
 
 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 

 
วิสัยทัศน์     สร้างคนดี   วิถีแห่งการเรียนรู้  เชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทย 
                    ก้าวไกลเทคโนโลยี  น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย     นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 
                    และเป็นคนดีมีคุณธรรม   สามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  นำความรู้ไปประยุกต์ 
                    ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข 
 

หลักสูตรและการสอน 
               
              หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีหลักการท่ีสำคัญดังนี้ 
             1. เป็นหลักสูตรการศึกษา เพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
สำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็น
สากล 
             2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมี
คุณภาพ 
              3.เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองต่อการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
              4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
              5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
              6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาใน ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
              สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   
(ปรับปรุง 2560) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  5  ประการ  ดังนี้ 

1.ความสามารถในการส่ือสาร  เป้นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือก
รับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร  ท่ีมีประสิทธิภาพโดย
คำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 



              2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างสร้างสรรค์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ  เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของ
เหตุการณ์ต่างๆในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  และมีการตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและส่ิงแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป้นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน  และการอยู่ร่วมกันในสังคม  ด้วยการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทัน
กับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่น 
          5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร  การทำงาน  การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์  ถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณธรรม 
            
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน   ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
(ปรับปรุง 2560)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1.    รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
การแต่งกาย 

1) วันจันทร์ อังคาร ศุกร์ ใส่ชุดนักเรียน(ตามท่ีกำหนด) 
2) วันพฤหัสบดี ใส่ชุดลูกเสือ-เนตรนารี 
3) วันพุธใส่ชุดกีฬาสี 

 
ทรงผม 
       ชาย เกรียนทรงนักเรียน หรือรองทรงสูงพองาม     

หญิง สั้นพอดีต่ิงหู หรือยาวรวบผูกโบว์ให้เรียบร้อย 
 

 



เวลารับส่งนักเรียน 
 ส่งนักเรียน   เวลา   07.00-08.00 น.   

 รับนักเรียนได ้ เวลา   15.30-16.00 น. 
 การรับเด็กนอกเวลาท่ีกำหนดขอให้ติดท่ีครูประจำช้ันหรือห้องธุรการ  
  
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
 นักเรียนทุกคนจะได้รับการสนับสนุนโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล 
 
ตารางกิจกรรมประจำวัน 
07.00-08.00 น.  รับนักเรียน 
08.00-08.30 น. กิจกรรมยามเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์  
08.30-11.30 น. เรียนคาบท่ี1-3 
11.30-12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30-15.30 น. เรียนคาบท่ี 4-6 
15.30 น. เตรียมตัวกลับบ้าน 

 

ระเบียบปฏิบัติท่ัวไป 

     ๑. นักเรียนต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามคำตักเตือนของครูทุกท่านในโรงเรียน 

     ๒. นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่ และรุ่นพี่ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่รุ่นน้อง 

     ๓. นักเรียนต้องประหยัดการใช้น้ำ ไฟฟ้า และวัสดุส้ินเปลืองของโรงเรียน 

     ๔. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาสมบัติของโรงเรยีนให้อยู่ในสภาพท่ีดี ไม่ขีดเขียนหรือทำลายโต๊ะ เก้าอี้ ฝาผนัง หรืออื่นๆ 

     ๕. นักเรียนต้องรู้จักคารวะบุคคล และต้องทำความเคารพเมื่อพบครูทุกท่านท้ังใน และนอกโรงเรียน รู้จักกล่าวคำ
สวัสดี ขอโทษ และขอบคุณในโอกาสต่างๆ อันควร 

     ๖. นักเรียนต้องมีความสงบ สำรวมเมื่ออยู่ในโรงเรียน และรักษาระเบียบวินัยขณะมีกิจกรรม 

     ๗. นักเรียนต้องไม่สวมใส่เครื่องประดับใดๆ ท้ังส้ิน ยกเว้นนาฬิกาข้อมือท่ีไม่ใช่เครื่องประดับ นักเรียนท่ีมีปัญหาด้าน
สายตาให้สวมแว่นสายตา แบบและสีท่ีสุภาพเท่านั้น สร้อยคอสำหรับแขวนพระให้ใช้สร้อยสแตนเลส หรือเชือกสีดำ ขนาด
ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร พระท่ีแขวนต้องมีขนาดไม่เกิน ๑.๕ นิ้ว 

     ๘. ไม่นำสินค้าและบริการทุกประเภท มาขายในโรงเรียน 

     ๙. การเข้าพบครูทุกครั้ง ใช้วาจาสุภาพเมื่อไต่ถาม 

     ๑๐. ไม่นำหนังสือ เอกสาร และแผ่นประกาศมาแจก หรือนำมาติดในโรงเรียนเว้นแต่ท่ีครูให้ใช้เป็นความรู้ท่ีควร
เผยแพร่ได้ 

     ๑๑. ไม่นำบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน 

     ๑๒. ไม่จัดกิจกรรมนำเท่ียวหรือชักชวนนักเรียน และผู้อื่นไปตามสถานท่ีต่างๆ 

     ๑๓. สุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลท่ัวไป ไม่กล่าวคำหยาบ หรือคำส่อเสียด 

     ๑๔. นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องเรียน บริเวณโรงเรียนและห้องน้ำ 

      ๑๕. นักเรียนต้องรักษาความเป็นระเบียบ ในการเดินแถวเข้าห้องเรียน ซื้ออาหารและขึ้นรถโรงเรียน 



     ๑๖. นักเรียนต้องตรงต่อเวลาเรียน ในการเข้าเรียนแต่ละคาบ 

     ๑๗. นักเรียนต้องต้ังใจฟัง คิด จด บันทึก ซักถามถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัย 

      ๑๘. นักเรียนต้องไม่ทำความรบกวนเพื่อนในห้อง และเพื่อนห้องข้างเคียง 

     ๑๙. นักเรียนต้องไม่นำอาหารหรือของขบเค้ียว เข้ามารับประทานในห้องเรียน 

     ๒๐. นักเรียนต้องไม่วิ่งเล่นบนอาคารเรียน หรือในห้องเรียน 

     ๒๑. นักเรียนต้องไม่บ้วนน้ำลาย ท้ิงเศษกระดาษ หรือของสกปรกบนพื้น หรือกันสาด และไม่สวมรองเท้าขึ้นอาคาร 

     ๒๒. การนั่งในสถานท่ีต่างๆ ต้องสุภาพเรียบร้อย และรักษาความสะอาด 

     ๒๓. นักเรียนต้องไม่สัก หรือเจาะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ยกเว้นเฉพาะนกัเรียนหญงิอนญุาตให้เจาะหู ใส่ก้านต่างหู
บริเวณต่ิงหูด้านล่างข้างละ ๑ รู เท่านั้น โดยต่างหูจะต้องเป็นตุ้ม หรือห่วงขนาดเล็ก ไม่มีลวดลาย 

     ๒๔. นักเรียนท่ีกลับบ้านเอง หลังเลิกเรียนไม่อนุญาตให้ไปเท่ียวเตร่ในสถานท่ีต่างๆ กรณีท่ีมีกิจธุระอื่นใด จะต้องให้
ผู้ปกครองเป็นผู้พาไปประพฤติการใดๆ ท่ีนำความเส่ือมเสียมาสู่โรงเรียน 

การลาป่วย ลากิจ หรือขาดเรียน 

     ในกรณีท่ีลาป่วย ลากิจ นักเรียนจะต้องส่งใบลา โดยผู้ปกครองจะต้องลงนามรับรองว่าป่วย หรือมีกิจธุระจริง ให้ยื่น
ใบลานี้ต่อครูประจำช้ัน ถ้าไม่ส่งใบลาหรือใบลาไม่มีผู้ปกครองลงนามถือว่าขาดเรียน ในกรณีลากิจ การแจ้งล่วงหน้าจะ
เป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียนและตัวนักเรียนเอง การลาท้ังสองกรณีผู้ปกครองจะมาลาด้วยตนเองก็ได้ ถ้านักเรียนขาด
เรียนบ่อยครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันควร ย่อมเป็นผลเสียแก่นักเรียน กรณีท่ีนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงรอ้ยละ ๘๐  
จะไม่มีสิทธิ์สอบ  
การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
     ๑. ผู้ปกครองท่ีมารับนักเรียนก่อนเลิกเรียน จะต้องติดต่อท่ีห้องธุรการเท่านั้นเพื่อประสานงานให้ครูประจำช้ันนำ
นักเรียนมาส่ง ไม่อนญุาตให้ไปรับท่ีห้องเรียนโดยเด็ดขาด 

     ๒. กรณีท่ีนักเรียนกลับบ้านเอง และผู้ปกครองมีความประสงค์ท่ีจะให้นักเรียนกลับก่อนเวลาโรงเรียนเลิกโดย
ผู้ปกครองไม่ได้มารับเอง จะต้องทำจดหมายลงลายมือช่ือเพื่อขออนุญาต มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมอ่นุญาตให้กลับจนกว่า
จะเลิกเรียน 

     ๓. ผู้ปกครองจะต้องมารับนักเรียนไม่เกนิเวลา ๑๗.๓๐ น. เนื่องจากครูเวรปฏิบัติหน้าท่ีถึงเวลา ๑๗.๓๐ น. เท่านั้น 

การมาโรงเรียนในวันหยุด 

     ๑. ทางโรงเรียนไม่อนญุาตให้นักเรียนมาโรงเรยีนในวันหยุด ยกเว้นกรณีท่ีโรงเรียนให้มาทำกิจกรรม โดยจะมีจดหมาย
แจ้งให้ทางผู้ปกครองทราบล่วงหน้า 

     ๒. ถ้าทางโรงเรียนจะนำนักเรียนออกจากโรงเรียน หรือนอกสถานท่ี จะต้องมีจดหมายขออนุญาตผู้ปกครองทุกครั้ง 

 การลงโทษนักเรียน 

        การลงโทษทำตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 
        ๑.๑ ว่ากล่าวตักเตือน 

        ๑.๒ ทำทัณฑ์บน 

        ๑.๓ ตัดคะแนนความประพฤติ 

        ๑.๔ ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

     ๒. ผู้ปกครองจำเป็นต้องมาพบครูท่ีโรงเรียนทุกครั้งท่ีทางโรงเรียนเรียนเชิญ หากผู้ปกครองเพิกเฉยทางโรงเรียนจะ
ดำเนินการโดยความเห็นชอบของทางโรงเรียนเอง 

     ๓. ขอให้ผู้ปกครองอ่านหนังสือท่ีทางโรงเรียนแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ทราบ พร้อมกับเซ็นช่ือรับทราบในหนังสือนั้นด้วยทุก
ครั้ง 
 
 



ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน 

          เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ “ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน” โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน       
ได้กำหนดระเบียบการลงโทษ เพื่อถือปฏิบัติภายในโรงเรียน ดังนี้ 
          ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบโรงเรียนบา้นทุ่งหินโคน ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน” 

          ๒. “การลงโทษ” หมายถึง การกำหนดวิธีการปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนในกรณีท่ีนักเรียนปฏิบัติตนผิด
ระเบียบข้อบังคับสำหรับนักเรียน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องมีความเห็น 

          ๓. การลงโทษนักเรียน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือครูท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ
สถานศึกษา โดยให้ดำเนินการเพื่อจุดมุ่งหมายให้นักเรียนสำนึกในความผิดท่ีได้กระทำ และพัฒนาตนเองให้ถูกต้อง
เหมาะสมและต้องกระทำภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖โดยให้ดำเนินการ ดังนี ้
               ๓.๑ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้สำหรับนักเรียนท่ีได้กระทำความผิดขั้นที่ไม่ร้ายแรง หรือความผิดขั้นต้น และ
เป็นการกระทำความผิดครั้งแรก หรืออยู่ในกรณีท่ีเห็นว่าเหมาะสมและจะได้ผลดี 

              ๓.๒ การทำทัณฑ์บน ใช้สำหรับนักเรียนท่ีปฏิบัติผิดระเบียบข้ันปานกลางเป็นครั้งแรก หรือได้รับการ
ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนตามข้อ ๓.๑ มามากกว่า๑ ครั้งแล้ว หรือกรณีความผิดอื่นท่ีคณะกรรมการมีความเห็นว่าควร
ให้มีการทำทัณฑ์บน 

               ๓.๓ การตัดคะแนนความประพฤติ ใช้สำหรับนักเรียนท่ีปฏิบัติผิดระเบียบขั้นร้ายแรง หรือทำทัณฑ์บนมา ๑ 
ครั้ง หรือได้รับโทษตามระเบียบการลงโทษ โดยมีระดับคะแนนท่ีจะถูกตัดตามข้อกำหนดท่ีคณะกรรมการกำหนดไว้ 
               ๓.๔ การให้ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใช้สำหรับนักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน
กว่า ๖๐ คะแนน หรือกระทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามความผิดขั้นร้ายแรง ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาให้ทำกิจกรรม
เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสถานศึกษา ซึ่งผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ท้ังหมดในการทำกิจกรรมดังกล่าวของนักเรียน 

          ระดับความผิดด้านความประพฤติของนักเรียน 

               แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
               ๑. ความผิดขั้นต้น 

               ๒. ความผิดขั้นกลาง 

               ๓. ความผิดขั้นร้ายแรง 

การลงโทษ 

          ข้อ ๑. ความผิดขั้นต้น (ตัดคะแนนความประพฤติคร้ังละ ๕ คะแนน) 
                     ๑.๑ มาถึงโรงเรียนสายโดยไม่มีสาเหตุอันควร 

                            (ยกเว้นนักเรียนท่ีขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียน) 
                     ๑.๒ ก่อความรำคาญในห้องเรียน 

                     ๑.๓ คุยหรือส่งเสียงดังในห้องเรียน 

                     ๑.๔ ทำความสกปรก หรือไม่รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน และในห้องเรียน 

                     ๑.๕ กล่าววาจาหยาบคาย 

                     ๑.๖ รับประทานอาหาร หรือเครื่องด่ืมในห้องเรียนหรือบริเวณท่ีโรงเรียนห้ามไว ้

                     ๑.๗ เค้ียว หรือท้ิงหมากฝรั่ง 

                     ๑.๘ ไม่เข้าเรียนตามตารางเรียน 

                     ๑.๙ เล่นในท่ีท่ีทางโรงเรียนห้ามไว้ 
                     ๑.๑๐ ไม่ปักอักษรย่อช่ือโรงเรียน ช่ือนามสกุล และช้ันเรียน 

                     ๑.๑๑ ไม่แสดงความเคารพครู-อาจารย์ 
                     ๑.๑๒ แต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่ติดกระดุมเส้ือ  หรือปล่อยชายเส้ือออกนอกกางเกง 



                     ๑.๑๓ ใช้กระเป๋าหนังสือท่ีโรงเรียนไม่อนญุาต 

                     ๑.๑๔ ใส่เครื่องประดับ หรือใช้เครื่องมือส่ือสารในเวลาเรียน 

                     ๑.๑๕ นำของเล่นมาโรงเรียน 

                     ๑.๑๖ หลีกเล่ียงการเข้าแถว 

                     ๑.๑๗ ไม่ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะ หรือส่วนรวมในการทำ 
กิจกรรม 

           ข้อ ๒. ความผิดขั้นปานกลาง (ตัดคะแนนความประพฤติคร้ังละ ๑๐คะแนน) 
                     ๒.๑ ขาดโรงเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผลให้โรงเรียนทราบติดต่อกัน ๓ วัน 

                     ๒.๒ ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

                     ๒.๓ แต่งกายผิดระเบียบ 

                     ๒.๔ ปีนรั้วเข้า-ออกโรงเรียน 

                     ๒.๕ เจตนาไม่นำหนังสือจากโรงเรียนไปให้ผู้ปกครองตามกำหนดหรือเจตนาทำลาย 
                     ๒.๖ ปลอมแปลงลายเซ็นในหนังสือของผู้ปกครองท่ีมีมาถึงโรงเรียน 

                     ๒.๗ หลบหนีโรงเรียน หรือหลีกเล่ียงการเรียน 

                     ๒.๘ แสดงกิริยา วาจา หรือการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีไม่เป็นสุภาพชน 

                     ๒.๙ เท่ียวเตร่เร่ร่อนอยู่ในท่ีสาธารณะ หรือทำลายสาธารณสมบัติ หรือทำความสกปรกแสาธารณสถาน 

                     ๒.๑๐ มั่วสุม และ/หรือ ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น 

                     ๒.๑๒ เมื่อพบหรือเดินผ่านครู-อาจารย์ ไม่แสดงความเคารพหรือแสดงอาการแข็งกระด้าง 

                     ๒.๑๓ ทะเลาะวิวาทยุยงส่งเสริมให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ 

                     ๒.๑๔ เข้าในสถานท่ีท่ีไม่บังควร เช่น โรงบิลเลียดสถานเริงรมย์ต่างๆ 

                     ๒.๑๕ ทำลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ขีด-เขียน ข้อความหรือภาพลงบนโต๊ะ ฝาผนัง ตามท่ีต่างๆ  
           ข้อ ๓. ความผิดขั้นร้ายแรง (ตัดคะแนนความประพฤติคร้ังละ ๓๐คะแนน) 
                     ๓.๑ สูบบุหรี่ หรือยาเสพติดทุกชนิด 

                     ๓.๒ ด่ืมเครื่องดองของเมาทุกชนิด 

                     ๓.๓ เล่นการพนันซึง่ต้องห้ามตามกฎหมายการพนัน 

                     ๓.๔ ยุยงหรือยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันของนักเรียนภายในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียน 

                     ๓.๕ พกอาวุธเข้ามาในโรงเรียน เช่น มีด อาวุธ หรืออุปกรณ์อื่นใดท่ีเจตนาใช้เป็นอาวุธหรือซ่อนเร้นไว้  
                           เพื่อประทุษร้าย 

                     ๓.๖ ลักขโมย 

                     ๓.๗ ก่อการวิวาทระหว่างโรงเรยีนต่อโรงเรียน 

                     ๓.๘ ประพฤติช่ัว หรือกระทำความผิด ซึ่งนำความเส่ือมเสียมาสู่โรงเรียน 

                     ๓.๙ แสดงกิริยาก้าวร้าว ขาดความเคารพครู-อาจารย์ 
                     ๓.๑๐ กระทำผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง 

          ข้อ ๔. ให้มีคณะกรรมการดำเนินการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน ประกอบด้วยคณะครู ผู้แทนผู้ปกครอง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามท่ีผู้อำนวยการสถานศึกษาเห็นสมควรเป็นผู้กำกับดูแลการใช้ระเบียบนี้ 
          ข้อ ๕. ในการลงโทษนักเรียนทุกครั้ง ให้แจ้งผู้ปกครองท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนของโรงเรียน และผู้ท่ีนักเรียนอาศัย
อยู่รับทราบทุกครั้ง 
  


