
 



คู่มือการให้บริการในสถานศึกษาสำหรับผู้มาขอรับบริการ 

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

 
บทนำ 
 1. ความเป็นมา 
  โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมมีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการต่อผู้มาขอรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นให้เกิดความพึง
พอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ 
 

 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรในโรงเรียนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
  2.2 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

 3. คำจำกัดความ 
  การบริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดี 
ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจและคำชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กร เบื้องหลัง 
ความสำเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานวิชาการ 
งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ดังนั้นถ้าบริการที่ดีผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตา
ของโรงเรียน ภาพลักษณ์ของโรงเรียนก็จะดีไปด้วย 
  ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากองค์กรโดยตรง หรือผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ทั้งนี้รวมถึง 
ผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย 
  ผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำ
หน้าที่คอยให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการดำเนินการขององค์กร เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น 
บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน บริษัท/เอกชน รวมทั้งผู้รับบริการ เป็นต้น 
  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ หมายถึง ข้อกำหนด หรือขั้นตอนในการทำงาน กระบวนการ 
ทำงานให้บริการ ซึ่งมีรยะยะเวลาที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในแต่ละงานที่ให้บริการจะ 
กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแตกต่างกันข้ึนอยู่กับข้อกฎหมาย ความยากง่ายของการปฏิบัติงาน 
 



  ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อกิจกรรมหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 
ประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ ระดับความพึงพอใจของบุคคลมีความสุข ชอบใจ พอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความ 
ต้องการของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนอง 
 
ระเบียบวินัยและข้อบังคับของนักเรียน 
 เพ่ือปลูกฝังความเป็นระเบียบและฝึกวินัยอันดีให้แก่นักเรียน  โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม จึงกำหนดระเบียบ
วินัย และข้อบังคับของโรงเรียน ดังนี้ ระเบียบนี้ มีชื่อว่าระเบียบปกครองนักเรียน พ.ศ.2560 ว่าด้วยสิทธิ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 
 1. นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบตามระเบียบของโรงเรียน หรือแต่งเครื่องแบบ ลูกเสือให้ เรียบร้อยทุกประการ
ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ 
 2. ทรงผมนักเรียนชาย โดยตัดด้วยทรงรองทรงสูง ด้านหน้ายาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร 
 3. ทรงผมนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนต้น ให้ตัดสั้น เลยติ่งหูไม่เกิน 3 เซนติเมตร ห้ามไว้หน้าม้า ดัดผม 
ซอยผม ย้อมผม และกัดสีผม ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายอนุญาตให้ไว้ผมยาว แต่ต้องผูก หรือถักเปีย และใช้โบว์  
สีดำหรือสีน้ำเงิน และกิ๊บปักผมใช้สีดำต้องไม่มีลวดลาย ห้ามไว้หน้าม้า ดัดผม ซอยผม ย้อมผม และกัดสีผม 
 
ระเบียบว่าด้วยการมาโรงเรียน 
 1. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณดัง 1 ครั้ง (เวลา 07.45 น.) นักเรียนช่วยกันทำความสะอาด ห้องเรียนและบริเวณ
รับผิดชอบ 
 2. เมื่อได้ยินเสียงเพลง 2 ครั้ง (เวลา 08.00 น.) นักเรียน เตรียมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ และรับ
ฟังการอบรม 
 3. เวลา 08.20 น.นักเรียนเข้าห้องพบครูประจำชั้นและเริ่มทำการเรียน คาบที่ 1  ในเวลา 08.30 น. 
 4. นักเรียนทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเคารพธงชาติ และเลิกเรียนตาม เวลาที่โรงเรียนกำหนด จะออกนอก
บริเวณโรงเรียนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 
 5. นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากครูประจำชั้น หรือครูเวร ประจำวัน
อนุญาต 
 6. นักเรียนที่มี่เวลาเรียนไม่ถึง 80% จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาที่ขาดเรียนนั้น ๆ 
 
  



ระเบียบเรื่องการลา การขาดเรียน ลากิจ 
 นักเรียนจะต้องส่งใบลาที่ผู้ปกครองได้ลงชื่อรับรองการลาล่วงหน้า 1 วันก่อนจะหยุดเรียน ในกรณีไม่ 
สามารถส่งใบลาได้ ทันทีในวันนั้น ให้ผู้ปกครองแจ้งสาเหตุการลาช่องทางอ่ืนๆ  ต่อครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชา
ทันที 
 การลาป่วย 
  เมื่อนักเรียนหายป่วยแล้วและกลับมาเรียนตามปกติต้องยื่นใบลาที่คุณครูประจำชั้น ถ้านักเรียนขาดเรียน
โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทางโรงเรียนจะส่งจดหมาย แจ้งไปยังผู้ปกครองให้ทราบ ในกรณีนักเรียนขาดเรียน โดยไม่
ทราบสาเหตุ โรงเรียนวางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ 
   - ขาดเรียน 3 วันติดต่อกันฝ่ายกิจการนักเรียนจะโทรศัพท์หรือมีจดหมายแจ้งไปยังผู้ปกครอง 
   - ขาดเรียน 5 วันติดต่อกัน จะแจ้งเตือนเป็นครั้งที่ 2 โดยมีจดหมายเชิญผู้ปกครองมาพบ 
   - ขาดเรียน 7 วันติดต่อกัน หากไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบทางฝ่ายกิจการนักเรียนจะพิจารณา
ความผิด 
 การลากิจ 
  นักเรียนจะต้องส่งใบลาที่ผู้ปกครองได้ลงชื่อรับรองการลาล่วงหน้า 1 วันก่อนจะหยุดเรียน เพ่ือ
ผลประโยชน์ต่อตัวนักเรียน  
 
ระเบียบปฏิบัติในห้องเรียน 
 1. นักเรียนไม่เล่นและคุยเสียงดังในห้องเรียน 
 2. นักเรียนไม่ลุกเดิน หรือย้ายที่นั่งโดยพลการ 
 3. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องเรียน 
 4. นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน และปฏิบัติหน้าที่เวรตามที่ครูกำหนด 
 5. อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ภายในห้องเรียน และบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนถือเป็นสาธารณสมบัติที่มีค่า นักเรียน
ต้องช่วยกันรักษา 
 6. นักเรียนไม่ควรขีดเขียนสิ่งใด ๆ ลงบนกระดานและโต๊ะเรียน หรือนั่งเล่นบนโต๊ะครู 
 
  



ระเบียบว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตออกนอกห้องเรียนในเวลาเรียนปกติ 
 1. ในกรณีฉุกเฉิน ครูประจำชั้นจะอนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องเรียนได้ 
 2. ในกรณีเจ็บป่วย นักเรียนต้องขอใบอนุญาตจากครูประจำวิชา ให้ครูประจำวิชาลงชื่อรับทราบ หลังจาก
นักเรียนใช้บริการห้องพยาบาลแล้ว ครูพยาบาลจะลงชื่อรับรองให้นักเรียนนำมามอบให้ครูที่กำลังจัดการเรียน 
การสอน เพ่ือขออนุญาตเข้าห้องเรียน 
 3. เมื่อต้องการขออนุญาตไปพบครูในกรณีท่ีครูนัดหมายไว้ เพื่อทำกิจกรรมหรือทำธุระอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้
นักเรียนขออนุญาตจากครูที่กำลังจัดการเรียนการสอนได้รับทราบ 
 
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการแสดงความเคารพและมารยาท 
 1. เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนและพบครูควรแสดงความเคารพโดยการหยุดยืนตรงไหว้หรือยืนตรง คำนับตามมี
โอกาสที่เหมาะสม แล้วกล่าวคำทักทายว่า “สวัสดี” 
 2. ในเวลาปกติเมื่อพบครูให้ใช้วิธียืนตรงแล้วคำนับตามมีโอกาสที่เหมาะสม 
 3. เมื่อครูประจำวิชาเข้าทำการสอนในห้องเรียน นักเรียนทุกคนต้องแสดงความเคารพโดยลุกข้ึนยืน แล้วไหว้ 
และกล่าวคำว่า “สวัสดี” โดยพร้อมเพรียงกัน 
 4. เมื่อครูสอนจบชั่วโมง ก่อนที่ครูจะออกจากห้องเรียน นักเรียนทุกคน ต้องยืนทำความเคารพ และกล่าว 
คำว่า “ขอบคุณ” 
 5. นักเรียนต้องไม่พูดคำหยาบคาย เช่น ล้อเลียนชื่อพ่อแม่ของเพ่ือน หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม และพูดจา
สบประมาทผู้อ่ืนทั้งในโรงเรียนและท่ีสาธารณะ 
 6. นักเรียนทุกระดับต้องให้ความเคารพนับถือให้เกียรติแก่ครูทุกคนในโรงเรียน 
 7. นักเรียนทุกคนต้องรู้จักรักษากริยามารยาท คำพูด และการกระทำให้สุภาพเรียบร้อย ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
 8. นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นพี่ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง 
 9. นักเรียนต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบัติตามนัดหมายต่าง ๆ ของ โรงเรียนโดย
เคร่งครัด 
 10. นักเรียนต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
 11. นักเรียนต้องเสริมสร้างจิตสำนึกในค่านิยมที่ถูกต้อง รวมทั้งการมีระเบียบวินัย 
 12. นักเรียนต้องส่งเสริมการทำความดีทั้งในด้านการเรียน ความประพฤติ และการทำประโยชน์เพื่อ 
ส่วนรวม  



 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษเมื่อนักเรียนฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ จะ ได้รับ
พิจารณาลงโทษตามความผิดอย่างเหมาะสม  โดยครูประจำชั้น และผู้อำนวยการตามข้ันตอนและความหนักเบา
ของความผิด ดังนี้ 
  1. ว่ากล่าวตักเตือน 
  2. บันทึกพฤติกรรม 
  3. ทำทัณฑ์บน 
 

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม มี  2  สถาน คือ  
โทษสถานเบา เพ่ือพิจารณาโทษ นักเรียนผู้กระทำผิดในกรณีต่อไปนี้ 
 1. แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน 
 2.  ทรงผมผิดระเบียบ ยาวเกินกำหนด ไว้ผมตามแฟชั่น 
 3. มาโรงเรียนสายประจำ หลบหนีการเข้าแถว 
 4. ไม่รักษาระเบียบของการเข้าแถว การเดินแถว 
 5. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการเรียนภายในห้องเรียน 
 6. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการใช้สถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด ฯลฯ 
 7. ขาดความรู้รับผิดชอบต่อสังคม เช่น ทิ้งขยะ ทำให้สาธารณสมบัติของโรงเรียนเสียหาย ฯลฯ 
 8. ไม่ทำการบ้าน หรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำ  
 

โทษสถานหนัก เพ่ือพิจารณานักเรียนผู้กระท˚าความผิดในกรณีต่อไปนี้ 
 1. หนีเรียน เช่น ขาดเรียนบ่อยโดยไม่มีจดหมายแจ้งจาก ผู้ปกครอง หลบออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 2. ลักขโมยหรือยักยอกทรัพย์ของผู้อ่ืน 
 3. เสพยาเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้า และอ่ืน ๆ 
 4. เสพยาเสพติดชนิดร้ายแรงหรือมีไว้ในครอบครอง 
 5. พกพาหรือซ่อนเร้นอาวุธ วตัถุอันตราย 
 6. จงใจหรือร่วมกันทำลายสาธารณสมบัติของโรงเรียน 
 7. นำสิ่งของที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและอ่ืน ๆ มาโรงเรียน เช่น สื่อลามกอนาจาร ฯลฯ 
 8. ทะเลาะวิวาท ชกต่อยกัน ทำร้ายร่างกาย หรือข่มขู่ ทั้งภายในเละภายนอกโรงเรียน 
 9. มั่วสุมแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 10. ขาดสัมมาคารวะ แสดงกริยาไม่สุภาพ มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือแสดง พฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อ
ครู บุคลากรในโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
 11. ประพฤติตนไปในทำนองชู้สาว 



สิ่งท่ีควรปฏิบัติ – ไม่ควรปฏิบัติ – กฎกติกามารยาท 
 1. นักเรียนต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตรงตามระเบียบของโรงเรียน ทั้งภายในและนอกโรงเรียน 
 2. การลาป่วยหรือลาโดยมีกิจธุระจำเป็นต้องมีใบลา พร้อมกับลงชื่อผู้ปกครองรับรองเป็นหลักฐานหรือให้
ผู้ปกครองโทรศัพท์ แจ้งทางโรงเรียนก่อน 08.00 น. 
 3. นักเรียนต้องเชื่อฟัง เคารพครูอาจารย์และผู้ใหญ่ทั่วไป 
 4. นักเรียนมีหน้าที่ ช่วยเหลือรักษาความสะอาดในห้องเรียน อาคารเรียน บริเวณโรงเรียนทั้งภายใน และ
ภายนอก 
 5. นักเรียนต้องไม่ใช้วาจาหยาบคายต่อเพ่ือนนักเรียนหรือผู้อื่น 
 6. นักเรียนต้องไม่สูบบุหรี่ ดื่มของมึนเมา เสพยาเสพติด และเล่นการพนัน ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 7. เมื่ออยู่ในแถวนักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยไม่คุยหรือเล่นกัน 
 8. ขณะอยู่ในห้องเรียน นักเรียนต้องรักษาระเบียบของห้องโดยเคร่งครัด ตั้งใจฟังคำอบรมสั่งสอน  
 9. นักเรียนต้องไม่ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาที่กำหนด 
 10. ห้ามนักเรียนไปมั่วสุมในสถานเริงรมย์หรือแหล่งอบายมุข 
 11. ห้ามนำสิ่งของมีค่าราคาแพง เครื่องประดับต่าง ๆ รวมทั้งอาวุธมาโรงเรียน 
 12. เวลาอยู่นอกโรงเรียนนักเรียนต้องสำนึกเสมอว่าตนยังเป็นนักเรียนอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบของ
โรงเรียนหรือไม่ก็ตาม นักเรียนต้องประพฤติตัวเรียบร้อย ไม่ทำสิ่งใดที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของ
ตนเอง ของวงศ์ตระกูล และของโรงเรียน 
  



ขั้นตอนการติดต่อขอรับเอกสารต่างๆ 
ด้านการขอรับบริการเอกสารต่างๆ แสดงเป็นแผนผังดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิานระบบ One Stop Service 

ผู้ใช้บริการ (นักเรียน , ผู้ปกครอง) 

ติดต่องานธุรการโรงเรียน 
สอบถามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ 

 

รับคำร้อง และกรอกเอกสารคำร้อง 

ยื่นคำร้องต่อครูผู้รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

เสนอต่อครูผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

ครูผู้รับผิดชอบนาเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพ่ือตรวจสอบและลงลายมือชือ่ 

ผู้ใช้บริการรับเอกสารตามคำร้อง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขั้นตอนการขอหนงัสือรับรองทางการศึกษา 

ผู้ใช้บริการ (นักเรียน , ผู้ปกครอง) 

แจ้งความประสงค์ (ติดตอ่รับคำร้องที่งานธุรการ) 

กรอกรายละเอียดในคำร้องขอหนังสือรับรองทางการศึกษา 

ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองทางการศึกษาที่งาน

วิชาการเพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการตามคำร้อง และตรวจสอบความถูกต้อง 

ครูผู้รับผิดชอบเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน เพ่ือลงนาม 

ผู้ใช้บริการรับหนังสือรับรอง พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 

สิ้นสุดการให้บริการ 



 

  

ขั้นตอนการขอย้ายสถานศึกษา 

ผู้ใช้บริการ (นักเรียน , ผู้ปกครอง) 

แจ้งความประสงค์ (ติดตอ่รับคำร้องที่งานวิชาการ) 

กรอกรายละเอียดในคำร้องขอย้าย 

ยื่นคำร้องขอย้ายสถานศึกษาที่งานวิชาการเพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการตามคำร้อง และตรวจสอบความถูกต้อง 

ครูผู้รับผิดชอบเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน เพ่ือลงนามขออนุมัติย้าย 

ผู้ใช้บริการรับเอกสารตามคำร้อง พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 

สิ้นสุดการให้บริการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขั้นตอนการขอเปลีย่นแปลงข้อมูลนักเรียน 

ผู้ใช้บริการ (นักเรียน , ผู้ปกครอง) 

แจ้งความประสงค์ (ติดตอ่รับคำร้องที่งานธุรการ) 

กรอกรายละเอียดในคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน 

ยื่นคำร้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำร้องที่  
งานวิชาการเพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการตามคำร้อง ตรวจสอบความถูกต้อง 
 และบันทึกความถูกต้อง 

ผู้ใช้บริการรับเอกสารตามคำร้อง พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 

สิ้นสุดการให้บริการ 



 

(รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) 
 

ขั้นตอนการรับสมคัรนักเรียน 

ผู้ใช้ 

ผู้ใช้บริการ (ผู้ปกครอง) 

ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ สมัครเรียนที่งานประชาสัมพันธ์ 
พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย 

ในวันที่รับสมัคร ตามวัน เวลา ที่ราชการกำหนด ผู้ปกครองกรอก
ข้อมูลนักเรียนในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย 

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน 

นักเรียนมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียน 


