สั ญญาของผู้ปกครองนักเรี ยนทีใ่ ห้ ไว้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านเตรียม
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เขียนที่โรงเรี ยนบ้านเตรี ยม
วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว).........................................................นามสกุล............................................
เป็ นผูป้ กครองของ (ด.ญ.,ด.ช.,น.ส.,นาย) ......................................................นามสกุล............................................
นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านเตรี ยม ชั้น …................................ขอให้สญ
ั ญาแก่ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านเตรี ยมว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบ
และยินดีปฏิบตั ิตามมาตรการต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าจะเป็ นผูป้ กครอง ควบคุมดูแล อบรมสัง่ สอน และตักเตือนให้นกั เรี ยนในความปกครอง
ของข้าพเจ้าได้ประพฤติ ปฏิบตั ิตนถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและวินยั ของโรงเรี ยน
2. ข้าพเจ้ายินดีจะมาร่ วมประชุมผูป้ กครอง เพื่อรับทราบและเสนอแนะแนวทางการอบรมบ่มนิ สยั
ตามกาหนดเวลาที่โรงเรี ยนนัดหมายในทุกครั้ง ตลอดเวลาที่นกั เรี ยนในความปกครองของข้าพเจ้ายังเรี ยนอยูใ่ น
โรงเรี ยนบ้านเตรี ยม
3. ข้าพเจ้าขอให้ความร่ วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยนในความปกครองของข้าพเจ้า
โดยข้าพเจ้าจะไปพบครู -อาจารย์ของโรงเรี ยนบ้านเตรี ยมทุกครั้งตามกาหนดที่โรงเรี ยนเชิญให้พบ
4. ข้าพเจ้าเต็มใจที่โรงเรี ยนจะให้ผลการเรี ยน “มผ.” แก่นกั เรี ยนในความปกครองของข้าพเจ้า
เมื่อไม่เข้าร่ วมกิจกรรมประเภทบังคับที่โรงเรี ยนได้กาหนดไว้และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว
5. ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรี ยนจาหน่ายนักเรี ยนออกจากโรงเรี ยนได้เมื่อสิ้ นปี การศึกษาหรื อ
สิ้ นภาคเรี ยนใดภาคเรี ยนหนึ่ง ถ้านักเรี ยนในความปกครองของข้าพเจ้าได้ประพฤติดงั นี้
5.1 ไม่เข้าเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่งจนเป็ นเหตุให้ไม่มีสิทธิ์ สอบ (มส.) ซึ่ งทางโรงเรี ยนได้เชิญ
ผูป้ กครองนักเรี ยนและตัวนักเรี ยนมารับทราบ และเปิ ดโอกาสให้แก้ไขตนเองในภาคเรี ยนถัดมาแต่ยงั คงไม่เข้า
เรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ง จนเป็ นเหตุให้ไม่มีสิทธิ์ สอบ (มส.) ในภาคเรี ยนถัดไปอีก
5.2 ไม่ส่งงานที่อาจารย์ผสู ้ อนมอบหมายตามกาหนด จนเป็ นเหตุทาให้ติด “ร” โรงเรี ยน
ได้เชิญผูป้ กครองและนักเรี ยนมารับทราบ และเปิ ดโอกาสให้แก้ไขตนเองในภาคเรี ยนถัดมา แต่ยงั คงความประพฤติ
เช่นเดิม และเป็ นเหตุให้ติด “ร” ในวิชาใดวิชาหนึ่งในภาคเรี ยนถัดมาอีก
5.3 ไม่ทาการสอบแก้ตวั รายวิชาที่สอบตกตามกาหนดเวลา หรื อเปิ ดโอกาสที่โรงเรี ยนเปิ ดให้สอบ
แก้ตวั ทั้งสองครั้งติดต่อกัน 2 ภาคเรี ยน เว้นแต่รายวิชาเลือกที่นกั เรี ยนต้องการเปลี่ยนใหม่หรื อไม่นบั เข้าแผนการเรี ยน
ซึ่ งจะต้องแจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมื่อวันเปิ ดให้สอบแก้ตวั ครั้งที่ 1
5.4 ไม่เข้าเรี ยน หลบหนีชวั่ โมงเรี ยน และหลบหนีโรงเรี ยนบ่อยครั้งโดยที่โรงเรี ยนได้เคยอบรม
ว่ากล่าวตักเตือน และทาทัณฑ์บนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้แล้ว โรงเรี ยนได้เชิญผูป้ กครองและนักเรี ยนมารับทราบ
และให้โอกาสแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่แต่ยงั คงความประพฤติเช่นเดิมอีก
5.5 ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรี ยนหรื อระเบียบข้อบังคับของโรงเรี ยนซึ่ งครู -อาจารย์
ได้ตรวจพบ และว่ากล่าวตักเตือนให้ปรับปรุ งแก้ไข โดยมีบนั ทึกไว้เป็ นลายลักษณ์ถึง 3 ครั้ง โรงเรี ยนได้เชิญผูป้ กครองและนักเรี ยน
มารับทราบและให้โอกาสแก้ไขให้ถกู ต้องแต่กย็ งั คงความประพฤติเช่นเดิม

6. ข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจให้โรงเรี ยนจาหน่ายนักเรี ยนออกจากโรงเรี ยนได้ตลอดเวลาถ้านักเรี ยน
ในความปกครองของข้าพเจ้าประพฤติ ดังนี้
6.1 ไม่เคารพเชื่อฟังครู -อาจารย์โดยใช้วาจาก้าวร้าว หรื อแสดงกิริยาอาการที่ไม่เคารพเป็ นครั้งที่ 2
โดยมีบนั ทึกพฤติกรรมครั้งที่ 1 ไว้แล้ว
6.2 ก่อการทะเลาะวิวาทกับบุคคลอื่นหรื อนักเรี ยนอื่นนอกบริ เวณโรงเรี ยน และอยูใ่ นเครื่ องแบบ
นักเรี ยนหรื อปรากฏว่ามีข่าวในสื่ อมวลชนว่าเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านเตรี ยม
6.3 ทาร้ายร่ างกายบุคคลอื่นจนได้รับบาดเจ็บต้องส่ งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาล
6.4 พกพาอาวุธมาโรงเรี ยนหรื อในที่สาธารณะ เช่น มีด ปื น ระเบิดทุกประเภท
6.5 สูบบุหรี่ ดื่มสุ รา หรื อนัง่ ร่ วมวงที่มีการดื่มสุ ราในเครื่ องแบบนักเรี ยนทั้งในและนอก โรงเรี ยน
บ้านเตรี ยม
6.6 เสพ สูบ หรื อมียาเสพติดร้ายแรงอยูใ่ นครอบครอง ได้แก่ กัญชา ฝิ่ น เฮโรอีน ทินเนอร์ ยาบ้า
ยากล่อมประสาทชนิดร้ายแรง เป็ นต้น
6.7 ทาลายหรื อทาให้ทรัพย์สินของโรงเรี ยนและสาธารณสมบัติตอ้ งเสี ยหาย เช่น มีเจตนาทา
ให้เสี ยหาย ใช้สีชนิดต่างๆ พ่นหรื อทา หรื อขีดเขียน ทั้งนี้ไม่วา่ จะเป็ นคาหยาบคายหรื อข้อความใดๆ ก็ตาม
6.8 ลักขโมยทรัพย์สินของโรงเรี ยนหรื อของผูอ้ ื่นโดยมีเจตนา ทั้งในโรงเรี ยนหรื อนอกโรงเรี ยน
6.9 ยุยงส่ งเสริ มตระเตรี ยมการเพื่อก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรื อความไม่สงบในสถานศึกษา
6.10 ประพฤติตนในลักษณะชูส้ าวระหว่างเรี ยนกับนักเรี ยนหรื อบุคคลอื่นจนเกิดความเสื่ อมเสี ย
6.11 ไม่มีผปู ้ กครองมาพบครู หรื อโรงเรี ยนเพื่อรับทราบ และร่ วมมือแก้ไขปัญหาของนักเรี ยนซึ่ ง
โรงเรี ยนได้ขอเชิญมาพบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้วถึง 3 ครั้ง
6.12 ถูกตัดคะแนนความประพฤติต้ งั แต่ 80 คะแนนขึ้นไปหรื อถูกสัง่ พักการเรี ยนแล้วยังทาความผิดอีก
7. ข้าพเจ้าพร้อมที่จะให้ความสนับสนุนทางโรงเรี ยนในด้านกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรี ยนจัดขึ้นและเต็มใจ
ให้นกั เรี ยนในความปกครองดูแลของข้าพเจ้าได้เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรี ยนได้แจ้งให้ทราบทุกกรณี
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อความต่างๆ ข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่าน ได้รับทราบและยินดีเต็มใจปฏิบตั ิทุกประการ จึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ..........................................................ผูป้ กครอง
(..........................................................)
ลงชื่อ..........................................................นักเรี ยน
(..........................................................)
ลงชื่อ.......................................................หัวหน้าระดับ

(...................................................)

ลงชื่อ.....................................................ครู ที่ปรึ กษา
(.....................................................)
ลงชื่อ...................................................ครู ที่ปรึ กษา
(....................................................)
ลงชื่อ...............................................กลุ่มกิจการนักเรี ยน
(.............................................)

ลงชื่ อ....................................................... ผู้อานวยการโรงเรียน
(นายปรีดา บุญช่ วย)

