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รายการพฤตตกรรม คะแนนหมวดพฤตตกรรมลลาดดบ คคณลดกษณะอดนพพงประสงคร

รายการพฤตตกรรมพพงประสงคร

รทกชาตต ศาสนท กษทตรตยท เขขารมวมกตจกรรมทนทแสดงออกซซทงความจงรทกภทกดน ตมอชาตต ศาสนท พระมหากษทตรตยท5หมวดความประพฤตต1

ซซทอสทตยทสมจรตต สมงจดหมายขอลาปปวย/ลาหยมดตมางๆ/ 5หมวดการเรนยน2

ซซทอสทตยทสมจรตต เกกบของไดขแลขวสมงคซน/เจขาของ/มอบครร 5หมวดความประพฤตต3

ซซทอสทตยทสมจรตต ผรขปกครองมาโรงเรนยนเพซทอรมวมแกขปปญหาพฤตตกรรมนทกเรนยน 20หมวดความประพฤตต4

ซซทอสทตยทสมจรตต ไดขรทบจดหมายตอบกลทบจากผรขปกครองเรซทองพฤตตกรรมนทกเรนยน 10หมวดความประพฤตต5

มนวตนทย มนจตตอาสา ชมวยเหลซอบมคคลอซทน 1หมวดความประพฤตต6

มนวตนทย เขขาคมายพทฒนาวตนทยและแกขไขพฤตตกรรมกทบทหาร 3 วทน 2 คซน 100หมวดความประพฤตต7

ใฝปเรนยนรรข สซบคขน หาขขอมรลในหของสมมด 2หมวดการเรนยน8

ใฝปเรนยนรรข เขขารมวมกตจกรรมทนทโรงเรนยนจทดขซทน 5หมวดการเรนยน9

ใฝปเรนยนรรข ไดขรทบรางวทลระดทบโรงเรนยน 10หมวดการเรนยน10

ใฝปเรนยนรรข ไดขรทบรางวทลระดทบเขต 15หมวดการเรนยน11

ใฝปเรนยนรรข ไดขรทบรางวทลระดทบภาค 20หมวดการเรนยน12

ใฝปเรนยนรรข ไดขรทบรางวทลระดทบประเทศ 25หมวดการเรนยน13

ใฝปเรนยนรรข ไดขรทบรางวทลระดทบนานาชาตต 30หมวดการเรนยน14

อยรมอยมางพอเพนยง บนาเพกญประโยชนท จนานวน 5 ชททวโมง (กรณนตทดคะแนนถซง -60 คะแนน ) 20หมวดอาคารสถานทนท15

อยรมอยมางพอเพนยง ขวดนทนาแลกแตขม 5หมวดอาคารสถานทนท16

มมมงมททนในการทนางาน บนาเพกญประโยชนท 1 ชททวโมง (กรณนจตตอาสา) 4หมวดความประพฤตต17

รทกความเปปนไทย เปปนตทวอยมางทนทดนดขานตมางๆ 5หมวดความประพฤตต18

มนจตตสาธารณะ รมวมพทฒนาอาคารสถานทนท 3หมวดอาคารสถานทนท19

รายการพฤตตกรรมไมมพพงประสงคร

ซซทอสทตยทสมจรตต ออกนอกบรตเวณโรงเรนยนโดยไมมไดขรทบอนมญาต -5หมวดการเรนยน20

ซซทอสทตยทสมจรตต ทมจรตตในการสอบ -10หมวดการเรนยน21

ซซทอสทตยทสมจรตต ปลอมแปลงเอกสาร และลายมซอบมคคลอซทน -10หมวดความประพฤตต22

มนวตนทย กลมาววาจาไมมสมภาพ หยาบคาย -5หมวดความประพฤตต23

มนวตนทย แสดงกตรตยาทมาทางไมมเหมาะสม -5หมวดความประพฤตต24

มนวตนทย โกหก/ใหขการเทกจ/ไมมใหขความรมวมมซอกทบทางโรงเรนยน -5หมวดความประพฤตต25

มนวตนทย ทะเลาะวตวาทและใชขกนาลทงทนารขายกทน -10หมวดความประพฤตต26

มนวตนทย รมวมวงทะเลาะวตวาทระหวมางโรงเรนยน -20หมวดความประพฤตต27

มนวตนทย นนาคนนอกมาทะเลาะวตวาทกทบนทกเรนยนในโรงเรนยน -25หมวดความประพฤตต28

มนวตนทย สรบบมหรนท/มนบมหรนทไวขในครอบครอง -10หมวดความประพฤตต29

มนวตนทย การใชขสซทอสทงคมออนไลนทไปในทางทนทเสซทอมเสนยตมอตนเอง ผรขอซทน และสถานศซกษา-10หมวดความประพฤตต30

มนวตนทย ดซทมเครซทองดซทมทนทมนแอลกอฮออลทในเครซทองแบบนทกเรนยนหรซอในโรงเรนยน -20หมวดความประพฤตต31

มนวตนทย เลมนการพนทนในเครซทองแบบนทกเรนยนหรซอในสถานศซกษา -10หมวดความประพฤตต32

มนวตนทย กรรโชกทรทพยท -20หมวดความประพฤตต33

มนวตนทย เสพยาเสพตตดหรซอมนไวขครอบครองเพซทอเสพ -20หมวดความประพฤตต34

มนวตนทย จนาหนมาย จมายแจกยาเสพตตด -60หมวดความประพฤตต35

2หนขา จาก124 ตมลาคม 2560วทนทนทพตมพท :



รายการพฤตตกรรม คะแนนหมวดพฤตตกรรมลลาดดบ คคณลดกษณะอดนพพงประสงคร

มนวตนทย ลทกขโมย หรซอแอบอขางเอาของผรขอซทน -20หมวดความประพฤตต36

มนวตนทย เจตนาทนาลายสตนทรทพยทของโรงเรนยนจนเสนยหาย -20หมวดความประพฤตต37

มนวตนทย กลททนแกลขงเพซทอนจนเกตดความอทบอายหรซอไดขรทบบาดเจกบ -10หมวดความประพฤตต38

มนวตนทย ประพฤตตตนไปในทางชรขสาว สมอไปในทางทนทเสซทอมเสนย -15หมวดความประพฤตต39

มนวตนทย แสดงอากทปกรตยา /วาจา/แสดงอาการกระดขางกระเดซทอง ขาดการอมอนนขอมถมอมตนตมอครรและบมคลากรของโรงเรนยน-5หมวดความประพฤตต40

มนวตนทย นนาโทรศทพทท หรซออมปกรณทอซทนๆในลทกษณะเดนยวกทนมาใชขในโรงเรนยน -10หมวดความประพฤตต41

มนวตนทย สแกนบทตรแทนเพซทอน -5หมวดความประพฤตต42

มนวตนทย ไมมนนาบทตรนทกเรนยนมาโรงเรนยน -1หมวดความประพฤตต43

มนวตนทย ขนทมอเตอรทไซดทไมมสวมหมวกกทนนกอค -10หมวดความประพฤตต44

มนวตนทย พกพาอาวมธหรซอสตทงของคลขายอาวมธ มาโรงเรนยน -20หมวดความประพฤตต45

มนวตนทย นนาประททด/ดอกไมขไฟ มาเลมนในโรงเรนยน -10หมวดความประพฤตต46

มนวตนทย แสดงความกขาวรขาวตมอครร -10หมวดความประพฤตต47

มนวตนทย ไมมลงเวลาออก -2หมวดความประพฤตต48

มนวตนทย นนาอาหาร/เครซทองดซทมขซทนบนอาคารเรนยน ยกเวขนนทนาดซทม -5หมวดอาคารสถานทนท49

มนวตนทย สททงหรซอซซทออาหารจากภายนอกเขขามาโรงเรนยน ตททงแตมเวลา 8:30-18:00 น. -10หมวดอาคารสถานทนท50

มนวตนทย เลมนกทนในหของเรนยน / บนอาคารเรนยน -5หมวดอาคารสถานทนท51

มนวตนทย ฉนกหรซอตทดหนทงสซอ/สตทงพตมพท ในหของสมมด -10หมวดอาคารสถานทนท52

มนวตนทย ทตทงขยะไมมลงถทง -5หมวดอาคารสถานทนท53

มนวตนทย ใสมรองเทขาบนอาคารเรนยน -2หมวดอาคารสถานทนท54

ใฝปเรนยนรรข ขาดเรนยนโดยไมมแจขงเหตมผล (ไมมลงเวลาเขขา) -3หมวดการเรนยน55

ใฝปเรนยนรรข มาสาย -2หมวดการเรนยน56

ใฝปเรนยนรรข ขาดเรนยนโดยไมมแจขงเหตมผล (ไมมลงเวลาออก) -2หมวดการเรนยน57

ใฝปเรนยนรรข ไมมเขขาหของเรนยนตามตารางเรนยนของตน (หนนเรนยน) -5หมวดการเรนยน58

รทกความเปปนไทย เสซทอไมมปปก ท.พ. / ชซทอ - สกมล /เลขประจนาตทว -5หมวดการแตมงกาย59

รทกความเปปนไทย ใสมเสซทอผรขอซทนมาโรงเรนยน -5หมวดการแตมงกาย60

รทกความเปปนไทย ใสมเสซทอคลมม หรซอหมวก ในโรงเรนยน ยกเวขนไดขรทบอนมญาต -5หมวดการแตมงกาย61

รทกความเปปนไทย ใสมเครซทองประดทบมาโรงเรนยน* -5หมวดการแตมงกาย62

รทกความเปปนไทย เอาชายเสซทอออกนอกกางเกง/กระโปรง -5หมวดการแตมงกาย63

รทกความเปปนไทย ทรงผมไมมถรกตของตามระเบนยบของโรงเรนยน -5หมวดการแตมงกาย64

รทกความเปปนไทย ไวขหนวดเครา/แตมงหนขา/ทาปาก/เขนยนคตทว -5หมวดการแตมงกาย65

รทกความเปปนไทย ยขอม กทด เปลนทยนสนผม -5หมวดการแตมงกาย66

รทกความเปปนไทย ไมมแตมงเครซทองแบบ ลส./น.น./รด./บ.พ./อาสา -5หมวดการแตมงกาย67

รทกความเปปนไทย กระโปรง /กางเกง /ถมงเทขา ผตดระเบนยบ -5หมวดการแตมงกาย68

รทกความเปปนไทย เลกบยาว -3หมวดการแตมงกาย69

รทกความเปปนไทย ไมมผรกโบ/มทดผม -5หมวดการแตมงกาย70

รทกความเปปนไทย ซอยผม -10หมวดการแตมงกาย71

มนจตตสาธารณะ ไมมทนาเวร/ไมมทนาเขตรทบผตดชอบ -3หมวดอาคารสถานทนท72

2หนขา จาก224 ตมลาคม 2560วทนทนทพตมพท :


