ระเบียบโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
ว่าด้วยคะแนนความประพฤตินกั เรียน พ.ศ. 2556
เพื่อการควบคุมดูแลแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน มีหลักเกณฑ์ในการดาเนินอย่างเป็นขั้นตอน สามารถปฏิบัติได้เป็นแบบเดียวกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้คะแนนความประพฤติเป็นเกณฑ์การพิจารณาดาเนินการลงโทษ หรือแก้ไขความประพฤตินักเรียนที่ไม่
เหมาะสมตลอดจนเป็นกาลังใจให้แก่นักเรียนที่ประพฤติดีประพฤติชอบ จึงวางระเบียบว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียนไว้ดงั นี้
1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2556”
2. ในระเบียบนี้ คาว่า “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
คาว่า “ครู” หมายถึง ครูปจั จุบันของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
คาว่า “ผู้อานวยการโรงเรียน“ หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
คาว่า “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
คาว่า “คะแนน” หมายถึง คะแนนความประพฤติของนักเรียน
3. กาหนดให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนนทันทีที่เข้าเป็นนักเรียน และนักเรียนทุกคนต้องรักษา
คะแนนนี้ไว้ไม่ให้ถูกตัดเกิน 80 คะแนน จนกว่าจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วแต่กรณี
4. นักเรียนจะถูกตัดคะแนนตามระเบียบนี้ เมื่อกระทาการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบแบบแผนและข้อบังคับของโรงเรียน
5. ครูทุกคนมีสิทธิ์ “เสนอคะแนน” ตามความเหมาะสมของความดีของนักเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
6. ครูทุกคนมีสิทธิ์ “ตัดคะแนน” ตามความเหมาะสมของความผิดของนักเรียนตามระเบียบนี้โดยเมือ่ รวมคะแนนแต่ละครั้ง
แล้วไม่เกินเกณฑ์ต่อไปนี้
6.1 ครูทุกคนมีสิทธิ์ตัดคะแนนได้ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน
6.2 หัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ หัวหน้างานกลุ่มบริหารทัว่ ไป หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสิทธิ์ตัดคะแนนนักเรียน
คนใดคนหนึง่ ได้ครัง้ ละไม่เกิน 10 คะแนน
6.3 ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มีสิทธิ์ตัดคะแนนนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ได้ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน
6.4 รองผู้อานวยการโรงเรียนมีสิทธิ์ตัดคะแนนนักเรียนคนใดคนหนึ่งได้ ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน
6.5 การตัดคะแนนเกิน 30 คะแนน ให้เป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พิจารณาคะแนนความประพฤติในข้อ 8
7. การตัดคะแนนตามข้อ 6.1 - 6.5 จะมีผลเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากรองผู้อานวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
8. ให้คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนพิจารณาคะแนนความประพฤติประกอบด้วย
8.1 รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานกรรมการ
8.2 ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นรองประธาน
8.3 หัวหน้าระดับทุกระดับ เป็นกรรมการ
8.4 คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
9. นักเรียนจะถูกพิจารณาโทษ เมือ่ รวมคะแนนที่ถูกตัดเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
9.1 50 คะแนน เชิญผูป้ กครองมารับทราบและขอความร่วมมือควบคุมดูแลแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
9.2 60 คะแนน เชิญผูป้ กครองมาทาสัญญาความประพฤติ ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
9.3 70 คะแนน เชิญผูป้ กครองมาทาทัณฑ์บน ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
9.4 หลังจากลงโทษทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หากนักเรียนกระทาผิดอีก ไม่ว่าจะเป็นความผิดใด ให้เชิญ
ผู้ปกครองมารับทราบทุกครั้ง และอาจพิจารณาให้ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้อีกครัง้ หนึ่ง
9.5 เมื่อรวมที่ถูกตัดคะแนนเกิน 80 คะแนน ถ้านักเรียนมีความผิดอีก ไม่ว่าจะเป็นความผิดใด ให้เชิญผูป้ กครองมาร่วม
แก้ปัญหาและให้นักเรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน
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9.6 เมื่อคะแนนที่ถูกตัดเกิน 100 คะแนน ไม่ว่าความผิดครั้งสุดท้ายจะเป็นอะไร หรือจะเป็นกรณีใดๆ หรือแม้แต่จะไม่เคยถูก
ลงโทษใดๆ ก็ตามให้เชิญผูป้ กครองมาร่วมแก้ไขปัญหาและเปลี่ยนบรรยากาศ การเรียนและบันทึกในทะเบียนหรือหลักฐานของ
โรงเรียนว่า “มีความประพฤติไม่เรียบร้อย” หรือ “ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 100 คะแนน”
9.7 สาหรับนักเรียนชั้น ม.3 ทีถ่ ูกตัดคะแนนตั้งแต่ 50 คะแนนขึน้ ไป หรือถูกลงโทษทาทัณฑ์บน โรงเรียนจะตัดสิทธิ์ในการ
พิจารณาเข้าเรียนในชั้น ม.4
9.8 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 60 คะแนนขึน้ ไป โรงเรียนจะไม่ออกใบรับรอง ความประพฤติให้
10. ผู้อานวยการโรงเรียนมีสิทธิ์ยบั ยั้ง ลด เพิ่ม การตัดคะแนน การลงโทษทุกประเภท ทุกกรณีตามที่เห็นสมควร
11. โรงเรียนมอบหมายการลงโทษนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548
ตามความเหมาะสมดังนี้
11.1 มอบหมายให้ครูทุกคนว่ากล่าวตักเตือนหรือตัดคะแนนด้วยก็ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบนี้ โดยประสานงานกับ
ครูทปี่ รึกษาและหัวหน้าระดับ เชิญผู้ปกครองร่วมกันแก้ไขปัญหา
11.2 มอบหมายให้รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ลงโทษนักเรียนโดยทาทัณฑ์บนหรือ ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียน
11.3 การลงโทษให้ทากิจกรรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ให้รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หรือคณะกรรรมการกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียนเสนอโรงเรียนเพื่อขอความเห็นชอบก่อน
12. เกณฑ์การตัดคะแนน
กรณีความผิด
1. การแต่งกาย
1.1 ทรงผมผิดระเบียบแก้ไขได้โดยเร็ว
1.2 ทรงผมผิดระเบียบแก้ไขไม่ได้โดยเร็ว
(ดัด,โกรก,ซอย,ย้อม,โกน,หวีรอง,ถัก
รองหวีทั้งหัว )
1.3 ไว้หนวดเครา จอน แก้ไขได้ทันที
1.4 เสื้อ กางเกง กระโปรง เข็มขัด ถุงเท้า
รองเท้า คอซองผิดระเบียบ
1.5 มีหรือใช้เครื่องประดับมีค่าหรือไม่
เหมาะสมต่อการเป็นนักเรียน
1.6 มีหรือใช้เครื่องสาอางค์เสริมแต่ง
1.7 ไว้เล็บยาว เคลือบเล็บ ทาสีเล็บ
1.8 ที่คาดผม โบว์สีห้ามใช้ ยกเว้น
(สีดา,สีน้าตาล,สีกรมท่า)
1.9 กิ๊บสีห้ามใช้ ยกเว้น (สีดา,สีน้าตาล,
สีกรมท่า)
1.10 สวมหมวก

ไม่เกิน (คะแนน/ครั้ง)

หมายเหตุ

5
20

ให้โอกาสแก้ไขไม่เกิน 3 วัน
รายงานตัวเป็นประจา

5
5

ให้โอกาสแก้ไขไม่เกิน 1 วัน
ให้โอกาสแก้ไขไม่เกิน 1 วัน

5

ยึดและเชิญผู้ปกครองมารับ
ด้วยตนเอง
ยึดและเชิญผู้ปกครองมารับ
ด้วยตนเอง
ให้แก้ไขทันที
ให้แก้ไขทันที

5
5
5
5
5

ยึดและเชิญผู้ปกครองมารับ
ด้วยตนเอง
ยึดและเชิญผู้ปกครองมารับ
ด้วยตนเองภายใน 7 วัน
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1.11 สวมแว่นตาที่มิใช่แว่นสายตาหรือกรอบสี
ฉูดฉาด
1.12 ใช้นาฬิกาสีฉูดฉาดหรือกรอบสีหรือมีราคา
สูงเกินไป
1.13 สวมชุดพลศึกษาในวันที่ไม่มีการ
เรียนพลศึกษา
1.14 เจาะ ใส่ตุ้มหู ผิดระเบียบหรือเจาะอวัยวะอื่น
ตามแฟชั่น
1.15 สัก เขียนลาย ติดสติกเกอร์ตามอวัยวะต่างๆ
1.16 นักเรียนหญิงไม่สวมเสื้อซับใน
1.17 สวมเสื้อซับในสีฉูดฉาดหรือมีลวดลาย
2. การเรียนและการร่วมกิจกรรมในโรงเรียน
2.1 มาเรียนสายติดต่อกัน 3 ครั้ง
2.2 เข้าเรียน/เข้าแถว/เข้าประชุมช้ากว่าที่
โรงเรียนกาหนด
2.3 หนีโรงเรียน/หนีแถว/หนีประชุม/ไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกาหนดให้
2.4 รบกวนผู้อื่นขณะมีการเรียน หรือไม่สนใจ
การเรียนหรือทากิจกรรมอื่น
2.5 ไม่นากระเป๋านักเรียนมาโรงเรียน
2.6 ใช้กระเป๋านักเรียนผิดระเบียบ
2.7 ไม่มีสมุดแบบเรียนหรืออุปกรณ์การเรียน
2.8 ไม่ทาการบ้านหรือไม่ส่งงานครู
2.9 ไม่ไปรายงานตัวตามที่ครู หรือฝ่าฝืน
คาสั่งครู
2.10 ไม่ส่งใบลา
2.11 ทุจริตในการสอบ
3. พฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมก้าวร้าว
3.1 กระทาอนาจาร แสดงอาการของความ
พอใจทางเพศ เช่น โอบกอด จับมือ
ถือแขน
3.2 ชายหญิงอยู่ในที่ลับตาสองต่อสอง
4. พฤติกรรมก้าวร้าว ทะเลาะวิวาท
4.1 กลั่นแกล้ง ล้อเลียนผู้อื่น
4.2 กล่าวคาหยาบคาย ส่อเสียด ด่าทอ
เหน็บแนม

ไม่เกิน (คะแนน/ครั้ง)
5
5
5
20

หมายเหตุ
ยึดและเชิญผู้ปกครองมารับ
ด้วยตนเองภายใน 7 วัน
ยึดและเชิญผู้ปกครองมารับ
ด้วยตนเองภายใน 7 วัน
แก้ไขตามกรณี

5
10

เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข
ตามกรณี
เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข
ตามกรณี
อบรมแก้ไขตามกรณี
อบรมแก้ไขตามกรณี

5
5

เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข
เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข

20

เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข

5

เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข

10
10
10
5
10

เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข
เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข
เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข
เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข
เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข

5
10

เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข
เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข

20

พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง

10

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ
และหาทางแก้ไข

10

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ
และหาทางแก้ไข
เชิญผู้ปกครองมารับทราบ
และหาทางแก้ไข

20

10
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4.3 หมิ่นประมาทใส่ร้ายผู้อื่น

ไม่เกิน (คะแนน/ครั้ง)
10

4.4 ก้าวร้าวต่อผู้อื่นหรือบุพการีผู้อื่นด้วยกิริยา
ท่าทางวาจาไม่สุภาพหรือด้วย
ลายลักษณ์อักษร
4.5 ก้าวร้าวต่อครู กระด้างกระเดื่อง
4.6 ทะเลาะวิวาท ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือ
ยุยงส่งเสริมให้ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
หรือ ทะเลาะวิวาทเป็นกลุ่ม
4.7 พกอาวุธ หรือเจตนาใช้วัสดุอื่นเป็น
อาวุธ
4.8 ทาร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือ
มีบาดแผล
5. อบายมุขต่างๆ
5.1 เข้าไปในแหล่งอบายมุขหรือสถานที่
ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
5.2 สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ จัดซื้อ จัดหา
5.3 ดื่มสุราหรือของมึนเมา
5.4 เสพหรือจาหน่ายสิ่งเสพติด
5.5 เล่นหรือมีอุปกรณ์การพนันทุกชนิด
6. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
6.1 นาเครื่องวิทยุ เครื่องเล่นเกม โทรศัพท์
มาโรงเรียน
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6.2 ลักทรัพย์ ฉ้อโกง กรรโชกทรัพย์
6.3 นารถยนต์มาโรงเรียน รถจักรยานยนต์
หรือรถจักรยานมาโรงเรียนโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
6.4 เปิดไฟ เปิดพัดลม เปิดน้าทิ้งไว้โดยไม่มี
เหตุผลอันควร
6.5 ขีดเขียน พ่นสีต่างๆ หรือทาให้ทรัพย์สิน
ของผู้อื่นได้รับความเสียหาย
6.6 ใช้โทรศัพท์สาธารณะในโรงเรียนไม่ถูก
กาลเทศะ
6.7 การนาเงินจานวนมากมาโรงเรียนโดย
ไม่มีเหตุผลอันควร
6.8 ประมาทเลินเล่อ ไม่ระมัดระวัง
วางอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบ
6.9 เล่นกีฬาในที่ห้ามเล่น

หมายเหตุ
เชิญผู้ปกครองมารับทราบ
และหาทางแก้ไข
เชิญผู้ปกครองมารับทราบ
และหาทางแก้ไข

20
20

พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง

30

พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง

30

พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง

20

พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง

20
20
30
15

พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง

15

30
15

พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
ยึดและเชิญผู้ปกครอง รับ
คืนภายใน 7 วัน
พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง

5

แก้ไขตามกรณี

15
10

ชดใช้ค่าเสียหาย และ
พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
แก้ไขตามกรณี

10

แก้ไขตามกรณี

5

แก้ไขตามกรณี

5

แก้ไขตามกรณี

5

กรณีความผิด
7. การรักษาความสะอาด
7.1
7.2
7.3
7.4

สั่งน้ามูก ถ่มน้าลายไม่เป็นที่
ทิ้งขยะไม่เป็นที่
ไม่ทาเวรรักษาความสะอาดห้องเรียน
นาอาหาร อุปกรณ์การรับประทาน
อาหาร ออกจากบริเวณโรงอาหาร
เดินรับประทานอาหาร รับประทาน
อาหารในเวลาเรียน
8. ความปลอดภัย
8.1 การข้ามถนนหน้าโรงเรียน
8.2 การนาพาบุคคลภายนอกเข้ามาโรงเรียนโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
9. เอกสารและความผิดอื่นๆ
9.1 ไม่พกบัตรประจาตัวนักเรียน
9.2 ปลอมลายมือชื่อผู้ปกครอง
9.3 แก้ไขเอกสารของโรงเรียนของผู้ปกครอง
หรือบุคคลอื่นหรือทาเอกสารปลอม
9.4 นาบุคคลอื่นแอบอ้างเป็นผู้ปกครอง
9.5 กล่าวเท็จ ให้การเท็จ
9.6 นาเอกสารของโรงเรียนไปใช้ภายใน
โรงเรียนหรือไม่เป็นไปตามที่โรงเรียน
มอบหมาย ไม่นาหนังสือเชิญไปให้
ผู้ปกครองตามที่ได้รับมอบหมาย
9.7 ประพฤติตนนอกโรงเรียนโดยแต่ง
เครื่องแบบนักเรียนหรือประกาศตนเป็น
นักเรียนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมหรือ
กระทาการอันทาให้โรงเรียนเสื่อมเสีย

ไม่เกิน (คะแนน/ครั้ง)

หมายเหตุ

10
10
5
5

แก้ไขตามกรณี
แก้ไขตามกรณี
แก้ไขตามกรณี
แก้ไขตามกรณี

5
20

แก้ไขตามกรณี
เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข

5
15
15

เชิญผู้ปกครองร่วมแก้ไข
พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง

20
10
10

พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง
พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง

20

พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง

หมายเหตุ โทษขั้นสูง
1. ทาทัณฑ์บน
2. การทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

13. การเพิ่มคะแนนความประพฤติดี และประพฤติชอบดังต่อไปนี้
13.1 แต่งกายถูกต้องเรียบร้อย และประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนโดยสม่าเสมอตลอดภาคเรียนจนเป็นแบบอย่างได้
13.2 ได้รับรางวัลจากการประกวด การแข่งขัน หรือกิจกรรมระหว่างโรงเรียนระดับชาติประเภทต่างๆ
13.3 เก็บเงินหรือสิ่งของมีค่าของผู้อื่นได้และนาส่งคืน
13.4 หารายได้พิเศษจุนเจือ ช่วยเหลือครอบครัวเป็นประจา จนถือว่าเป็นแบบอย่างได้
13.5 เป็นนักเรียนผูน้ าและปฏิบัติหน้าที่สม่าเสมอไม่มีข้อบกพร่อง

6
13.6 เป็นกรรมการนักเรียนและปฏิบัตหิ น้าที่สม่าเสมอโดยไม่มีข้อบกพร่อง
13.7 เป็นผู้ช่วยสารวัตรนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่สม่าเสมอโดยไม่มีข้อบกพร่อง
13.8 แจ้งเหตุหรือแจ้งข่าวให้ครูทราบจนเป็นผลดีต่อการปกครองนักเรียน
13.9 เต็มใจช่วยเหลืองานโรงเรียน หรือช่วยครูทางานโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
13.10 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นประจักษ์
13.11 เป็นผู้มคี วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์
13.12 เป็นผู้มคี วามขยันหมั่นเพียรทางการเรียนและกิจกรรม
13.13 เป็นผู้มคี วามประพฤติดีและชักจูงเพื่อนมิให้มั่วสุมกับอบายมุข
13.14 บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ
13.15 เป็นผู้มคี วามอ่อนน้อมถ่อมตน จรรยามารยาทงดงาม
13.16 ชักจูงเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนการทาความดีความชอบตามข้อ 13 นี้ต้องมีหลักฐาน
ชัดเจนหรือผู้รบั รองที่เชื่อถือได้ ประกอบการเสนอขอเพิ่มเติม
14. ครูทุกคนมีสิทธิ์เสนอเพิ่มคะแนนได้ไม่เกินครั้งละ 10 คะแนน ให้นักเรียนโดยเสนอ ต่อหัวหน้าระดับ เพื่อเสนอต่อ
รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และนักเรียนผู้นั้นจะได้คะแนนเพิ่มเมื่อผู้อานวยการโรงเรียนเห็นชอบแล้ว
15. คะแนนทีน่ ักเรียนได้เพิ่มไม่สามารถนาไปหักล้างคะแนนที่ถกู ตัด แต่นาไปเป็นเหตุในการขอลดโทษได้ตามสมควรแก่กรณี
16. ผู้ที่ได้คะแนนเพิ่มจะได้รบั การยกย่อง ชมเชยด้วยวิธีการอื่นๆ อีก ตามที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนผูน้ ั้น
17. ให้ยกเลิกระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดของโรงเรียนที่ขดั ต่อระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
18. ให้รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รักษาให้เป็นตามระเบียบนี้
19. ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

(นายนฤนาท ผ่องศรีนวล)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

