยากาหนดระเบียบให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตน
ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพของการเป็นนักเรียน ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งต่างๆของทาง
โรงเรียนโดยเคร่งครัด
2. นักเรียนต้องปฏิเสธสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอันจะเป็น
ผลกระทบต่อตนเอง และส่วนรวม
3. นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา ให้ถูกต้องเรียบร้อย
ตามระเบียบของโรงเรียน ตลอดเวลาทาการ
4. นักเรียนต้องเคารพและเชื่อฟังบิดา มารดา ครู อาจารย์ และบุคคลอื่น
5. นั ก เรี ย นต้ อ งมี กิ ริ ย า วาจา สุ ภ าพเรี ย บร้อ ย และรั ก ษามารยาทตาม
วัฒนธรรม อันดีงาม
6. นักเรียนต้องไม่นาสิ่งอื่นใด นอกจากอุปกรณ์การเรียนมาโรงเรียน
7. นักเรียนต้องไม่ทาลายทรัพย์สินของโรงเรียนและสาธารณะ รวมทั้งไม่
กระทาสิ่งใดๆ อันจะนามาซึ่งความเสียหายแก่ชื่อเสียงของโรงเรียน
8. นั ก เรี ย นต้ อ งรั ก ษาความสามั ค คี ใ นหมู่ ค ณะ รุ่ น พี่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต นเป็ น
ตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องและรุ่นน้องต้องให้ความเคารพต่อรุ่นพี่
9. นักเรียนต้องรู้และเข้าใจในสิ ทธิและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนรู้จัก
เคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น ตามครรลองระบอบประชาธิปไตย
10. นักเรียนต้องจัดแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย และรอรับคาสั่งจากครูทุก
ครั้งที่มีการเข้าแถว

นักเรียนหญิง (ม.1-3)
1. ผ้าคลุมขาวโค้งหัวไหล่ 15 เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย ปัก ศ.ว. เลข
ประจาตัว ชื่อ-สกุล ที่ผ้าคลุมตรงตาแหน่งอกด้านขวา ด้วยด้ายสีแดง
2. เสื้อแขนยาวสีขาวล้วน ผ้าไม่บาง
3. กระโปรงสีกรมท่าถึงข้อเท้า ทรงสาเร็จ
4. ถุงเท้าและรองเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
นักเรียนหญิง (ม.4-5)
1. ผ้าคลุมสีขาวโค้งยาวถึงข้อศอก ไม่มีลวดลาย ปัก ศ.ว. เลขประจาตัว
ชื่อ-สกุล ที่ผ้าคลุมตรงตาแหน่งอกด้านขวา ด้วยด้ายสีแดง
2. สวมใส่ชุดจูเบาะ สีกรมท่ายางถึงข้อเท้า
3. ถุงเท้าและร้องเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

บางส่วนจากความสาเร็จ ปี 2561
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
1. นายอับกอรีย์ อากาซา
สาขาวิศวกรรมทั่วไป
2. นางสาวนุรไอนี เการิบ
สาขาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
1. นายมุดดัซซิร ลูแม
สาขานวัตกรรมการออกแบบ
2. นายฟัรฮาน ดอเลาะ
สาขานวัตกรรมการออกแบบ
3. นายเอกภาพ ด้นหวัง
สาขาการปกครอง
มหาวิมยาลับธรรมศาสตร์
1. นางสาวอิบฏีซาม ซามะเฮง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. นางสาวอาซีมี ลือแม
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. นางสาวอัลนูรอ เจ๊ะอูเซ็ง
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
2. นางสาวฟารีดา อาบูดอแล สาขาสาธารณสุขศาสตร์
3. นางสาวอันตีนา เฮงอูแม
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. นางสาวยาวานี ดารานีตาแล สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
1. นางสาวฮูซัยฟะห์ สามะอาลี สาขาพยาบาล

นักเรียนชาย (ม.6 หรือ ศาสนาชั้น 10)
1. เสื้อแขนยาวสีขาวจีบติดกระดุม ผ่าหน้าซ่อนกระดุม ไม่มีลวดลาย มีกระเป๋า
1 ข้าง ที่อกด้านซ้าย ที่อกเบื้องขวาปัก ศ.ว. เลขประจาตัว ชื่อ-สกุล ด้วยด้ายสีแดง
2. กางเกงขายาวสีดาหรือกรมท่าที่กระเป๋ากางเกงแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า
3. เข้มขัดสีดา หัวเข็มขัดทาด้วยดลหะสีเงิน มีตราประจาโรงเรียน
4. ถุงเท้าสีดา ไม่มีลวดลายและรองเท้าสีดามีเชือกผูกไม่มีลวดลาย
นักเรียนชาย ม.6
1. เสื้อแขนยาวสีขาวจีบติดกระดุม ผ่าหน้าซ่อนกระดุม ไม่มีลวดลาย มีกระเป๋า
1 ข้างที่อกด้านซ้าย ที่อกเบื้อขวาปัก ศ.ว. เลขประจาตัว ชื่อ-สกุล ด้วยด้ายสีแดง
2. กางเกงขายาวสีดาหรือกรมท่ากระเป๋ากางเกงแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า
3. เข็มขัดสีดา หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะสีเงิน มีตราประจาโรงเรียน
4. ถุงเท้าสีดาไม่มีลวดลายและรองเท้าสีดามีเชือกผูกไม่มีลวดลาย
นักเรียนหญิง ม.6
1. ผ้าคลุมสีกรมท่ายาวเลยข้อมือ ไม่มีลวดลาย ปัก ศ.ว. เลขประจาตัว ชื่อ-สกุล
ที่ผ้าคลุมตรงตาแหน่งอกด้านขวา ด้วยด้ายสีแดง
2. สวมใส่ชุดจูเบาะ สีกรมท่ายาวถึงข้อเท้า
3. ถุงเท้าและรองเท้าสีดาไม่มีลวดลาย
หมายเหตุ
- วันอาทิตย์ - วันพุธ ใส่ชดุ ตามตารางเรียน
- วันพฤหัสบดี ใส่ชุดกีฬาสี

ระเบียบการแต่งกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ชุดนักเรียนหญิง ม.1-3

ชุดนักเรียนหญิง ม.4-5

บางส่วนจากความสาเร็จ ปี 2560
โครงการรับตรง รอบที่1 Portfolio ม.สงขลานครินทร์
1. นางสาวนูรีดา ดีแม
สาขาแพทย์แผนไทย
2. นางสาวฟาอีซ๊ะห์ ดือราซอ
สาขาแพทย์แผนไทย
3. นางสาวอัฟนาน มะเซ็ง
สาขาการปกครองท้องถิ่น
4. นางสาวสุไรยา สมาเฮาะ
สาขาวิทยาศาสตร์การนิเทศ
5. นางสาวมารีนี มะอูเซ็ง
สาขาวิสวกรรมคอมพิวเตอร์
6. นายอิรฟารูดีน อาแว
สาขาการปกครองท้องถิ่น
โครงการรับตรงรอบ Portfolio ม.นราธิวาสราชนครินทร์
1. นายมุสลิม สะมูดิง
สาขาเกษตรศาสตร์
2. นายอับดุลเล๊าะ ยูนุ๊
สาขาเกษตรศาสตร์
3. นางสาวอิบตีซาม อากาซา สาขาวิศวกรรมศาสตร์
โครงการรับทุนการศึกษาเหมาจ่ายร้อยละ 50 % มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
1. นางสาวกัสมี ดาหะมี คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาซะรีอะห์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. นายมูฮัมหมัดชารีฟ เหงบารู สาขาสาธารณสุข
โครงการในมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. นางสาวนัฎเราะห์ เจ๊ะตีรอกี สาขาคณิตศาสตร์
2. นางสาวอัสมะ มะมะแต
สาขาชีวศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
1. นางสาวซูฮัยดา แวหะมะ
2. นางสาวอารุสนา สะโฮะ

ชุดนักเรียนชาย ม.1-5

ระเบียบการแต่งกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
สถิติข้อมูลนักเรียนที่ศึกษาต่อ ณ สถาบันต่างๆ
ปีการศึกษา
สถาบัน
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
8. วิทยาลัยพละศึกษา วิทยาเขตยะลา
9. มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
10. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12. มหาวิทยาลัยเทคนิคยะลา
13. วิทยาลัยผดุงประชาพาณิชยการ
14. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
16. มหาวิทยาลัยมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
18. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
19. สถาบันอื่นๆ
รวม

2559

2560

2561

12
1
3
15
1
23
1
7
2
2
5
7
5
1
90

14
2
5
4
1
17
9
3
7
1
2
20
85

5
3
2
12
1
13
2
5
2
23
70

ชุดนักเรียนชาย ม.6

ชุดพละนักเรียนชาย ม.1-6

ชุดนักเรียนหญิง ม.6

ชุดพละนักเรียนหญิง ม.1-6

การประเมินผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายวิชาศาสนาและสามัญ
“4”
“3.5”
“3”
“2.5”
“2”
“1.5”
“1”
“0”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลการเรียนดีเยี่ยม ผลการประเมินร้อยละ 80-100
ผลการเรียนดีมาก ผลการประเมินร้อยละ 75-79
ผลการเรียนดี ผลการประเมินร้อยละ 70-74
ผลการเรียนค่อนข้างดี ผลการประเมินร้อยละ 65-69
ผลการเรียนน่าพอใจ ผลการประเมินร้อยละ 60-64
ผลการเรียนพอใช้ ผลการประเมินร้อยละ 55-59
ผลการเรียนขั้นต่า ผลการประเมินร้อยละ 50-54
ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่า ผลการประเมิน
ร้อยละ 50
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีเวลาร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่
ละภาคและผ่านจุดประสงค์สาคัญของกิจกรรมตามที่
กาหนด
มผ หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีเวลาร่วมกิจกรรมไม่ถึง
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่
ละภาคและ/หรือผ่านจุดประสงค์สาคัญของกิจกรรม
ตามที่กาหนด
มส หมายถึง ไม่มีสิทธิ์สอบ เนื่องจากนักเรียนเข้าชั้นเรียนไม่ครบ
ชั่วโมงเรียนที่กาหนด คือ นักเรียนไม่เข้าเรียน 15 ชม.
ติดต่อกัน
ร
หมายถึง รอพิจารณา เนื่องจากนักเรียนขาดส่งชิ้นงาน และขาดสอบ

การแก้ ร และ 0
ร นักเรียนสามารถส่งงานที่ค้างต่อครูประจารายวิชานั้นๆ
0 นักเรียนสามารถลงทะเบียนที่ฝ่ายการเงิน
- วิชาเรียนศาสนา หน่วยกิตละ 10 บาท
- วิชาเรียนสามัญ หน่วยกิตละ 5 บาท
หมายเหตุ
- ค่าลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์วิชาละ 30 บาท
- ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่นักเรียนจ่าย โรงเรียนจะออกใบเสร็จให้ทุกครั้ง
คุณสมบัตรในการรับสมัคร
- จบ ป. 6 ไม่เกิน 2 ปี (อายุไม่เกิน 13 ปี)
- จบ ม. 3 ไม่เกิน 1 ปี (อายุไม่เกิน 15 ปี)
- ความประพฤติเรียบร้อย
สิทธิพิเศษ
- ทุนการศึกษาเรียนดี ม.1
- ทุนการศึกษาเรียนดี ม.4

7 ทุน
5 ทุน

โรงเรียนจะจัดทัศนศึกษา
ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้งบพัฒนาผู้เรียน
กรณีที่นักเรียนขาดเรียนเกิน 3 วัน ติดต่อกัน
ครูที่ปรึกษาที่จะดาเนินการติดต่อกับทางครอบครัวของนักเรียนและเยี่ยม
เยียนนักเรียน

