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คำนำ
ระเบียบข้อบังคับสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนโนนเสถียร เล่มนี้ โรงเรียนได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือ
สำหรับ ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในกำรควบคุม กำกับ ดูแลนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตนไปตำมแนว
ทำงกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้เกิดควำมเรียบร้อยเป็นระเบียบ ซึ่งในระเบียบข้อบังคับนี้ได้
กำหนด หลักเกณฑ์ และวิธรกำรซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองที่มำขอข้อรับบริกำรจำกทำงโรงเรียน
ตลอดจนกำรร่วมกิจกรรมโรงเรียน
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ระเบียบข้อบังคับเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับครู นักเรียนและผู้ปกครองใน
กำรใช้เป็ น คู่มือควบคุมกำกับ นั กเรี ย นได้เป็นอย่ำงดี ขอขอบคุณผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องในกำรกำหนดระเบียบ
ข้อบังคับนี้จนสำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่ำงดี
นำยวิทยำ ชัยคินี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนเสถียร
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ระเบียบข้อบังคับโรงเรียนบ้ำนโนนเสถียร
ตำบลโนนศิลำ อำเภอปำกคำด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“โรงเรียนบ้ำนโนนเสถียร มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสมดุลทำงด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ควำมสำมำรถ
ควำมดีงำมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ยึดหลักกำรวิถีพุทธละปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ดี เก่งและมีควำมสุข เน้นกำรอนุรักษ์ และมีวำมเป็นไทยเลือกใช้และรู้เท่ำทันเทคโนโลยี โดย
บุคลำกรในโรงเรียนละชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ภำยในปีกำรศึกษำ 2563”
พันธกิจ (Mission) (สิ่งที่ต้องทำตำมวิสัยทัศน์)
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะทีจำเป็นตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใน
แก้ปัญหำอย่ำงมีสติ สมเหตุสมผล
3. ส่งเสริมและพัฒนำสถำนศึกษำให้มรกำรจัดหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
4. ส่งเสริมและพัฒนำสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยและแหล่งเรียนรู้อย่ำง
คุ้มค่ำ
5. ส่งเสริมและสนับสุนนประสำนควำมร่วมมือทุกภำคส่วนของสังคม ให้ควำมร่วมมือกันในกำรจัด
กำรศึกษำ
6. ส่งเสริมกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของโรงเรียน
7. พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรูปสถำนศึกษำ นโยบำยต้นสังกัดและคำแนะนำ
ของ สมศ.
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธและปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเลือกใช้และรู้เท่ำทันเทคโนโลยี
เป้ำประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีทักษะควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคน
ที่ดีมีปัญญำ มีควำมสุขและมีควำมเป็นไทย
2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำอย่ำงมีสติ
สมเหตุผล
3. ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
4. สถำนศึกษำให้มีกำรจัดหลักสูตรและกระบวนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยและแหล่งเรียนรู้อย่ำงคุ้มค่ำ
7. สถำนศึกษำใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนำผู้เรียนอย่ำงคุ้มค่ำ
8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
9. สถำนศึกษำมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

10. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
11. ศักยภำพในกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
12. ผู้เรียนรู้จักเลือกใช้และรู้เท่ำทันเทคโนโลยี
13. โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ (Strategic)(หมวดหมู่ของเป้ำหมำย)
1. คุณธรรมนควำมรู้น้อมนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
2. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประชำกรวัยเรียนอย่ำงกว้ำงขวำงและทั่วถึง
3. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกกระดับ
4. กำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมควำมเข้มแข็งให้สถำนศึกษำ
5. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภำคเอกชน และท้องถิ่นในกำรจัดกำรศึกษำ
6. พัฒนำโรงเรียนเชิงระบบ
7. ส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้
8. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำให้โดดเด่น
9. กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมแนวทำงปฏิรูปนโยบำยรัฐบำลและคำแนะนำของ สมศ.
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ (Indicator)
โรงเรียนบ้ำนโนนเสถียร ได้กำหนดกลยุทธ์โครงกำรกิจกรรม เป้ำหมำยและตัวชี้วัด ในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะเวลำ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเรียนรู้เป็นสำคัญ ทำให้ผู้เรียนมีคุณภำพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้
สูงขึ้นทุกระดับ และโรงเรียนยังนำกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2559 มำเป็นแนวทำง
บริหำรจัดกำรโดยเชิงระบบหลอมรวม ใช้วงจรคุณภำพ PDCA ตั้งแต่กำรกำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ กำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ กำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ กำรจัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดให้มีกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ กำรจัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง

ตรำสัญลักษณ์ของโรงเรียน

แสงเทียน หมำยถึง ปัญญำนำส่องทำงสว่ำง ควำมเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิต
สัญลักษณ์ หมำยถึง กำรพัฒนำปัญญำนำส่องทำงสว่ำง ควำมเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิต
เน้นควำมพอดี พอเพียง อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ควำมเป็นไทย
เพลงมำร์ช โรงเรียนบ้ำนโนนเสถียร
เนื้อร้อง/ทำนอง คณะครูโรงเรียนบ้ำนโนนเสถียร
ฟ้ำชมพูงำมเด่นเป็นสง่ำ
คุณธรรมล้ำเลิศทำงปัญญำ
ก้ำวล้ำนำหน้ำเทคโนโลยี
พัฒนำโรงเรียนสมใจปอง
ดี เก่ง มีควำมสุขกันทั่วหน้ำ
ฟ้ำชมพูร่วมแรงและร่วมใจ
ก้ำวล้ำนำหน้ำเทคโนโลยี
พัฒนำโรงเรียนสมใจปอง
ดี เก่ง มีควำมสุขกันทั่วหน้ำ
ฟ้ำชมพูร่วมแรงและร่วมใจ

มีนำมว่ำโนนเสถียรเพียรศึกษำ
ด้ำนกีฬำเรำก็เด่นไม่เป็นรอง
อีกทั้งมีคุณธรรมช่วยสนอง
เรำพี่น้องนักเรียนต่ำงสุขใจ
ช่วยนำพำชุมชนให้สดใส
พัฒนำเด็กไทยให้เจริญ
อีกทั้งมีคุณธรรมช่วยสนอง
เรำพี่น้องนักเรียนต่ำงสุขใจ
ช่วยนำพำชุมชนให้สดใส
พัฒนำเด็กไทยให้เจริญ

----------------------- 00000000--------------------

หลักปฏิบัติต่ำงๆ ของโรงเรียน
 กำรมำโรงเรียนและกำรลำของนักเรียน
กำรมำโรงเรียนนักเรียนจะต้องมำโรงเรียนให้ทันโรงเรียนเข้ำและช่วยปฏิบัติงำนตำม
หน้ำที่เด็กดีศรีตำบล (08.00 น.) อย่ำงช้ำให้ทันเวลำเคำรพธงชำติ (08.30 น.) นักเรียนที่มำถึงโรงเรียนหลัง
เพลงชำติจบแล้ว จะถือว่ำมำสำยจะถูกหักคะแนนควำมประพฤติด้วย ถ้ำนักเรียนมำโรงเรียนสำยเกิน 3 ครั้ง
ต่อภำคเรียนจะเชิญผู้ปกครองมำพบผู้บริหำรโรงเรียน นอกจำกนักเรียนที่มำสำยโดยมีสำเหตุอันควร เช่น
ผู้ปกครองมีควำมจำเป็นต้องให้นักเรียนทำธุระในตอนเช้ำ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ปกครองต้องมีหนังสือแจ้งให้ครูประจำ
ชั้นหรือครูฝ่ำยปกครองทรำบ มีเหตุสุดวิสัย เช่น ฝนตกหนัก ได้รับอุบัติเหตุจำกกำรเดินทำง ซึ่งผู้ปกครอง
ต้องแจ้งและพิจำรณำเป็นกรณีๆไป
 กำรมำโรงเรียนในวันหยุด
ในวันหยุดรำชกำร ถ้ำนักเรียนจะมำโรงเรียนเนื่องจำกกิจกำรใดๆก็ตำมทำงโรงเรียน
จะมีหนังสือขออนุญำตจำกผู้ปกครองหรือประกำศทุกครั้ง
 กำรลำกิจหรือลำป่วย
นักเรียนที่มีควำมจำเป็นที่จะต้องหยุดเรียนในกรณีที่มีธุระ ต้องเขียนใบลำส่งครู
ประจำชั้นล่วงหน้ำ กรณีป่วยให้ยื่นใบลำฝำกนักเรียนที่ใกล้เคียงส่งครูประจำชั้น หรือผู้ปกครองมำแจ้งด้วย
วำจำหรือแจ้งทำงโทรศัพท์ให้ครูประจำชั้นทรำบก็ได้ (ใบลำจะต้องให้ผู้ปกครองเซ็นต์ทุกครั้ง) หำกทำง
โรงเรียนไม่ได้รับกำรติดต่อจำกผู้ปกครอง และนักเรียนยังขำดเรียนจะมีหนังสือแจ้งเตือนหรือเชิญผู้ปกครอง
มำพบกับทำงโรงเรียนอีกครั้ง
 กำรออกนอกบริเวณ
1. ต้องขออนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรียนที่ครูเวรประจำวัน
2. เมื่อกลับเข้ำมำแล้วให้แจ้งรำยงำนครูเวรให้ทรำบ
 กำรใช้รถส่วนตัว
ไม่อนุญำตให้นักเรียนนำรถจักรยำนยนต์มำโรงเรียน ยกเว้นรถจักรยำน(ถ้ำมีกรณี
จำเป็นต้องทำควำมตกลงกับโรงเรียนเป็นกรณีๆไป)
 กำรนำทรัพย์ส่วนตัวมำโรงเรียน
1.กำรนำเงินติดตัวไม่ควรเกิน 50/วัน ถ้ำมีควำมจำเป็นมำกกว่ำนั้นให้ฝำกไว้กับครูประจำชั้น
2. เครื่องประดับที่ไม่เหมำะสมกับสภำพนักเรียนจะถูกริบและจะคืนให้กับผู้ปกครองเท่ำนั้น
3. ทรัพย์สินที่มีค่ำนักเรียนนำมำโรงเรียนหำกเกิดกำรชำรุดเสียหำย ทำงโรงเรียนจะไม่
รับผิดชอบหรือชดใช้ค่ำเสียหำยใดๆทั้งสิ้น กรณีโทรศัพท์มือถือ ถ้ำนักเรียนนำมำโรงเรียน จะต้องฝำกครูไว้
เท่ำนั้น ไม่อนุญำตให้นำโทรศัพท์มือถือเข้ำไปในชั้นเรียน หำกมีควำมจำเป็นต้องติดต่อปกครองใช้พอใช้
โทรศัพท์ครูประจำชั้นหรือครูเวร และให้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนไว้กับครูประจำชั้น

ระเบียบโรงเรียนว่ำด้วย “กำรควบคุมควำมประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2560”
1. เกณฑ์ควำมผิดและกำรรับโทษ
1.1 หัก 5 คะแนน เมื่อนักเรียนมีควำมผิด ดังนี้
1) มำสำยเกิน 3 ครั้ง
2) ส่งเสียงอึกทึกในห้องเรียน
3) ทำควำมสกปรกหรือไม่รักษำควำมสะอำด
4) กล่ำววำจำหยำบคำย
5) รับประทำนอำหำรหรือเครื่องดื่มในห้องเรียนหรือบริเวณที่โรงเรียนห้ำม
6) ไม่เข้ำเรียนตรงตำมตำรำงเรียน
7) แต่งกำยผิดระเบียบ
8) เล่นในที่โรงเรียนห้ำม
9) ไม่ปกป้องอักษร น.ส.ถ. หรือ ชื่อสกุล หน้ำอกด้ำนขวำ
10) ไว้ทรงผมผิดระเบียบ
11) ไม่กลัดกระดุมเสื้อให้เรียบร้อย
12) ซื้ออำหำร ขนม หรือเครื่องประดับที่ไม่เหมำะสมกับสภำพกำรเป็นนักเรียน
1.2 หัก 10 คะแนน เมื่อนักเรียนมีควำมผิด ดังนี้
1) ขำดโรงเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทำงโรงเรียนทรำบ ติดต่อกันเกิน 3 วัน
2) ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญำต
3) ไม่แสดงควำมเคำรพครู – อำจำรย์
4) ลักลอบ หลบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน
1.3 หัก 30 คะแนน และเชิญผู้ปกครองมำทำทัณฑ์บน
1) สูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติดทุกชนิด
2) ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
3) เล่นกำรพนันทุกชนิด
4) พกอำวุธเข้ำมำในโรงเรียน
5) ทะเลำะวิวำทสถำนหนักระหว่ำงเพื่อนในโรงเรียนเดียวกัน
6) เข้ำๆไปในสถำนที่ไม่เหมำะสม เช่น บ่อนกำรพนัน ตู้เกมส์ ฯลฯ
7) ลักขโมย
8) ทำควำมผิดฐำนชู้สำวและละเมิดต่อผู้อื่น
9) ประพฤติชั่วหรือกระทำกำรใดๆ ที่นำควำมเสื่อมเสียชื่อเสียงมำสู่โรงเรียน
10) แสดงกิริยำที่ขำดควำมเคำรพต่อครูอำจำรย์
11) ทำลำยทรัพย์สมบัติของทำงโรงเรียน
2. เกณฑ์ควำมดีที่ควรเพิ่มคะแนนควำมประพฤติ
2.1 เพิ่ม 5 คะแนน
1) รักษำควำมสะอำดของโรงเรียน กิจกรรมกลุ่มสี
2) เก็บสิ่งของซึ่งมีรำคำไม่เกิน 50 บำท และนำไปแจ้งฝ่ำยปกครองเพื่อประกำศหำเจ้ำของ
3) กำรกระทำควำมดีอื่นๆ ที่เทียบได้กับข้อ 1 และ 2 กิจกรรมจิตอำสำ

2.2 เพิ่ม 10 คะแนน
1) เก็บสิ่งของซึ่งมีรำคำมำกกว่ำ 50 บำท ได้และนำไปแจ้งฝ่ำยปกครองเพื่อประกำศหำ
เจ้ำของ
2) ชี้ช่องทำงหรือแนะแนวทำงให้ครู – อำจำรย์ ทรำบถึงแหล่งอบำยมุข หรือสำมำรถบอกชื่อ
ผู้กระทำผิดได้
2.3 เพิ่ม 20 คะแนน
1) นำชื่อเสียงมำสู่โรงเรียน และให้บุคคลภำยนอกรู้จักโรงเรียนมำกขึ้น
2) ปฏิบัติหน้ำที่เด็กดีไม่ขำดตกพร่อง
ระเบียบโรงเรียน ว่ำด้วยเครื่องแต่งกำยนักเรียน
1. ชุดนักเรียน
1.1 นักเรียนชำย
เสื้อ เป็นเสื้อคอตั้งใช้ผ้ำขำวเกลี้ยงไม่บำงเกินไป แขนสั้น ปักชื่อ – นำมสกุล ที่หน้ำอก
ด้ำนขวำ ใต้อักษรย่อ น.ส.ถ. ให้เรียบร้อยด้วยไหมสีน้ำเงิน
กำงเกง ขำสั้นสีกำกี(ระดับประถม) ควำมยำวเหนือเข่ำพ้นจำกสะบ้ำ 3-4 เซนติเมตร
เมื่อยืนตรง ส่วนกว้ำงในกำงเกงห่ำงจำกขำตั้งแต่ 8-12 เซนติเมตร
เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีน้ำตำลหัวเข็มขัดลูกเสือ หรือหัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนำด
กว้ำง ตั้งแต่ 2.5 – 4 เซนติเมตร ตำมสัดส่วนขนำดของนักเรียน
รองเท้ำและถุงเท้ำ ให้ใช้รองเท้ำหุ้มส้น ชนิดผ้ำใบ สีน้ำตำลไม่มีลวดลำย ใช้ประกอบ
กับถุงเท้ำสีน้ำตำล
ทรงผม นักเรียนทุกระดับชั้นจะต้องใช้ผมเกรียนรอบศีรษะ ไม่กันจอน และด้ำนบน
ด้ำนหน้ำยำวไม่เกิน 4 เซนติเมตร ไม่หวีแสกกลำง ไม่ใช้น้ำมันใส่ผมหรือเครื่องสำอำงอื่นใดๆ เพื่อกำรเสริม
สวย ถ้ำไว้รองทรงจะต้องขออนุญำตเป็นรำยๆ โรงเรียนจะตรวจผมในวันจันทร์แรกของแต่ละเดือน
ชุดพละ ให้ใช้เสื้อพละตำมสี(ฟ้ำ –ชมพู) ที่โรงเรียนกำหนดและมีตรำสัญลักษณ์ของ
โรงเรียนเท่ำนั้น
เสื้ออนุรักษ์ไทย ตำมโรงเรียนกำหนด
1.2 นักเรียนหญิง
เสื้อ เป็นผ้ำสีขำวเกลี้ยงไม่บำงเกินไป ลักษณะคอบัว(ระดับประถม1-3) คอปกกะลำสี
(ระดับ ป.4-6) มีกระเป่ำที่ชำยเสื้อด้ำนขวำ แขนเสื้อตุ๊กตำ ปักชื่อ – นำมสกุล ที่หน้ำอกด้ำนขวำ ใต้อักษร
ย่อ น.ส.ถ. ให้เรียบร้อยด้วยไหมสีน้ำเงิน ผูกโบว์สีน้ำเงิน
กระโปรง ใช้สีกรมท่ำ(ระดับประถม) จีบรอบตัวห่ำงประมำน 1 นิ้ว มีซิบด้ำนข้ำงและ
ตะขอยึด ยำวเลยเข่ำประมำน 3-4 เซนติเมตร

รองเท้ำและถุงเท้ำ ให้ใช้รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีดำมีสำยรัดหลังเท้ำ ถุงเท้ำสีขำวครึ่งแข้ง
ไม่มีลวดลำย หรือรองเท้ำเท้ำผ้ำใบสีขำว
ทรงผม ผมสั้นเสมอหูด้ำนหลัง ขณะนั่งตัวตรงผมไม่ลงมำติดปกเสื้อ ห้ำมดัด ห้ำม
ซอยและไว้หำงเต่ำ โกรกหรือย้อมผมสี ผมด้ำนหน้ำ แสกกลำงหรือติดกิ๊บดำหรือกิ๊บโบน้ำเงิน ถ้ำเป็นผมม้ำ
ต้องตัดสั้นเหนือคิ้ว หำกต้องกำรไว้ผมยำวขออนุญำตเป็นรำยๆไปพร้อมกับรวบหรือถักเปียให้เรียบร้อย
ชุดพละ ให้ใช้เสื้อพละตำมสี(ฟ้ำ-ชมพู)ที่โรงเรียนกำหนด และมีตรำสัญลักษณ์ของ
โรงเรียนเท่ำนั้น
เสื้ออนุรักษ์ไทย ให้ใช้ตำมโรงเรียนกำหนด
ข้อห้ำมสำหรับนักเรียนหญิง
1) ห้ำมใช้เครื่องสำอำงทุกชนิด
2) ห้ำมใช้เครื่องประดับทุกชนิด
3) ห้ำมไว้เล็บและทำเล็บ
4) ห้ำมทำปำกด้วยลิปสติกสี อนุญำตให้ทำลิปมันได้
2. ชุดเครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนำรี
2.1 ชุดเครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนำรีสำรอง ชั้น ป.1-3 ให้ใช้ชุดนักเรียนปกติ มี
ส่วนประกอบเพิ่มเติม ดังนี้
1) ลูกเสือ ใช้หมวกทรงกลมมีกระบังหน้ำหมวกทำด้วยผ้ำสีกรมท่ำตัวตัวหมวกเย็บด้วย
ผ้ำ 6 ชิ้น แนวตะเข็บระหว่ำงชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทำบด้วยด้ำยหรือไหมสีเหลือง เมื่อเข้ำพิธีประจำกอง
มีตรำหมวกรูปหน้ำเสือและอักษรใต้หน้ำเสือว่ำ “ลูกเสือสีเหลือง” บนผ้ำกรมท่ำรูปไข่ ยำว 4 เซนติเมตร กว้ำง
3.5 เซนติเมตร ผ้ำผูกคอรูปสำมเหลี่ยมหน้ำจั่วสีน้ำเงิน ขลิบริมสีเหลืองและมีห่วงว็อกเกิ้ลสวมผ้ำผูกคอ เข็มขัด
หนังสีน้ำตำล กว้ำงไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีหลำยดุนตรำคณะลูกเสือแห่งชำติใน
กรอบช่อชัยพฤกษ์
2) เนตรนำรี ใช้ตำมกฎระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำย ของลูกเสือแห่งชำติ
2.2 ชุดเครื่องแบบลูกเสือเนตรนำรีสำมัญ ป. 4-6
1) ลูกเสือ หมวกปีกสีกำกีติดดอกจันที่ปีกหมวกด้ำนขวำ ตรงกลำงดอกจันมีตรำลูกเสือ
แห่งชำติ แถบสีน้ำตำลเข้ม คำดรอบหมวกมีสำยสร้อย เสื้อลูกเสือสีกำกี คอเชิ๊ตแขนสั้นมีกระเป๋ำผ้ำปิดสอง
ข้ำง กำงเกงลูกเสือสีกำกี ขำสั้น มีหูร้อยเข็มกัดไม่มีกระเป๋ำหลัง ผ้ำผูกคอรูปสำมเหลี่ยมสีแดงเลือดหมู ตรำ
ของจังหวัดบึงกำฬ เข็มขัดลูกเสือสีน้ำตำลไม่มีลวดลำย ถุงเท้ำสีน้ำตำล ดึงพอดีเข่ำ รองเท้ำหนังหรือผ้ำใบ
สีน้ำตำลแก่ ไม่มีลวดลำย หุ้มส้นชนิดผูกเชือก
2) เนตรนำรี ใช้ตำมกฎระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำยของลูกเสือแห่งชำติ
3. กระเป๋ำ ใช้กระเป๋ำนักเรียน หรือกระเป๋ำเป้สะพำยหลัง

กฎระเบียบกำรแต่งกำยนักเรียนระดับอนุบำล
เครื่องแบบ
1. นักเรียนชำย
- ใส่เสื้อฮำวำย ผ้ำขำวเกลี้ยง ผ่ำอกตลอด อักษรย่อ น.ส.ถ. มำตรฐำนของโรงเรียนและปักชื่อ
นำมสกุล ที่หน้ำอกด้ำนขวำด้ำยไหมสีน้ำเงิน
- กำงเกงสีน้ำเงิน
- ใส่เสื้อกันเปื้อน สีตำมระดับห้อง
2. นักเรียนหญิง
- เสื้อคอบัวผ้ำขำวเกลี้ยง ผ่ำอกตลอด อักษรย่อ น.ส.ถ. มำตรฐำนของโรงเรียนและปักชื่อ นำมสกุล
ที่หน้ำอกด้ำนขวำด้ำยไหมสีน้ำเงิน
- กระโปรงจีบรอบตัว สีน้ำเงิน
- ใส่เสื้อกันเปื้อน สีตำมระดับห้องเรียน
3. รองเท้ำ – ถุงเท้ำ
- รองเท้ำหนังสีดำ
- ถุงเท้ำสีดำไม่มีลวดลำยหรือสีปนสีอื่นปน
4. ชุดพละ (แต่งอังคำร/วันศุกร์)
- ใช้ชุดที่ทำงโรงเรียนกำหนด
- รองเท้ำใช้รองเท้ำสีขำว ชนิดไม่ผูกเชือก
ทรงผม
1. นักเรียนชำย
ตัดผมรองทรงสูง,รองทรงสั้น ห้ำมย้อมสีและแสกกลำง
2. นักเรียนหญิง
ตัดผมทรงหน้ำม้ำ หรือไว้ผมยำว ถ้ำผมยำวต้องเกล้ำหรือถักเปียให้เรียบร้อย ห้ำมดัดย้อมสีผม
กระเป๋ำ
ใช้กระเป๋ำนักเรียน สะพำยหลัง
เครื่องประดับ
ห้ำมใช้เครื่องประดับมีค่ำ เช่น สร้อยคอทองคำ แหวนทองคำ
กำหนดกำรแต่งกำยประจำวัน
1. ชุดนักเรียน
วันจันทร์, วันพฤหัสบดี
2. ชุดอนุรักษ์ไทย
วันอังคำร
3. ชุดลูกเสือ
วันพุธ
4. ชุดพละศึกษำ
วันศุกร์
หมำยเหตุ ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรแต่งกำยจะแจ้งให้ทรำบเป็นกรณีไป

กำหนดกำรเปิด – ปิดภำคเรียน
โรงเรียนบ้ำนโนนเสถียร ถือกำหนดเปิด- ปิดภำคเรียน ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้
ภำคเรียนที่ 1
เปิดภำคเรียน วันที่ 7 พฤษภำคม
ปิดภำคเรียน วันที่ 10 ตุลำคม
ภำคเรียนที่ 2
เปิดภำคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกำยน
ปิดภำคเรียน วันที่ 29 มีนำคม
กำรปิดภำคเรียนพิเศษ
ปิดตำมวันหยุดรำชกำรประจำปีของทำงรำชกำรและมติ ครม.
เวลำเรียน
โรงเรียนเปิดทำกำรสอนสัปดำห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลำ 08.30 น. ถึง
16.00 น. โยแบ่งเวลำทำกำร ดังนี้
06.00 น. นักกำรภำรโรงเริ่มปฏิบัติหน้ำที่
07.30 น. ครูควรเริ่มปฏิบัติหน้ำที่
08.00 น. หน่วยบริกำรโรงเรียนเริ่มปฏิบัติงำน บริกำรเสียงตำมสำยภำคเช้ำ นักเรียนเริ่ม
ปฏิบัติงำนนักเรียนดีตำมเขตรับผิดชอบของตนเอง
08.20 น. สัญญำณเข้ำแถว ตรวจควำมเรียบร้อยของนักเรียน เคำรพธงชำติ สวดมนต์ ทำ
สมำธิ แผ่เมตตำ ทำควำมเคำรพรุ่นพี่และครูอำจำรย์ กิจกรรมหน้ำเสำธง อบรมสนทนำ ตำมลำดับ
08.50 น. เข้ำห้องเรียน
11.30 น. ครู – นักเรียนระดับอนุบำลพักรับประทำนอำหำร แปรงฟัน
12.00 น. ครู – นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
12.00 น. ครู – นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
12.30 น. หน่วยปฏิบัติงำนบริกำรภำคกลำงวัน บริกำรเสียงตำมสำยภำคกลำงวัน
12.50 น. สัญญำณเข้ำเรียนภำคบ่ำย พักทำควำมสะอำดบริเวณเขตควำมรับผิดชอบ นักเรียน
เข้ำแถว ตรวจแถว ตรวจสุขภำพนักเรียน อบรมนักเรียน
13.00 น. เข้ำเรียนตำมตำรำงเรียนในภำคบ่ำย
15.00 น. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมบทอำขยำน ท่องสูตรคูณ ครูประจำชั้นทบทวนบทเรียน
กำรบ้ำน นัดหมำย อบรมสอนช่วยซ่อมเสริม/กิจกรรมที่ครูนัดหมำย นักเรียนอนุบำลกลับบ้ำนได้
15.50 น. สัญญำณเข้ำแถวหน้ำเสำธง เคำรพธงชำติ ครูเวรรอบรม นัดหมำย สวดมนต์ไหว้
พระ เลิกเรียน เดินแถวกลับบ้ำน ครูเวรดูแล ควบคุมกำรเดินทำงกลับของนักเรียนให้เป็นระเบียบและ
ปลอดภัย
18.00 น. ครูเวรกลำงวันมอบหมำยเวร ให้เวรกลำงคืน
หมำยเหตุ เวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่ำงพอเพียง
6. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
7. รักควำมเป็นไทย
8. มีจิตสำธำรณะ

กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1.
2.
3.

กำรวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ปีกำรศึกษำนี้มีกำรสอบปลำยภำคเรียนทั้ง 2 ภำค
เรียน
กำรวัดและประเมินผล ระดับสถำนศึกษำ
กำรวัดและประเมินผล ระดับชำติ

กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตร
กำรประเมินผลกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1.1. ประเมินผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังเป็นรำยวิชำ
1.2. รำยวิชำที่จะผ่ำนกำรประเมิน ต้องผ่ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังทุกข้อ
1.3. ประเมินตัดสินผลกำรเรียนจำกสำระกำรเรียนรู้รำยปี
1.4. ซ่อมเสริมผลกำรเรียนรู้ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน
1.5. สำระที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินและซ่อมเสริมไม่ผ่ำน ผู้เรียนต้องเรียนซ้ำ
2. กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี กิจกรรมชุมนุม กิจกรมแนะแนว)
ให้ผลกำรประเมินเป็นผ่ำนกับไม่ผ่ำน
2.1 ประเมินจุดประสงค์แต่ละกิจกรรม
2.2 ประเมินเวลำกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
2.3 ประเมินผลกำรตัดสินกำรผ่ำนกิจกรรมเป็นรำยภำค
3. กำรประเมินกำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และกำรเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นให้ผลกำร
ประเมินเป็นผ่ำนและไม่ผ่ำน กรณีที่ผ่ำนให้ระดับผลกำรเรียนเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่ำน
3.1 ประเมินจำกมำตรฐำนกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ และเขียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
3.2 ประเมินตัดสินผลกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียนเป็นรำยปี
1.

กำรตัดสินผลกำรประเมินมี

4

เกณฑ์

หมำยถึง ระดับดีเยี่ยม คือ มีผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียนที่มี
คุณภำพดีเลิศอยู่เสมอ
3

หมำยถึง ระดับดี คือ มีผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียนที่มีคุณภำพเป็น
ที่ยอมรับ
2

หมำยถึง ระดับผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน คือ มีผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และ
เขียนที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องบำงประกำร
1

หมำยถึง ไม่ผ่ำน คือ ไม่มีผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน หรือถ้ำมี
ผลงำน ผลงำนนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขหลำยประกำร
0

4. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.1

ประเมินคุฯลักษณะอันพึงประสงค์ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

4.2

คณะกรรมกำรตัดสินผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

กำรตัดสินผลกำรประเมิน มี 4 เกณฑ์ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมำยถึง ผู้เรียนประพฤติตนตำมคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อ
ประโยชน์สุขของตนเอง และสังคมโดยพิจำรณำจำกผลประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 5 – 8 คุณลักษณะ แบะ
ไม่มีคุณลักษณะคุณลักษณะใดได้ผลกำรประเมินต่ำกว่ำระดับดี
ดี หมำยถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์เพื่อให้เป็นกำรยอมรับของสังคมโดยพิจำรณำจำก
1. ได้รับผลกำรประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 – 4 คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลกำรประเมินต่ำกว่ำ
ระดับดีหรือ
2. ได้ผลกำรประเมินระดับดีทั้ง 8

คุณลักษณะหรือ

ได้ผลกำรประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จำนวน
ประเมินระดับผ่ำน
3.

5 – 7 คุณลักษณะ

และมีบำงคุณลักษณะได้รับผลกำร

ผ่ำน หมำยถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตำมเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถำนศึกษำกำหนดโดยพิจำรณำจำก
1.

ได้รับผลกำรประเมินระดับผ่ำนทั้ง 8 คุณลักษณะหรือ

ได้รับผลกำรประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จำนวน 1 – 4 คุณลักษณะ และคุณลักษณะที่เหลือได้ผลกำร
ประเมินระดับผ่ำน
2.

ไม่ผ่ำน หมำยถึง ผู้เรียนรับรู้แบะปฏิบัติได้ไม่ครบตำมกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถำนศึกษำกำหนด โดย
พิจำรณำจำกผลกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมินผลกำรเรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ใช้ตัวเลข 8 ระดับ แสดงผลกำรเรียน ดังนี้
4

หมำยถึง

ผลกำรเรียนระดับดีเยี่ยม (Excellent) 80 - 100 คะแนน

3.5

หมำยถึง

ผลกำรเรียนดีมำก (Very Good)

75 – 79 คะแนน

3

หมำยถึง

ผลกำรเรียนดี (Good)

70 – 74 คะแนน

2.5

หมำยถึง

ผลกำรเรียนค่อนข้ำงดี (Fair Good) 65 – 69 คะแนน

2

หมำยถึง

ผลกำรเรียนพอใช้ (Fair)

60 – 64 คะแนน

1.5

หมำยถึง

ผลกำรเรียนอ่อน (Poor)

55 – 59 คะแนน

1

หมำยถึง

ผลกำรเรียนอ่อนมำก (Very Poor)

50 – 54 คะแนน

0

หมำยถึง

ผลกำรเรียน ตก (Fail)

0 – 49 คะแนน

โรงเรียนจะดำเนินกำรแจ้งผลกำรเรียนให้ผู้ปกครองทรำบสิ้นปี

กำรติดต่อกับโรงเรียน
มีปัญหำประสงค์จะติดต่อกับทำงโรงเรียน เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ให้ดำเนินกำร ดังนี้
1. ปัญหำเกี่ยวกับกำรเรียน และควำมปะพฤติของนักเรียน
- ครูประจำชั้น/ประจำวิชำ
- ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ปัญหำเรื่องเงินบำรุง และเงินบริจำค
- ครู เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินโรงเรียน
- ผู้บริหำรโรงเรียน
3. ลูกเสือ – เนตรนำรี
- เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ – เนตรนำรีโรงเรียน
4. ปัญหำอื่นๆ
- ผู้บริหำรโรงเรียน
- เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
5. แจ้งโรงเรียนทำงเฟสกลุ่มปิดของทำงโรงเรียน
6. กำรกระทำกำรใดที่มีผลกระทบต่อทำงโรงเรียนทำงสื่อโซเชียล ออนไลน์ ควรปรึกษำครู –
ผู้บริหำรก่อน

กำรรับนักเรียน จำหน่ำยนักเรียน และกำรออกใบสุทธิ/หลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำอื่น
1. กำรรับนักเรียน
1.1 รับตำมประกำศ พ.ร.บ.กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 และประกำศของโรงเรียน
1.2 รับนักเรียนทั้งชำย – หญิง (ปีกำรศึกษำนี้นักเรียนระดับอนุบำลมีน้อย)
2. กำรจำหน่ำยนักเรียน โรงเรียนจะดำเนินกำรจำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียนในกรณี
ต่อไปนี้
2.1 ลำออกหรือย้ำยที่เรียน(ผู้ปกครองต้องมำยื่นคำร้องด้วยตัวเอง ตำมแบบของโรงเรียน)
2.2 เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน
3. กำรออกหลักฐำนแสดงผลกำรเรียน แบบใบสุทธิ ป.พ. 1 โรงเรียนจะดำเนินกำรออกหลักบำน
ดังกล่ำวให้ในกรณีที่นักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนหรือตำมหลักสูตร โดยผู้ขอดำเนินกำรยื่นคำร้องตำม
แบบที่โรงเรียนกำหนดกับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทะเบียน ถ้ำยังไม่จบหลักสูตร โรงเรียนจะออกใบรับรองหรือ แบบ
ป.พ.7 ให้
4. กำรออกหลักฐำนกำรย้ำยที่เรียน ป.พ. 1,สมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียนและระเบียนสะสม
โรงเรียนจะดำเนินกำรออกให้ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะขอย้ำยที่เรียนโดยยื่นแบบคำร้องตำมที่โรงเรียนกำหนด
ต่อเจ้ำหน้ำที่ทะเบียนของโรงเรียน
5. กำรแก้ไขทะเบียนนักเรียน กรณีประสงค์จะขอแก้ชื่อ – สกุล วันเดือน ปี เกิด ให้ผู้ปกครองยื่นคำ
ร้องพร้อมหลักฐำน ต่อเจ้ำหน้ำที่ทะเบียนโรงเรียน(ผู้มีอำนำจในกำรแก้ไขทะเบียนนักเรียน คือ ผู้บริหำร
โรงเรียน)
กำรขอหลักฐำนจำกโรงเรียน
1. กำรออกใบสุทธิเกิน 10 ปี และหรือกำรออกหลักฐำนแสดงผลกำรเรียนของนักเรียนที่สำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตร
1.1 ประชำชน/ผู้ยื่นคำร้องขอ
สถำนศึกษำ
สพป.
สรุปใช้เวลำบริกำร 1 วัน

จ่ำยเรื่องคืนประชำชน

1.2 ประชำชน/ผู้ยื่นคำร้องขอ
สถำนีตำรวจ
สถำนศึกษำ
ประชำชนรำยงำน สพท.
สรุปใช้เวลำ 2 วัน(กรณีหลักฐำนเดิมสูญหำย)

รำยงำน

จ่ำยเรือ่ งคืน

2. กำรให้บริกำรขอใช้สถำนที่ของสถำนศึกษำ ทุกกรณี
2.1 ประชำชน/ผู้ยื่นคำร้องขอ
สพป.
สรุปใช้เวลำ 2 วัน

สถำนศึกษำ

จ่ำยเรื่องคืนประชำชน

รำยงำน

3. กำรออกใบรับรอง
3.1 ผู้ขอกรอกข้อมูล( 10 นำที)
อำนวจลงนำมรับรอง(10นำที)
(2ชม)

จนท.ค้นหำข้อมูล(20 นำที)
จนท.ค้นกรอกข้อมูล(20 นำที) ผู้มี
ส่งมอบให้ผู้ขอ(5 นำที)
รำยงำนสพป.
สรุปใช้เวลำบริกำร

1. อำหำรกลำงวัน โรงเรียนจัดให้มีกำรบริกำรอำหำรฟรี สำหรับนักเรียนที่ขำดแคลนในช่วงเวลำ 11.30 น.
สำหรับอนุบำล 12.00 น. สำหรับประถม จัดสรรผ่ำน อ.บ.ต.
2. อำหำรเสริม (นม) โรงเรียนจัดให้มีกำรบริกำรอำหำรเสริมให้กับนักเรียน ตั้งแต่อนุบำล 1 – ป.6 ทุกวันทำ
กำร นักเรียนสำมำรถเข้ำรับกำรบริกำรได้ตำมเวลำที่โรงเรียนกำหนด

1. โรงเรียนมอบเงินให้ผู้ปกครองจัดซื้อเองตำมนโยบำยเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ

1. นักเรียนต้องแต่งกำยด้วยเครื่องแบบที่ถูกต้องตำมระเบียบที่โรงเรียนกำหนด
2. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดีงำม ปฏิบัติตำมกฎหมำยและรู้จักคุณค่ำ
ของวัฒนธรรมไทย
3. นักเรียนต้องให้ควำมเคำรพ ศรัทธำ เชื่อฟัง บิดำมำรดำ ผู้ปกครองและครู
4. นักเรียนต้องปฏิบัติตนตำมระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทำงปฏิบัติต่ำงๆของโรงเรียน
5. นักเรียนต้องมำเรียนให้ทันเวลำ ไม่ขำดเรียน ไม่หนีเรียน และเข้ำเรียนตรงเวลำ
6. นักเรียนตองปฏิบัติตนให้เหมำะสมกับบทบำทหน้ำที่ เพศ วัย และสุภำพอ่อนโยนทั้งกำย วำจำ และใจ
7. นักเรียนต้องไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เสพยำเสพติดทุกชนิด ไม่เล่นกำรพนัน
ทุกชนิดทั้งต่อหน้ำและลับหลัง/ทั้งในและนอกสถำนที่
8. นักเรียนต้องตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนจนจบหลักสูตร
9. นักเรียนต้องมีควำมซื่อสัตย์ รักสำมัคคี ไม่ก่อกำรทะเลำะวิวำท หรือรวมกลุ่มกันสร้ำงควำมเสื่อมเสียแก่
ตนเองผู้อื่น และโรงเรียน
10. นักเรียนต้องรับผิดชอบร่วมกันในกำรดูแล รักษำควำมสะอำดของห้องเรียน อำคำรเรียน อำคำร
ประกอบอื่นๆ สถำนที่ทั่วไป และสภำพแวดด้อมในโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันมั่นคง ปลอดภัย สะอำด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงำม น่ำอยู่อำศัย
11. นักเรียนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่ทำงโรงเรียนจัดขึ้นอย่ำงสม่ำเสมอ

