
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

 

 คู่มือนักเรียน  ปีการศึกษา 2561  จัดท าขึ้นเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง  ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ทุกคนได้ศึกษาข้อมูล กฎระเบียบต่างๆของ

โรงเรียนที่นักเรียนต้องถือปฏิบัติและด าเนินการ  ซึ่งประกอบด้วย  4  กลุ่มบริหารงาน  คือ กลุ่ม

บริหารวิชาการ  ที่ว่าด้วย  การลงทะเบียนเรียน  การวัดผลประเมินผลการเรียน  การแก้ 0, ร.

,มส. กลุ่มบริหารทั่วไป ที่ว่าด้วย  การใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่  ห้องน้ าห้องส้วม  โรง

อาหาร  หอประชุม อาคารเรียนและการดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน   กลุ่มบริหาร

งบประมาณ ที่ว่าด้วย      การจ่ายเงินบ ารุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ  การขอรับเงิน

ทุนการศึกษา  การขอรับเงินประกันชีวิตกลุ่มอุบัติเหตุของนักเรียนและกลุ่มบริหารงานบุคคล  

ที่ว่าด้วย  การส่งเสริมและพัฒนาครู  รวมทั้งรับผิดชอบงานปกครองและงานกิจการนักเรียนที่

นักเรียนจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย การมาโรงเรียน การแต่ง

กาย  ทรงผม  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน   การตัดคะแนนความประพฤติ  เพ่ือให้

เกิดความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนและผู้ปกครอง   

 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล หวังว่า  คู่มือนักเรียน  ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน

และผู้ปกครองท าให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเรณูนครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

คุณภาพ   อันจะน าไปสู่การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้  คู่คุณธรรม และสามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  สมตามความตั้งใจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ก าหนด

ไว้ว่า  “โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  เป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีคุณธรรม  

จริยธรรม  เป็นผู้น าด้านการ สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมผู้ไทย  ภายใต้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2565 ” 

                  ขอแสดงความนับถือ 

       คณะครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 

 



 

สารบัญ 

  เร่ือง         หน้ำ 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร        1 
  - ก าหนดการมาเรียนและเวลาเรียน     1 
  - การติดตามข่าวสารจากโรงเรียนผ่านเครือข่ายการส่ือสาร   2 
  - เกณฑ์การผ่านระดับช้ันและการจบหลักสูตร    4 
  - แนวทางการแก้ปัญหานักเรียนติด 0, ร, มส, มผ    5 
  - แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ า       6 
  - แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน       8 
  - การติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน      8 
  - นักเรียนแขวนลอย        10 
  - แนวปฏิบัติท่ีเกีย่วกับงานทะเบียน      12 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป         15 

- งานอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม     15 
กลุ่มบริหำรงบประมำณ         18 
  - โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ       18 
  - อัตราค่าบ ารุงการศึกษา        20 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล         22 
  - ระเบียบการแต่งกาย         22 
  - การขอใช้ยานพาหนะในสถานศึกษา       28 
  - ระเบียบการลงโทษนักเรียน       30 
  - กิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม      33 
  - ธนาคารความดี        35 
  - การขออนุญาตออกนอกโรงเรียน      36 

- การขออนุญาตไว้ผมยาว(เฉพาะนักเรียนหญิง ม.ต้น)   37 
- การขอใบรับรองความประพฤติ      38 

  - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์      38 
- หมายเลขโทรศัพท์บุคลากรทางการศึกษา     39 

 
 
 
 



 
 

สำรจำก ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 
 
 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล เน้นคุณภาพคู่คุณธรรมเป็น
โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ เปิดท าการเรียนการสอน ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – มัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลมีครูและบุคากรทางการศึกษา 
จ านวน 142 คน มีนักเรียนจ านวน 2,134 คน จ านวน 57 ห้องเรียน 
 การด าเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
“โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลเป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นผู้น าด้านการสืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรมผู้ไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายในปี 2565 “ เมื่อนักเรียนจบการศึกษาแล้วจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ คิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ สามารถพูดส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา เป็นคนมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีการสืบสานศิลปวัฒธรรมผู้ไทย รู้ประวัติความเป็นมา 
ภาษา การแต่งกาย วิถีชีวิต โดยเฉพาะการฟ้อนร าผู้ไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถด ารง
ชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
โรงเรียน โรงเรยีนยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนส่งเสริมครูให้มีความรู้
ความสามารถ เพ่ือที่จะน าความรู้มาถ่ายทอดและจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้ได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลทุกคน 
ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทกุท่านที่ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา จน
โรงเรียนประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรบัของบุคคลทั่วไป สุดท้ายนี้ใคร่ขออาราธนาคุณพระ
ศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ประทานพรให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนให้มีแต่ความสุข ความ
เจริญ สุขภาพแข็งแรง คิดหวังส่ิงใดก็ขอให้ประสบความส าเร็จที่ปรารถนาทุกประการ 
        
 

   นายสุทัศน์  วังกะธาตุ 
          รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแหน่ง 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ก าหนดการมาโรงเรียนและเวลาเรียน 

  นักเรียนทุกคนต้องมาเรียนในวันราชการเป็นประจ าทุกวัน ตั้งแต่ วันจันทร์ - ศกุร์        

วันละ 8 ชัว่โมง  โดยปฏิบัติตน ดังนี ้

 1. มาโรงเรียน ก่อนเวลา 07.45 น. 

 2. ท ากิจกรรมหน้าเสาธง  เวลา 07.50 น. – 08.20 น. 

 3. พบครูที่ปรึกษาและท าความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เวลา 08.20 น. – 08.30 น. 

 4. เข้าเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. 

 *** ส าหรับห้องเรียนพิเศษ (MEP, Gifted, PD) เรียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.00 น. 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

คาบที ่ เวลา พักกลางวัน คาบที ่ เวลา 

1 08.30 น. – 09.20 น. 

11.10 น. 

– 

11.50 น. 

5 11.50 น. – 12.40 น. 

2 09.20 น. – 10.10 น. 6 12.40 น. – 13.30 น. 

3 10.10 น. – 11.00 น. 7 13.30 น. – 14.20 น. 

4 11.00 น. – 11.50 น. 8 14.20 น. – 15.10 น. 

  9 15.10 น. – 16.00 น. 

   10 16.00 น. – 16.50 น. 
 

*** ส าหรับห้องเรียนพิเศษ (MEP ) พกัเที่ยงเวลา 11.50 น. – 12.40 น. 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

คาบที ่ เวลา พักกลางวัน คาบที ่ เวลา 

1 08.30 น. – 09.20 น. 

11.50 น. 

– 

12.40 น. 

6 12.40 น. – 13.30 น. 

2 09.20 น. – 10.10 น. 7 13.30 น. – 14.20 น. 

3 10.10 น. – 11.00 น. 8 14.20 น. – 15.10 น. 

4 11.00 น. – 11.50 น. 9 15.10 น. – 16.00 น. 

5 11.50 น. – 12.40 น. 10 16.00 น. – 16.50 น. 

 โดยมีคาบกิจกรรมพิเศษ ในคาบเรียนที ่8 หรือ คาบเรียนที่ 9  ดังนี้ 

 วันพุธ  กิจกรรมชุมนุมส าหรับนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

      กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด รักษาดินแดน 

วันพฤหัสบด ี กิจกรรมชุมนุมส าหรับนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

 วันจันทร ์ กิจกรรมอบรม จริยธรรมส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 วันศุกร์ กิจกรรมอบรม จริยธรรมส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การติดตาม ข้อมูลข่าสารกับทางโรงเรียนแบบออนไลน์ 

ไปที่เว็บเพจ : https://www.facebook.com/rnkschool 

      : : https://www.facebook.com/kroomanchai 

การติดตาม ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนแบบออนไลน์ 

ไปที่เว็บไซท ์   : https://sgs.bopp-obec.info   

สามารถค้นหาจาก google ได้ โดยพิมพ์ SGS แล้วค้น

 

1 
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เลือก SGS (ส าหรับนักเรียน) 

ชื่อผู้ใช้ใส่เลขประจ าตัวนักเรียน 5 หลัก 

รหัสผ่านใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

เสร็จแล้วเลือก ตกลง 

2 

3 
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เกณฑ์การผ่านระดับชั้นและการจบหลักสูตร 

➢ ประเภทของระดบัชั้น  แบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้น ได้แก ่
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (การศึกษาภาคบังคับ) คือ การศึกษาในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) คือ การศึกษาในระดบัชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  

 

 

4 

สามารถเลือก เมนูได้ตามแถบสีน้ า

เงิน 
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➢ เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นและการจบหลักสูตร 

ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด ในหัวขอ้ต่อไปนี้ 

1. ผลการเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขยีนสื่อความ 

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม, กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน์, กิจกรรม , แนะแนว และกจิกรรมลูกเสือ ยวุกาชาด  รักษาดินแดน 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ 
➢ แนวปฏบิัติในการยื่นค าร้องขอแก ้0, ร, มส, มผ 
▪ ขั้นตอนการแก้ "0, มผ"  

  1. ส ารวจรายวิชาที่ติด "0, มผ" ว่ามหีนว่ยกิตเท่าใด เรียนกี่คาบต่อสปัดาห ์ 
ครูประจ าวิชาคือใคร ปกีารศึกษาที่ติด "0 , มผ" ในรายวิชานั้น  
  2. ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว โดยรับแบบยื่นค าร้องที่ห้องวิชาการ กรอกข้อมูลในใบค าร้อง
ให้เรียบร้อยและครบถว้น 1 แผ่น 1 รายวิชา 
  3. น าใบค าร้องไปติดต่อครูประจ าวิชาเพื่อขอสอบแก้ตวั แลว้ครูประจ าวิชาจะรบัยื่นแบบ
ค าร้องด าเนินการแก้ตวัตามขั้นตอน (กรณีที่ครูผู้สอนย้าย ให้ติดต่อกับหวัหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้) 
  4. ติดตามผลการสอบแก้ตัว ที่ครูผู้สอน ถ้า "ไม่ผ่าน" ต้องยื่นแบบค าร้องเพื่อขอสอบแก้
ตัวในครั้งที่ 2 และด าเนินการตามขั้นตอนเดิมข้างต้น 
  5. ครูผู้สอนน าส่งหลักฐานที่นักเรียนขอแก้ 0 ร มส มผ เรียบร้อยแลว้ต่องานวัดผลและ
ประเมินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ ตามปฏิทิน 
  6. งานวัดผลจะด าเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบที่นักเรียนขอแก ้0 เรียบร้อยแลว้ 
▪ ขั้นตอนการแก้ "ร"  

 1. ส ารวจรายวิชาที่ติด "ร" ว่ามหีน่วยการเรียนเท่าใด เรียนกี่คาบต่อสัปดาห์ ครูประจ า
วิชาคือใคร  ปกีารศึกษาที่ติด "ร" ในรายวิชานั้น  
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         2. ยื่นแบบค าร้องขอแก ้"ร" โดยรับแบบค าร้องที่ฝ่ายวิชาการ ยื่นตรงต่อครูประจ าวิชา
เพื่อด าเนินการแก้ "ร"  
         3.  ติดตามผลการแก้ "ร" ที่ที่ครูผู้สอน หากผลการแก ้"ร" ได้ "0" ต้องด าเนินการขั้นตอน
ของการแก ้"0"   
         4. เมื่อแก้ตัวเสร็จให้น าใบแจ้งผลส่งฝ่ายวิชาการ งานทะเบยีนและวัดผลเพื่อเสนอ
ผู้บริหารลงนามต่อไป 
▪ ขั้นตอนการแก้ "มส"  

  1. ส ารวจรายวิชาที่ติด "มส" ว่ามหีน่วยการเรียนเท่าใด เรียนกี่คาบต่อสัปดาห ์ครูประจ า
วิชาคือใคร  ปกีารศึกษาที่ติด "มส" ในรายวิชานั้น  ให้ติดต่อครูผู้สอนเพื่อรับภาระงาน ตามเวลา
ที่ก าหนด (กรณีที่ครูผู้สอนย้าย ให้ติดตอ่กับหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  2. นักเรียนสามารถติดต่อรับแบบค าร้องขอมีสิทธิ์สอบได้ที่ งานวัดผลและประเมนิผล 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
         3. ในกรณีที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า ให้น าค าร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ าที่ฝ่าย
วิชาการ  งานทะเบียน-วัดผลน าไปให้ครูประจ าวิชา  
  4. ครูผู้สอนน าส่งหลักฐานที่นักเรียนขอแก้ มส ที่เรียบร้อยแล้วต่องานวัดผลและ
ประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ ตามปฏิทิน 
  5. งานวัดผลจะด าเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบที่นักเรียนขอแก ้มส เรียบร้อยแล้ว 
  6. นักเรียนที่ไม่ด าเนินการขอมีสิทธิ์สอบจะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน 
 

แนวปฏบิัติในการเรียนซ้ า 
➢  ในการจัดให้นักเรยีน “ เรยีนซ้ า ” มแีนวปฏบิัตดิังนี้  
  1. ให้ครูผู้สอนเดิมในรายวิชานั้นเป็นผู้รับผิดชอบสอนซ้ า  
  2. การด าเนินการ “เรียนซ้ า” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียน“เรียนซ้ า” 
ในรายวิชาที่รับผิดชอบต้องด าเนินการ “เรียนซ้ า” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ด าเนินการ
ใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ  
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  3. ครูผู้สอนและนักเรียนก าหนดจัดตารางเรียนร่วมกันให้จ านวนชั่วโมงครบตามระดับชั้น
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และครบตามหน่วยการเรียนของรายวิชานั้นๆ ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
  4. นักเรียนต้องเรียนให้ครบชั่วโมง และครูผู้สอนอาจมอบหมายงานให้ในชั่วโมงที่ก าหนด    
จะสอนหรือมอบหมายงานให้ท าจะมากหรือน้อยต้องพิจารณาตามความสามารถของนักเรียน
เป็นรายบุคคล  
  5. ส าหรับช่วงเวลาทีจ่ัดให้เรียนซ้ าอาจท าได้ดังนี ้ 
   5.1 ชั่วโมงว่าง  
   5.2 ใช้เวลาหลังเลิกเรียน  
   5.3 วันหยุดราชการ  
   5.4 สอนเป็นคร้ังคราวแล้วมอบหมายงานให้ท า  
  6. การประเมินผลการเรียนให้ด าเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ  
  7. ครูผู้สอนส่งผลการเรียนซ้ าพร้อมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนให้ฝ่ายวชิาการ  
 
➢  ขั้นตอนและแนวปฏบิัติในการ “เรยีนซ้้า.” ของนักเรียน  
  1. ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลส ารวจและแจ้งนักเรียนที่ต้อง “เรียนซ้ า” รับทราบ  
  2. ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดแูลและติดตามนักเรียนมาด าเนินการ 
“เรียนซ้ า”  
  3. นักเรียน “เรียนซ้ า” มายื่นค าร้องขอ “เรียนซ้ า” ที่ฝ่ายวิชาการ  
  4. ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจ าวิชารับทราบ เพื่อด าเนินการ “เรียนซ้ า” ของนกัเรียน 
ตามแนวปฏิบัติข้อ 3 - 5  
  5. ครูประจ าวิชาน าผลการประเมิน การ “เรียนซ้ า”ของนักเรียนรายงานให้ฝ่ายวิชาการ
รับทราบ  
  6. ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการ“เรียนซ้ า”ใหน้ักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ  
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แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน  
  1. ทุกคร้ังที่มีครูในกลุ่มสาระ ติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ
ได้ ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มีการสอนแทนในชั่วโมงนั้นๆ ถ้าจัด
ไม่ได้ให้แจ้งฝ่ายวิชาการ  
  2. บันทึกการจัดสอนแทนในเอกสารเล่มที่ฝ่ายวิชาการแจกให้ทุกคร้ัง  
   3. หัวหน้ากลุ่มสาระบันทึกข้อความ ในเอกสารบันทึกข้อความ รวบรวมส่งฝ่ายวิชาการ 
ทุกวันศุกร์  
  4. หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมการสอนแทนเม่ือสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน ส่งฝ่ายวิชาการ  
 

หมายเหตุ :  ตามข้อตกลงของคณะครู เมื่อครูอาจารย์ท่านใดมีธุระจ าเป็นที่จะต้องลากิจ 
หรือ ไปราชการ จะต้องท าการแลกชั่วโมงสอน หรือ จัดเตรียมเอกสาร เช่น ใบงาน ใบความรู้ 
หรือ มอบหมายงานให้นักเรียนท าในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วมอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระเพื่อให้ผู้ที่
ท าการสอนแทนจะได้ท าการสอนต่อไป 

 

การปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียน / ขาดเรียนนาน 
➢ ถ้านักเรียนขาดเรียนนานตดิต่อกัน ใหถ้ือปฏิบตัิดังนี้  
  1. การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน / ขาดเรียนนานติดต่อกันเป็นหน้าทีโ่ดยตรงของครูที่
ปรึกษา  
  2. ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกัน 5 วันท าการ โดยไม่ทราบสาเหตุให้ครูที่ปรึกษา
ด าเนินการติดตามโดยสอบถามจากนักเรียนใกล้เคียง ครู – อาจารยห์รือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี 
แล้วแจ้งให้งานกจิการนักเรียนทราบ เพือ่ด าเนินการ ตามระเบียบตอ่ไป  
  3. ครูที่ปรึกษาน าข้อมูลไปขอความรว่มมือจากครูแนะแนว หรือผู้ที่รู้จกันักเรียน และ
ด าเนินการติดตามนักเรียน เช่น ไปพบผูป้กครองและนักเรียนที่บา้น หรือกรณีที่นักเรียนบ้าน
ไกลอาจใช้ไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ และก าหนดเวลาในการ
ติดต่อไว้ด้วย  
  4. ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไปพบผู้ปกครองหรือนักเรียนแล้วได้สอบถามสาเหตุและ
พิจารณาหาทางแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ปฏิบัติดังนี้  
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   - ถ้าเป็นนกัเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ต้องชี้แจงให้นักเรียน
และผู้ปกครองรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ืองการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
ภาคบังคับ พร้อมกับรายงานการด าเนินงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบเพื่อจะได้ด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไป  
    - ถ้าเป็นนกัเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ให้ผูป้กครองมา
ลาออกใหถู้กต้อง  
  5. ในกรณีที่ครูที่ปรึกษา/ หัวหน้าระดับไปตามนักเรียนที่บ้านแลว้ไม่พบทั้งผู้ปกครอง
และนักเรียนให้งานกจิการนักเรียนและงานทะเบียนนักเรียนร่วมกันด าเนินงานดังนี้  
   5.1 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ด าเนินการดังนี้  
     5.1.1 งานกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน  
     5.1.2 งานทะเบียนนักเรียนแจ้งเจ้าหนา้ที่สารบรรณโรงเรียนท าหนังสือ
ของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้ตอบรับให้แจ้งเจ้าหน้าที่สารบรรณโรงเรียนท า
หนังสือแจ้งผู้น าชุมชน หรอืงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานให้ส านกังานเขตพื้นที่
รับทราบ  
   5.2 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ด าเนินการดังนี้  

5.2.1 งานกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน  
5.2.2 งานทะเบียนนักเรียนแจ้งเจ้าหนา้ที่สารบรรณโรงเรียนท าหนังสือ

ของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้ตอบรับให้แจ้งเจ้าหน้าที่สารบรรณโรงเรียนท า
หนังสือแจ้งผู้ปกครองอีกเป็นครั้งที่ 2 หาก ยังไม่ได้รับค าตอบ การติดต่อคร้ังที่ 2 ภายใน 10 วัน 
ให้ขอหลักฐานการส่งหนังสือติดตามจากเจ้าหนา้ที่สารบรรณโรงเรียนไว้เป็นหลักฐาน  

5.2.3 งานทะเบียนนักเรียนขออนุมัตหิัวหน้าสถานศึกษาจัดท าบัญชี
แขวนลอยและจ าหนา่ยชื่อออกจากทะเบียนนักเรียนเพราะเหตุขาดเรียนนานแล้วแจ้งให้
ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
    5.2.4 งานทะเบียนแจ้งเจ้าหน้าที่สารบรรณโรงเรียนท าหนังสือแจ้ง
ผู้ปกครองนักเรียนทราบวา่โรงเรียนได้จ าหน่ายนักเรียนออกแลว้  
  6. แนวทางการปฏิบัติเร่ืองการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียน มีดังนี้  
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    6.1 ครูที่ปรึกษา/ ครูประจ าวิชาส ารวจการมาเรียนของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ
ทุกวันและทกุชั่วโมงที่สอน  
    6.2 เมื่อพบว่ามีนกัเรียนขาดเรียนบอ่ยและขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน
ต้องปฏิบัติดังนี้  
     6.2.1 ถ้าเป็นครูประจาวิชาที่สอนให้รายงานนักเรียนที่ขาดเรียนนานและ
ขาดเรียนบ่อยๆให้ครูที่ปรึกษารับทราบ และครูที่ปรึกษาต้องติดตามนักเรียนทีข่าดเรียนตาม
แนวปฏิบัติข้อ 2 – 5 แล้วแตก่รณี  
    6.2.2 ถ้าครูที่ปรึกษาส ารวจแล้วพบวา่นกัเรียนในที่ปรึกษาขาดเรียนบ่อย
และขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน ใหป้ฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้อ 2 - 5  
 

นักเรียนแขวนลอย 
➢ ขั้นตอนการจัดท้ารายชื่อนักเรียนแขวนลอย  
 1. “นักเรียน” หมายความวา่ บุคคลที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  

2. “นักเรียนแขวนลอย” หมายความว่า นักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีนักเรียนประจ าชั้น
ที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นตอนต้นปกีารศึกษา หรือมีชือ่อยู่ในสมุดประเมินผลรายวชิา แบบ ปพ.5 
และขาดเรียนนานโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีตัวตน มิได้ลาออกจากสถานศึกษา และสถานศึกษา
ไม่สามารถจ าหนา่ยรายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียนได้  
  3. เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันท าการ โดยไม่ทราบสาเหตุ ใหป้ฏิบัติ
ดังนี้  
   3.1 ครูที่ปรึกษารายงานหวัหนา้ระดับเพื่อติดตามนักเรียน และด าเนินการสืบหา
ข้อมูลเบื้องต้น  
   3.2 หัวหน้าระดบัรายงานรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และน าเสนอ
ข้อมูล  
   3.3 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะด าเนินการติดตามนักเรียน 
คร้ังที่ 1  
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  4. เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 10 วันท าการโดยไม่ทราบสาเหตุ ใหป้ฏิบัติ
ดังนี้  
   4.1 ครูที่ปรึกษารายงานหวัหนา้ระดับ เพื่อลงบัญชีรายชื่อนกัเรียนแขวนลอย และ
ติดตามนักเรียน  
   4.2 หัวหน้าระดบัรายงานรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และน าเสนอ
ข้อมูล  
   4.3 รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเสนอผู้บริหารสถานศึกษาขออนุมัติ
ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยพร้อมเหตุผล  
   4.4 ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ หรือพิจารณาสั่งการ  
   4.5 นายทะเบียนจัดท าบัญชีรายชื่อนกัเรียนแขวนลอย  
➢ ขั้นตอนการยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  

1. กรณีที่นักเรียนมีชื่ออยู่ในบญัชีรายชือ่นักเรียนแขวนลอย และนกัเรียนได้กลบัมา
รายงานตัวเพื่อเขา้มาเรียนตามปกติ ใหป้ฏิบัติดังนี้  

1.1 ครูที่ปรึกษารายงานหวัหนา้ระดับเพื่อขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  
1.2 หัวหน้าระดบัรายงานรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
1.3 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลรายงานผู้บริหารสถานศึกษา  
1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติให้ยกเลิกรายชื่อนกัเรียนแขวนลอย  
1.5 นายทะเบียนลงบัญชยีกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  

2. กรณีที่นักเรียนมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อแขวนลอย และนกัเรียนได้มาลาออก หรือ
ขอย้ายไปเรียนที่สถานศึกษาอื่น หรือกรณีอื่นใด ที่สถานศึกษาสามารถจ าหน่ายนักเรียนออก
จากทะเบยีนนักเรียนได้  

2.1 ครูที่ปรึกษารายงานหวัหนา้ระดับ เพื่อขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
และ จ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  

2.2 หัวหน้าระดบัรายงานรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
2.3 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผู้บริหารสถานศึกษา  
2.4 ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติให้ยกเลิกรายชื่อนกัเรียนแขวนลอยและจ าหน่าย

นักเรียนออกจากทะเบียนนกัเรียน    
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2.5 นายทะเบียนลงทะเบยีนยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย และจ าหนา่ย
นักเรียนออก จากทะเบยีนนักเรียนขอ้มลูนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจบุันของสถานศึกษา  

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบยีน 
1. การลาออก/ขอยา้ยสถานศึกษา 

1.1 ผู้ปกครองนักเรียนพร้อมด้วยนกัเรียนมาติดต่อโดยตรงที่งานทะเบียน ฝ่ายวชิาการ 
1.2 ขอแบบค าร้องใบลาออกควบคู่กับใบค าร้องขอย้าย และกรอกรายละเอียดให้ 

ครบถ้วน ชัดเจน 
1.3 ผู้ปกครองนักเรียนหรือบิดา มารดา ลงชื่อรับทราบการลาออก 

 1.4 นักเรียนน าใบแบบค ารอ้งใบลาออกไปติดต่อ ฝ่ายการเงิน/ห้องสมุด/ฝ่ายบรหิาร
บุคคล (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 
 1.5 เตรียมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป เพื่อจัดท าเอกสารการย้าย (รูปถา่ยเป็นรูป
ปัจจุบัน เครื่องแบบนกัเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ไม่เป็นรูปที่อัดด้วยระบบโพลารอยด์) 
 1.6 หลังจากติดต่อ ฝ่ายการเงิน/ห้องสมุด/ฝ่ายบริหารบุคคล (ฝ่ายกจิการนกัเรียน) ได้
เซ็นรับทราบทั้ง 3 ฝ่ายแล้วให้นักเรียนน าส่งแบบค าร้องใบลาออก ส่งงานทะเบียนอีกคร้ังเพื่อ
จัดท าเอกสารการยา้ย 
 1.7 เจ้าหน้าที่งานทะเบยีนจัดท าเอกสารหนังสือขอย้ายสถานศึกษา พร้อมกับใบ ปพ.1 
ติดรูปถ่าย ประทับตราโรงเรียนให้เรียบร้อย 
 1.8 เจ้าหน้าที่งานทะเบยีนน าเอกสารเสนอนายทะเบียน/รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ/
ผู้อ านวยการลงนามอนุมัตกิารขอย้าย 
 1.9 เจ้าหน้าที่งานทะเบยีนน าเอกสารใส่ซองขาว แลว้ส่งให้กับผู้ปกครองและนกัเรียนรับ
ต่อไป 
 1.10 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนท าการย้ายนักเรียนออกจากระบบฐานขอ้มูลโรงเรียน 
 

2. การขอยา้ยเข้าเรียน 
2.1 ผู้ปกครองนักเรียนพร้อมด้วยนกัเรียนมาติดต่อโดยตรงที่งานทะเบียน ฝ่ายวชิาการ 
2.2 นักเรียนแสดงหนังสือขอย้ายสถานศึกษา จากโรงเรียนเดิม พร้อมกับใบ ปพ.1 ที่มี

ลายเซ็นอนุมัติการยา้ยออกแบบสมบูรณ์ 
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2.3 นักเรียนเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้ส าหรับการมอบตัวเขา้เรียน 
  2.3.1 ส าเนาทะเบียนบ้านนกัเรียน   จ านวน 1  ใบ 
  2.3.2 ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา  จ านวน 1  ใบ 
  2.3.3 ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา  จ านวน 1  ใบ 
  2.3.4 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)     จ านวน   1  ใบ 
  2.3.5 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิว้ (ชุดนักเรียน)  จ านวน   1  ใบ 
2.4 รับใบมอบตัวเพื่อเข้าเรียนกับเจ้าหน้าที่งานทะเบียน กรอกรายละเอยีดใหถู้กต้อง  

ครบถ้วน ชัดเจนติดรูปถ่ายพร้อมแนบเอกสารดังรายละเอียดข้างต้นให้เรียบร้อย 
2.5 เจ้าหน้าที่งานทะเบยีนรับเอกสารและตรวจสอบเอกสารการมอบตัวเข้าเรียนพร้อม

กับเซ็นรับในใบมอบตัวเข้าเรียน 
2.6 เจ้าหน้าที่งานทะเบยีนออกเลขประจ าตัวนกัเรียนพร้อมกบัแจ้งให้นักเรียนทราบ  

และท าใบส่งตัวนักเรียนเขา้ห้องเรียน 
2.7 เจ้าหน้าที่งานทะเบยีนท าการกรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ยา้ยเขา้ในระบบฐานข้อมูล 

โรงเรียน 
 

3. การขอส าเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1  และใบรบัรองการศึกษา ปพ.7 (กรณี
ก าลังศึกษาอยู่)  

3.1 นักเรียนติดต่อขอแบบใบค าร้องขอส าเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 และ  
ปพ.7 กับงานทะเบยีนโรงเรียน 

       ช่วงเช้า : ได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 13.00 น. และ 
  ช่วงบ่าย : เวลาหลังเลิกเรียน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 17.00 น.  
3.2 นักเรียนเขียนแบบใบค ารอ้งขอส าเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 และ ปพ.7 

ให้ถูกต้องครบถ้วน  ชัดเจนพร้อมแนบรูปถ่ายเท่ากับจ านวน ปพ.1 และ ปพ.7 ที่ต้องการขอ  
(รูปถ่ายเป็นรูปถา่ยปจัจุบันถา่ยไว้ไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายชุดนักเรียน ร.ณ. นักเรียนหญิงผม
ยาว รวบเกบ็ผมให้เรียบร้อย) 

3.3 นักเรียนติดต่อช าระค่าธรรมเนียมการขอส าเนาทะเบยีนแสดงผลการเรียน ปพ.1 
และ ปพ.7 กับฝ่ายการเงิน อัตราค่าธรรมเนียมการขอ 5 บาท ต่อ 1 ใบ 
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3.4 นักเรียนน าแบบใบค ารอ้งขอส าเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 และ ปพ.7 /  
รูปถ่าย / ใบเสร็จรับเงิน ยื่นไว้กบัเจ้าหน้าที่งานทะเบียน  (ควรท าการขอลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 
วันท าการ) 

3.5 เจ้าหน้าที่งานทะเบยีนจัดท าทะเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1  และ ปพ.7  เสนอ 
นายทะเบยีน / ผูอ้ านวยการโรงเรียนเซ็นต์อนุมัติ ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 วันท าการ 

3.6 เจ้าหน้าที่งานทะเบยีนเก็บส าเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 และ ปพ.7  
ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไว้ในจุดส าหรับใหน้ักเรียนติดต่อรับ 

3.7 นักเรียนติดต่อรับส าเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 และ ปพ.7 ได้ที่จดุส าหรับ
ให้นักเรียนติดต่อรับ พร้อมเซ็นรับในแบบใบค าร้องขอฯ  

  ช่วงเช้า : ได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 13.00 น. และ 
  ช่วงบ่าย : เวลาหลังเลิกเรียน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 17.00 น. 

 
4. การขอใบระเบยีนแสดงผลการเรยีน (รบ.1 หรือ ปพ.1) กรณีจบการศึกษาและเคยรบัไป
แล้ว 

4.1 ผู้ขอติดต่อขอแบบใบค าร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1)  
กับงานทะเบียน โรงเรียนได้ในเวลาท าการ 

4.2 ผู้ขอเขียนแบบใบค ารอ้งขอใบระเบยีนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ให ้
ถูกต้อง ครบถ้วนชัดเจน พร้อมแนบแนบเอกสาร ดังนี้ 

  4.2.1 ใบแจ้งความเอกสารหาย จากสถานีต ารวจ 
  4.2.2 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (รบ.1) และขนาด 1.5 นิ้ว (ปพ.1) สวมเส้ือเช้ิตสีขาว 

ไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
  4.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  4.2.4 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  (ถ้ามี) 
4.3 ผู้ขอติดต่อช าระค่าธรรมเนียมการขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ  

ปพ.1) พร้อมแนบเอกสารที่กลา่วไว้ขา้งต้น (4.2.2 / 4.2.2 / 4.2.3 / 4.2.4)  กับฝ่ายการเงิน  
อัตราค่าธรรมเนียมการขอ  5 บาท ต่อ 1 ใบ 
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4.4 ผู้ขอน าแบบใบค ารอ้งขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) พร้อมแนบ
เอกสารที่กล่าวไว้ข้างต้น (4.2.2 / 4.2.2 / 4.2.3 / 4.2.4)  พร้อมใบเสร็จรับเงินส่งคืนให้
เจ้าหน้าที่งานทะเบยีนโรงเรียน 

4.5 เจ้าหน้าที่งานทะเบยีนท าการค้นหา และจัดท าใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 
หรือ ปพ.1) เสนอนายทะเบยีน / ผู้อ านวยการโรงเรียนเซ็นอนุมัติ 

4.6 เจ้าหน้าที่งานทะเบยีนจัดท าเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบใบระเบียนแสดงผล
การเรียน   (รบ.1 หรือ ปพ.1) ใหก้ับผู้ขอ 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

งานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
➢ ระเบียบการใช้อาคารเรยีน/ห้องเรียน 

1. ไม่เล่นบนอาคารเรียน 
2. ไม่เล่นสวิตซ์ไฟฟ้าในห้องเรียน  และแผงสวิตซ์ควบคุมไฟฟ้าประจ าอาคาร 
3. ไม่เล่นฟุตบอลในอาคารเรียนและบริเวณใกล้เคียง 
4. ห้ามเล่นถังน้ ายาดบัเพลิง 
5. ห้ามนั่ง  ยืนบนโต๊ะทกุชนิด 
6. นักเรียนต้องช่วยรักษาความสะอาด และท าความสะอาด  ในเขตพื้นที่ความ

รับผิดชอบของตนเอง 
7. ต้องขออนุญาตกอ่นท าการเคล่ือนย้ายอปุกรณ์ประจ าอาคารทุกคร้ัง  และต้อง

เคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง 
8. ห้ามปีนหนา้ต่างเล่น  และห้ามลงไปที่ระเบียบอาคารเรียน 
9. ห้ามปิดประกาศตามฝาผนังอาคารด้วยวสัดุชนิดที่ท าให้สีผนังลอก  (ให้ติด

เฉพาะที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
10.  ห้ามเขยีน  ขูดขีด  หรืพ่นสี  ท าให้อาคารสถานที่หรือโตะ๊เก้าอี้สกปรก 
11.  ห้ามน าน้ ายาลบค าผิด  (ลิควิดเปเปอร์)  มาใช้ในสถานศึกษา 
12.  ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มขึ้นบนอาคารเรียน 
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13.  ห้ามนกัเรียนสวมรองเท้าขึ้นบนอาคารเรียน 
14.  ห้ามท าลายสมบัตขิองโรงเรียน  กรณีทีน่ักเรียนท าความเสียหายเกี่ยวกับวัสดุ

อุปกรณ์ในด้านอาคารสถานที่จะต้องชดใช้ตามราคาสิ่งของที่เป็นจริง 
15.  นักเรียนมีหนา้ที่ศึกษาและปฏบิัติตาระเบียบการใช้หอ้งพิเศษต่างๆ 

➢ ระเบียบการใช้หอประชุมพระแก้วโกมล 
1. นักเรียนที่เข้าไปใช้หอประชุมต้องอยู่ในความดูแลของครูประจ าวิชาหรือครู

ประจ าชั้น 
2. ไม่เตะฟุตบอลในหอประชุม 
3. ไม่ขูด ขีดเขียน  หรือท าความสกปรก หอประชุม 
4. ช่วยกันรกัษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและหอประชุม 

 
 

➢ ระเบียบการใช้ห้องน้ า  ห้องส้วม 
1. ทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดห้องน้ า  ไม่ปล่อยให้สกปรก  ไม่ขีดเขียน

เล่น 
2. ไม่เปิดน้ าหรือปล่อยน้ าทิ้งไว้หลังจากเลิกใช้แล้ว  การเปิดน้ าล้างหน้าไม่ควรเปิด

น้ าให้ไหลแรงเกินไปจนท าให้หกเลอะเทอะเต็มพื้นห้องน้ า 
3. ไม่ควรเปิดไฟทิ้งไว้ 
4. กระดาษเช็ดมือหรือเช็ดหนา้  เมื่อใชแ้ล้วให้ทิ้งลงในถังขยะ   
5. ผ้าอนามยัที่ใช้แล้วควรใช้กระดาษห่อใหเ้รียบร้อย  แล้วจึงทิ้งลงถังขยะปิดฝาให้

เรียบร้อย 
➢ ระเบียบการใช้บริการโรงอาหาร 

1. เร่ิมจ าหน่ายอาหารในเวลา  11.00 – 13.00  น.  
2. เข้าแถวในการซ้ืออาหาร  
3. นักเรียนทุกคนจะต้องนั่งรับประทานอาหารตามโต๊ะทีก่ าหนดใหอ้ยา่งเป็นระเบียบ  

ไม่ส่งเสียงดังในขณะรับประทานอาหาร  และต้องพยายามไม่ท าอาหารหรือเศษ
อาหารหกเลอะเทอะ 
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4. ห้ามน าอาหารออกมารับประทานนอกโรงอาหาร 
5. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว  นกัเรียนจะต้องน าจานอาหารและซ้อนส้อม  ไป

เก็บในภาชนะทีจ่ัดไว้ให้และให้ทิ้งเศษอาหารที่เหลือลงถังใส่เศษอาหารให้หมด 
6. ห้ามเข้าไปนั่งเล่นในโรงอาหาร 
7. รักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหาร 
8. ห้ามนักเรียนเข้าไปอยู่ในห้องส าหรับขายอาหารของแม่ค้า 

➢ ห้องพยาบาล 
ระเบียบวา่ด้วยการรักษาพยาบาลนักเรยีนที่เจ็บป่วย  ในกรณีที่นักเรียนเจ็บปว่ย

ขอให้นักเรียนไป พบครูประจ าชั้นหรือไปพบครูที่ห้องพยาบาล  ครูพยาบาลจะตรวจอาการ
นักเรียนและวินจิฉยัให้  การรักษาพยาบาลตามกรณีดังต่อไปนี้ 

1. อาการเล็กน้อยให้บ าบัดและรกัษาใหย้ารับประทานแล้วให้กลับหอ้งเรียนได้ 
2. ถ้าครูพยาบาลเห็นสมควรให้นอนพกัที่หอ้งพยาบาล  นกัเรียนที่จะนอนในห้อง

พยาบาล ครูประจ าชั้นจะต้องพามาส่งให้ครูพยาบาล  และเมื่อนอนพกัหายดีแล้ว  
นักเรียนจะกลบัเข้าห้องเรียนนักเรียนจะต้องแจ้งให้ครูประจ าห้องพยาบาล
รับทราบ 

3. ถ้าครูพยาบาลเห็นสมควรวา่จะต้องน าสง่สถานพยาบาลจะแจ้งให้ฝ่ายบริหาร
ทราบเพื่อน าส่งสถานพยาบาล  พร้อมกบัติดต่อผู้ปกครองนักเรียน 

➢ ข้อปฏบิัติเกีย่วกับการใช้ห้องพยาบาล 
1.  นักเรียนจะตอ้งขออนุญาตครูประจ าหอ้งพยาบาลก่อนเขา้ห้องพยาบาลทุกคร้ัง 
2. ถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบก่อนเข้าห้องพยาบาล 
3. ห้ามนักเรียนหยิบยาในตู้ยาเองโดยเด็ดขาด 
4. เมื่อเจ็บป่วยให้มารับยากับครูพยาบาลดว้ยตนเองทุกคร้ัง 
5. นักเรียนจะนอนพักในห้องพยาบาลได้เฉพาะกรณีได้รับอนุญาตจากครูประจ าห้อง

พยาบาล  และจะต้องไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น 
6. เมื่อนักเรียนจะออกจากหอ้งพยาบาลจะต้องจัดเตียงให้เรียบร้อยก่อนทกุคร้ังและ

ลงลายมือชื่อพร้อมเวลาออกจากหอ้งพยาบาลทุกคร้ัง 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

➢ หลักการและเหตุผล 
 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชวีศึกษา อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ตามสิทธิทีก่ าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
เพื่อลดภาระค่าใช้จา่ย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองเพื่อสร้างโอกาสและขยาย
โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน  และประชาชนอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ  และเป็นธรรม  
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศักราช 2550 
  โดยสนับสนุน  ค่าเล่าเรียน  หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ซ่ึงได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2552 
และต่อเนื่องมาถึงปีการศึกษา 2553 รวมถึงได้เสนอค าของบประมาณเพื่อด าเนินการต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ 2554 แล้ว  การด าเนินการโดยใช้วธิีประหยัดงบประมาณ  โปร่งใส  มีปัญหา
ในทางปฏิบัติน้อยที่สุด และ การมีส่วนร่วมของภาคี 4 ฝ่าย ได้แก ่ตัวแทนครู ผูป้กครอง 
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ในการตัดสินใจร่วมกัน  ส าหรับการด าเนินการที่
นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานการจัดสรรที่กระทรวงศึกษาธกิารได้ก าหนดไว ้(ในส่วนของ
โรงเรียนสาธิต เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมลีักษณะเป็นโรงเรียนต้นแบบ หรอืหน่วยวิจยัทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัย การด าเนินการนอกเหนอืจากเกณฑ์มาตรฐานการจดัสรรที่
กระทรวงศึกษาก าหนดไว้ของให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสถานศกึษาหรอืคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต) 
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1. ค่าหนังสือเรียน 

1.1 หนังสือเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส าหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐานใน

ระบบโรงเรียน  ตั้งแต่ระดับกอ่นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญ
ศึกษา  ด าเนินการดังนี ้

1.1.1 จัดสรรหนังสือเรียนให้นักเรียนยืมเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาถึง  ชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย จ านวน 1 ชุด ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร 8 กลุ่ม ประกอบด้วย        
1. ภาษาไทย  2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           
5. สุขศึกษาและพลศึกษา  6. ศิลปะ   7. การงานอาชพีและเทคโนโลยี  8. ภาษาต่างประเทศ  
ที่เป็นพื้นฐานส าคัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้  ในอัตราเดียวกันทั้งของ สพฐ. และ สช.  และ
ก่อนประถมศึกษาใช้หนังสือเสริมประสบการณ์  ราคาเป็นดังนี้ 
 1) ก่อนประถมศกึษา  200  บาทตอ่คนต่อปีต่อชั้นเรียน 
 2) ประถมศึกษา (เฉลี่ย 433 บาท) 347-580  บาทต่อคนต่อปีต่อชั้นเรียน 
 3) มัธยมศึกษาตอนต้น (เฉลีย่ 669 บาท) 560-739  บาทต่อคนต่อปีต่อชั้นเรียน 
 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย - ประเภทสามัญศึกษา (เฉลีย่ 897 บาท) 793-1,160  บาท
ต่อคนต่อปีต่อชั้นเรียน 

2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
2.1 อุปกรณ์การเรียนของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านัก

บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ
โรงเรียน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภทสามัญศึกษา  
ประกอบดว้ย 
 2.1.2 งบประมาณที่จัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1) ก่อนประถมศกึษา     200 บาทต่อคนต่อป ี
  2) ประถมศึกษา     390 บาทต่อคนต่อป ี
  3) มัธยมศึกษาตอนต้น    420 บาทต่อคนต่อป ี
  4) มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามญัศึกษา 460 บาทต่อคนต่อป ี
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 2.1.3 แนวทางการด าเนินการจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียน จะจัดสรรเงินสดให้ผู้ปกครองและ
นักเรียนจะด าเนินการจัดซ้ือด้วยตนเอง ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ไปเบิกจ่ายจากโรงเรียนต้นสังกัด  
โดยวธิีการจะให้โรงเรียนเบิกเป็นเงินสดแทนคูปองแล้วให้ผู้ปกครอง นกัเรียนลงลายมือชื่อเป็น
หลักฐานในการรับเงินไป  แลว้น าไปจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนตามความประสงค์ของตนเอง โดย
จะมีรายการแนะน าใหว้่ามีรายการอะไรบ้าง เมื่อน าเงินไปซื้อแล้วจะตอ้งน าใบเสร็จมาแสดงกับ
สถานศึกษา 

2.1.4 วิธีการจัดซ้ืออปุกรณ์การเรียน 
1) ส ารวจผู้สละสิทธิ์ในการขอรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
2) จัดสรรเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน/ผู้ปกครอง 
3) ผู้ปกครองซ้ืออุปกรณ์การเรียน 
4) โรงเรียนตรวจสอบใบเสร็จและหลกัฐานอื่น 
5) โรงเรียนจัดระบบให้นักเรียนมีอปุกรณ์ใช้ตลอดปี 
 

3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  3.1 ใช้หลักการจัดสรรโดยผู้เรียนต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิในการขอรับเคร่ืองแบบ

นักเรียน ที่สถานศึกษา เครื่องแบบนกัเรียนจัดสรรให้คนละ 2 ชุด ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทสามัญศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักบริหารงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ดังนี้ 
 3.1.1 จัดสรรเครื่องแบบนักเรียนให้คนละ 2 ชุดต่อป ีประกอบด้วย เส้ือ 2 ตัว กางเกง  
2 ตัว ส าหรับผู้ชาย  และเส้ือ 2 ตวั กระโปรง 2 ตัว ส าหรับผู้หญิง ถา้มีเส้ือ/กางเกง/กระโปรง  
พอเพียงแล้ว สามารถน าไปซื้อเข็มขัด/ถงุเท้า/ชุดลูกเสือ/ชุดกีฬาได้ 
 3.1.2 งบประมาณที่จัดสรรเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน  ราคาเป็นดังนี้ 
  1) ก่อนประถมศกึษา     300 บาทต่อคนต่อป ี
  2) ประถมศึกษา     360 บาทต่อคนต่อป ี
  3) มัธยมศึกษาตอนต้น    450 บาทต่อคนต่อป ี
  4) มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามญัศึกษา 500 บาทต่อคนต่อป ี
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 3.1.3 แนวทางการด าเนินการจัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียน/ชุดนักเรียน  จะจัดสรรเงินสดให้
ผู้ปกครองและนักเรียนจะด าเนินการจัดซ้ือด้วยตนเอง  แลว้ให้ผู้ปกครอง นกัเรียนลงลายมือชื่อ
เป็นหลักฐานในการรับเงินไป  แลว้น าไปจัดซ้ือชุดนักเรียนตามความประสงค์ของตนเอง  โดยจะ
มีรายการแนะน าใหว้่ามีรายการอะไรบ้าง  นอกจากนีย้ังให้สิทธิส าหรับผูป้กครองที่มีความ
ประสงค์จะรวมกันจา้งกลุ่มแม่บ้านตัดชดุนักเรียนได้  เมื่อน าเงินไปซื้อแล้วจะตอ้งน าใบเสร็จมา
แสดงกับทางโรงเรียน 

 
อัตราการเกบ็เงินค่าบ ารุงการศึกษาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล    

ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น หลักสูตรห้อง ค่าบ ารุงการศึกษา หมายเหตุ 
ระดับช้ัน ม.1    

ม.1/1 ห้อง MEP 12,500 บาท/ภาคเรียน  
ม.1/2-ม.1/3 ห้อง gifted 5,000 บาท/ภาคเรียน  
ม.1/4 ห้อง EIS 2,000 บาท/ภาคเรียน  
ม.1/5-ม.1/11 วิทย์/คณิต/E2 400 บาท/ปี  

ระดับช้ัน ม.2    
ม.2/1 ห้อง (MEP) 12,500 บาท/ภาคเรียน  
ม.2/2 ห้อง (gifted) 5,000 บาท/ภาคเรียน  
ม.2/3-ม.2/4 ห้อง (EIS) 1,250 บาท/ภาคเรียน  
ม.2/5-ม.2/10 วิทย์/คณิต/E2 400 บาท/ปี  

ระดับช้ัน ม.3    
ม.3/1 ห้อง (MEP) 12,500 บาท/ภาคเรียน  
ม.3/2 ห้อง (gifted) 5,000 บาท/ภาคเรียน  
ม.3/3-ม.3/4 ห้อง (EIS) 1,250 บาท/ภาคเรียน  
ม.3/5-ม.3/10 วิทย์/คณิต/E2 400 บาท/ปี  

ระดับช้ัน ม.4    
ม.4/1 ห้อง (gifted) 10,000 บาท/ภาคเรียน  
ม.4/2 ห้อง (EIS) 2,000 บาท/ภาคเรียน  
ม.4/3 ห้อง วิทย์/ศิลป์/ภาษา 400 บาท/ภาคเรียน  
ม.4/4-ม.4/7 วิทย์/คณิต/E2 400 บาท/ปี  
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ระดับชั้น หลักสูตรห้อง ค่าบ ารุงการศึกษา หมายเหตุ 
ม.4/8 ศิลปะ/การงาน/ E2 400 บาท/ปี  
ม.4/9 ห้อง (gifted)/PD 2,500 บาท/ภาคเรียน รร.มอบทุน 7,500 บ/ภ 

ระดับช้ัน ม.5    
ม.5/1 ห้อง (gifted) 10,000 บาท/ภาคเรียน  
ม.5/2,ม.5/3 ห้อง (EIS) 1,250 บาท/ภาคเรียน  
ม.5/4-ม.5/8 วิทย์/คณิต/E2 400 บาท/ปี  
ม.5/9 ห้อง (gifted)/PD - รร.มอบทุน 10,000 บ/ภ 

ระดับช้ัน ม.6    
ม.6/1 ห้อง (gifted) 10,000 บาท/ภาคเรียน  
ม.6/2-ม.6/3 ห้อง (EIS) 1,250 บาท/ภาคเรียน  
ม.6/4-ม.6/8 วิทย์/คณิต/E2 400 บาท/ปี  
ม.6/9 ห้อง (gifted)/PD - รร.มอบทุน 10,000 บ/ภ 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

1. ระเบียบการแต่งกาย 
     1.1 ทรงผมของนักเรียน 
  นักเรียนชาย 
  1.นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ไว้ทรงผมนักเรียนเท่านั้น   

2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ไว้ทรงผมรองทรงสูงสั้น และห้าม 
    2.1 ไว้จอน   

  2.2 ไว้หนวดเครา    
  2.3 แสกกลาง 

    2.4 ย้อมหรือกัดสีผม  
  2.5 ใส่น ้ามัน เยล หรือ ฉีดสเปรย ์  
  2.6 ท าผมตามแฟชั่น  
  2.7 อื่นๆ ที่ดูแล้วไม่เหมาะสมกับการเปน็นักเรียน  

  



 ____________________________________________________คู่มือนักเรียน’61____หน้า  23 

นักเรียนหญิง 
  1. นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น 
   1.1 ต้องไว้ผมสั้นตัดตรงเท่านั้น โดยมีความยาวประมาณริมฝีปาก ส าหรับ
นักเรียนที่มีใบหน้าสั้นอาจอนโุลมให้ยาวเกินริมฝีปากเล็กน้อยได้ 
  1.2 นักเรียนที่มีผม หยกิ หยอง หยักศก ฟู สามารถขออนุญาตไว้ผมยาวได้ โดย
ให้ไว้ตามระเบียบการไว้ผมยาวของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และจะต้องได้รับ
การอนุญาตจากงานกิจการนักเรียนเป็นรายกรณีไป 
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2.1 ถ้าไว้ผมสั้นต้องไว้ทรงผมตามระเบียบการไว้ผมสั้นของนักเรียนหญิงชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

2.2 ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบรอ้ยในระดับทัดดอกไม้ ความยาวของผมไม่เกิน 
กึ่งกลางหลัง หากใช้สายรัดที่ท าแทนยางรัดต้องใช้สีด า และใช้โบว์สีน้ าเงินผูกผมที่รวบไว้ให้
เรียบร้อย ห้ามใช้ยางรัดและโบว์สอีื่นเวน้แต่ได้รับอนุญาต) 
   2.3 ไม่อนุญาตให้ผูกโบว์ตรงกลางศีรษะหรือติดกิ๊บขนาดใหญ่ หรือเกลา้มวยผม
ยกเว้นท ากิจกรรมของทางโรงเรียน  
     2.4 กิ๊บที่ใช้ติดผมและที่คาดผมต้องมีขนาดเล็กสีด าเท่านั้น และต้องใช้เพื่อกันผม
ตกลงมาและห้ามใชห้ลายอันจนดูเป็นเครื่องประดับ 
   2.6 ไม่ให้ฉีดสเปรย์หรือใส่เยลให้ผมแข็ง และยกผมด้านหนา้สูง  

2.6. ห้ามซอยผม ตัดผม ย้อมหรือกัดสีผมและท าผมตามแฟชั่น  
  2.7  ห้ามท าทรงผมแปลก เช่น กกัเปียหลายอันไว้บนศีรษะ ผมตรงกลางตัดสั้น

และ ตั้งตรง ผมที่มีจอนยาวกว่าสว่นอื่น ผมสองข้างตัดให้ยาวไม่เท่ากัน สว่นท้ายทอยไวย้าว 
คล้ายหางเต่า หรือไว้ผมแบบอื่นๆ ที่ดูแล้วไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน 

  2.8 ห้ามตัดผมสั้นลักษณะแบบนกัเรียนชาย(ผมทอม)เด็ดขาด  
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ก าหนดการตรวจทรงผมและเครื่องแตง่กาย 
งานกิจการนักเรียนจะด าเนินการตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย ทุกสัปดาห์แรกของ

เดือน 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

ตัวอย่างทรงผมที่ถูกระเบยีบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างทรงผมที่ถูกระเบยีบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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     1.2 เครื่องแตง่กาย 
  การแตง่กายประจ าวัน 
  1. การแต่งกายด้วยชดุนักเรียน  แต่งกายชุดนักเรียนในวันที่ไม่มีเรียนพลศึกษา ลูกเสือ 
นักศึกษาวิชาทหาร หรือกิจกรรมอื่นๆ โดยให้แต่งกาย ดังนี ้
       1.1 นักเรียนชาย 
     (1) เสื้อ ผ้าสีขาว  แบบคอเชิ้ต  แขนสัน้ 
    (2) กางเกง  ผ้าสีน้ าตาล ขาสั้น 
     (3) เข็มขัด  หนังสีน้ าตาล  หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสีเหลี่ยมผืนผา้  ชนิดหัว
กลัด  นักเรียนที่เป็นลกูเสือจะใช้เข็มขัดลูกเสือแทนได้ 
    (4) รองเท้า  ผา้ใบสีน้ าตาลแบบหุ้มส้นปลายเท้าชนิดผูก 
     (5) ถุงเท้า  สั้นสีน้ าตาล 
       1.2 นักเรียนหญงิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
    (1) เสื้อ  คอปกกลาสีผูกด้วยผ้าผูกคอชายสามเหลีย่มเง่ือนกลาสี  สีกรมท่า  
แขนสั้น 
    (2) กระโปรง  ผ้าสีกรมทา่แบบจีบรูดรอบตัว เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า 

 (3) รองเท้า  หนังแบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า  ชนิดมีสายรัดหลังเท้า 
    (4) ถุงเท้า  สั้นสีขาว 
       1.3 นักเรียนหญงิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    (1) เสื้อ  ผา้สีขาว  แบบคอเชิ้ตแขนสั้น 
    (2) กระโปรง  ผ้าสีกรมทา่แบบจีบรูดรอบตัว เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า 
    (3) เข็มขัด  หนังสีด า  หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ชนิดหัวกลัดหุ้มด้วยหนังหรือ
ผ้าสีเดียวกับเข็มขัด 
    (4) รองเท้า  หนังสีด า  แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า  ชนิดมีสายรัดหลังเท้า 

 (5) ถุงเท้า  สั้นสีขาว 
   2. การแต่งกายด้วยชุดพลศึกษา  ให้แต่งในวันที่มีเรียนวิชาพลศึกษาตามตารางเรียน  
       2.1 เสื้อ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสวมเส้ือสีเหลือง และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สวมเส้ือสีแดง 
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       2.2 กางเกง ทุกระดับชั้นตอ้งสวมกางเกงพลศึกษาตามแบบฟอร์มของโรงเรียน
เท่านั้น โดยกางเกงจะมีแถบสีเหลืองแดงด้านข้างของกางเกง ไม่อนุญาตให้ใช้แบบฟอร์มอื่นโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 
       2.3 ถุงเท้าและรองเท้า ให้นักเรียนสวมถุงเท้าและรองเท้าผ้าใบสีขาว โดยอนุโลมให้
นักเรียนชายสามารถสวมถุงเท้าและรองเท้าสีน้ าตาลได ้
  3. กิจกรรมลูกเสือ ยวุกาชาดและวิชาทหาร  ให้นักเรียนแต่งกายดว้ยชุดของกิจกรรม
นั้น ในวันที่นักเรียนมีเรียนตามแบบฟอร์มที่กิจกรรมได้ก าหนดไว้(ผู้ก ากับ ลูกเสอื ยวุกาชาด 
และนักศึกษาวิชาหาร จะแจ้งวิธกีารแตง่กายที่ถกูต้องในคาบเรียนวันแรก) 
  4. การแต่งกายด้วยชดุพื้นเมือง ให้แตง่กายทุกวันศุกร์ โดยให้สวมเส้ือพื้นเมือง และ
สวมกางเกง กระโปรง ถุงเท้า และรองเท้า ตามเครื่องแบบนักเรียนตามปกติ โดยอาจมีการให้
แต่งชุดพื้นเมืองทั้งเส้ือ กางเกง ผ้าถุง ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของโรงเรียนและทางโรงเรียน
จะประกาศแจ้งเป็นรายคร้ังไป 
  ข้อปฏบิัตแิละข้อห้ามการแต่งกาย 
 1. แต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน กอ่นออกจากบ้าน ควร
ส ารวจวา่มีข้อบกพร่องอะไร และจัดการแก้ไขให้ถูกต้อง 
  2. นักเรียนต้องมาโรงเรียนโดยถอืกระเป๋านักเรียนหรือกระเป๋าสะพายหลังที่สุภาพ
เหมาะสมไม่เน้นแฟชั่น  
  3. ในกรณีที่นักเรียนเครื่องแบบตามกิจกรรมต่างๆ ห้ามแต่งกายผิดระเบยีบ เช่น ปล่อย
ชายเส้ือออกนอกกางเกง และสวมเส้ือคอกลมเรียนในห้องเรียน เป็นต้น 
  4. เสื้อนักเรียน ใส่อยู่ในขอบกางเกงหรอืกระโปรง หา้มดึงออกมาคลุมเข็มขัดหรือปล่อย
ให้ หลุดลุ่ยออกมานอกกางเกงหรือกระโปรง ต้องติดกระดุมให้ครบทุกเม็ดยกเวน้กระดุมคอ 
นักเรียนหญิงต้องใส่เส้ือทับชั้นในทุกคร้ัง 
  5. กางเกงนักเรียน ต้องใส่ให้ขอบอยู่ที่เอวหา้มไม่ให้ดึงลงมาห้อยอยู่ที่สะโพก 
  6. กระโปรงนักเรียน ต้องใส่ให้ขอบอยูท่ี่เอว และห้ามพบัขอบอยา่งเด็ดขาด 
  7. เข็มขัด ตอ้งใส่เข็มขัดทุกคร้ังที่แต่งชุดนักเรียน บนเข็มขัดหา้มติดสติ๊กเกอร์หรือน า
วัสดุอื่นใดมาประกอบ นกัเรียนหญิงถ้าต้องการไม่ให้ขอบกระโปรงหลุดจากเข็มขัดให้ใช้คลิปสี
ด าหนีบไว้ ห้ามใช้คลิปสีอื่นเด็ดขาด 
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  8. รองเท้า หา้มใส่รองเท้าในลักษณะเหยียบส้นรองเท้า 
  9. ถุงเท้า นกัเรียนชายห้ามพับถุงเท้า นกัเรียนหญิงให้พับไว้เหนือตาตุ่ม 
  10. สายสร้อย ไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่สายสร้อยทกุชนิด ยกเว้นให้ใส่ส าหรับผู้ที่
ต้องการมีพระติดตัวไว ้และต้องให้มีความยาวพอสมควรที่จะซ่อนพระไว้ไม่ให้มองเห็น ทั้งนี้หาก
เกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 
  11. แหวน ไม่อนุญาตให้ใส่แหวนทุกชนดิ 
  12. นาฬิกา รูปเรือนและสายนาฬิกาเปน็แบบสุภาพ ห้ามใช้นาฬิกาแฟนซีที่ หนา้ปัดมี
สีสันลวดลาย หรือรูปเรือนและขนาดที่ผิดปกติจากนาฬิกาทัว่ๆ ไป หรือนาฬิกา ที่ส่อแสดง
ความฟุ่มเฟือยในการใช้งาน 
  13. แว่นตา ถ้าต้องใส่แว่นสายตา แบบของแว่นตาต้องสุภาพตามลกัษณะของผูเ้ป็น
นักเรียน ไม่ใช้แว่นตาที่มีรูปแบบแปลกทุ มีลักษณะเป็นแฟชั่น และตอ้งใช้กรอบสีสุภาพ คือ
กรอบสีเงิน ทอง ด า น า้ตาลไหม้ หรือสีเทาแก ่ถ้าใช้คอนแทคเลนส์ให้ใช้เป็นชนิด สีธรรมชาติ
ของดวงตาเท่านั้น 
  14. สร้อยข้อมือ ไม่อนุญาตให้สวมสร้อยข้อมือ ข้อเท้า หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะ เป็น
เครื่องประดับ 
  15. ของมีค่า ไม่ให้น าสิ่งของมีค่ามาโรงเรียน  
  16. ห้ามแต่งหน้า  ไม่ให้นักเรียนแต่งหน้าเขียนคิ้วหรือทาปาก 
  17. เครื่องประดับ ไม่ใช้เคร่ืองประดับใดๆ หรือตกแต่งร่างกาย เช่น ทาเล็บ สัก เจาะ 
เขียนติดลวดลายหรือแต่งกายในลักษณะที่ขัดต่อสภาพของการเป็นนักเรียนที่ดี ถึงแม้จะไม่ได้
ระบุไว้ในระเบียบนี้ก็ตาม 
 18. หากมีการกระท าผิดนอกเหนือจากที่ได้ยกมาให้อยู่ในดุลยพินิจของครูว่านกัเรียน
แต่งตัวเหมาะสมกับการเป็นนักเรียนหรือไม่ 
  การปักชื่อชดุนักเรียน 
  1. ปักค าน าหนา้ ชือ่ – นามสกุล บริเวณหัวอกดา้นซ้ายของเส้ือนักเรียน 
  2. ปักอักษรย่อ ร.ณ. (โรงเรียนเรณูนครวิทยานกุูล) บริเวณหนา้อกดา้นขวาของเสื้อ
นักเรียน  
  3. ปักเลขประจ าตวัของนักเรียนใต้อกัษรย่อของโรงเรียน 
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  4. หากนกัเรียนอยูห่้องพิเศษ เช่น หอ้ง E.I.S ให้ปักอักษรย่อของห้องเรียนพิเศษนั้นใต้
เลขประจ าตัวของนักเรียน 
  5. การปักชือ่ต้องใช้ด้ายสีน้ าเงินเท่านั้น 
 6. การปักชือ่ชุดพลศึกษา ให้ปักเหมอืนชุดนักเรียนแต่ใช้ด้ายสีขาว 
 7. การปักชือ่ชุดลูกเสือ ตามแบบฟอร์มของลูกเสือที่ผู้ก ากบัลูกเสือได้ก าหนดไว้ 
 8. การปักชือ่ชุดยุวกาชาด ตามแบบฟอร์มของยุวกาฃาดที่ผู้ก ากับยุวกาชาดได้ก าหนดไว้ 

 

ตัวอย่างการแต่งกายของนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การใชร้ถจักรยานและรถจักยานยนต์ 
 1.นักเรียนที่ใช้รถจักยานสามารถน ามาโรงเรียนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องจอดไว้ที่
โรงเก็บรถของนักเรียนเท่านั้น 
 2.นักเรียนที่มีความประสงค์จะน ารถจกัรยานยนต์มาโรงเรียนให้ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 ให้เขียนแบบค าร้องขออนุญาตใช้รถจักยานยนต์ ซ่ึงสามารถรับได้ที่ส านกังาน
กิจการนักเรียน 
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  2.2 เมื่อเขียนค าร้องเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้ลงบันทึกรับสติ๊กเกอรแ์ละหมวก
นิรภัย(หมวกนิรภยัมีจ ากัด นกัเรียนจะไม่ได้รับทุกคน ถ้าไม่ได้ต้องจัดซื้อเอง) 
  2.3 เมื่อนักเรียนได้รับสต๊ิกเกอร์แล้วให้ตดิที่หมวกนิรภยัและจักรยานยนต์ในที่ที่
สังเกตุง่าย 
  ระเบียบว่าด้วยการน ารถจักรยานยนตม์าโรงเรยีน 
  1. ต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา  08.00  น. 

2. ต้องกลับออกจากโรงเรียนหลังเวลา  16.00  น.  
3. ต้องสวมหมวกนิรภัยทกุคร้ังที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
4. ไม่ขับรถจักรยานยนต์ภายในเขตรั้วของโรงเรียน 
5. น ารถไปจอดไว้ในโรงเก็บรถนักเรียนเท่านั้น 
6. ไม่ท าท่อไอเสียให้มีเสียงดังเกินกว่าทีก่ฎหมายก าหนด 
7. ไม่น ารถจักรยานยนต์ไปให้ผู้อื่นขับ กอ่นได้รับอนุญาตจากงานกิจการนักเรียน  
8. ห้ามบิดรถจกัรยายนต์ท าเสียงดังรบกวนผู้อื่น 

 ตัวอย่างการจอดรถจักยานและจักรยานยนต์ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ให้นักเรียนจอดตามรูป      ให้เป็นระเบียบ โดยห้ามจอดบรเิวณอ่ืน 

 

 
ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

โรงเก็บรถนักเรียน 

เสาหลังคา 

จอดตามแนวเสาหลังคา 
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3.ระเบียบการท าโทษนักเรียน 
 1. ว่ากล่าวตักเตือน  
        นักเรียนที่กระท าความผิดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ครูทุกคนสามารถว่ากลา่ว
ตักเตือนอบรมสั่งสอนนักเรียนได้ 
 2. ท าทณัฑ์บน 
  งานกิจการนักเรียนจะเชิญผู้ปกครอง  ครูที่ปรึกษา และนักเรียนมารับทราบการ
กระท าความผิดของนักเรียน และท าหนงัสือสัญญาว่าจะไม่กระท าความผิดอีก โดยนักเรียนที่ถูก
ท าทัณฑ์บนจะเป็นนักเรียนที่ประพฤติผดิร้ายแรง หรือถกูตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ -30 
คะแนน   ขึ้นไป แต่ไม่ถึง -50 คะแนน งานกิจการนักเรียนจะเชิญมาท าทัณฑ์บนคร้ังที่ 1 และ
เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติเพิ่มเติมในช่วงที่ท าทัณฑ์บนจนถึง -50 คะแนนขึ้นไป 
งานกิจการนักเรียนจะเชิญมาท าทัณฑ์บนคร้ังที่ 2 ซ่ึงเป็นครั้งสุดท้าย ถ้านักเรียนไม่ยอม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกระท าความผิดซ้ าอีก ให้พจิารณายา้ยสถานศึกษา 
 3. ตัดคะแนนความประพฤต ิ
  นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติเริ่มต้นที่ 0 คะแนน เมื่อนักเรียนโดนตดั
คะแนนความประพฤติ(ตามตารางการตดัคะแนนความประพฤติ) นักเรียนตอ้งรีบท าความดี
สะสมเพื่อเพิ่มคะแนนความประพฤติใหอ้ยู่ที่ 0 คะแนน หรอืมากกวา่นั้น  หากนักเรียนถูกตัด
คะแนนความประพฤติ -100 คะแนนขึ้นไป งานกิจการนักเรียนอาจพจิารณาใหย้้ายสถานศึกษา 

 

ตารางการตัดคะแนนความประพฤติ 
 

ท่ี ประเภทความผิด ลักษณะ
ความผิด 

เกณฑ์
พิจารณาโทษ 

ตัดคะแนน หมายเหตุ 

1 มาสาย ไม่ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

5 บ่อยครั้งแจ้ง
ผู้ปกครอง 

2 ไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ไม่ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

5 บ่อยครั้งแจ้ง
ผู้ปกครอง 

3 ขาดเรียน(ไม่ส่งใบลา) ไม่ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

10 บ่อยครั้งแจ้ง
ผู้ปกครอง 
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4 แต่งกายผิดระเบียบ(หักเป็น
รายการ) 
-เส้ือ/กางเกง/ถุงเท้า/รองเท้า/
เครื่องประดับ/แต่งหน้า/ทา
ปาก/เขียนค้ิว/ไว้หนวด/ไว้
เครา/เล็บยาว 

ไม่ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

5 บ่อยครั้งแจ้ง
ผู้ปกครอง 

5 จอดรถจักรยานหรือ
จักรยานยนต์ ในโรงรถไม่ถูก
ระเบียบ(โรงจอดรถนักเรียน) 

ไม่ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

5 บ่อยครั้งแจ้ง
ผู้ปกครอง 

6 ใช้วาจาไม่สุภาพ/ก้าวร้าวต่อ
ครู/บุคคลทั่วไป 

ไม่ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

20 บ่อยครั้งแจ้ง
ผู้ปกครอง 

7 ทรงผมผิดระเบียบ/ย้อมสี/ผม
ยาว/ซอยผม/ไว้ทรงผมทอม
(50 คะแนน) 

ไม่ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

5 บ่อยครั้งแจ้ง
ผู้ปกครอง 

8 น าสินค้ามาจ าหน่ายใน
โรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ไม่ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

20 บ่อยครั้งแจ้ง
ผู้ปกครอง 

9 ไม่ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ไม่ร้ายแรง ตักเตือนตัด
คะแนน 

10 - 100 บ่อยครั้งแจ้ง
ผู้ปกครอง 

10 ไม่ตั้งใจเรียน/ไม่น าอุปกรณ์
การเรียนมา/รบกวนเพ่ือนร่วม
ห้องขณะเรียน 

ไม่ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

10 บ่อยครั้งแจ้ง
ผู้ปกครอง 

11 ใช้โทรศัพท์ในเวลาที่ไม่
เหมาะสม/ชาร์จโทรศัพท์ 

ไม่ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

20 บ่อยครั้งแจ้ง
ผู้ปกครอง 

12 พูดเท็จจนท าให้เกิดความ
เสียหาย 

ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

30 แจ้งผู้ปกครองท า
ทัณฑ์บน 

13 หนีเรียน ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

30 แจ้งผู้ปกครองท า
ทัณฑ์บน 

14 จอดรถนอกบริเวณโรงเรียน ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

30 แจ้งผู้ปกครองท า
ทัณฑ์บน 
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15 ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน
และผู้อื่น 

ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

100 แจ้งผู้ปกครองท า
ทัณฑ์บน 

16 เข้าไปมั่วสุมในสถานที่ที่ไม่
เหมาะสม 

ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

50 แจ้งผู้ปกครองท า
ทัณฑ์บน 

17 ปลอมลายมือครู/ผู้ปกครอง/
และบุคคลทั่วไป 

ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

50 แจ้งผู้ปกครองท า
ทัณฑ์บน 

18 เล่นการพนันหรือมีอุปกรณ์
การพนัน 

ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

50 แจ้งผู้ปกครองท า
ทัณฑ์บน 

19 กลั่นแกล้ง/รังแก/บีบบังคับ/ขู่
เข็ญ อนาจารโดยวาจาหรือ
การกระท าต่อผู้อื่น 

ร้ายแรง ตักเตือนตัด
คะแนน 

30 แจ้งผู้ปกครองท า
ทัณฑ์บน 

20 ทะเลาะวิวาทหรือยุยงให้แตก
ความสามัคคี/ใช้ส่ือโซเชียลไม่
เหมาะสม 

ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

50 แจ้งผู้ปกครองท า
ทัณฑ์บน 

21 ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

30 แจ้งผู้ปกครองท า
ทัณฑ์บน 

22 พกพายาเสพติด/ส่ือลามก/เข้า
มาในโรงเรียน 

ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

100 แจ้งผู้ปกครองท า
ทัณฑ์บน 

23 ลักขโมย ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

100 แจ้งผู้ปกครองท า
ทัณฑ์บน 

24 พกพาอาวุธหรือวัตถุอื่น เพื่อ
ก่อการทะเลาะวิวาท 

ร้ายแรง ตักเตือนตัด
คะแนน 

100 แจ้งผู้ปกครองท า
ทัณฑ์บน 

25 พกพาหรือจ าหน่ายบุหรี่ ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

50 แจ้งผู้ปกครองท า
ทัณฑ์บน 

26 มีความประพฤติไม่เหมาะสม
ท าให้เส่ือมเสียชื่อเสียงของ
โรงเรียนอย่างร้ายแรง 

ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

100 แจ้งผู้ปกครองท า
ทัณฑ์บน 

27 ค้า/เสพสารเสพติด(ยาบ้า 
เฮโรอีน กัญชา ฯลฯ) 

ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

500 แจ้งผู้ปกครองท า
ทัณฑ์บน 
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28 ชู้สาว ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

30 แจ้งผู้ปกครองท า
ทัณฑ์บน 

29 น าขยะจากนอกโรงเรียนมาทิ้ง
ที่โรงเรียน 

ร้ายแรง ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

100 แจ้งผู้ปกครองท า
ทัณฑ์บน 

 
30 น าขยะออกนอกบริเวณโรง

อาหาร 
ร้ายแรง ตักเตือน 

ตัดคะแนน 
50 แจ้งผู้ปกครองท า

ทัณฑ์บน 
31 น ารถจักยานยนต์มาโรงเรียน

โดยไม่ขออนุญาต 
ร้ายแรง ตักเตือน 

ตัดคะแนน 
30 แจ้งผู้ปกครองท า

ทัณฑ์บน 
32 ท าความสกปรกในโรงเรียน/

ทิ้งขยะไม่ตรงตามจุดที่ก าหนด 
ร้ายแรง ตักเตือน 

ตัดคะแนน 
50 แจ้งผู้ปกครองท า

ทัณฑ์บน 
33 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต/ปีนรั้ว 
ร้ายแรง ตักเตือน 

ตัดคะแนน 
500 แจ้งผู้ปกครองท า

ทัณฑ์บน 
34 ข่มขืน  กระท าช าเราผู้อื่น ร้ายแรง

ที่สุด 
มอบต ารวจ
ด าเนินการ

ตามกฎหมาย 

500 แจ้งผู้ปกครอง ให้ออก 

35 ท าร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงขั้น
พิการ/เสียชีวิต 

ร้ายแรง
ที่สุด 

มอบต ารวจ
ด าเนินการ

ตามกฎหมาย 

500 แจ้งผู้ปกครอง ให้ออก 

36 ท าผิดกฎระเบียบของโรงเรียน
อื่นๆ ตามดุลยพินิจของครูที่
เห็นว่าเหมาะสม 

ว่าตาม
ความผิด 

ตักเตือน 
ตัดคะแนน 

5-100 บ่อยครั้งแจ้ง
ผู้ปกครอง 

 

 4.กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ -1 คะแนนขึ้นไป นักเรียนจะต้องท า
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาทิเช่น บ าเพ็ญประโยชน ์ช่วยงานจิตอาสา รว่มกิจกรรม
โรงเรียน เข้าอบรมค่ายทหาร อบรมค่ายธรรมะ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 
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 วิธีด าเนินการขอปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
  1. ติดต่อครูหรือบุคลากรโรงเรียนเพื่อขอท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 
  2. ด าเนินการท ากจิกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามเกณฑ์การท ากิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือตามดุลยพินจิของครูตามความเหมาะสม 
  3. กรอกลายละเอียดกิจกรรมที่ท าลงแบบฟอร์มการท าความดีแลว้ส่งให้ครูหรือ
บุคลากรโรงเรียนลงชื่อรับรองว่าได้ท ากจิกรรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมจริง กรณีที่นักเรียนท า
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ครูไม่สามารถดูแลหรือติดตามชว่งที่นักเรียนท ากิจกรรมได้ 
ให้นักเรียนบันทึกภาพแล้วปริ้นภาพแนบกับใบความดีเพือ่เป็นหลักฐานดว้ย 

4. ให้นักเรียนน าส่งใบความดีที่ส านกังานกิจการนักเรียนเพื่อด าเนินการต่อไป 
เกณฑ์การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรยีน 

   1. โดนตัดคะแนนความประพฤติ 1 – 10  บ าเพ็ญประโยชน์ 1 ชัว่โมง 
2. โดนตัดคะแนนความประพฤติ 11 – 20  บ าเพ็ญประโยชน์ 2 ชัว่โมง 
3. โดนตัดคะแนนความประพฤติ 21 – 30  บ าเพ็ญประโยชน์ 3 ชัว่โมง 

4. โดนตัดคะแนนความประพฤติ 31 – 40  บ าเพ็ญประโยชน์ 4 ชัว่โมง 
5. โดนตัดคะแนนความประพฤติ 41 – 49  บ าเพ็ญประโยชน์ 5 ชัว่โมง 
6. โดนตัดคะแนนความประพฤติ 50 – 300 เข้าค่ายปรับพฤติกรรม 
7. โดนตัดคะแนนความประพฤติ 301 ขึน้ไป เข้าค่ายปรับพฤติกรรมและ

บ าเพ็ญประโยชน์เพิ่มเติม 
*หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

  ส าหรับนักเรียนที่มีคะแนนติดลบเกิน 301 คะแนนขึ้นไป เมื่อเข้าค่ายปรับพฤตกิรรมแล้ว
จะต้องมาบ าเพญ็ประโยชน์เพิ่มเติมที่โรงเรียน ซ่ึงจะคิดเป็นชั่วโมงๆ ละ 10 คะแนน และจะให้
บ าเพ็ญประโยชน์ไม่เกิน 5 ชัว่โมงต่อวัน เช่น นาย ก. ติดคะแนนความประพฤต ิ500 คะแนน 
และเข้าค่ายปรับพฤติกรรม นาย ก. จะเหลือ 200 คะแนน และต้องมาบ าเพ็ญประโยชน์ที่
โรงเรียน 20 ชั่วโมง คิดเป็น 5 ชัว่โมงต่อวัน เท่ากับ 4 วัน  
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  ถ้านักเรียนไม่ปรับพฤตกิรรมหรือมาปรบัพฤติกรรมแต่ไม่ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
นักเรียนจะมีผลการเรียนรายวิชาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็น ไม่ผ่าน(มผ.) ซ่ึงจะท าให้
นักเรียนไม่จบการศึกษาตามหลกัสูตรที่ก าหนดไว ้
 

5. ธนาคารความด ี
 นักเรียนที่ท าความด ีมีจิตสาธารณะ หรือท าเพื่อปรับเปลีย่นประพฤต ิอาทิเช่น เก็บเงิน
ได้ ช่วยครูท างาน หรือร่วมกจิกรรมของโรงเรียน เข้าค่าย ฯลฯ นักเรียนจะได้รับคะแนนความดี
สะสม เมื่อถึงส้ินภาคเรียน นกัเรียนที่มีคะแนนความดีสะสมสูงสุด ทางโรงเรียนจะออกใบ
ประกาศนียบัตรยกย่องชมเชย  และอาจได้รับโอกาสในการช่วยเหลือต่างๆ จากทางโรงเรียน 
   เกณฑ์การให้คะแนนความด ี
  1. สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในระดับโลก   500  คะแนน 
  2. สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในระดับชาติ    

-ชนะเลิศ       300  คะแนน 
-รองชนะเลิศอันดับ1     250  คะแนน 
-รองชนะเลิศอันดับ2     200 คะแนน 

  3. สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในระดับภาค    
-ชนะเลิศ       200  คะแนน 
-รองชนะเลิศอันดับ1     150  คะแนน 
-รองชนะเลิศอันดับ2     100 คะแนน 

  4. สร้างชื่อเสียงให้เรียนเรียนในระดับเขตพื้นที่   
-ชนะเลิศ       100  คะแนน 
-รองชนะเลิศอันดับ1     50  คะแนน 
-รองชนะเลิศอันดับ2     30 คะแนน 

  5. ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน    30 - 100 คะแนน 
  6. มีจิตอาสาชว่ยงานโรงเรียนหรือชุมชน   10 - 100 คะแนน 
  7. ท าความดีอื่นๆ(ดุลยพินิจของครูตามความเหมาะสม) 10 - 100 คะแนน 
  8. เข้าคา่ยปรับพฤติกรรม     50 - 300 คะแนน    
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6.ขั้นตอนการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 1. เขียนใบค าร้องขอออกนอกบริเวณโรงเรียน สามารถรับได้ที่ส านักงานกจิการนักเรียน 

2. กรอกรายละเอียดให้ครบแลว้ท าตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
2.1 กรณีชั่วโมงเรียนให้นักเรียนขออนญุาตครูผู้สอน พร้อมลงชื่ออนุญาต 
2.2 กรณีชั่วโมงที่ว่างหรือมีกจิกรรมให้ขออนุญาตครูผู้ดูแลกิจกรรมหรือครูเวร 

ประจ าวัน พร้อมลงชื่ออนญุาต 
2.3 กรณีขอกลับบ้านใหแ้จ้งครูผู้สอน(ขณะเรียน) แล้วน าใบค าร้องขออนุญาตให้ครูที่ 

ปรึกษาหรือครูเวรประจ าวันลงชื่ออนุญาต 
3. น าใบค าร้องขอออกนอกบริเวณโรงเรียนมาติดต่อที่ส านกังานกิจการนักเรียน 
4. เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียนจะลงชือ่อนุญาต และให้นักเรียนเขยีนบันทึกการขอ

อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน แล้วจะฉีกบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนให้กับนักเรียน 
5. เมื่อเสร็จกิจธุระแลว้ ให้นกัเรียนน าคนืบัตรพร้อมลงบันทึกที่ส านักงานกิจการนักเรียน 

แล้วขึ้นชั้นเรียนได้ 
            แบบฟอร์มอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน        บัตรอนุญาต 
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7. การขออนุญาตไว้ผมยาว(เฉพาะนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 
  เงื่อนไขขออนุญาตไว้ผมยาว 
  1. นักเรียนที่เรียนชุมนุมนาฏศิลป์และตอ้งท ากิจกรรมในด้านการฟ้อนร าให้ทาง
โรงเรียนเท่านั้น 
  2. นักเรียนที่มีทรงผมหญิก หยอง ฟ ูหยกัศก หรือทรงอื่นๆ ที่ไม่สามารถไว้ทรง
ผมได้ตามระเบียบที่ก าหนด  
  3. นักเรียนที่ไม่อยู่ในเง่ือนไขในข้อ 1 และ 2 แต่อยากไว้ผมยาว ให้ผู้ปกครองและ
นักเรียน มาพบรองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคลหรือหัวหน้างานกจิการนกัเรียน เพื่อ
พูดคุยถึงเหตุผลที่ต้องการไว้ผมยาว  
  และเมื่อได้รับการอนุญาตแล้วนักเรียนตอ้งปฏิบัติดังนี้ 
  1. ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย(ไม่โดนตัดคะแนนความประพฤติ) 
  2. นักเรียนต้องรักษาระดับเกรดเฉลี่ยใหค้งที่หรือเพิ่มมากกวา่เดิม  
  3. เมื่อไว้ผมยาวแล้วนกัเรียนต้องปฏิบัตติามกฎของโรงเรียนว่าด้วยเร่ืองระเบียบ
การไว้ผมยาว 
  4. หากนกัเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ งานกิจการนักเรียนจะให้
นักเรียนกลับไปตัดทรงผมตามระเบียบเหมือนเดิม 
  
  ขั้นตอนการขออนุญาตไว้ผมยาว 
   1. ขอแบบค าร้องขออนุญาตไว้ผมยาวทีส่ านักงานกิจการนักเรียน 

  2. กรอกรายระเอียดแบบค าร้อง พร้อมแนบรูปถ่ายที่เป็นชุดนักเรียนตาม
แบบฟอร์มของโรงเรียน ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ใช้ลวดเสียบกระดาษหรือคลิป
หนีบ ไม่ต้องติดกาว) 

  3. น าแบบค าร้องส่งที่ส านักงานกิจการนักเรยีน 
  4. รอรับบัตรขออนุญาตไว้ผมยาว 
หมายเหต ุให้นักเรียนเก็บรกัษาบัตรขออนุญาตไว้ผมยาวเป็นอย่างดี หากท าหาย

นักเรียนจะถกูตัดคะแนนความประพฤติ 
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8. การขอใบรับรองความประพฤต ิ
 นักเรียนที่จะขอใบรับรองความประพฤตจิะต้องไม่มีคะแนนความประพฤติติดลบโดย
เด็ดขาด ซ่ึงสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 

1. ส ารวจคะแนนความประพฤติของตนเอง 
2. เขียนค าร้องขอใบรับรองความประพฤติ รับได้ที่ส านักงานกิจการนักเรียน 
3. แนบรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป โดยใช้ลวดเสียบกระดาษหรอืคลิปด า 

(รูปถ่ายต้องถา่ยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
4. ส่งเอกสารหลักฐานที่ส านักงานกิจการนักเรียน 
5. รอรับใบรับรองความประพฤติซ่ึงจะได้ไม่เกิน 3 – 5 วัน 
6. ขอใบรับรองความประพฤติต้องขอลว่งหน้ากอ่นจะใช้จริงอยา่งน้อย 3 – 5 วนั และ

ต้องมาติดต่อในเวลาราชการเท่านั้น จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
 

9. การตดิต่อประสานงานต่างๆ โดยใช้โทรศัพท ์
 หลายคร้ังที่นักเรียนหรือผู้ปกครองติดต่อประสานงานต่างๆ ในโทรศัพท ์ครูหรือ
เจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์ไม่สามารถจับใจความประเด็นการส่ือสารได้  อันเน่ืองมาจากนักเรียน
หรือผู้ปกครองบางท่านเรียบเรียงค าหรอืประโยคไม่ถูกตอ้งท าให้มีการติดต่อสื่อสารที่ผิดพลาด 
งานกิจการนักเรียนจึงขออนญุาตเสนอแนวทางบทสนทนาโดยใช้โทรศัพท์  ดังนี้ 
 1.ทักทาย  สวัสดีครับ/ค่ะ  
 2.กรณีเป็นนักเรียนให้แนะน าชื่อ ชั้นที่เรียน  หากกรณีเป็นผู้ปกครองให้แนะน าชื่อ เป็น
ผู้ปกครองของ เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว ชั้นเรียน เช่น เด็กชายเอ  ทองดี 
 3.ขอติดตอ่เร่ืองอะไร  และเพื่ออะไร  เช่น ต้องการติดต่อขอใบรับรองความประพฤติ 
เพื่อใช้สมัครทุนการศึกษา ต้องท าอยา่งไรบ้างค่ะ/ครับ 
 4.สอบถามรายละเอียดต่างๆ บางคร้ังครูหรือเจ้าหน้าทีอ่าจนัดหมายวันเวลาดว้ย 
 5.เมื่อสนทนาเสร็จ ก็ต้องแสดงความขอบคุณ เช่น ขอบคุณครับ/ค่ะ 

ตัวอย่างบทสนทนา 
 เด็กชายเอ :  สวัสดีครับ   
 เจ้าหน้าที ่ :  สวัสดีค่ะ 
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เด็กชายเอ : ผมชื่อเด็กชายเอ  ทองดี  นกัเรียนชั้น ม.2/1 ครับ ผมต้องการสอบถามการ
ขอใบรับรองความประพฤติ  เพราะต้องการไปสมัครชิงทุนครับ ไม่ทราบควรด าเนินการอยา่งไร
ครับ 

เจ้าหน้าที ่:  การขอใบรับรองความประพฤติต้องติดต่อเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียนค่ะ  
เห็นว่าต้องมีการเขียนใบค าร้องขอใบรับรอง พร้อมรูปถ่าย 1 รูปแนบมาดว้ย อยา่งไรก็ให้ติดต่อ
งานกิจการนักเรียนนะค่ะ 

เด็กชายเอ : ครับ ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ 
เจ้าหน้าที ่: สวัสดีค่ะ 

  

รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 

ประจ าปีการศึกษา  1/2561 

ท่ี ชื่อ – สกุล เบอร์โทร ต าแหน่ง/กลุ่มสาระฯ หมายเหตุ 

1 นายสุทัศน์  วังกะธาตุ 087-227-9832 ผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

2 นายอภิเษก  บัวชุม 098-3431590     

3 นายวชิระ  พลพิทักษ์ 094-3822456     

4 นางชเนรินทร์  ศรีหาเศษ 099-562-9273 วิทยาศาสตร์   

5 นายพัชฎา  เช้ือสิงห์ 091-062-5299     

6 นางจินตนา  สุมาทัย 087-237-6870     

7 นางสาวจ าลอง  ศรีมงคุณ 083-350-3156 
  

  

8 นางพรรณนิภา  เช้ือสิงห ์ 088-572-4698 
  

  

9 นางศิริขวัญ  สมนึก 096-897-1433     

10 นางระพีพร  พลเห้ียมหาญ 086-634-6700     

11 นายแมนชัย  สมนึก 087-374-9145     

12 นางสาวศศิธร  ต้นสวรรค์ 082-316-4001     

13 นางพชรวรรณ  มาฎารักษ์ 
091-0570-875 

    

14 นางเกตุวดี  ยะสะกะ 095-670-4429     

15 นางพัชรีรัตน์  โวเบ้า 088-560-8429     

16 นายสาธิต  รัตนมาลี 098-949-0-949     

17 นางไฝค า  เผือดผุด 088-573-2443     
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ท่ี ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ ต าแหน่ง/กลุ่มสาระฯ หมายเหตุ 

18 นางสาวจันทิมา  มีลา 082-123-9628     

19 นายวีรวัฒน์  บุปผาช่ืน 086-238-7924     

20 นางสาวสุคนทิพย์  พรหมนิล 086-225-4779     

21 นางกนิษฐา  แสวงสาย 087-225-2848     

22 นายบวรศักด์ิ  โวเบ้า 084-710-8658     

23 นางสาวปนัดดา  โชติจ าลอง 096-631-4955     

24 นายอเล็กซานเดอร์ หล้ามุงคุณ 081-056-4154     

25 นายวิเชียร  แก้วมณีชัย 088-552-2584     

26 นางสาวศิริสุดา  แก้วมณีชัย 085-743-4491     

27 นางสาวเนตรชนก  มนุราช 081-053-6598     

28 นายปริญญา  ไชโย 06-2265-0069 คณิตศาสตร์   

29 นางสาวสุรางค์  ทุ่นศิริ 086-241-9365     

30 นางไข่มุก  พรมดี 080-316-9647     

31 นางสุภาพร  แสงสว่าง 098-465-1378     

32 นางสาวพรรณทิพย์  บัวชุม 081-262-7560     

30 นางเกศินี  เช้ือเอี่ยมพันธุ์ 088-281-3809     

31 นางนลินภัสร์  ทองโสภณ 082-855-6318     

32 นางสาวปริศนา  นิลมาตร 086-229-0514     

33 นางสาวพิชญา  โกพลรัตน์ 089-419-7980     

34 นางวรีพร  บุพศิริ 087-229-1921     

35 นายณรงค์ชัย  ธงยศ 089-619-0761     

36 นางดาวิกา  อนุพันธ ์ 099-914-7415     

37 นางสาวสัตตบุษย์  ตะวังทัน 086-954-6955     

38 นางสาวณัฏฐณิชา  โคทังคะ 088-335-5605     

39 นางสาวพัชรพร  เช้ือดวงผุย 089-278-4471     

40 นางสาวณัฐณิชา  ศิรินุมาศ 089-941-0458     

41 นายวรธน  เอกทินวัฒน ์ 086-854-5254     

42 นางวาสนา  ภาคนาม 081-872-2736     
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ท่ี ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ ต าแหน่ง/กลุ่มสาระฯ หมายเหตุ 

43 นางสุญาณี  วงษ์ชาชม 085-855-5426 ภาษาไทย   

44 นางสาวลักขณา  บ ารุงตา 081-149-1681     

45 นางวัลภา  เวชรังษี  ณ  ระนอง 094-530-6782     

46 นายเทพพิทักษ์  เช้ือดวงผุย 096-353-0126     

47 นางสาวนิภาพร  เหมืองทอง 091-060-4083     

48 นางสาวปัทมาวรรณ  พรมสนธิ 090-379-4739     

49 นางสาวกมลชนก  บุญทอง 098-206-7487     

50 นางสาวสมฤทัย  จิตะโคตร 096-783-6234     

51 นางชัชฎาภรณ์  วิโย 085-680-8417 สังคมศึกษา ฯ   

52 นายเฉลิมพล  แก้วสามสี 081-117-7839     

53 นายถนอม  ค าจันทร์ 081-749-7744     

54 นางเนตรนภา  ช่ืนตา 095-193-6208     

55 นางทิพย์วรรณ  ศรีพรหม 088-563-7585     

56 นางวิภาวี  ก าลังผล 061-282-6307     

57 นางเด่นอุดร  กัตติยบุตร 080-415-6990     

58 นางฤดีภรณ์  อินทรเทศ 085-745-6984     

59 นายพัฒนา  เทพสุรินทร์ 
095-658-6559     

60 นายภูมิสิทธิศักดิ์  ยะสะกะ 098-585-8650     

61 นางสาวดวงใจ  ไพโรจน์วราการ 087-355-0331     

62 นางสาวเนตรชนก  สารทอง 089-275-7757     

63 นางจิตตรา  สอนดา 095-663-6998 ภาษาต่างประเทศ   

64 นางสายยล  แสนรังค์ 096-639-8039     

65 นางอนิสชัย  ฉวีวงค์ 085-928-8594     

66 นางกรรณิกา  คณานันท์ 091-867-8789     

67 นางรุ่งทิพย์  หงษาวงษ ์ 093-493-1696     

68 นางจิรวรรณ  สุทธิเภท 081-592-9426     

69 นางวรรณภา  นันทสุธา 081-263-9530     

70 นางอัมภวรรณ์  อักษรศักดิ ์ 083-151-3186     
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ท่ี ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ ต าแหน่ง/กลุ่มสาระฯ หมายเหตุ 

71 นายอภิศักดิ์  อินทร์ตา 084-576-5753     

72 นางสาวชมพูนุท  โสลันดา 097-949-9562     

73 นางสาวอาภากร  ตรีศรี 087-234-7280     

74 นางสาวเสาวณี    พรหมนิล 089-278-5220     

75 นางสาวชุติมา  พิศงาม 080-742-2085     

76 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 084-792-1584     

77 นางสาวญาณินีทิพพ์  ฉวีวงค์ 093-327-9791     

78 นายธีระพงษ์  บุตรดี 085-456-7501     

79 นางสาวศิรินารถ  แสนค า 093-379-9008     

80 นายปริญญา  ลีหา 090-842-7595     

81 นางชลาลัย  ศรีรัตน์ 081-058-7322     

82 นางสาวปุณยนุช  ชูเสน 086-450-9155     

83 นายสุทิวัสพงศ์  ฉวีวงค์ 086-221-2922 การงานอาชีพ ฯ   

84 นางสาววิจิตรา  นาดี 089-574-7666 
    

85 นายประวิทย์  กัณณีย์ 081-053-2233 
    

86 นางเอื้องจิตร  จันทร์กล่ า 090-841-3959 
    

87 นายพงษ์ศักดิ์  มหาพันธ์ 085-647-8288     

88 นายมโหฬาร  ทะยานยุทธ 085-001-9333 
    

89 นายวรวุฒิ  ศรีมะโรง 096-176-7950     

90 นางสาวเบญจพร  แก้วมณีชัย 093-321-7428     

91 นายชลนธี  บัวชุม 06-1145-8576 สุขศึกษาฯ   

92 นายนรัตน์  เนตรวงศ์ 085-461-0486     

93 นายบัญชา  เชียรรัมย์ 083-281-0566     

94 นายวิศวะ  นันชะนะ 085-454-3830     

95 นางศุทธินี  หล้ามุงคุณ 089-573-1213 ศิลปะ   

96 นายสมชาย  อินธิชัย 081-060-8689     

97 ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์ 089-710-9690     

98 นางจุรีมาศ  แก้วมณีชัย 088-735-9174     
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ท่ี ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ ต าแหน่ง/กลุ่มสาระฯ หมายเหตุ 

99 นายปริวัตร พลเย่ียม 093-098-5639     

100 นายพิชัย  วิโย 089-030-0352     

101 นางสาวอมรรัตน์  ลอลิเลิศ 091-691-9645 พนักงานราชการ   

102 นายปุรเชษฐ์  วงค์จันทะ 091-867-1728     

103 นายสันติ  แก้วมณีชัย 091-063-0115     

104 นางสาวดวงสุรีย์  มาตรศรี 090-357-0346     

105 นางภัคเพียรรัตน์  แก้วมณีชัย 091-060-2886     

106 นางสาวอังค์วรา  ไชยมาตย์ 093-871-3791     

107 นางสาวนวพร  ขันทะชา 089-0443824 เจ้าหน้าที่ธุรการ   

108 นายทศพล  ไกยะลุน 062-995-1572  ครูพิเศษ   

109 นายธนภณ  อัตถสาร 084-825-9033     

110 นางสาวมาลินี  จอมค าสิงห์ 084-391-8094     

111 นางพิชญธิดา  สารทอง 090-454-8747     

112 นางสาวสิรินุช  ต้นสวรรค์ 
087-227-8672   

  

113 นางสาวสิริมา  ชมเชย 
093-295-9424   

  

114 นางสาวดารัตน์  ขันอาสา 
085-742-4826   

  

115 นางสาวกฤตนันท์  สิงห์คะ 
098-819-2926   

  

116 นายธิวัฒน์  ต้ังสกุล 
085-683-2132   

  

117 Mr. Shoichi  Niwa 
    

  

118 Mr.Jessryl Dave Fabila Rada 
    

  

119 Mr.Ruben Bisnar Castos       

120 Mr.Pavlos Paul Georgakis       

121 นายชยุต  ศรีหาเศษ 087-642-4009 ลูกจ้างประจ า   

122 นายพิพัฒน์  วรติยะ 084-790-6839     

123 นายแดงน้อย  จันทร์ชู 087-949-2810     

124 นางอุบล  กรรัตน์  087-217-4456 ลูกจ้างชั่วคราว   

125 นางทองใส  นามวุฒิ 080-744-8414     

126 นายวิพัก  โกพลรัตน์ 080-758-0608     
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ท่ี ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ ต าแหน่ง/กลุ่มสาระฯ หมายเหตุ 

127 นายสายันต์  ต้นสวรรค์ 083-053-1276     

128 นายพิเนต  เตโช 080-166-1964     

129 นายสมเกียรติ  หงษาวงษ์ 087-949-8821     

130 นางปล้ืมจิตร  แผ่นสิงห์ 089-573-4475 
  

  

131 นายสุรศักดิ์  พรมนิล 086-201-9151 
  

  

132 นายนิพัทร  เพชรรัตน์ 087-842-1881 
  

  

133 นายสุวิทย์  สุวรรณศรี 098-639-2708 
  

  

134 นางน้ าทิพย์  อินาลา 086-068-9492 
  

  

 



 




