ปรัชญา

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนมหาไถ่ศกึ ษาบ้านไผ่

บาทหลวงไมตรี ทาสุวรรณ์

อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม

คติพจน์
ความรูด้ ี มีคณ
ุ ธรรม นาชาติเจริญ

ผู้ทาการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

Holy Redeemer Banphai School

บาทหลวงพงษ์พันธ์ ม่วงมีรส
ผู้ช่วยผู้จัดการ

วิสัยทัศน์
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้าน ไผ่เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความ เป็นเลิศทาง
วิชาการ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
เทคโนโลยีได้ดี ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยครูมอื อาชีพ

รางวัลดีเด่นที่ภาคภูมิใจ
การสอบโครงการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 3/ 2559

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
ลาดับที่ 1 ระดับประเทศ คะแนน 440 คะแนน
ลาดับที่ 2 ระดับจังหวัด ขอนแก่น คะแนน 323 คะแนน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
ลาดับที่ 1 ระดับจังหวัด ขอนแก่น คะแนน 367 คะแนน
ลาดับที่ 2 ระดับจังหวัด ขอนแก่น คะแนน 357 คะแนน
โครงการรักษ์ภาษาไทย การอ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง
PISA ได้ลาดับที่ 6 ระดับประเทศ จาก 148 ตัวแทนเขตพื้นที่
รางวัลชนะเลิศลาดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ ลาดับที่ 1 การแข่งขันยิงจรวจพลังลม
การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเอกชนเป็นตัวแทนศูนย์
จานวน 42 รายการ

นางพลอยใจ โจทย์ครบุรี
ผู้อานวยการ

นางพลอยใจ โจทย์ครบุรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางบุญเลิศ แสงคา

นางอัมรินทร์ ศรีทัพสกุลชาย
หัวหน้าแผนงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวนิตยา จันทร์มาลา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางทวีรัส นิลดา

นางสาวรุ่งนภา เอ่นลุน

หัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

การประชุมผูป้ กครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


นายทักษิณ มานาง

หัวหน้าฝ่ายอาคาร สถานที่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานธุรการ, งานวิชาการ
ทุกวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 15.00 น.
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ เลขที่ 641/5 หมู่ 1 ถ.เจนจบทิศ
ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
 โทรศัพท์ 0-4327-2009  โทรสาร 0-4332-9747

www.hrb.ac.th

วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมอาคาร 75 ปี พระคุณเจ้าฯ
เวลา 09.00 น.

กฎระเบียบปฏิบัติการแต่ งกาย
การแต่งกาย ใช้เครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบ ดังนี้
นักเรียนชาย
- เสื้อขาว คอปกเชิ้ต กางเกงสีกรมท่าขาสั้น
- เข็มขัดสีดา หัวตราโรงเรียน รองเท้าผ้าใบสีดา
- ถุงเท้าสั้นสีขาว ผมสั้นทรงนักเรียน
นักเรียนหญิง
- เสื้อขาว คอบัวกลม กระโปรงเอี๊ยม
- รองเท้าหนังสีดา ถุงเท้าสั้นสีขาว
- ผมสั้นทรงนักเรียนความยาวถึงติ่งหูหรือถ้าไว้ยาวต้องเปีย
ผม 2 ข้างให้เรียบร้อยผูกโบสีดาหรือสีกรมท่าเท่านั้น
- ไม่สวมใส่เครื่องประดับที่มีค่าและไม่เหมาะสม
อื่น ๆ
- กรณีเรียนพละให้สวมรองเท้าผ้าใบสีขาว
หมายเหตุ
- เสื้อสีชมพู , ชุดพละ ใช้แบบที่ทางโรงเรียนกาหนด
- ชุดลูกเสือ -เนตรนารี ซื้อจากร้านค้าทั่วไป แต่ต้อง
ติดเครื่องหมายตามที่โรงเรียนกาหนด
- กระเป๋าให้ใช้กระเป๋าตามที่โรงเรียนกาหนดเท่านั้น
เวลากิจกรรมการเรียนการสอน
7.45 น. ฝึกภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน
แยกตามระดับชั้นในทุก ๆ วัน
8.30 น. เริ่มเรียนตามตารางสอน
15.30 น. เลิกเรียน

ประชาสัมพันธ์
การติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
 ผู้ปกครองครอง และนักเรียน สามารถเช็ดผลการเรียน
โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ของโรงเรียน
www.hrb.ac.th - ด้านขวามือ – นักเรียนเช็คเกรด
 อีกหนึ่งช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียน

Facebook : Holy Redeemer Banphai
กฎระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน
1.นักเรียนต้องมาโรงเรียนเวลา 7.45 เพื่อเข้าแถวทากิจกรรม
2.นักเรียนต้องมาโรงเรียนสม่าเสมอและไม่มาสายคือ
หลังเวลา 9.00 น.
3. นักเรียนต้องสนใจในการเรียน ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
และไม่หนีเรียน
4. นักเรียนที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
5. นักเรียนต้องเคารพ และเชื่อฟังบิดา มารดา ครู อาจารย์
ทุกคน ด้วยกิริยาอันสุภาพอ่อนโยน
6. เมื่อแขกมาเยี่ยมโรงเรียนหรือครูเดินผ่าน นักเรียนต้องยืนตรง
7. นักเรียนต้องพูดจาสุภาพต่อผู้ใหญ่ตลอดจนถึงนักเรียนด้วยกัน
8 .นักเรียนต้องมีความรักและความสามัคคีต่อกัน และต้องร่วมมือ
กันในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
9. นักเรียนต้องไม่ประพฤติตนเป็นคนเกเร ทั้งในและนอกโรงเรียน
10. เมื่ออยู่ที่บ้านต้องขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียนและ
งานบ้าน ตลอดถึงไม่เที่ยวเตร่ในยามค่าคืน ต้องอยู่ในโอวาท
ของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง

กฎระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน (ต่ อ)
11. นักเรียนต้องรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนของสาธารณะ
และไม่ทาลายของของผู้อื่น
12. ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านเองในช่วงเวลาเรียน
ยกเว้นผู้ปกครองมาขออนุญาตและได้รับการอนุญาตจาก
ครูประจาชั้นและทางโรงเรียนรับทราบ
13. ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
- กรณีขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนผู้ปกครองต้องมา
ติดต่อที่ห้องธรุการ ลงชื่อนักเรียนที่จะรับกลับบ้านและลงชื่อ
ผู้ปกครองที่มารับนักเรียน
14. นักเรียนต้องเคารพเชื่อฟังและปฏิบัตติ ามคาตักเตือน
ของคณะกรรมการนักเรียน
15. นักเรียนจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียนโดยเคร่งครัด
เครื่องมือสื่อสาร
1. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนาโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร
เทคโนโลยีทุกชนิดมาโรงเรียน หากมีความจาเป็นอนุญาตให้ใช้
โทรศัพท์ของทางโรงเรียนหรือของคุณครูในโรงเรียนได้
2. การยึดเครื่องมือสื่อสาร
ครั้งที่ 1 ยึดไว้ที่งานปกครอง 15 วัน
ครั้งที่ 2 ยึดไว้ที่งานปกครองจนกว่าจะหมดเทอม
(ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ผู้ปกครองมารับคืนเท่านั้น)
การลากิจ ลาป่วย
1. การลากิจ ให้นักเรียนเขียนจดหมายส่งล่วงหน้า นักเรียนจะต้อง
เขียนจดหมายลากิจ พร้อมด้วยลายเซ็นรับรองของผู้ปกครอง
ทุกครั้ง
2. การลาป่วย ให้ผู้ปกครองโทรศัพท์มาแจ้งคุณครูประจาชั้นและให้
นักเรียนเขียนจดหมายลาป่วยหรือถ้ามีใบรับรองแพทย์ให้แนบมา
กับจดหมายลาป่วยในวันแรกที่นักเรียนกลับมาเรียน

