คู่มือการให้บริการนักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓

คานา
คู่มือการให้บริการนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม อาเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อประสานความเข้าใจนักเรียน
และผู้ปกครอง ได้ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ คาชี้แจง ข้อมูล ตลอดจนแนวปฏิบัติของโรงเรียน นักเรียนจะได้
นาไปปฏิบัติให้ถูกต้องและสามารถอยู่ร่ วมกันอย่างมีความสุข ประสบความสาเร็จในการศึกษา ตลอดจนเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมและพลเมืองที่ดีของประเทศชาติทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการ ให้บริการ
นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสันติ สิงหาพรม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

สารบัญ
ข้อมูลทั่วไป
ระเบียบวินัยและข้อบังคับของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
ระเบียบว่าด้วยการมาโรงเรียน
ระเบียบเรื่องการลา การขาดเรียน ลากิจ
ระเบียบปฏิบัติในห้องเรียน
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตออกนอกห้องเรียนในเวลาเรียนปกติ
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการแสดงความเคารพและมารยาท
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
แนวปฏิบัติทั่วไป
สิ่งที่ควรทา – ไม่ควรทา – กฎกติกามารยาท
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ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในพื้นที่หมู่ที่ ๕
ตาบลหนองบัวใหญ่ อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จวบจนกระทั่งปัจจุบันได้เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้คู่คุณธรรม
ให้แก่นักเรียนมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า ๙๐ ปี มีนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาและเป็นกาลังสาคัญของชาติในทุก
สาขาอาชีพมากกว่า ๑,๐๐๐ คน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม เป็นโรงเรียนดีและมีคุณภาพของชุมชน ได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการการศึกษาในหลากหลายโอกาส รวมเป็นเงินมูลค่าหลายล้านบาท
ในปีการศึกษาปัจจุบัน มีบุคลากรทั้งสิ้น ๑๑ คน นักเรียนจานวน ๙๙ คน เปิดทาการเรียนการสอน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวมทั้งสิ้น ๘ ห้องเรียน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
จัดการศึกษาอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณภาพ (Quality System) โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ผู้เรียนถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาเพื่อเป็นครูมืออาชีพ มี
แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย บริหารจัดการโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อ
พัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของชุมชนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คาขวัญของโรงเรียน
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
ปรัชญาของโรงเรียน
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โรงเรียนเป็นฐาน หมู่บ้านสนับสนุน เกื้อกูลด้วย
พระพุทธศาสนา ร่วมพัฒนาโดยภาคเอกชน
อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โรงเรียนคุณภาพประจาชุมชน
สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ประกอบด้วย
เทียนไข หมายถึง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมมีภารกิจในการชี้นา/ชี้แนะลูกศิษย์ไปสู่จุดหมาย
ของชีวิต ให้มีความเจริญรุ่งเรือง สว่างโชติช่วงดั่งเปลวเทียน เปรียบเสมือนเป็นผู้ให้แสงสว่างนาทางดั่งเทียนไข
โดยภายในเทียนไขประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนต้นเทียน ทามาจากไผ่ ๓ ลา เพราะเป็นพืชพันธ์สาคัญในท้องถิ่น อันเป็นที่มาของชื่อโรงเรียนบ้าน
หนองไผ่ล้อม ทั้งนี้จานวนไผ่ทั้ง ๓ ลา แสดงถึงหมู่บ้านทั้ง ๓ หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหนองไผ่ล้อม บ้านห้วย
มะนาว และบ้านหนองตะไก้สามัคคี
ส่วนเปลวเทียน มีลักษณะของเปลว ๓ ชั้น ประกอบด้วย ชั้นล่าง หมายถึง หมู่บ้านหรือชุมชน ชั้นกลาง
หมายถึง ภาคเอกชน และชั้นบน หมายถึง วัด
PAILOM เป็นตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่สะท้อนถึงค่านิยมในการทางานของบุคลากรในโรงเรียนบ้านหนองไผ่
ล้อม ประกอบด้วย
P
Participations
การมีส่วนร่วม
A
Academic
การให้การศึกษา

I
L
O
M

-

Information
Leadership
Opportunity
Moral

การนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
การมีภาวะผู้นา
การให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค
การมีคุณธรรม ศีลธรรม

สภาพทั่วไปของโรงเรียนและชุมชน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ร่มรื่น เหมาะสมเป็นสถานที่เรียน บริเวณโรงเรียน
มี ความสะอาด อาคารเรียนและสถานที่ต่างๆ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เหมาะแก่การปลูกฝัง
และปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เข้าค่ายคุณธรรม เป็นต้น อีกทั้งการเข้ามามี
ส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอก เช่น วัดเวฬุวนาราม สานักสงฆ์บ้านหนองตะไก้ เทศบาลตาบลหนองบัวใหญ่
เป็นต้น
โรงเรี ย นบ้ านหนองไผ่ ล้ อมได้รั บความร่ว มมือและร่ว มใจจากชุมชนเป็นอย่างมาก ในการพัฒ นา
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ลดพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น โดยมีขั้นตอนการพัฒนาคุณธรรม
อย่างมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน
ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน เป็นต้น
ในด้านครอบครัวของนักเรียน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีนักเรียนบางกลุ่มที่โยกย้ายตามพ่อแม่ไป
ทางานต่างถิ่น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมไม่ต่อเนื่อง
ระเบียบวินัยและข้อบังคับของนักเรียน
เพื่อปลูกฝังความเป็นระเบียบและฝึกวินัยอันดีให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม จึงกาหนด
ระเบียบวินัยและ ข้อบังคับของโรงเรียน ดังนี้ ระเบียบนี้มีชื่อว่าระเบียบปกครองนักเรียน พ.ศ.๒๕๕๔ ว่าด้วย
สิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวปฏิบัติ ตนของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๑. นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบตามระเบียบของโรงเรียน หรือแต่งเครื่องแบบ ลูกเสือให้เรียบร้อยทุก
ประการ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่
๒. ทรงผมนักเรียนชาย ตัดข้าง ๆ โดยรอบเกรียนติดหนังศีรษะ ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๒ เซนติเมตร
๓. ทรงผมนักเรียนหญิง ผมสั้น และใช้โบว์สีดาหรือสีน้าเงิน
๔. ไม่อนุญาตให้นาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดมาโรงเรียน และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย
ระเบียบว่าด้วยการมาโรงเรียน
๑. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณดัง ๑ ครั้ง (เวลา ๐๗.๕๕ น.) นักเรียนช่วยกันทาความสะอาด ห้องเรียน
และบริเวณ รับผิดชอบ
๒. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณดัง ๒ ครั้ง (เวลา ๐๘.๑๐ น.) นักเรียน เตรียมเข้าแถวเคารพ ธงชาติและ
สวดมนต์ และรับฟังการอบรม
๓. เวลา ๐๘.๓๐ น.นักเรียนเข้าห้องพบครูประจาชั้นและเริ่มทาการเรียน คาบที่ ๑ ในเวลา ๐๘.๓๐ น.
๔. นักเรียนทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเคารพธงชาติและเลิกเรียนตาม เวลาที่โรงเรียนกาหนด จะ
ออกนอก บริเวณโรงเรียนไม่ได้เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียน
๕. การลาออกนอกบริเวณโรงเรียนในชั่วโมงเรียน หรือลากลับบ้านก่อนเลิก เรียน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ
ใดก็ตาม ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียน

๖. นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากครูประจาชั้น หรือครูเวรประจาวัน
อนุญาต
๗. นักเรียนที่มี่เวลาเรียนไม่ถึง ๘๐% จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาที่ขาดเรียนนั้น ๆ
ระเบียบเรื่องการลา การขาดเรียน ลากิจ
นักเรียนจะต้องส่งใบลาตามแบบฟอร์มของโรงเรียนที่ผู้ปกครองได้ลงชื่อรับรองการลาล่วงหน้า ๑ วัน
ก่อนจะ หยุดเรียน ในกรณีไม่สามารถส่งใบลาได้ทันทีในวันนั้น ให้ผู้ปกครองแจ้งสาเหตุการลาทางโทรศัพท์ต่อ
ครูประจาชั้น หรือครูประจาวิชาทันที การลาป่วย เมื่อนักเรียนหายป่วยแล้วและกลับมาเรียนตามปกติต้องยื่น
ใบลาที่คุณครูประจาชั้น ถ้านักเรียนขาด เรียนโดย ไม่แจ้งล่วงหน้า ทางโรงเรียนจะส่งจดหมาย แจ้งไปยัง
ผู้ปกครองให้ทราบ ในกรณีนักเรียนขาดเรียน โดยไม่ทราบสาเหตุ โรงเรียนวางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
- ขาดเรียน ๓ วันติดต่อกันฝ่ายกิจการนักเรียนจะโทรศัพท์หรือมีจดหมายแจ้งไป ยังผู้ปกครอง
- ขาดเรียน ๕ วันติดต่อกัน จะแจ้งเตือนเป็นครั้งที่ ๒ โดยมีจดหมายเชิญผู้ปกครองมาพบ
- ขาดเรียน ๗ วันติดต่อกัน หากไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบทางฝ่ายกิจการนักเรียนจะพิจารณา
ความผิด
ระเบียบปฏิบัติในห้องเรียน
๑. นักเรียนไม่เล่นและคุยเสียงดังในห้องเรียน
๒. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนาอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องเรียน
๓. นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่เวรตามที่ครูกาหนด
๔. อุปกรณ์โต๊ะ เก้าอี้ภายในห้องเรียน และบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนถือเป็นสาธารณะสมบัติที่มีค่า
นักเรียนต้องช่วยกันรักษา
๕. นักเรียนไม่ควรขีดเขียนสิ่งใด ๆ ลงบนกระดานดาและโต๊ะเรียน หรือนั่งเล่นบนโต๊ะครู
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตออกนอกห้องเรียนในเวลาเรียนปกติ
๑. ในกรณีฉุกเฉิน ครูประจาชั้นจะอนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องเรียนได้
๒. ในกรณีเจ็บป่วย นั กเรียนต้องขอใบอนุญาตจากครูประจาวิชา ให้ครูประจาวิชาลงชื่อรับทราบ
หลังจาก นักเรียนใช้บริการห้องพยาบาลแล้ว ครูพยาบาลจะลงชื่อรับรองให้นักเรียนนามามอบให้ครูที่กาลังทา
การสอน เพื่อขออนุญาตเข้าห้องเรียน
๓. เมื่อต้องการขออนุญาตไปพบครูในกรณีที่ครูนัดหมายไว้เพื่อทากิจกรรมหรือทาธุระอย่างใดอย่าง
หนึ่งให้นักเรียนขออนุญาตจากครูที่กาลังทาการสอนได้รับทราบ
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการแสดงความเคารพและมารยาท
๑. เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนและพบครูควรแสดงความเคารพโดยการหยุดยืนตรง ไหว้หรือยืนตรงคานับ
ตาม โอกาสที่เหมาะสม แล้วกล่าวคาว่าสวัสดี
๒. ในเวลาปกติเมื่อพบครูให้ใช้วิธียืนตรงแล้วคานับตามโอกาสที่เหมาะสม
๓. เมื่อครูประจาวิชาเข้าทาการสอนในห้องเรียน นักเรียนทุกคนต้อง แสดงความเคารพโดยลุกขึ้นยืน
แล้วไหว้ และกล่าวคาว่า ” สวัสดี“ โดยพร้อม เพรียงกัน
๔. เมื่อครูสอนจบชั่วโมง ก่อนที่ครูจะออกจากห้ องเรียน นักเรียนทุกคน ต้องยืนทาความเคารพ และ
กล่าวคาว่า “ขอบคุณ”

๕. นักเรียนต้องไม่พูดคาหยาบคาย เช่น ล้อเลียนชื่อพ่อแม่ของเพื่อน หรือใช้ถ้อยคาที่ไม่เหมาะสม และ
พูดจากสบประมาทผู้อื่นทั้งในโรงเรียนและที่สาธารณะ
๖. นักเรียนทุกระดับต้องให้ความเคารพนับถือให้เกียรติแก่ครูทุกคนในโรงเรียน
๗. นักเรียนทุกคนต้องรู้จักรักษากริยามารยาท คาพูด และการกระทาให้สุภาพเรียบร้อย ทั้งภายใน
และ ภายนอกโรงเรียน
๘. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่พูดปด ไม่คดโกง
๙. นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นพี่ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง
๑๐. นักเรียนต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบัติตามนัดหมายต่าง ๆ ของ
โรงเรียนโดย เคร่งครัด
๑๑. นักเรียนต้องมัธยัสถ์ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ไม่นาเงินมาจานวน มาก ไม่นาเครื่องประดับ ที่
มีราคา แพงมาโรงเรียน เพราะเป็นการไม่ปลอดภัยกับ ตัวนักเรียน หากสูญหายทางโรงเรียน จะไม่รับผิดชอบ
๑๒. นักเรียนต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบี ยบการแต่งกายของโรงเรียนอย่าง
สม่าเสมอ
๑๓. นักเรียนต้องเสริมสร้างจิตสานึกในค่านิยมที่ถูกต้อง รวมทั้งการมีระเบียบ วินัย
๑๔. นักเรียนต้องส่งเสริมการทาความดีทั้งในด้านการเรียน ความประพฤติและการทาประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
เมื่อนักเรียนฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนกาหนดไว้จะ ได้รับพิจารณาลงโทษ
ตามความผิดอย่างเหมาะสม โดยครูประจาชั้น และผู้อานวยการตามขั้นตอนและความหนักเบาของความผิด
ดังนี้
๑. ว่ากล่าวตักเตือน
๒. บันทึกพฤติกรรม
๓. สั่งพักการเรียน (ควบคุมความประพฤติ)
๔. ให้ออก
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
มี ๒ สถาน คือ โทษสถานเบา เพื่อพิจารณาโทษนักเรียนผู้กระทาผิดในกรณีต่อไปนี้
๑. แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน
๒. ทรงผมผิดระเบียบ ยาวเกินกาหนด ไว้ผมตามแฟชั่น
๓. มาโรงเรียนสายประจา
๔. หลบหนีการเข้าแถว
๕. ไม่รักษาระเบียบของการเข้าแถว การเดินแถว
๖. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการเรียนภายในห้องเรียน
๗. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการใช้สถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด ฯลฯ
๘. ขาดความรู้รับผิดชอบต่อสังคม เช่น ทิ้งขยะ ทาให้สาธารณะสมบัติของโรงเรียนเสียหาย ฯลฯ
๙. ไม่ทาการบ้าน หรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจา

โทษสถานหนัก
เพื่อพิจารณานักเรียนผู้กระทาความผิดในกรณีต่อไปนี้
๑. หนีเรียน เช่น ขาดเรียนบ่อยโดยไม่มีจดหมายแจ้งจากผู้ปกครอง หลบออกนอกบริเวณโรงเรียน
๒. ลักขโมยหรือยักยอกทรัพย์ของผู้อื่น
๓. เสพยาเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้า และอื่น ๆ
๔. เสพยาเสพติดชนิดร้ายแรงหรือมีไว้ในครอบครอง เช่น ยาบ้า
๕. พกพาหรือซ่อนเร้นอาวุธ วัตถุอันตราย
๖. จงใจหรือร่วมกันทาลายสาธารณสมบัติของโรงเรียน
๗. นาสิ่งของที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและอื่น ๆ มาโรงเรียน เช่น สื่อลามกอนาจาร ฯลฯ
๘. ทะเลาะวิวาท ชกต่อยกัน ทาร้ายร่างกาย หรือข่มขู่ ทั้งภายในเละภายนอกโรงเรียน
๙. มั่วสุมแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๑๐. ขาดสัมมาคารวะ แสดงกริยาไม่สุภาพ มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือแสดง พฤติกรรมอื่น ๆ ที่ไม่
เหมาะสม ต่อครูบุคลากรในโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อื่นๆ
แนวปฏิบัติทั่วไป
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีบุคลิกที่สง่างาม มีเอกลักษณ์เป็น
ของตนเองสมกับเป็นนักเรียน ขอให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
๑. เมื่อนักเรียนทุกคนสวมเครื่องแบบนักเรียนขอให้ระลึกถึงเกียรติภูมิของตนเองและโรงเรียน
๒. นักเรียนทุกคนต้องให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
๓. นักเรียนทุกคนต้องแสดงความเคารพและให้เกียรติแก่ครูทุกคนของโรงเรียน
๔. เมื่ออยู่ภายนอกโรงเรียน ถ้าแต่งเครื่องแบบนักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยสุภาพเช่นเดี่ยวกับอยู่
ภายใน โรงเรียน
๕. หลังเลิกเรียนไม่ไปมั่วสุมในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
๖. นักเรียนทุกคนต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เคารพและเทิดทูนท่าน และเชื้อฟังคาสั่งสอนให้สมกับที่
ท่านรัก และห่วงใย
สิ่งที่ควรทา- ไม่ควรทา – กฎกติกามารยาท
๑. นักเรียนต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตรงตามระเบียบของโรงเรียน ทั้งภายในและนอกโรงเรียน
๒. การลาป่วยหรือลาโดยมีกิจธุระจาเป็นต้องมีใบลา (ตามแบบของ โรงเรียน) พร้อมกับลงชื่อ
ผู้ปกครองรับรองเป็นหลักฐานหรือให้ผู้ปกครองโทรศัพท์แจ้งทางโรงเรียนก่อน 08.00 น.
๓. นักเรียนต้องเชื่อฟัง เคารพครูอาจารย์และผู้ใหญ่ทั่วไป
๔. นักเรียนมีหน้าที่ช่วยเหลือรักษาความสะอาดในห้องเรียน อาคารเรียน บริเวณโรงเรียนทั้งภายใน
และ ภายนอก
๕. นักเรียนต้องไม่ใช้วาจาหยาบคายต่อเพื่อนนักเรียน หรือผู้อื่น
๖. นักเรียนต้องไม่สูบบุหรี่ดื่มของมึนเมา ยาเสพติด และเล่นการพนัน
๗. เมื่ออยู่ในแถว นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยไม่คุยหรือเล่นกัน
๘. ขณะอยู่ในห้องเรียนนักเรียนต้องรักษาระเบียบของห้องโดยเคร่งครัด ตั้งใจฟังคาอบรมสั่งสอนของ
ครูไม่คุย หรือเล่นกัน
๙. นักเรียนต้องไม่ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาที่กาหนด
๑๐. นักเรียนต้องรีบมาโรงเรียนและกลับบ้านไม่เกินเวลาที่กาหนด

๑๑. ห้ามนักเรียนไปมั่วสุมในสถานเริงรมย์หรือแหล่งอบายมุข
๑๒. ห้ามนาสิ่งของมีค่าราคาแพง เครื่องประดับต่าง ๆ รวมทั้งอาวุธมาโรงเรียน
๑๓. เวลาอยู่นอกโรงเรียนนักเรียนต้องสานึกเสมอว่าตนยังเป็นนักเรียน อยู่ไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบ
ของ โรงเรียน หรือไม่ก็ตามนักเรียนต้องประพฤติตัวเรียบร้อยไม่ทาสิ่งใดที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง
ของตนเอง ของวงศ์ตระกูล และของโรงเรียน

( นายสันติ สิงหาพรม )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

