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	 โรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัาได้้จััด้ทำำาคู่่�มือันักเรียน	ปีีการศึกษา	2564	(ฉบัับัปีรับัปีรุง
คู่รั�งทีำ�	12)	โด้ยรวบัรวมข้้อัม่ลระเบีัยบัข้้อับัังคัู่บัข้อังฝ่่ายต่�างๆ	ทีำ�นักเรียนคู่วรร้่มาจััด้ให้้เป็ีน
ห้มวด้ห้ม่�	 เพืื่�อัจัะได้้เป็ีนแนวทำางการปีฏิิบััติ่ต่นต่ามระเบีัยบัแบับัแผนและปีระเพื่ณีีทีำ�ดี้งาม
ข้อังโรงเรียน
	 คู่่�มือันักเรียนเล�มนี�จึังเปีรียบัเสมือันแสงสว�างส�อังทำางในการด้ำาเนินชีัวิต่ข้อังนักเรียน
จัะนำานักเรียนไปีส่�ห้นทำางแห้�งคู่วามสำาเรจ็ั	ในชั�วงเวลาทีำ�นักเรียนใช้ัชีัวิต่ในโรงเรยีนอััสสมัชััญ
ศรีราชัาแห้�งนี�	เมื�อันักเรียนห้รือัผ้่ปีกคู่รอังนักเรียนได้้รับัคู่่�มือันักเรียนเล�มนี�แล้ว	กรุณีาศึกษา
ทำำาคู่วามเข้้าใจั	ห้ากมีข้้อัสงสัยโปีรด้ติ่ด้ต่�อัสอับัถามเพิื่�มเติ่มได้้ทีำ�ฝ่่ายปีกคู่รอัง	ฝ่่ายกิจักรรม
ฝ่่ายวิชัาการ	คู่ร่ปีระจัำาชัั�น	ห้รือัคุู่ณีคู่ร่ในโรงเรยีนทุำกคู่น	เพืื่�อัจัะได้้ปีฏิิบััติ่ต่นได้้อัย�างถ่กต้่อัง
สมกับัเป็ีนนักเรียนโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา
	 ข้อัพื่ระแม�พื่ระอััสสัมชััญอังค์ู่อุัปีถัมภ์์ข้อังโรงเรียน	โด้ยคู่ำาเสนอัวิงวอันข้อังนักบุัญห้ลุยส์	
มารี	 	 เด้อั	 มงฟอัร์ต่	 ผ้่สถาปีนาภ์ราด้าคู่ณีะเซนต์่คู่าเบัรียล	 ได้้โปีรด้ปีระทำานพื่ระพื่รให้้
นักเรียนทุำกคู่นทีำ�อัย่�ในโรงเรียนแห้�งนี�ได้้ปีระสบัคู่วามสำาเร็จัในการศึกษาและปีกปีักรักษา	
คุู้่มคู่รอังด่้แลนักเรียนต่ลอัด้ไปี

คู่ณีะผ้่จััด้ทำำา
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จััดพิิมพ์ิโดย โรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัาจััดพิิมพ์ิโดย โรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา
  พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	1	 เดื้อันพื่ฤษภ์าคู่ม		 2533	 จัำานวน	 3,000	 เล�มพิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	1	 เดื้อันพื่ฤษภ์าคู่ม		 2533	 จัำานวน	 3,000	 เล�ม
	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	2	 เดื้อันพื่ฤษภ์าคู่ม		 2536	 จัำานวน	 3,500	 เล�ม	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	2	 เดื้อันพื่ฤษภ์าคู่ม		 2536	 จัำานวน	 3,500	 เล�ม
	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	3	 เดื้อันพื่ฤษภ์าคู่ม		 2540	 จัำานวน	 3,000	 เล�ม	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	3	 เดื้อันพื่ฤษภ์าคู่ม		 2540	 จัำานวน	 3,000	 เล�ม
	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	4	 เดื้อันพื่ฤษภ์าคู่ม		 2543	 จัำานวน	 4,000	 เล�ม	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	4	 เดื้อันพื่ฤษภ์าคู่ม		 2543	 จัำานวน	 4,000	 เล�ม
	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	5	 เดื้อันพื่ฤษภ์าคู่ม		 2546	 จัำานวน	 5,000	 เล�ม	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	5	 เดื้อันพื่ฤษภ์าคู่ม		 2546	 จัำานวน	 5,000	 เล�ม
	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	6	 เดื้อันพื่ฤษภ์าคู่ม		 2547	 จัำานวน	 3,000	 เล�ม	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	6	 เดื้อันพื่ฤษภ์าคู่ม		 2547	 จัำานวน	 3,000	 เล�ม
	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	7	 เดื้อันพื่ฤษภ์าคู่ม		 2550	 จัำานวน	 1,500	 เล�ม	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	7	 เดื้อันพื่ฤษภ์าคู่ม		 2550	 จัำานวน	 1,500	 เล�ม
	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	8	 เดื้อันพื่ฤษภ์าคู่ม		 2552	 จัำานวน	 6,000	 เล�ม	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	8	 เดื้อันพื่ฤษภ์าคู่ม		 2552	 จัำานวน	 6,000	 เล�ม
	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	9	 เดื้อันพื่ฤษภ์าคู่ม		 2554	 จัำานวน	 6,000	 เล�ม	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	9	 เดื้อันพื่ฤษภ์าคู่ม		 2554	 จัำานวน	 6,000	 เล�ม
	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	10	 เดื้อันมิถุนายน				 2558	 จัำานวน			5,500		 เล�ม	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	10	 เดื้อันมิถุนายน				 2558	 จัำานวน			5,500		 เล�ม
	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	11	 เดื้อันกรกฎาคู่ม		 2560	 จัำานวน			6,000		 เล�ม	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	11	 เดื้อันกรกฎาคู่ม		 2560	 จัำานวน			6,000		 เล�ม
	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	12	 เดื้อันมีนาคู่ม	 2565	 พิื่มพ์ื่คู่รั�งทีำ�	12	 เดื้อันมีนาคู่ม	 2565
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ในระห้ว�างปีี		พื่.ศ.	2484	-	2486		ปีระเทำศไทำยต่กอัย่�	
ในภ์าวะสงคู่รามโลก	คู่รั�งทีำ�		2		สถานทีำ�ต่�าง	ๆ 	ในพื่ระนคู่ร	
รวมทำั�งโรงเรียนอััสสัมชััญ	(บัางรัก)	ได้้รับัคู่วามเสียห้าย
จัากการทิำ�งระเบิัด้อัย�างห้นัก	 โรงเรียนจึังปีิด้ทำำาการ
ชัั�วคู่ราว	คู่ณีะภ์ราด้าเห้็นว�าถ้ายังอัย่�ในพื่ระนคู่ร	อัาจัได้้
รบััอันัต่รายจังึได้พ้ื่ยายามห้าสถานทีำ�ทำี�ปีลอัด้ภั์ย	เพื่ื�อัเปีดิ้
ทำำาการสอันต่�อัไปี	 ในราวเดื้อันธิันวาคู่ม	 พื่.ศ.	 2485		
คู่ณีะภ์ราด้าจัึงได้้ตั่ด้สินใจัอัพื่ยพื่นักเรียนส�วนห้นึ�งซึ�ง
เปี็นเด้็กกำาพื่ร้าและนักเรียนปีระจัำามีภ่์มิลำาเนาอัย่�ต่�าง
จังัห้วดั้	ไม�สามารถเด้นิทำางกลบัับัา้นได้	้มาอัย่�ทำี�ศรีราชัา

และได้้เปีิด้ทำำาการสอันชัั�วคู่ราว	คู่ณีะภ์ราด้า	คู่ร่	และนักเรียนรุ�นแรก	เรียกว�า	“รุ่นบุกเบิก” 
ต่�างชั�วยกนัแผว้ถางปีรบััพืื่�นป่ีาให้้เป็ีนโรงเรียน	เปีลี�ยนไร�ต่ะไคู่รเ้ป็ีนไร�สบััปีะรด้จันกลายเป็ีน
ไร�สับัปีะรด้	 เอั	ซี	ทำี�มีชัื�อัเสียงเปี็นอัันมากและนำาผลผลิต่จัากไร�ไปีจัำาห้น�ายเพื่ื�อัเปี็นรายได้้
มาจัุนเจัือัโรงเรียน	และเลี�ยงด้่นักเรียนในระห้ว�างสงคู่ราม	

ประวััติิโรงเรียน
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	 กลางปี	ีพื่.ศ.	2486	สงคู่รามโลกสิ�นสดุ้ลง	โรงเรยีนอัสัสมัชัญั	(บัางรกั)	เปีดิ้ทำำาการ
สอันต่ามเดิ้ม	 แต่�อัาคู่ารนอันข้อังนักเรียนปีระจัำาถ่กทำำาลายได้้รับัคู่วามเสียห้ายเป็ีนอัย�างมาก				
ไม�สามารถยา้ยเด้ก็กำาพื่รา้และนกัเรยีนปีระจัำาจัากศรรีาชัากลบััไปีอัย่�ทำี�พื่ระนคู่รได้	้จังึจัำาเปีน็
ต่้อังเปีิด้ทำำาการสอันทีำ�ศรีราชัาต่�อัไปี	 ปีระกอับักับัเยาวชันในทำ้อังถิ�นสมัคู่รเข้้าเปี็นนักเรียน
ไปี-กลับัจัำานวนมากขึ้�น	 คู่ณีะภ์ราด้าจึังตั่ด้สินใจัเปิีด้ทำำาการสอันอัย�างจัริงจััง	 เมื�อัวันทีำ�	 17	
พื่ฤษภ์าคู่ม	พื่.ศ.	2487	โด้ยมี	ภราดาเทโอฟาน	(ชัิน	บัุณียานันทำน์)	เปี็นอัธิิการทำ�านแรก
และเปี็นผ่้ก�อัต่ั�งโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา	ได้้รับัอันุญาต่จัากกระทำรวงศึกษาธิิการให้้จััด้ต่ั�ง
โรงเรียนตั่�งแต่�วันทีำ�	 3	 กันยายน	 พื่.ศ.	 2491	 และได้้รับัรอังวิทำยฐานะเทีำยบัเทำ�าโรงเรียน
รัฐบัาลเมื�อัวันทำี�	18	พื่ฤษภ์าคู่ม		พื่.ศ.	2493

	 โรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัาเปี็น	1	ใน	17	สถาบัันข้อังม่ลนิธิิคู่ณีะเซนต่์คู่าเบัรียล
แห้�งปีระเทำศไทำย	 ปัีจัจุับัันเปิีด้ทำำาการสอันตั่�งแต่�ระดั้บัชัั�นเต่รียมอันุบัาลถึงชัั�นมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	 6		
รับันักเรียนชัายและนักเรียนห้ญิงทำั�งปีระเภ์ทำปีระจัำาและไปี–กลับั

จัากโรงเรียนกลางป่ีา	 พัื่ฒนาเปี็นอุัทำยาน	 สืบัสานส่�การเปี็น	 “เพชรบูรพา”	 ร�มรื�น
ต่ระการต่าในเนื�อัทำี�กว�า	550	ไร�	ยืนห้ยัด้มายาวนานกว�า	76	ปีี	มุ�งส�งเสริมการเรียนร่้ให้้
ทำันต่�อัคู่วามก้าวห้น้าข้อังโลกยุคู่ปีัจัจัุบััน	เปี็นแห้ล�งขุ้มทำรัพื่ย์ทำางปีัญญาทำี�ผลิต่เยาวชันและ
บัุคู่ลากรส่�การเปี็นทำรัพื่ยากรบัุคู่คู่ลทำี�ทำรงคูุ่ณีคู่�ายิ�งต่�อัสังคู่มไทำย
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	 ต่ราสัญลักษณ์ีข้อังม่ลนิธิิคู่ณีะเซนต์่คู่าเบัรียลต่รานี�เป็ีนเคู่รื�อังแสด้งเอักลักษณ์ี	
และคู่วามสามัคู่คีู่ข้อังบัรรด้าสมาชัิกอััสสัมชััญ	 มีคู่วามสำาคู่ัญเพื่ราะเปี็นทำี�รวมห้ัวใจัห้ลาย
พื่นัห้ลายห้มื�นด้วงไวใ้ห้้อัย่�ภ์ายใต้่สำานกึแห้�งการปีระพื่ฤติ่ปีฏิิบัตั่ริ�วมกนั	ซึ�งคู่วามห้มายข้อัง
ต่ราสัญลักษณี์	มีด้ังนี�

โล่ หรือ Coat of Arms	 ทำี�อัย่�ในใจักลางข้อังต่รานี�	 เปี็นเคู่รื�อังห้มายแสด้ง
เกียรต่ิปีระวัต่ิอัันยาวนานและยั�งยืนข้อังสถาบัันภ์ราด้าคู่ณีะเซนต่์คู่าเบัรียล	ภ์ายในโล�	แบั�ง
เปี็น	4	ส�วน	แต่�ละส�วนมีคู่วามห้มายเชัื�อัมโยงกัน	ด้ังนี�

ส่วนที่หนึ่ง คำ�ว่� A.M. คือ Ave Maria (ภ�ษ�ละติน)  

Maria เป็ีนชัื�อัข้อังมารด้าข้อังพื่ระเยซคู่่รสิต่	์Ave	Maria	ต่รงกับัภ์าษาไทำยว�า	วนัทำา
แม�มารี	ชั�อัด้อักซ�อันกลิ�นสีข้าว	เปี็นเคู่รื�อังห้มายแสด้งถึงคู่วามบัริสุทำธิิ์

ส่วนที่สอง เป็นรูปเรือใบ 
เปีรียบัได้้กับันาวาชีัวิต่ทีำ�จัะต้่อังต่�อัส้่คู่ลื�นลมแสงแด้ด้ไปีจันถึงฝ่ั่ง	 เปี็นคู่ติ่ให้้ได้้คู่ิด้

เสมอัว�าชัีวิต่คู่ือัการต่�อัส่้

ติราสัญลักษณ์
ขอังโรงเรียนในเครือัมูลนิธิคณะเซนติ์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
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ส่วนที่ส�ม มีดวงด�วอยู่ในท้องฟ้�เหนือเรือลำ�ที่กำ�ลังสู้คลื่นลม 
ห้มายถึง	แสงแห้�งคู่วามห้วัง	ได้้แก�		แสงธิรรมแห้�งศาสนากับัแสงแห้�งปีัญญา	

ส่วนที่สี่ เป็นเครื่องหม�ย D   S ย่อม�จ�กภ�ษ�ฝรั่งเศส Dieu Seul 
มีคู่วามห้มายว�า	 จังทำำาทำุกสิ�งเพื่ื�อัเป็ีนสิริมงคู่ลแก�พื่ระเจ้ัา	 เคู่รื�อังห้มายไม้กางเข้น

แสด้งถึงคู่วามเสียสละและคู่วามรัก	

พวงดอกไม้ที่ประดับรองโล่  
เป็ีนมาลัยเกียรติ่ยศทำี�เต่ือันใจัทุำกคู่นให้้กระทำำาคู่วามด้ี	 เพื่ื�อัเชัิด้ชั่และจัรรโลงไว้ซึ�ง

เกียรต่ิยศชัื�อัเสียงข้อังสถาบัันมิให้้เสื�อัมสลายส่ญไปี

คำ�ว่� Labor Omnia Vincit (Labor Conquers All Things)

ทำี�อัย่�ใต่้ชัื�อั	Brothers of St. Gabriel เปี็นคู่ต่ิพื่จัน์	(motto)ปีระจัำาใจัข้อังสมาชัิก
ในคู่รอับัคู่รัวทำี�จัะต่้อังมีคู่วามวิริยะอัุต่สาห้ะซึ�งจัะนำามาแห้�งคู่วามสำาเร็จั	

ตร�โล่
ชั�วยเตื่อันใจัให้้คู่ำานงึถงึชีัวติ่ในคู่รอับัคู่รวัให้ญ�แห้�งคู่ณีะภ์ราด้าเซนต์่คู่าเบัรยีล	ภ์ายใน

อั้อัมอักแม�พื่ระ	มีศาสนาเปี็นเสมือันชัีวิต่ยึด้ถือัคู่วามบัริสุทำธิิ์ทำี�มีคู่วามจัริงใจัต่�อักันและกัน	
ร่้จัักใชั้ชัีวิต่เพื่ื�อัต่�อัส่้กับัปีัญห้าและอัุปีสรรคู่อัย�างมีคู่วามห้วัง	 ใชั้คูุ่ณีธิรรมและปีัญญาเปี็น
เคู่รื�อังนำาทำาง	 ปีระกอับัไปีด้้วยคู่วามรัก	 คู่วามเสียสละอัันจัะทำำาให้้เปี็นคู่นทำี�คู่รบัสมบั่รณี์	
สามารถเอัาชันะอุัปีสรรคู่ทัำ�งมวลได้ด้้ว้ยคู่วามวิรยิะอัตุ่สาห้ะ	ทำำาให้ไ้ด้รั้บัคู่วามสำาเร็จั	ปีรากฏิ
เกียรต่ิยศ	และการยกย�อังสรรเสริญต่ลอัด้ไปี



10

สีีแดง ขาว นำ�าเงิน	 เตื่อันให้้รำาลึกถึงชัาติ่	ศาสนา
	 พื่ระมห้ากษัต่ริย์	
สีีแดง	 ห้มายถึง	คู่วามเสียสละ	กล้าห้าญ	และ

อัด้ทำน
สีีขาว	 ห้มายถึง	คู่วามบัริสุทำธ์ิิ	คู่วามจัริงใจั
	 สอังสีนี�ให้้คู่วามห้มายคืู่อัชัาวอััสสัมชััญ

ศรีราชัาทุำกคู่นต้่อังร้่จัักเสียสละ	
	 กล้าห้าญ	และทำำาในสิ�งทีำ�ดี้งาม	
ACS		 มาจัากคู่ำาว�า	Assumption	College	

Sriracha
1944	 ปีีคู่ริสต่ศักราชัทีำ�ก�อัตั่�งโรงเรียน

10  คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

ติราสัญลักษณ์ขอังโรงเรียน

อัตลัักษณ์์ของโรงเรียน	 ยึด้มั�นสัจัธิรรม		มีวิริยะอุัต่สาห้ะ		รับัผิด้ชัอับัต่�อัสังคู่ม

เอกลัักษณ์์ของโรงเรียน	 ภ์าษาดี้		กีฬาเด้�น		เน้นเรียนร้่	คู่่�คุู่ณีธิรรม

คติพจน์ของโรงเรียน	 คู่วามวิริยะอุัต่สาห้ะ	นำามาซึ�งคู่วามสำาเร็จั

คำาขวัญของโรงเรียน	 คู่วามร้่คู่่�คุู่ณีธิรรม		นำาสังคู่มส่�คู่วามดี้

สีีประจำาโรงเรียน		 สีแด้ง-ข้าว

ต้นไม้้ประจำาโรงเรียน	 ต้่นสนปีระดิ้พัื่ทำธ์ิ

ควัามหมายขอังคำาว่ัา “อััสสัมชััญ”

อัสีสัีม้	 มาจัากคู่ำาว�า	“อัาศรม”	แปีลว�า	“ทีำ�อัย่�ข้อังนักพื่รต่”
ชัญ	 มาจัากคู่ำาว�า	“ชัญญ”	แปีลว�า	“คู่วามร้่”
อัสีสัีม้ชัญ	 เป็ีนคู่ำาไทำยแปีลได้้คู่วามว�า	“ทีำ�อัย่�ข้อังคู่วามร้่”
อัสีสัีม้ชัญ	 มาจัากภ์าษาอัังกฤษ	ASSUMPTION	 มีคู่วามห้มายทำางคู่ริสต่ศาสนา	

คืู่อั	การได้้รับัเกียรติ่ยกขึ้�นสวรรค์ู่ข้อังพื่ระนางพื่รห้มจัารีมารี	พื่ระมารด้า	
ข้อังพื่ระเยซ่คู่ริสต่เจ้ัา	 เป็ีนคู่ำายกย�อังถวายเกียรติ่แด้�พื่ระนางฯ	 ผ้่ทำรง
เป็ีนอังค์ู่อุัปีถัมภ์์ข้อังโรงเรียน
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1.	 พัื่ฒนานักเรียนให้้เป็ีนบุัคู่คู่ลทัำ�งคู่รบั	คืู่อั	พัื่ฒนาร�างกาย	สติ่ปัีญญา	อัารมณ์ี	และจิัต่ใจั	ภ์ายใน
บัรรยากาศข้อังเสรีภ์าพื่และคู่วามรัก

2.	 ปีล่กฝั่งคู่วามรักต่�อัชัาติ่	 ศาสนา	 และพื่ระมห้ากษัต่ริย์	 อัันเป็ีนวิถีชีัวิต่ข้อังคู่นไทำยในระบัอับั
ปีระชัาธิิปีไต่ย	ร้่จัักรักษาศิลปีะ	วัฒนธิรรม	และปีระเพื่ณีีทีำ�ดี้งามข้อังชัาติ่

3.	 เน้นคู่วามเป็ีนเลิศทำางวิชัาการและการปีฏิิบััติ่	 การเจันจััด้ทำางภ์าษา	 คู่ณีิต่ศาสต่ร์	 และ
วิทำยาศาสต่ร์	อัันจัะชั�วยให้้นักเรียนเป็ีนคู่นมีทัำกษะ	มีเห้ตุ่ผล	มีคู่วามคิู่ด้เป็ีนต่รรกะ	มีระเบีัยบั
วินัยต่�อัต่นเอัง	เป็ีนคู่นมีทำรรศนะกว้าง	ร้่จัักใช้ัเทำคู่โนโลยีและภ่์มิปัีญญาท้ำอังถิ�นเพืื่�อัพัื่ฒนาภ์าวะ
แวด้ล้อัมและคุู่ณีภ์าพื่ข้อังชีัวิต่ในสังคู่มมนุษย์

4.	 เน้นการปีฏิิบััติ่และการปีล่กฝั่งคู่�านิยมข้อังการเคู่ารพื่ในสิทำธิิต่�อักันและกัน	และการผนึกกำาลัง
ทำำาคู่วามดี้	ร�วมกันพัื่ฒนาชุัมชันทีำ�ต่นอัาศัยอัย่�	โด้ยการศึกษาและเข้้าใจัวฒันธิรรมและมรด้กทำาง
วัฒนธิรรมข้อังต่นเอัง	ข้อังชัมุชัน	และข้อังชัาต่เิพืื่�อัเป็ีนแนวทำางส�งเสริมสันติ่ภ์าพื่และคู่วามเข้้าใจั
อัันดี้ระห้ว�างมวลมนุษย์

5.	 มีห้ลักส่ต่รสถานศึกษา	จััด้กิจักรรมการเรียนการสอันห้ลากห้ลาย	มีการวัด้	ปีระเมินผล	และ
การนิเทำศการเรียนการสอันทีำ�มีปีระสิทำธิิภ์าพื่

6.	 มีอัาคู่ารสถานทีำ�	แห้ล�งการเรียนร้่	สื�อั	เทำคู่โนโลยี	นวัต่กรรม	และสิ�งอัำานวยคู่วามสะด้วกทีำ�พื่อัเพีื่ยง

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  11

เราชัาวอััสสัมชััญศรีราชัา
ต้่อังตั่�งมั�นในคุู่ณีธิรรมข้อังศาสนา

ต้่อังเชืั�อัมั�นในคุู่ณีคู่�าและศักด์ิ้ศรีข้อังคู่น
ต้่อังมุ�งมั�นในคู่วามเป็ีนเลิศ

ด้้านศิลปีะวิทำยาการ
ต้่อังยึด้มั�นในคู่วามรับัผิด้ชัอับัต่�อัสังคู่ม

1.	 จุัด้ห้มายข้อังชัวิีต่	คืู่อั	การร้่จัักสัจัธิรรม	
และการเข้้าถึงอังค์ู่สัจัธิรรมส่งสุด้ซึ�ง
เป็ีนบั�อัเกิด้ข้อังชีัวิต่

2.	 มนุษย์ทุำกคู่นต้่อังทำำางาน	 คู่วามวิริยะ
อุัต่สาห้ะเป็ีนห้นทำางไปีส่�คู่วามสำาเร็จั	
(LABOR	OMNIA	VINCIT)	

 ปรัชัญาขอังโรงเรียน

เป้าหมายขอังโรงเรียน

ปณิธาณขอังโรงเรียน
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จงตื่นเถิด เปิดตา หาความรู้
เรียนคำาครู คำาพระเจ้า เฝ้าขยัน

จะอุดม สมบัติ ปัจจุบัน
แต่สวรรค์ ดีกว่า เราอย่าลืม

ฟ.ฮีแลร์

15
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ฝ่่ายธุุรการ การเงิิน
	 ฝ่่ายธุิรการการเงิน	มีเป้ีาห้มายห้ลักในการส�งเสริมและสนับัสนุนการจััด้การศึกษา

ข้อังโรงเรียน	และปีระสานงานทัำ�งภ์ายในและภ์ายนอัก	ให้้ข้้อัม่ลกับัผ้่ปีกคู่รอังอัย�างเป็ีนระบับั	
ชััด้เจัน	ถ่กต้่อัง	มีการบัริห้ารจััด้การข้้อัม่ลพืื่�นฐาน	ทำะเบีัยนปีระวัติ่นักเรียนให้้เป็ีนปัีจัจุับััน	
จััด้ทำำาเอักสารการเรียนต่�าง	ๆ 		และพัื่ฒนาการให้้บัริการด้้านการเงิน	บััญชีั	พัื่สดุ้	และบัริห้าร
ทำรัพื่ย์สิน	เพืื่�อัปีระโยชัน์ส่งสุด้ต่�อัการบัริห้ารจััด้การข้อังโรงเรียน

 แผนกธุรการ	 จััด้ทำำาและคู่วบัคุู่มด่้แลทำะเบีัยนปีระวัติ่ข้อังนักเรียนให้้ถ่กต้่อังและเป็ีน
ปัีจัจุับัันอัย่�เสมอั	รวมทัำ�งการอัอักบััต่รปีระจัำาตั่วนักเรียน	การอัอักเอักสารทำางการเรียน	การลาพัื่ก	
การเรียน	 การรับัสมัคู่รนักเรียนให้ม�	 การต่รวจัสอับัวุฒิข้อังนักเรียนเข้้าให้ม�	 ศิษย์เก�าและ
การจัำาห้น�าย	–	ลาอัอัก	ซึ�งมีรายละเอีัยด้ข้อังงานและขั้�นต่อันการปีฏิิบััติ่	ดั้งนี�	

 สถานทำี�ทำำาการ	 ห้้อังธิุรการ		อัาคู่ารศักด้า	กิจัเจัริญ
	 วัน	–	เวลาทำำาการ	 วันจัันทำร์	–	วันศุกร์	 เวลา		07.50	–	17.00	น.
	 	 วันเสาร์		 เวลา		09.00	–	15.00	น.		
	 โทำรศัพื่ทำ์	 0-3831-1055-6		ต่�อั	103,	203

แผนกธุรการ
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1. ก�รแก้ไขเปล่ียนแปลงประวัตินักเรียน
	 นักเรียนทีำ�ปีระสงค์ู่จัะแก้ไข้ห้รือัเปีลี�ยนแปีลงปีระวัติ่	 เชั�น	 ชืั�อั	นามสกุล	ทีำ�อัย่�	 ชืั�อับิัด้า
ห้รือัมารด้า	ฯลฯ	ให้้ผ้่ปีกคู่รอังนำาสำาเนาห้ลักฐานจัากทำางราชัการ	และสำาเนาทำะเบีัยนบ้ัาน	
ติ่ด้ต่�อัข้อัเปีลี�ยนแปีลงปีระวัติ่ได้้ทีำ�ห้้อังธุิรการ	เมื�อัแผนกธุิรการด้ำาเนินการแก้ไข้ปีระวัติ่แล้ว
จัะแจ้ังให้้ห้น�วยงานทีำ�เกี�ยวข้้อังรวมทัำ�งคู่ร่ปีระจัำาชัั�นทำราบั	เพืื่�อัให้้การแก้ไข้ถ่กต้่อังต่รงกันต่�อัไปี
	 กรณีีไม�มีห้ลักฐานจัากทำางราชัการมาแสด้งทำางโรงเรียนจัะถือัห้ลักฐานเดิ้มเป็ีนแนว
ปีฏิิบััติ่จันกว�าจัะได้้รับัห้ลักฐานทีำ�ถ่กต้่อัง
2. ก�รทำ�บัตรประจำ�ตัวนักเรียน
	 นักเรียนทุำกคู่นต้่อังมีบััต่รปีระจัำาตั่ว
นักเรียน	โด้ยทำางโรงเรียนจัะทำำาบััต่รปีระจัำาตั่ว	
ให้้กับันักเรียนทุำกคู่น	และเปีลี�ยนบััต่รให้ม�ให้้กับั
นักเรียนกรณีีทีำ�บััต่รห้มด้อัายุ	(บััต่รมีอัายุ	3	ปีี)
	 กรณีีบััต่รชัำารุด้ห้รือัส่ญห้าย	ให้้ผ้่ปีกคู่รอัง
ห้รือันักเรียนยื�นคู่ำาร้อังข้อัทำำาบััต่รให้ม�ทีำ�ห้้อัง
ธุิรการ	
3.  ก�รแจ้งก�รส่งเด็กเข้�เรียน		(ต่ามระเบีัยบัราชัการ)
	 นักเรียนทีำ�มีอัายุย�างเข้้าปีีทีำ�	8	(7	ปีีบัริบ่ัรณ์ี	:	การนับัอัายุ	ให้้นับัต่ามปีีปีฏิิทิำน	โด้ยถือัเอัาปีี	
พื่.ศ.	เป็ีนเกณีฑ์์)	ผ้่ปีกคู่รอังจัะต้่อังไปีแจ้ังการส�งนักเรียน	ต่ามพื่ระราชับััญญัติ่ปีระถมศึกษา
พุื่ทำธิศักราชั		2523	ต่�อั	เจ้ัาห้น้าทีำ�โด้ย

-	 กรณีีนักเรียนมีภ่์มิลำาเนาอัย่�ในเข้ต่อัำาเภ์อัศรีราชัา	 	 โรงเรียนจัะทำำาการแจ้ังต่�อั
สำานักงานเข้ต่พืื่�นทีำ�การศึกษาต่ามกำาห้นด้เวลา

-	 กรณีีนักเรียนมีภ่์มิลำาเนาอัย่�ในเข้ต่อัำาเภ์อัอืั�น	ห้รือัจัังห้วัด้อืั�น	ให้้ผ้่ปีกคู่รอังนำาสำาเนา
ทำะเบีัยนบ้ัานข้อังนกัเรียนติ่ด้ต่�อัสำานักงานเข้ต่พืื่�นทีำ�การศึกษาต่ามทำะเบัยีนบ้ัานข้อัง
นักเรียนสังกัด้อัย่�

4.   ก�รติดต่อธุุระกับโรงเรียน
	 เพืื่�อัคู่วามสะด้วกในการติ่ด้ต่�อัธุิระกับัทำางโรงเรียน	 กรุณีาติ่ด้ต่�อัทีำ�ห้้อังปีระชัาสัมพัื่นธ์ิ	
เพืื่�อัเจ้ัาห้น้าทีำ�จัะได้้ให้้คู่ำาแนะนำาแนวปีฏิิบััติ่ทีำ�ถ่กต้่อังเห้มาะสม
	 กรณีีต้่อังการพื่บันักเรียนและทำราบัว�านักเรียนเรียนอัย่�ทีำ�ตึ่กห้รือัห้อัพัื่กใด้	 สามารถ
ติ่ด้ต่�อัข้อัพื่บันักเรียนกับัหั้วห้น้าปีกคู่รอังระดั้บัชัั�น	 ทีำ�ห้้อังพัื่กคู่ร่ข้อังแต่�ละตึ่กเรียน	 ห้รือัคู่ร่
ปีระจัำาห้อัพัื่กได้้
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5.  ก�รล�พักก�รเรียน
	 นักเรียนทีำ�ปีระสงค์ู่จัะลาพัื่กการเรียน	 ให้้ผ้่ปีกคู่รอังติ่ด้ต่�อัข้อัยื�นคู่ำาร้อังได้้ทีำ�ห้้อังธุิรการ		
เพืื่�อันำาเสนอัต่�อัผ้่อัำานวยการพิื่จัารณีา	การลาพัื่กการเรียน	นักเรียนจัะต้่อังปีฏิิบััติ่ดั้งนี�

5.1	 การลาพื่ักการเรียนเพื่ื�อัไปีศึกษาต่�างปีระเทำศในโคู่รงการแลกเปีลี�ยนต่�างๆ	
ต้่อังนำาสำาเนาห้นังสือัห้รือัเอักสารทีำ�แสด้งว�านักเรียนเป็ีนผ้่ทีำ�ได้้รับัการคัู่ด้เลือัก
เข้้าร�วมโคู่รงการจัากห้น�วยงานทีำ�จััด้นำามาแสด้งปีระกอับัคู่ำาร้อัง	 ทัำ�งนี�นักเรียน	
จัะต้่อังสอับัถามและปีรึกษากับังานแนะแนวก�อันสมัคู่รเข้้าร�วมโคู่รงการฯ

5.2	 การลาพัื่กการเรียนเนื�อังจัากป่ีวย		ต้่อังมีใบัรับัรอังแพื่ทำย์มาปีระกอับัคู่ำาร้อัง
5.3	 ทำางโรงเรียนอันุญาต่ให้้ลาพัื่กการเรียนได้้ในอััต่ราส่งสุด้	1	 ปีีการศึกษาเทำ�านั�น	

(เฉพื่าะรายทีำ�มีเห้ตุ่ผลคู่วามจัำาเป็ีนเพีื่ยงพื่อั)
5.4	 การลาพัื่กการเรียนแต่�ละคู่รั�งนักเรียนจัะต้่อังปีฏิิบััติ่ดั้งนี�

5.4.1	 ไม�คู้่างชัำาระคู่�าธิรรมเนียมการเรียนในภ์าคู่เรียนใด้ๆ	
5.4.2	 ชัำาระคู่�าธิรรมเนียมการเรียนภ์าคู่เรียนปัีจัจุับัันให้้คู่รบัถ้วน
5.4.3	 ผ้่ปีกคู่รอังจัะต้่อังมาด้ำาเนินการชัำาระคู่�าธิรรมเนียมการเรียน	 เมื�อัถึง

กำาห้นด้เวลาการชัำาระคู่�าธิรรมเนียมการเรียนแต่�ละภ์าคู่เรียน	เพืื่�อัรักษา
สถานภ์าพื่การเป็ีนนักเรียนทุำกภ์าคู่เรียนทีำ�ลาพัื่กการเรียน

5.5	 การกลับัเข้้ามาเรียนห้ลังการลาพื่ักการเรียน	 ให้้ผ้่ปีกคู่รอังนักเรียนยื�นคู่ำาร้อัง					
ข้อักลับัเข้้ามาเรียนทีำ�ห้้อังธุิรการ	พื่ร้อัมแนบัเอักสารการส�งตั่วกลับั	และเอักสาร		
ผลการเรียน	กรณีีจัะนำามาเทีำยบัโอันห้น�วยการเรียน
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5.6	 กรณีีจัะกลับัมาศึกษาต่�อัชัั�นทีำ�ส่งขึ้�นห้ลังลาพัื่กการเรียน	ต้่อังนำาผลการเรียนจัาก
สถาบัันทีำ�ไปีศึกษาฯ	มาเทีำยบัโอันผลการเรียนก�อัน	ห้ากทำางโรงเรียนพิื่จัารณีา
แล้วเห็้นสมคู่วรให้้เลื�อันชัั�นได้้	จึังจัะอันุญาต่ให้้เข้้าเรียนชัั�นทีำ�ส่งขึ้�นต่ามผลการเรียน	
ทีำ�เทีำยบัโอันไปี	โด้ยจัะต้่อังปีฏิิบััติ่ต่ามคู่ำาแนะนำาจัากฝ่่ายวิชัาการด้้วย

5.7	 การลาพัื่กการเรียนทุำกกรณีี	จัะต้่อังด้ำาเนินการทีำ�แผนกธุิรการเทำ�านั�น
6.  ก�รล�ออกและจำ�หน่�ยออก
	 นักเรียนทีำ�ปีระสงค์ู่จัะลาอัอัก	ให้้ผ้่ปีกคู่รอังนักเรียนติ่ด้ต่�อัเขี้ยนใบัคู่ำาร้อังลาอัอักพื่ร้อัม
สำาเนาบััต่รปีระชัาชันผ้่ปีกคู่รอังได้้ทีำ�ห้้อังธุิรการ	และปีฏิิบััติ่ต่ามขั้�นต่อันดั้งนี�

6.1	 พื่บัฝ่่ายวิชัาการ		กรณีีทีำ�ผลการเรียนติ่ด้	0,	ร,	มส	ห้รือั	มผ	ต้่อังด้ำาเนินการแก้ไข้
ให้้ผ�านเรียบัร้อัยก�อัน	ทำางโรงเรียนจึังจัะอัอักเอักสาร	ปีพื่.	1	ให้้ได้้

6.2	 พื่บัแผนกการเงิน		เพืื่�อัต่รวจัเช็ัคู่การชัำาระคู่�าธิรรมเนียมการเรียน
6.3	 แนบัร่ปีถ�ายสีห้รือัข้าวด้ำา	ข้นาด้	2	นิ�ว	จัำานวน	2	ร่ปี	และข้นาด้	1½	นิ�ว	จัำานวน		

3	 ร่ปี	 เพืื่�อัการอัอักใบัรับัรอังการเป็ีนนักเรียน	 (ปีพื่.7)	 และใบัระเบีัยนผลการ
เรียน	(ปีพื่.1)	โด้ยผ้่ปีกคู่รอังทีำ�มาด้ำาเนินการต้่อังเป็ีนบุัคู่คู่ลเดี้ยวกับัทีำ�ลงลายมือั
ชืั�อัไว้ในใบัมอับัตั่วในวันมอับัตั่วเข้้าเป็ีนนักเรียน
-	 กรณีีไม�ใชั�ผ้่ปีกคู่รอัง	ต้่อังมีห้นังสือัมอับัอัำานาจัให้้ด้ำาเนินการแทำนจัาก

ผ้่ปีกคู่รอัง	พื่ร้อัมสำาเนาบััต่รปีระชัาชันข้อังผ้่มอับัอัำานาจัและผ้่รับัมอับัอัำานาจั	
-	 กรณีีจัะข้อัเอักสารรับัรอังผลการเรียนบัางชันิด้	 เพืื่�อัใช้ัในการสมัคู่รเรียนต่�อั

ทีำ�อืั�น	ต้่อังยื�นคู่ำาร้อังข้อัเอักสารพื่ร้อัมใบัลาอัอัก
6.4	 การจัำาห้น�ายอัอัก	โรงเรียนจัะจัำาห้น�ายนักเรียนอัอักด้้วยเห้ตุ่ใด้เห้ตุ่ห้นึ�งดั้งต่�อัไปีนี� 

6.4.1	 ลาอัอัก
6.4.2	 เสียชีัวิต่
6.4.3	 ข้าด้การเรียนเกิน	15	วัน	โด้ยไม�แจ้ังสาเห้ตุ่ให้้ทำางโรงเรียนทำราบัและ

ไม�ต่อับัรับัการติ่ด้ต่ามจัากทำางโรงเรียน	 คู่ณีะกรรมการแผนกปีกคู่รอังจัะ
นำาเสนอัให้้ผ้่อัำานวยการพิื่จัารณีาจัำาห้น�ายอัอักเมื�อัคู่รบักำาห้นด้การติ่ด้ต่าม

6.4.4	 ปีระพื่ฤติ่ผิด้กฎระเบีัยบัอัย�างร้ายแรงต่ามระบุัข้อังฝ่่ายปีกคู่รอังให้้พ้ื่น
สภ์าพื่การเป็ีนนักเรียนโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา

6.5	 การลาอัอักเมื�อัสิ�นปีีการศกึษา	ให้้ปีฏิิบััติ่เชั�นเด้ยีวกับัข้้อั	6.1	–	6.3	แต่�ต้่อังแจ้ัง
คู่วามปีระสงค์ู่ต่�อัแผนกธุิรการก�อันวันทีำ�		28		กุมภ์าพัื่นธ์ิ	ข้อังปีีการศึกษานั�น	
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ยกเว้นนักเรียนชัั�นมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	6	ไม�ต้่อังเขี้ยนใบัลาอัอัก	เนื�อังจัากนักเรียน
จับัห้ลักส่ต่รการศึกษาขั้�นพืื่�นฐาน	สำาห้รับันักเรียนชัั�นปีระถมศึกษาปีีทีำ�	6	และ
มัธิยมศึกษาปีีทีำ�	3	มีแนวทำางในการปีฏิิบััติ่	ดั้งนี�
6.5.1		นักเรียนชัั�นปีระถมศึกษาปีีทีำ�	 6	 	 ทีำ�ผ�านเกณีฑ์์การปีระเมินผลปีลายปีี	

การศึกษา	และได้้รับัการอันุมัติ่ผลให้้เลื�อันชัั�น		นักเรียนมีสิทำธ์ิิศึกษาต่�อั
ในชัั�นมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	1	และนกัเรียนทีำ�ปีระสงค์ู่ศึกษาต่�อัในโรงเรยีนต้่อัง
ไปีด้ำาเนินการลงทำะเบีัยนต่ามห้ลักเกณีฑ์์	เงื�อันไข้การพิื่จัารณีานักเรียน
ปัีจัจุับัันเข้้าศึกษาต่�อัในระดั้บัมัธิยมศึกษาข้อังฝ่่ายวิชัาการ	พื่ร้อัมทัำ�งชัำาระคู่�า
จัอังสิทำธ์ิิต่ามแนวปีฏิิบััติ่การชัำาระคู่�าธิรรมเนียมการเรียนข้อังแผนกการเงิน  

แต่�เนื�อังจัากในระด้ับัมัธิยมศึกษาต่อันต่้น	 มีการจััด้แผนการเรียน
โด้ยแบั�งอัอักเปี็น	 4	 แผนการเรียน	 ปีระกอับัด้้วย	 แผนการเรียนปีกติ่	
(IEP)	 แผนการเรียนห้้อังเรียนพิื่เศษวิทำยาศาสต่ร์ต่ามแนวทำาง	 สสวทำ.	
(IPST)		แผนการเรียน	SEP		และแผนการเรียน	MLP		ห้ากนักเรียน
ปีระสงค์ู่จัะเลือักเรยีนแผนการเรยีน	สสวทำ.	(IPST)		แผนการเรยีน	SEP	
และแผนการเรียน	MLP	นักเรียนจัะต่้อังลงทำะเบัียนเพื่ื�อัศึกษาต่�อัใน	
ชัั�นมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	 1	 ก�อัน	 แล้วปีฏิิบััติ่ต่ามห้ลักเกณีฑ์์เงื�อันไข้การ
พิื่จัารณีานักเรียนปัีจัจุับัันเข้้าศึกษาต่�อัในระดั้บัมัธิยมศึกษาข้อังฝ่่ายวิชัาการ	
และชัำาระคู่�าจัอังสิทำธ์ิิต่ามแนวปีฏิิบััติ่การชัำาระคู่�าธิรรมเนียมการเรียน
ข้อังแผนกการเงิน	 เมื�อัผ�านการพิื่จัารณีาแล้วจึังชัำาระคู่�าจัอังสิทำธ์ิิเพิื่�มเติ่ม	
ต่ามแผนการเรียนทีำ�ได้้	

การทีำ�นักเรียนไม�ลงทำะเบีัยนเพืื่�อัศึกษาต่�อัต่ามสิทำธ์ิิข้อังต่น	 ทำาง
โรงเรยีนจัะถอืัว�านักเรียนสละสทิำธ์ิิ	และให้้นักเรียนไปีด้ำาเนินการลาอัอัก	
รวมทัำ�งนักเรียนทีำ�ไม�ได้้รับัสิทำธ์ิิ	 และนักเรียนปีระสงค์ู่ไปีศึกษาต่�อัทีำ�อืั�น	
จัะต้่อังไปีด้ำาเนินการยื�นใบัลาอัอักทีำ�ห้้อังธุิรการต่ามกำาห้นด้เวลา

6.5.2		นักเรียนชัั�นมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	3		เมื�อัสิ�นปีีการศึกษานักเรียนทุำกคู่นทีำ�ผ�าน
เกณีฑ์์การปีระเมินผล	 ถือัว�านักเรียนจับัห้ลักส่ต่รการศึกษาภ์าคู่บัังคัู่บั			
นักเรียนทีำ�ต้่อังการศึกษาต่�อัเพืื่�อัให้้จับัการศึกษาในระดั้บัชัั�นมัธิยมศึกษา
ต่อันปีลายห้รือัจับัการศึกษาขั้�นพืื่�นฐานในโรงเรียนนี�		จัะต้่อังด้ำาเนินการ
ต่ามห้ลักเกณีฑ์์	 เงื�อันไข้การพิื่จัารณีานักเรียนปัีจัจุับัันเข้้าศึกษาต่�อัใน
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ระดั้บัมัธิยมศึกษาข้อังฝ่่ายวิชัาการ		และลงทำะเบีัยนเพืื่�อัศึกษาต่�อัต่ามสิทำธ์ิิ
ทีำ�ได้้ต่ามปีระกาศข้อังฝ่่ายวิชัาการ	 พื่ร้อัมทัำ�งชัำาระคู่�าจัอังสิทำธ์ิิต่ามแนว
ปีฏิิบััติ่การชัำาระคู่�าธิรรมเนียมการเรียนข้อังแผนกการเงินด้้วย

กรณีีทีำ�นักเรียนไม�ลงทำะเบีัยนจัอังสิทำธ์ิิเพืื่�อัศึกษาต่�อัต่ามสิทำธ์ิิข้อังต่น	
ทำางโรงเรียนจัะถือัว�านักเรียนสละสิทำธ์ิิ	และให้้นักเรียนไปีด้ำาเนินการลาอัอัก	
รวมทัำ�งนักเรียนทีำ�ไม�ได้้รับัสิทำธ์ิิ	 และนักเรียนปีระสงคู่์ไปีศึกษาต่�อัทีำ�อืั�น	
จัะต้่อังไปีด้ำาเนินการยื�นใบัลาอัอักทีำ�ห้้อังธุิรการต่ามกำาห้นด้เวลา

7.  ก�รออกเอกส�รท�งก�รเรียนและใบรับรองต่�งๆ 
	 แบั�งอัอักเป็ีน	2	ปีระเภ์ทำให้ญ�ๆ 	ดั้งนี�

7.1	 ใบัรับัรอังปีระเภ์ทำต่�างๆ		ทัำ�งภ์าษาไทำยและภ์าษาอัังกฤษ			
7.1.1	 ใบัรับัรอังการเป็ีนนักเรียน	(ปีพื่.7)
7.1.2	 ใบัรับัรอังผลการเรียน	ใช้ัในกรณีีนำาไปีเบิักคู่�าการศึกษาบุัต่รข้อังผ้่ปีกคู่รอัง	

การข้อัทุำนการศึกษาห้รือัการลาอัอักเพืื่�อัไปีศึกษาต่�อัทีำ�อืั�น
7.2	 ใบัระเบีัยนแสด้งผลการเรียน	ปีระกอับัด้้วย

7.2.1	 นักเรียนปัีจัจุับััน	และนักเรียนทีำ�จับัห้ลักส่ต่ร	ตั่�งแต่�ปีีการศึกษา	2547	
ถึงปัีจัจุับััน	
(1)		 ใบั	ปีพื่.1	คืู่อั	ระเบีัยนแสด้งผลการเรียนห้ลักส่ต่รแกนกลางการศึกษา	

ขั้�นพืื่�นฐาน	
(2)		 ใบั	Transcript	คืู่อั	ห้ลักฐานแสด้งผลการเรียนเป็ีนภ์าษาอัังกฤษ					
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7.2.2	กรณีีศิษย์เก�า	(ห้รือันักเรียนทีำ�จับัห้ลักส่ต่ร	ก�อันปีีการศึกษา	2547)
(1)	 ใบั	ปี.04,	ปี.05	คืู่อั	ห้ลักฐานแสด้งผลการเรียนสำาห้รับันักเรียนทีำ�	

ลาอัอักห้รือัจับัห้ลักส่ต่รระดั้บัปีระถมศึกษา	ก�อันปีีการศึกษา		2547			
(2)	 ใบั	รบั.1-	ต่	(มัธิยมศึกษาต่อันต้่น),	รบั.1-ปี	(มัธิยมศึกษาต่อันปีลาย)	

คืู่อัระเบีัยนแสด้งผลการเรียนสำาห้รับันักเรียนทีำ�ลาอัอักจัากการเป็ีน	
นักเรียนห้รือัจับัห้ลักส่ต่รในระดั้บัมัธิยมศึกษาก�อันปีีการศึกษา	2547					

(3)	 ใบั	Transcript		คืู่อั	ห้ลักฐานแสด้งผลการเรียนเป็ีนภ์าษาอัังกฤษ		 
8.  นักเรียนท่ีมีคว�มประสงค์ขอเอกส�รท�งก�รเรียน 	จัะต้่อังด้ำาเนินการดั้งนี�

8.1	 ยื�นใบัคู่ำาร้อังข้อัเอักสารทำางการเรียนทีำ�ห้้อังธุิรการ		
8.2	 เต่รียมร่ปีถ�ายทีำ�นำามาใช้ัปีระกอับัการข้อัเอักสารทำางการเรียน	ลักษณีะข้อังร่ปีถ�าย	ดั้งนี�

8.2.1	 ร่ปีถ�ายจัะต้่อังถ�ายไว้ไม�เกิน	6	เดื้อัน
8.2.2	 ลักษณีะข้อังร่ปีถ�าย

(1)	 กรณีีนักเรียนปัีจัจุับััน	ใช้ัภ์าพื่สีห้รือัภ์าพื่ข้าว	-	ด้ำาก็ได้้	ห้ากเป็ีน
ภ์าพื่สีพืื่�นห้ลังสีฟ้าห้รือัข้าวเทำ�านั�น	 ห้้ามใช้ัร่ปีถ�ายด้�วนโพื่ลารอัยด์้	
ร่ปีสติ่�กเกอัร์	ห้รือัพิื่มพ์ื่จัากกระด้าษทีำ�ไม�ใชั�กระด้าษถ�ายร่ปี	ถ�ายร่ปี	
ห้น้าต่รง	ทำรงผมต่ามระเบีัยบัข้อังโรงเรียน	สวมเสื�อันักเรียน	ต้่อังเห็้น	
อัักษรย�อัข้อังโรงเรียน	 (อัสชั)	และเลข้ปีระจัำาตั่วนักเรียนชััด้เจัน	
ไม�สวมแว�นต่า	 ไม�สวมเคู่รื�อังปีระดั้บั	 ไม�ใส�ต่�างห่้	 กรณีีนักเรียน
ห้ญิงทีำ�ไว้ผมยาวให้้รวบัผมไว้ด้้านห้ลังให้้เรียบัร้อัย		

(2)	 กรณีีนักเรียนศิษย์เก�าใช้ัภ์าพื่สีห้รือัภ์าพื่ข้าว	-	ด้ำา	(เห้มือันนักเรียน
ปัีจัจุับััน)	โด้ยสวมเสื�อัเชิั�ต่แข้นสั�นสีข้าว	ไม�มีลวด้ลาย	ไม�สวมแว�นต่า	
ไม�ใส�เคู่รื�อังปีระดั้บั	ไม�ใส�ต่�างห่้	และห้วีผมให้้เรียบัร้อัย	กรณีีผ้่ชัาย
ห้รือัผ้่ห้ญิงทีำ�ไว้ผมยาวให้้รวบัผมไว้ด้้านห้ลังให้้เรียบัร้อัย	

8.3	 ข้้อัปีฏิิบััติ่ในการข้อัเอักสาร	มีดั้งนี�
8.3.1	กรณีีนักเรียนปัีจัจุับััน	 และนักเรียนทีำ�จับัปีีการศึกษาตั่�งแต่�ปีีการศึกษา	

2547	ถึงปัีจัจุับััน
(1)	 ข้อัเอักสารผลการเรียน	ห้ากรายวิชัาใด้ทีำ�มีผลการเรียนไม�ผ�าน	ได้้	

0,	ร,	มส	ห้รือั	มผ	นักเรียนจัะต้่อังด้ำาเนินการแก้ไข้กับัฝ่่ายวิชัาการ	
ให้้ผ�านก�อัน	แผนกธุิรการจึังจัะอัอักเอักสารผลการเรียนให้้
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(2)	 กรณีีลาอัอักห้รือัจับัห้ลักส่ต่ร	 นักเรียนต้่อังชัำาระคู่�าธิรรมเนียม
การเรียนทีำ�ยังคู้่างชัำาระข้อังทุำกภ์าคู่เรียน	รวมทัำ�งภ์าคู่เรียนสุด้ท้ำาย
ทีำ�เรียนอัย่�ให้้เรียบัร้อัยก�อัน

(3)	 ผ้่ข้อัเอักสารต้่อังแนบัสำาเนาบััต่รปีระจัำาตั่วปีระชัาชันห้รือัสำาเนา
บััต่รปีระจัำาตั่วนักเรียนทุำกคู่รั�งทีำ�มีการติ่ด้ต่�อัข้อัเอักสาร	และเซ็นรับัรอัง	
สำาเนาถ่กต้่อัง	

(4)	 ข้นาด้และจัำานวนข้อังร่ปีถ�ายทีำ�ใช้ัสำาห้รับัการข้อัเอักสาร	
(4.1)	การข้อัใบัรับัรอังปีระเภ์ทำต่�างๆ	ทัำ�งภ์าษาไทำยและภ์าษาอัังกฤษ	

(ต่ามข้้อั	7.1)	ใช้ัร่ปีถ�ายข้นาด้	2	นิ�ว	จัำานวน	1	ร่ปี	ต่�อัการ
ข้อัเอักสาร	1	ฉบัับั

(4.2)	การข้อัใบัระเบีัยนแสด้งผลการเรียน	(ต่ามข้้อั	7.2.1)
4.2.1	การข้อัใบั	ปีพื่.1	คืู่อัระเบีัยนแสด้งผลการเรียน	ใช้ั

ร่ปีถ�ายข้นาด้	1	½		นิ�ว	จัำานวน	2	ร่ปี	ต่�อัการข้อั
เอักสาร	1	ฉบัับั	(กรณีีเป็ีนศิษย์เก�าทีำ�จับัปีีการศึกษา	
2547	เป็ีนต้่นมา	การข้อัเอักสารฉบัับันี�จัะต้่อังแนบั
สำาเนาบััต่รปีระชัาชันและใบัแจ้ังคู่วามเอักสาร
ส่ญห้ายมาปีระกอับัใบัคู่ำาร้อังด้้วย)

4.2.2	การข้อัใบั	Transcript		คืู่อั	ห้ลักฐานแสด้งผลการเรียน	
เป็ีนภ์าษาอัังกฤษ	ใช้ัร่ปีถ�ายข้นาด้	1	½	นิ�ว		จัำานวน	
1	ร่ปี	ต่�อัการข้อัเอักสาร	1	ฉบัับั
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8.3.2	กรณีีนักเรียนศิษย์เก�า	(ทีำ�จับัการศึกษาก�อันปีีการศึกษา	2547)
(1)	 การข้อัใบัรับัรอังปีระเภ์ทำต่�างๆ	 ทัำ�งภ์าษาไทำยและภ์าษาอัังกฤษ		

(ต่ามข้้อั	7.1)	ใช้ัร่ปีถ�ายข้นาด้	2	นิ�ว	จัำานวน	1	ร่ปี	ต่�อัการข้อัเอักสาร	
1	ฉบัับั

(2)	 การข้อัใบัระเบีัยนแสด้งผลการเรียน	(ต่ามข้้อั	7.2.2)
(2.1)	การข้อัใบั	รบั.1-	ต่,	รบั.1-ปี	คืู่อั	ระเบีัยนแสด้งผลการเรียน

ระดั้บัมัธิยมศึกษา	ทีำ�จับัก�อันปีีการศึกษา	2547	ใช้ัร่ปีถ�าย	
ข้นาด้	2	นิ�ว	จัำานวน	2	ร่ปี	ต่�อัการข้อัเอักสาร	1	ฉบัับั		

(2.2)	ใบั	Transcript	คืู่อั	ห้ลักฐานแสด้งผลการเรียนเป็ีนภ์าษาอัังกฤษ	
ใช้ัร่ปีถ�ายข้นาด้	1½		นิ�ว	จัำานวน	1	ร่ปี	ต่�อัการข้อั	เอักสาร	1	ฉบัับั

	 กรณีีเป็ีนศิษย์เก�าทีำ�จับัก�อันปีีการศึกษา	 2547	 การข้อั
เอักสารข้้อั	(2.1)	และ	(2.2)	ต้่อังแนบัสำาเนาบััต่รปีระชัาชัน	
และใบัแจ้ังคู่วามเอักสารส่ญห้ายมาปีระกอับัใบัคู่ำาร้อังด้้วย	

8.4	 การรับัเอักสารทำางการเรียน
8.4.1	กรณีีนักเรียนทีำ�จับัห้ลักส่ต่รปีีการศึกษาปัีจัจุับััน		โด้ยจับัห้ลักส่ต่รระดั้บั

ปีระถมศึกษา	(ปี.6)	ระดั้บัมัธิยมศึกษาต่อันต้่น	(ม.3)	ทีำ�ปีระสงค์ู่จัะลา
อัอัก	และระด้บััมัธิยมศึกษาต่อันปีลาย	(ม.6)		แผนกธิรุการจัะมปีีระกาศ
กำาห้นด้เวลาในการยื�นคู่ำาร้อังข้อัเอักสารผลการเรียนและการข้อัรับั
เอักสารให้้ทำราบัก�อันสอับัปีลายภ์าคู่เรียน		โด้ยนักเรียนทีำ�ลาอัอักจัะได้้
รับัเอักสารทำางการเรียนห้ลังจัากได้้รับัการอันุมัติ่ให้้ลาอัอักได้้	ดั้งนี�
(1)	 ใบัรับัรอังการเป็ีนนักเรียน
(2)	 เอักสารทำางการเรียนห้รือัระเบัียนแสด้งผลการเรียนระด้ับัชัั�นทีำ�

ศึกษาอัย่�
(3)	 เอักสารอืั�นๆ	ต่ามทีำ�ร้อังข้อั

8.4.2	 ผ้่ข้อัเอักสารทำางการเรียน	จัะต้่อังติ่ด้ต่�อัข้อัเอักสารล�วงห้น้า	3	วันทำำาการ	
จึังจัะได้้รับัเอักสาร	

8.4.3	 กรณีีลาอัอักเมื�อัสิ�นปีีการศึกษา	 ผ้่ข้อัเอักสารจัะได้้รับัระเบีัยนแสด้งผล
การเรียน	 ห้ลังจัากอันุมัติ่ผลการเรียนปีลายปีีการศึกษาแล้ว	 ซึ�งแผนก
ธุิรการจัะแจ้ังกำาห้นด้วันรับัเอักสารให้้ทำราบัในวันทีำ�ยื�นเอักสารใบัลาอัอัก



25

 สถานทำี�ทำำาการ	 ห้้อังการเงิน		อัาคู่ารศักด้า	กิจัเจัริญ
	 วัน	–	เวลาทำำาการ	 วันจัันทำร์	–	วันศุกร์	 เวลา		07.50	–	16.00	น.
	 	 วันเสาร์		 เวลา		09.00	–	15.00	น.		
	 โทำรศัพื่ทำ์	 0-3831-1055-6		ต่�อั	104,	114
	 โทำรสาร	 0-3831-2955

แผนกการเงิน

ก�รชำำ�ระค่�ธุรรมเนียมก�รเรียน 
และค่�ธุรรมเนียมอ่ืน ๆ

แผนกการเงินจัะแจ้ังคู่�าใช้ัจั�าย
ต่�างๆ	ข้อังนักเรียนและกำาห้นด้เวลาการ
ชัำาระเงินในแต่�ละภ์าคู่เรียนให้้ผ้่ปีกคู่รอัง
ทำราบัชั�วงก�อันปิีด้ภ์าคู่เรียน

1.	 กำาห้นด้การชัำาระคู่�าธิรรมเนียม
การเรียน
ภ์าคู่เรียนทีำ�	1	 ภ์ายในวันทีำ�		30		เมษายน		ก�อันเปิีด้ปีีการศึกษาให้ม�
ภ์าคู่เรียนทีำ�	2	 ภ์ายในวันทีำ�		30		กันยายน	ก�อันเปิีด้ภ์าคู่เรียนทีำ�	2

2.	 นักเรียนศึกษาต่�อัต่�างปีระเทำศ/ลาพัื่กการเรียน
2.1	นักเรียนชัำาระคู่�าธิรรมเนียมการเรียนข้อังภ์าคู่เรียนนั�น	ๆ	เต็่มจัำานวน
2.2	นักเรียนชัำาระคู่�าธิรรมเนียมการเรียนในภ์าคู่เรียนต่�อัไปีเฉพื่าะคู่�ารักษาสภ์าพื่การ	

เป็ีนนักเรียนในอััต่ราร้อัยละ	25	ข้อังคู่�าธิรรมเรียนการเรียนแต่�ละภ์าคู่เรียน
กรณีีทีำ�เป็ีนนักเรียนปีระจัำา	 ให้้ชัำาระต่ามสัด้ส�วนการอัย่�จัริง	 โด้ยใช้ั

อััต่ราส�วน	1	ภ์าคู่เรียนมี	4	เดื้อันในการคิู่ด้คู่ำานวณี
3.	นักเรียนเปีลี�ยนชั�วงชัั�น	 และต้่อังการศึกษาต่�อัในชัั�นต่�อัไปี	 ให้้ชัำาระคู่�าจัอังสิทำธ์ิิข้อัง	

ปีีการศึกษาต่�อัไปีภ์ายในระยะเวลาทำี�โรงเรียนกำาห้นด้	และโรงเรียนข้อัสงวนสิทำธิิ์	
ในการคืู่นเงินคู่�าธิรรมเนียมการเรียน	คู่�าธิรรมเนียมอืั�นและคู่�าจัอังสิทำธ์ิิในการศึกษา	
ต่�อัไม�ว�ากรณีีใด้ๆ	ทัำ�งสิ�น
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4	 นักเรียนลาอัอัก
4.1	 การแจ้ังการลาอัอักในแต่�ละภ์าคู่เรียน

ภ์าคู่เรียนทีำ�	1	 ภ์ายในวันทีำ�	30	เมษายน	 ก�อันเปิีด้ปีีการศึกษาให้ม�
ภ์าคู่เรียนทีำ�	2	 ภ์ายในวันทีำ�	30	กันยายน	 ก�อันเปิีด้ภ์าคู่เรียนทีำ�	2

ห้ากพ้ื่นกำาห้นด้จัะต้่อังชัำาระคู่�าธิรรมเนียมการเรียนร้อัยละ	25	ข้อังอััต่รา
คู่�าธิรรมเนียมการเรียนในภ์าคู่เรียนถัด้ไปี

4.2	 การลาอัอักห้ลงัเปิีด้ภ์าคู่เรยีนจัะต่อ้ังชัำาระคู่�าธิรรมเนยีมการเรยีนข้อังภ์าคู่เรยีน
นั�นๆ	เต็่มจัำานวน

กรณีีนักเรียนลาอัอักจัากการเป็ีนนักเรียนปีระจัำา	 การชัำาระคู่�ากินอัย่�ข้อัง
นักเรียนปีระจัำา	ให้้ยึด้ระเบีัยบัปีฏิิบััติ่ข้อังฝ่่ายนักเรียนปีระจัำา	

5.		 นักเรียนทีำ�ไม�ได้้สิทำธ์ิิรับัเงินอุัด้ห้นุนรายบุัคู่คู่ลสำาห้รับันักเรียนในโรงเรียนเอักชัน	
นักเรียนชัำาระคู่�าธิรรมเนียมการเรียนข้อังภ์าคู่เรียนนั�นๆ	เต็่มจัำานวน	บัวกด้้วย		
จัำานวนเงินอุัด้ห้นุนรายบุัคู่คู่ลต่ามระเบีัยบัข้อังกระทำรวงศึกษาธิิการ

วิธีุก�รชำำ�ระเงิน

1.	 ชัำาระผ�านระบับั	Bill	Payment	ผ�านธินาคู่ารไทำยพื่าณิีชัย์	และธินาคู่ารกรุงไทำย	
สามารถด้าวน์โห้ลด้เอักสารได้้ทีำ�	www.acs.ac.th

2.			 ชัำาระผ�าน	 Application	 SCB	 Easy	 Net	 เมื�อัด้ำาเนินการเรียบัร้อัยแล้วให้้ส�ง	
ห้ลักฐานการโอันผ�าน	Line	:	@acsnews	เพืื่�อัอัอักใบัเสร็จัต่�อัไปี

3.			 ชัำาระด้้วยตั่�วแลกเงิน	(Draft)	สั�งจั�าย	“โรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา”
4.	 ชัำาระด้้วยบััต่รเคู่รด้ิต่ธินาคู่ารกสิกรไทำย	 “CGA”	 สามารถชัำาระคู่�าธิรรมเนียม	

การเรียนได้้โด้ยไม�คิู่ด้คู่�าธิรรมเนียมการใช้ับััต่ร	และสามารถแบั�งชัำาระ	0%	ต่�อั
เดื้อัน	นาน	6	เดื้อัน	สำาห้รับับััต่รปีระเภ์ทำอืั�นมีคู่�าธิรรมเนียม	2%	(เงินสด้)

ก�รเบิกค่�ทดแทนเน่ืองจ�กประกันอุบัติเหตุนักเรียน

	 การเบิักทำด้แทำนเนื�อังจัากอุับััติ่เห้ตุ่ใช้ัใบัเสร็จัรับัเงินต้่นฉบัับัจัากการรักษาพื่ยาบัาล			
ใบัรับัรอังแพื่ทำย์ทีำ�บัันทึำกเป็ีนอุับััติ่เห้ตุ่	และใบัรายงานผลทำางการแพื่ทำย์	(ถ้ามี)	

1.	 วงเงินและระยะเวลาคู่วามคุู้่มคู่รอัง	 ให้้เป็ีนไปีต่ามเงื�อันไข้ข้อังกรมธิรรม์ปีระกัน	
อุับััติ่เห้ตุ่นักเรียนแต่�ละปีีการศึกษา	 (สามารถต่รวจัสอับัผ�านห้น้าเว็บัไซต์่ข้อัง
โรงเรียน	www.acs.ac.th)
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2.	 กรณีีผ่้ปีกคู่รอังสำารอังเงินจั�ายก�อัน	
ผ้่ปีกคู่รอังห้รือันักเรียนสามารถติ่ด้ต่�อั
ข้อัเบิักเงินคู่�าทำด้แทำน	 ห้รือัสอับัถาม
รายละเอัยีด้ได้้ทีำ�เจ้ัาห้น้าทีำ�ห้้อังการเงนิ

ทุนก�รศึกษ�

ปีระเภ์ทำทำนุการศกึษา	ในแต่�ละปีีการศกึษา
โรงเรียนจัะพิื่จัารณีาให้้ทุำนการศึกษาแก�นักเรียนทีำ�
ปีระสบัคู่วามเดื้อัด้ร้อันและมีคู่วามร้่คู่วามสามารถพิื่เศษดั้งต่�อัไปีนี�

1.			 ทุำนนักกีฬาโคู่รงการพื่เิศษทีำมโรงเรยีน	(ทุำนช้ัางเผือัก)	เป็ีนทุำนการศึกษาสำาห้รับั
นักเรียนทีำ�ด้้อัยโอักาสแต่�มีคู่วามสามารถพิื่เศษทำางด้้านกีฬา

2.			 ทุำนการศึกษาเทำโอัฟาน	เป็ีนทุำนการศึกษาสำาห้รับันักเรียนทีำ�มีผลการเรียนดี้มีผล
การเรยีนเฉลี�ยสะสม	5	ภ์าคู่เรยีน	อัย่�ในกลุ�มผ้่ทีำ�มีคู่ะแนนส่งสุด้		20	อัันดั้บัแรก	
โด้ยแบั�งสัด้ส�วนต่ามโปีรแกรมการเรียน

3.			 ทุำนการศึกษาโด้นาเซียง		เป็ีนทุำนการศึกษาสำาห้รับันักเรียนทีำ�ข้าด้แคู่ลนทุำนทำรัพื่ย์
และปีระสบัคู่วามเดื้อัด้ร้อัน

4.			 ทุำนการศึกษาโฮโนร�า		เป็ีนทุำนการศึกษาสำาห้รับันักเรียนทีำ�มีคู่วามสามารถ	โด้ด้เด้�น	
ด้้านด้นต่รีและกีฬา	และสร้างชืั�อัเสียงให้้กับัโรงเรียนในระดั้บัปีระเทำศและนานาชัาติ่

การให้้ทุำนการศึกษาให้้เป็ีนไปีต่ามระเบีัยบัข้อังกอังทุำนแต่�ละปีระเภ์ทำ		ทุำนการศึกษา
เป็ีนทุำนทีำ�โรงเรียนจััด้สรรให้้ปีีต่�อัปีี	 	 นักเรียนสามารถยื�นคู่ำาร้อังข้อัรับัทุำนการศึกษาได้้ต่าม
วันเวลาทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้

นักเรียนทีำ�จัะได้้รับัทุำนการศึกษาต้่อังผ�านการพิื่จัารณีาจัากคู่ณีะกรรมการข้อังแต่�ละทุำน		
และได้้รับัการอันุมัติ่จัากผ้่อัำานวยการโรงเรียน

ก�รจำ�หน่�ยเคร่ืองเขียนและแบบเรียน

สถานทีำ�จัำาห้น�าย		 ห้้อังจัำาห้น�ายเคู่รื�อังเขี้ยน	แบับัเรียน	อัาคู่ารเซนต์่เมรี�
วัน-เวลาทำำาการ		 จัันทำร์	–	ศุกร์	 07.30	–	17.00	น.
	 	 วันเสาร์	 09.00	–	15.00	น.	
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ฝ่่ายวิิชาการ
 สถานทำี�ทำำาการ	 ฝ่่ายวิชัาการ			อัาคู่ารยอัห้์น	แมรี�
	 	 งานวัด้ผล		 อัาคู่ารศักด้า	กิจัเจัริญ
	 วัน	–	เวลาทำำาการ	 วันจัันทำร์	–	วันศุกร์	 เวลา		07.50	–	16.00	น.

โรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัาเปิีด้ทำำาการสอันตั่�งแต่�ชัั�นเต่รียมอันุบัาลถึงชัั�น
มัธิยมศึกษาปีีทีำ�	6	โด้ยมุ�งพัื่ฒนาผ้่เรียนต่ามทิำศทำางการจััด้การศึกษาแนวมงฟอัรต์่	เน้นคู่วาม
เปี็นเลิศด้้านภ์าษา	เห้็นคูุ่ณีคู่�าสุนทำรียภ์าพื่	ส�งเสริมนวัต่กรรมการศึกษาให้้ก้าวห้น้า	
ส่�มาต่รฐานสากล		โด้ยแบั�งห้ลักส่ต่รต่ามระดั้บัการศึกษา	ดั้งนี�	

1. ระดับก�รศึกษ�ปฐมวัย

1.1  ระดัับเตรียมอนุบาล 
 (อายุ ตำ�ากว่่า 3 ปี)
มุ�งเน้นการจััด้ปีระสบัการณ์ีผ�านการ

เล�นต่ามธิรรมชัาต่ิทีำ�เห้มาะสมกับัวัยอัย�าง
เป็ีนอังค์ู่รวมทัำ�งด้้านร�างกาย	อัารมณ์ี	จิัต่ใจั	
สังคู่ม	และ	สติ่ปีญัญา	จััด้กิจักรรมและสภ์าพื่
แวด้ล้อัมทีำ�เอืั�อัต่�อัการเรียนร้่ข้อังเด็้กอัย�าง
เป็ีนธิรรมชัาติ่	 เน้นให้้เด็้กได้้แสด้งอัอักและ
ลงมือัทำำาอัย�างอิัสระต่ามคู่วามสนใจั	 คู่วาม
ต้่อังการและคู่วามสามารถข้อังเด็้กภ์ายใต้่
บัริบัทำข้อังสังคู่มและวัฒนธิรรมทีำ�เด็้กอัาศัย
อัย่�ด้้วยคู่วามรักและคู่วามเข้้าใจั	 เพืื่�อัสร้าง
รากฐาน	 คูุ่ณีภ์าพื่ชัีวิต่	 รวมทัำ�งส�งเสริม
คุู่ณีธิรรม	จัริยธิรรม		ทัำกษะทำางภ์าษาอัังกฤษ			
สุนทำรียภ์าพื่ด้้านด้นต่รี	และกีฬา



29

1.2 ระดัับปฐมวั่ย (อายุ 3-6 ปี)
มุ�งเน้นการจััด้ปีระสบัการณ์ีเพืื่�อัเต่รียมคู่วามพื่ร้อัมและพัื่ฒนาทัำกษะทีำ�สำาคัู่ญทัำ�ง	

4	ด้้าน	คืู่อั	ด้้านร�างกาย		อัารมณ์ี	-	จิัต่ใจั	สังคู่ม	และสติ่ปัีญญา	สร้างทัำกษะพืื่�นฐานให้้เด็้กก้าวส่� 
ศต่วรรษทีำ�	21	(3R	8C)	รวมทัำ�งทัำกษะชีัวิต่โด้ยผ�านกิจักรรมบ่ัรณีาการเสริมห้ลักส่ต่ร	ส�งเสริม	
ทัำกษะทำางภ์าษาอัังกฤษ	และภ์าษาจีัน	ทัำกษะกระบัวนการคิู่ด้	ทัำกษะการคิู่ด้วิเคู่ราะห์้ผ�านการ	
จััด้การเรียนร้่แบับั	Project		Approach	นอักจัากนี�ยังส�งเสริมทัำกษะการใช้ัเทำคู่โนโลยี	(iPad)	
สุนทำรียภ์าพื่ทำางด้นต่รีต่ามแนวห้ลักส่ต่ร	“อัอัร์ฟ	ช่ัลแวร์คู่”	(Orff	Schulwerk)	ห้รือัทีำ�เรียกว�า
ด้นต่รีคู่าร์ล	และกีฬา	(ว�ายนำ�า)	แบั�งเป็ีน	2	โปีรแกรม		ดั้งนี�

 โปรแกรม  IEP  (Integrated English Program)   
จััด้การเรยีนการสอันโด้ยใชัภ้์าษาอัังกฤษเปีน็สื�อั	จัำานวน	3	คู่าบัต่�อัสัปีด้าห้กั์บัคู่ร่

ต่�างชัาติ่	มีการบ่ัรณีาการเนื�อัห้าวิชัาและส�งเสริมให้้นักเรียนมีพัื่ฒนาการด้้านภ์าษาอัังกฤษ
อัย�างมีปีระสิทำธิิภ์าพื่ อีักทัำ�งยังจััด้ให้้นักเรียนได้้เรียนร้่ภ์าษาจีันเป็ีนภ์าษาทีำ�สาม

 โปรแกรม  MLP (Modern Language Program) 
จััด้การเรียนการสอันทีำ�เน้นการสื�อัสารเปี็นภ์าษาอัังกฤษผ�านกิจักรรมการเรียน	

การสอัน	โด้ยจััด้การเรียนร่้ทำี�เน้นพื่ัฒนาทำักษะการสื�อัสารทำั�ง	4	ทำักษะทำางภ์าษาอัังกฤษ	
ใช้ัในชีัวิต่ปีระจัำาวันอัย�างมีปีระสิทำธิิภ์าพื่	เชืั�อัมโยงบ่ัรณีาการส่�การเรียนร้่	โด้ยคู่ร่ชัาวต่�างชัาติ่
เจ้ัาข้อังภ์าษา	(Native	Speaker)	จัำานวน	15	คู่าบัต่�อัสัปีด้าห์้	ทำำาให้้นักเรียนได้้เรียนร้่ภ์าษา
อัังกฤษอัย�างมีปีระสิทำธิิภ์าพื่ต่ามมาต่รฐาน	Cambridge	 อีักทัำ�งยังจััด้ให้้นักเรียนได้้เรียนร้่
ภ์าษาจีันเป็ีนภ์าษาทีำ�สาม
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2. ระดับก�รศึกษ�ขั�นพื�นฐ�น

2.1  ระดับประถมศึกษา  (ชัั�นป.1-ป.6)   
มุ�งพัื่ฒนาผ้่เรียนให้้เป็ีนบุัคู่คู่ลทีำ�มีคู่วามสมดุ้ล	 มีสุนทำรียภ์าพื่	ใช้ัคุู่ณีธิรรมนำาชีัวิต่		

มีคู่วามร้่และทัำกษะแห้�งการด้ำารงชีัวิต่	ยึด้มั�นในระบัอับัปีระชัาธิิปีไต่ยอัันมีพื่ระมห้ากษัต่ริย์
ทำรงเป็ีนปีระมุข้	มีจิัต่สำานึกในคู่วามเป็ีนไทำยและเป็ีนพื่ลโลก	เป็ีนเลิศด้้านภ์าษา	สร้างสรรค์ู่
นวัต่กรรม	และมีคูุ่ณีภ์าพื่มาต่รฐานสากล	ส�งเสริมให้้ผ่้เรียนมีทำักษะทำี�สำาคู่ัญ	 (3R	8C)	
ในศต่วรรษทีำ�	 21	 โด้ยผ�านการจััด้การเรียนร้่แบับั	Authentic	 Learning	 รวมทัำ�งการสร้าง	
สภ์าพื่แวด้ล้อัมทีำ�ดี้เพืื่�อัการเรียนร้่อัย�างแท้ำจัริง	 (positive	 environment	 for	 authentic	
learning)	แบั�งเป็ีน	3	โปีรแกรม	ดั้งนี�

 โปรแกรม  IEP  (Integrated English Program)       
จััด้การเรียนการสอันต่ามห้ลักส่ต่รสถานศึกษาทีำ�สอัด้คู่ล้อังต่ามห้ลักส่ต่รแกนกลาง	

ข้อังกระทำรวงศึกษาธิิการ	รวมทัำ�งส�งเสริมการใช้ัภ์าษาอัังกฤษเป็ีนสื�อัในรายวิชัา	Mathematics	
Science	Social	studies	(Geography,	Economics)	และ	English	โด้ยใช้ัต่ำารากลางจัาก
ม่ลนิธิิคู่ณีะเซนต์่คู่าเบัรียลแห้�งปีระเทำศไทำย	ส�งเสริมให้้ผ้่เรียนมีสุนทำรียภ์าพื่ด้้านด้นต่รี	กีฬา	
ต่ามคู่วามถนัด้และคู่วามสนใจั	 ส�งเสริมการเรียนร้่ด้้วยการลงมือัปีฏิิบััติ่จัริง	 โด้ยใชั้
กระบัวนการเรียนร้่แบับั	STEM	EDUCATION		อีักทัำ�งยังจััด้ให้้นักเรียนได้้เรียนร้่ภ์าษาจีัน
เป็ีนภ์าษาทีำ�สาม

 โปรแกรม  SEP (Special  English  Program) 
จััด้การเรียนการสอันต่ามห้ลักส่ต่รสถานศึกษาทีำ�สอัด้คู่ล้อังต่ามห้ลักส่ต่รแกนกลาง	

ข้อังกระทำรวงศกึษาธิิการ	มุ�งเน้นให้้ผ้่เรียนได้้พัื่ฒนาทัำกษะการสื�อัสารทัำ�ง	4	ทัำกษะทำางภ์าษา
อัังกฤษเพืื่�อัใช้ัในชีัวิต่ปีระจัำาวันอัย�างมีปีระสิทำธิิภ์าพื่	ผ้่เรียนจัะได้้เรียนรายวิชัาภ์าษาอัังกฤษ
กับัคู่ร่ชัาวต่�างชัาต่ิเจั้าข้อังภ์าษา	(Native	Speaker)	จัำานวน	6	คู่าบัต่�อัสัปีด้าห้์	รวมทำั�ง	
ผ้่เรียนจัะได้้รับัการฝึ่กฝ่นและเต่รียมการสอับัวัด้มาต่รฐานทำางภ์าษาอัังกฤษ		Cambridge		
Young	Learner	English	Tests	(Starters,	Mover,	Flyers)	ส�งเสริมให้้ผ้่เรียนมีสุนทำรียภ์าพื่
ด้้านด้นต่รี	กีฬา	ต่ามคู่วามถนัด้และคู่วามสนใจั	ส�งเสริมการเรียนร้่ด้้วยการลงมือัปีฏิิบััติ่จัริง
โด้ยใช้ักระบัวนการเรียนร้่แบับั	STEM	EDUCATION		อีักทัำ�งยังจััด้ให้้นักเรียนได้้เรียนร้่ภ์าษาจีัน	
เป็ีนภ์าษาทีำ�สาม
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 โปรแกรม MLP 

 (Modern Language Program) 
จััด้การเรียนการสอันต่ามห้ลักส่ต่ร

แกนกลางข้อังกระทำรวงศึกษาธิิการ	สอันโด้ย
คู่ร่ต่�างชัาติ่ทีำ�มีคุู่ณีวุฒิทำางการศึกษาในทุำก
รายวิชัา	จัำานวน	24	คู่าบัต่�อัสัปีด้าห์้	ยกเว้น
วิชัาภ์าษาไทำย	 และพื่ลศึกษา	 มีคู่ร่ไทำยชั�วย
เห้ลือัด่้แลนักเรียนคู่วบัคู่่�คู่ร่ต่�างชัาติ่	 มุ�งเน้น

การพัื่ฒนานักเรียนให้้เป็ีนบุัคู่คู่ลแห้�งการเรียนร้่ต่ามมาต่รฐานสากล	จัำานวนนักเรียนไม�เกินห้้อัง
ละ	30	คู่น	มีเทำคู่โนโลยีทีำ�ทัำนสมัยทุำกห้้อังเรียน	มุ�งเน้นการสอันแบับั	Active	Learning	ให้้
นักเรียนมีการพัื่ฒนาในทุำกมิติ่	ให้้เป็ีนนักคิู่ด้วิเคู่ราะห์้	สามารถแก้ปัีญห้าได้้อัย�างเป็ีนระบับั	
กล้าแสด้งอัอักทำางคู่วามคิู่ด้อัย�างมีเห้ตุ่ผล	การนำาเสนอัห้น้าชัั�นเรียน	(Presentations	and	
Discussions)	มีคู่วามเชืั�อัมั�น	มีบุัคู่ลิกเป็ีนผ้่นำา	ส�งเสริมคู่วามสามารถต่ามคู่วามถนัด้ทำาง
สุนทำรียภ์าพื่	และมีทำักษะชัีวิต่ในด้้านต่�างๆ	ผ�านทำางกิจักรรมส�งเสริมวิชัาการให้้นักเรียน	
ได้้เรียนร้่จัากปีระสบัการณ์ีจัริง	(Practical	Experience)	เพืื่�อัใช้ัปีระโยชัน์ในชีัวิต่ปีระจัำาวัน	
อีักทัำ�งยังส�งเสริมให้้นักเรียนได้้เข้้าร�วมแข้�งขั้นและทำด้สอับัวัด้คู่วามสามารถในโคู่รงการต่�างๆ	
ทัำ�งในและต่�างปีระเทำศ	แผนการเรียน	MLP	ใช้ัเกณีฑ์์การปีระเมินมาต่รฐานด้้านภ์าษาอัังกฤษ
จััด้การทำด้สอับั	Young	Learners	Examinations	(YLE)	ให้้กับันักเรียน	ทำุกคู่นโด้ยมห้าวิ
ทำยาลัยเคู่มบัริด้จ์ั	(University	of	Cambridge	ESOL	Examinations)	ปีระเทำศอัังกฤษ

2.2  ระดับมัธยมศึกษาติอันต้ิน  (ชัั�นม.1 - ม.3) 
มุ�งพัื่ฒนาผ้่เรียนให้้เป็ีนบุัคู่คู่ลทีำ�มีคู่วามสมดุ้ล		มีสุนทำรียภ์าพื่		ใช้ัคุู่ณีธิรรมนำาชีัวิต่		

มีคู่วามร้่และทัำกษะแห้�งการด้ำารงชีัวิต่	ยึด้มั�นในระบัอับัปีระชัาธิิปีไต่ยอัันมีพื่ระมห้ากษัต่ริย์
ทำรงเป็ีนปีระมุข้	มีจิัต่สำานึกในคู่วามเป็ีนไทำยและเป็ีนพื่ลโลก	เป็ีนเลิศด้้านภ์าษา	สร้างสรรค์ู่
นวัต่กรรม	และมีคุู่ณีภ์าพื่มาต่รฐานสากล	ส�งเสริมให้้ผ้่เรียนมีทัำกษะทีำ�สำาคัู่ญ	(3R	8C)	ใน
ศต่วรรษทีำ�	21	โด้ยผ�านการจััด้การเรียนร้่แบับั	Authentic	Learning	อัย�างห้ลากห้ลายต่าม
จุัด้เน้นข้อังแต่�ละโปีรแกรมการเรียน	 เพืื่�อันำาคู่วามร้่ไปีปีระยุกต์่ใช้ัให้้เกิด้ปีระโยชัน์ในการ
ศึกษาต่�อัและการปีระกอับัอัาชีัพื่	 รวมทัำ�งการสร้างสภ์าพื่แวด้ล้อัมทีำ�ดี้เพืื่�อัการเรียนร้่อัย�าง
แท้ำจัริง	(positive	environment	for	authentic	learning)	แบั�งเป็ีน	4	โปีรแกรม	ดั้งนี�
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 โปรแกรม IEP (Integrated English Program)   
จััด้การเรียนการสอันต่ามห้ลักส่ต่รสถานศึกษา	

ทีำ�สอัด้คู่ล้อังต่ามห้ลักส่ต่รแกนกลางข้อังกระทำรวง
ศึกษาธิิการ	ส�งเสริมการเรียนร้่ผ�านการลงมือัปีฏิิบััติ่	
สร้างสรรค์ู่นวัต่กรรม	เพืื่�อัเกิด้การเรียนร้่อัย�างแท้ำจัริง
ด้้วยกระบัวนการเรียนร้่แบับั	STEM	EDUCATION	
ผ�าน	STEM	Robotics	ส�งเสริมให้้ผ้่เรียนมีสุนทำรียภ์าพื่	
ด้้านด้นต่รี	กีฬา	ต่ามคู่วามถนัด้และคู่วามสนใจัรวม
ทัำ�งส�งเสริมการใช้ัภ์าษาอัังกฤษเป็ีนสื�อัในรายวิชัา	
Mathematics	Science	Social	studies	(Geography,	
Economics)	 และ	 English	 โด้ยใช้ัต่ำารากลางจัาก
ม่ลนิธิิคู่ณีะเซนต่์คู่าเบัรียลแห้�งปีระเทำศไทำย	อัีกทำั�ง	
ส�งเสริมให้้ผ้่เรียนใช้ัภ์าษาทีำ�	3	(ภ์าษาจีัน/ภ์าษาญี�ปุ่ีน)	
ในการสื�อัสารในชีัวิต่ปีระจัำาวัน

 โปรแกรม  SEP (Special English Program) 
จััด้การเรียนการสอันต่ามห้ลักส่ต่รสถานศึกษา

ทีำ�สอัด้คู่ล้อังต่ามห้ลักส่ต่รแกนกลางข้อังกระทำรวง
ศึกษาธิิการ	 มุ�งเน้นให้้ผ้่เรียนได้้พัื่ฒนาทัำกษะการ
สื�อัสารทัำ�ง	 4	 ทัำกษะทำางภ์าษาอัังกฤษเพืื่�อัใช้ัในชีัวิต่
ปีระจัำาวันอัย�างมีปีระสิทำธิิภ์าพื่	 ผ้่เรียนจัะได้้เรียน
รายวิชัาภ์าษาอัังกฤษกับัคู่ร่ชัาวต่�างชัาติ่เจ้ัาข้อังภ์าษา	
(Native	Speaker)	จัำานวน	6	คู่าบัต่�อัสัปีด้าห์้	รวมทัำ�ง
ผ้่เรียนจัะได้้รับัการฝ่ึกฝ่น	 และเต่รียมการสอับัวัด้
มาต่รฐานทำางภ์าษาอัังกฤษข้อังข้อังมห้าวิทำยาลัย	

Cambridge	(KET,	PET)		ส�งเสริมการเรียนร้่ผ�านการลงมือัปีฏิิบััติ่	สร้างสรรค์ู่นวัต่กรรม		
เพืื่�อัเกิด้การเรียนร้่อัย�างแท้ำจัริงด้้วยกระบัวนการเรียนร้่แบับั	 STEM	 EDUCATION	 ผ�าน	
STEM	Robotics	 	 ส�งเสริมให้้ผ้่เรียนมีสุนทำรียภ์าพื่ด้้านด้นต่รี	 กีฬา	 ต่ามคู่วามถนัด้และ
คู่วามสนใจั		อีักทัำ�งส�งเสริมให้้ผ้่เรียนใช้ัภ์าษาทีำ�	3	(ภ์าษาจีัน/ภ์าษาญี�ปุ่ีน)	ในการสื�อัสารใน
ชีัวิต่ปีระจัำาวัน
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 โปรแกรม MLP (Modern Language Program)  
จััด้การเรียนการสอันต่ามห้ลักส่ต่รแกนกลางข้อังกระทำรวงศึกษาธิิการ	 สอันโด้ย

คู่ร่ต่�างชัาติ่ทีำ�มีคุู่ณีวุฒิทำางการศึกษาในทุำกรายวิชัา	จัำานวน	24	คู่าบัต่�อัสัปีด้าห์้	ยกเว้นวิชัา
ภ์าษาไทำย	และพื่ลศึกษา	มีคู่ร่ไทำยชั�วยเห้ลือัด่้แลนักเรียนคู่วบัคู่่�คู่ร่ต่�างชัาติ่	มุ�งเน้นการพัื่ฒนา
นักเรียนให้้เป็ีนบุัคู่คู่ลแห้�งการเรียนร้่ต่ามมาต่รฐานสากล	จัำานวนนักเรียนไม�เกินห้้อังละ	30	คู่น	
มีเทำคู่โนโลยีทีำ�ทัำนสมัยทุำกห้้อังเรียน	 มุ�งเน้นเนื�อัห้ารายวิชัาคู่ณิีต่ศาสต่ร์	 วิทำยาศาสต่ร์และ
ภ์าษาอัังกฤษอัย�างเข้้มข้้น	ให้้นักเรียนมีการพัื่ฒนาในทุำกมิติ่	ให้้เป็ีนนักคิู่ด้วิเคู่ราะห์้	สามารถ
แก้ปัีญห้าได้้อัย�างเป็ีนระบับั	 เรียนร้่การสร้างนวัต่กรรม	 การทำำาโคู่รงงานต่�างๆ	 (Creative	
Production	and	Innovation)	กล้าทีำ�จัะแสด้งอัอักทำางคู่วามคิู่ด้อัย�างมีเห้ตุ่ผล	(Presentations	
and	Discussions)	มีคู่วามเชืั�อัมั�น	มีบุัคู่ลิกเป็ีนผ้่นำา	ส�งเสริมคู่วามสามารถต่ามคู่วามถนัด้ทำาง	
สุนทำรียภ์าพื่	และมีทัำกษะชีัวิต่ในด้้านต่�างๆ	ผ�านทำางกิจักรรมส�งเสริมวิชัาการ	 ให้้นักเรียน
ได้้เรียนร้่จัากปีระสบัการณ์ีจัริง	(Practical	Experience)	
เพืื่�อัใช้ัปีระโยชัน์ในชีัวิต่ปีระจัำาวัน	อีักทัำ�งยังส�งเสริมให้้
นักเรียนได้้เข้้าร�วมแข้�งขั้นและทำด้สอับัวัด้คู่วาม
สามารถในโคู่รงการต่�างๆ	 ทัำ�งในและต่�างปีระเทำศ	
แผนการเรียน	MLP	ใช้ัเกณีฑ์์การปีระเมินมาต่รฐานด้้าน
ภ์าษาอัังกฤษ	 จััด้การทำด้สอับั	 Key	 English	 Test	
(KET)	และ	Preliminary	English	Test	(PET)	ให้้กับั
นักเรียนทุำกคู่นโด้ยมห้าวิทำยาลัยเคู่มบัริด้จ์ั	(University	
of	Cambridge	ESOL	Examinations)	ปีระเทำศอัังกฤษ	

 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทย�ศ�สตร์ ต�มแนวท�งสสวท.  (IPST)
เป็ีนห้ลักส่ต่รต่ามโคู่รงการคู่วามร�วมมือัระห้ว�างโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา	 

สำานักงานคู่ณีะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอักชัน	 (สชั.)	 และสถาบัันส�งเสริมการสอัน
วิทำยาศาสต่ร์และเทำคู่โนโลยี	 (สสวทำ.)	 ส�งเสริมนักเรียนทีำ�มีคู่วามสามารถพิื่เศษและคู่วาม
สนใจัทำางด้้านคู่ณิีต่ศาสต่ร์	วิทำยาศาสต่ร์	และเทำคู่โนโลยี	ให้้ได้้เกิด้การเรียนร้่ต่ามคู่วามถนัด้
และคู่วามสนใจัอัย�างเต็่มต่ามศักยภ์าพื่	พื่ร้อัมทัำ�งปีล่กฝั่งให้้มีเจัต่คู่ติ่ทำางวิทำยาศาสต่ร์	และ
มีคู่วามเปี็นนักวิจััยอัย�างลึกซึ�ง	 อัันจัะเป็ีนรากฐานสำาคัู่ญในการพัื่ฒนากำาลังคู่นด้้าน
วิทำยาศาสต่ร์	คู่ณิีต่ศาสต่ร์	และเทำคู่โนโลยีข้อังปีระเทำศ	ผ�านการจััด้กิจักรรมการเรียนร้่อัย�าง
ห้ลากห้ลายทำั�งภ์ายในและภ์ายนอักห้้อังเรียน	จััด้การเรียนการสอันโด้ยคู่ร่ผ่้สอันทำี�จับัต่รง
สาข้า	และผ้่เชีั�ยวชัาญจัากห้น�วยงานทัำ�งภ์าคู่รัฐและเอักชัน
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2.3  ระดับมัธยมศึกษาติอันปลาย  (ชัั�นม.4 - ม.6) 
มุ�งพัื่ฒนาผ้่เรียนให้้เป็ีนบุัคู่คู่ลทีำ�มีคู่วามสมดุ้ล	 	 มี

สุนทำรียภ์าพื่		ใช้ัคุู่ณีธิรรมนำาชีัวิต่		มีคู่วามร้่และทัำกษะแห้�งการ
ด้ำารงชีัวิต่	ยึด้มั�นในระบัอับัปีระชัาธิิปีไต่ยอัันมีพื่ระมห้ากษัต่ริย์
ทำรงเป็ีนปีระมุข้	 มีจิัต่สำานึกในคู่วามเป็ีนไทำยและเป็ีนพื่ลโลก	
เป็ีนเลิศด้้านภ์าษา	 สร้างสรรค์ู่นวัต่กรรม	 และมีคุู่ณีภ์าพื่
มาต่รฐานสากล	 ส�งเสริมให้้ผ้่เรียนมีทัำกษะทีำ�สำาคัู่ญ	 (3R	 8C)	
ในศต่วรรษทีำ�	 21	 โด้ยผ�านการจััด้การเรียนร้่แบับั	 Authentic	
Learning	อัย�างห้ลากห้ลายต่ามจัดุ้เน้นข้อังแต่�ละแผนการเรยีน	
เพืื่�อันำาคู่วามร้่ไปีปีระยุกต์่ใช้ัให้้เกิด้ปีระโยชัน์ในการศึกษาต่�อั
และการปีระกอับัอัาชีัพื่	รวมทัำ�งการสร้างสภ์าพื่แวด้ล้อัมทีำ�ดี้เพืื่�อั
การเรียนร้่อัย�างแท้ำจัริง	(positive	environment	for	authentic	
learning)	แบั�งเป็ีน	11	แผนการเรียน	ดั้งนี�

 ห้องเรียนพิเศษวิทย�ศ�สตร์ ต�มแนวท�งสสวท.  

(IPST)   
เป็ีนห้ลักส่ต่รต่ามโคู่รงการคู่วามร�วมมือัระห้ว�างโรงเรียน

อััสสัมชััญศรีราชัา	 สำานักงานคู่ณีะกรรมการส�งเสริมการศึกษา
เอักชัน	 (สชั.)	 และสถาบัันส�งเสริมการสอันวิทำยาศาสต่ร์และ
เทำคู่โนโลยี	(สสวทำ.)	ทีำ�มุ�งส�งเสริมผ้่เรียนทีำ�มีคู่วามสามารถพิื่เศษและ
คู่วามสนใจั	ทำางด้้านคู่ณิีต่ศาสต่ร์	วิทำยาศาสต่ร์	และเทำคู่โนโลยี		
ให้้ได้้เกิด้การเรียนร้่ต่ามคู่วามถนัด้และคู่วามสนใจัอัย�างเต็่ม
ต่ามศักยภ์าพื่	 พื่ร้อัมทัำ�งปีล่กฝั่งให้้มีเจัต่คู่ติ่ทำางวิทำยาศาสต่ร์	
และมีคู่วามเป็ีนนักวิจััยอัย�างลึกซึ�ง	อัันจัะเป็ีนรากฐานสำาคัู่ญใน
การพัื่ฒนากำาลังคู่น	 ด้้านวิทำยาศาสต่ร์	 คู่ณิีต่ศาสต่ร์	 และ
เทำคู่โนโลยีข้อังปีระเทำศ	 ผ�านการจััด้กิจักรรมการเรียนร้่อัย�าง
ห้ลากห้ลายทัำ�งภ์ายในและภ์ายนอักห้้อังเรียน	เพืื่�อัให้้ผ้่เรียนเกิด้
สมรรถนะทีำ�สำาคัู่ญในการด้ำาเนินชีัวิต่	และการศึกษาต่�อัและอัาชีัพื่	
จััด้การเรียนการสอันโด้ยคู่ร่ผ้่สอันทีำ�จับัต่รงสาข้า	และผ้่เชีั�ยวชัาญ
จัากห้น�วยงานทัำ�งภ์าคู่รัฐและเอักชัน
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 แผนก�รเรียนวิทย�ศ�สตร์ คณิิตศ�สตร์ 
จััด้การเรียนการสอันทีำ�มุ�งเน้นการเรยีนในวิชัาวิทำยาศาสต่ร์	(ฟิสิกส์,	เคู่มี,	ชีัววิทำยา)	

คู่ณิีต่ศาสต่ร์	ส�งเสริมให้้นักเรียนมีทัำกษะแห้�งศต่วรรษทีำ�	21	เพืื่�อักระตุ้่น	แรงจ่ังใจัให้้นักเรียน	
เกิด้การคู่้นคู่ว้าห้าคู่วามร่้ในการพื่ัฒนาต่นเอังห้รือัเข้้าใจัคู่วามสามารถข้อังต่นเอังมากข้ึ�น	
เสริมสร้างทัำกษะกระบัวนการทำางวิทำยาศาสต่ร์		ทัำกษะการแก้ปัีญห้า	กระบัวนการคิู่ด้	วิเคู่ราะห์้	
คิู่ด้สร้างสรรค์ู่	คิู่ด้อัย�างมีวิจัารณีญาณี	ผ�านกิจักรรมการเรียนร้่อัย�างห้ลากห้ลายทัำ�งภ์ายในและ
ภ์ายนอักโรงเรยีน	โด้ยจััด้รายวิชัาเพิื่�มเติ่ม	เน้นทัำกษะกระบัวนการทำางวทิำยาศาสต่ร	์และอังค์ู่
คู่วามร้่เพืื่�อัการศึกษาต่�อั	จัำานวน	6	คู่าบัต่�อัสัปีด้าห์้	แผนการเรียนนี�เห้มาะสำาห้รับัผ้่ทีำ�สนใจั
ศึกษาต่�อัคู่ณีะแพื่ทำยศาสต่ร์	คู่ณีะเภ์สัชัศาสต่ร์	คู่ณีะวิทำยาศาสต่ร์	คู่ณีะวิศวกรรมศาสต่ร์	คู่ณีะ
สถาปัีต่ยกรรมศาสต่ร์	คู่ณีะพื่ยาบัาลศาสต่ร์	คู่ณีะสัต่วแพื่ทำยศาสต่ร์	คู่ณีะกายภ์าพื่บัำาบััด้	
คู่ณีะสาธิารณีสุข้ศาสต่ร์	 คู่ณีะสห้เวชัศาสต่ร์	 คู่ณีะเทำคู่นิคู่การแพื่ทำย์	 วิทำยาลัยเทำคู่นิคู่การ
สัต่วแพื่ทำย์	คู่ณีะอุัต่สาห้กรรมเกษต่ร	คู่ณีะเกษต่ร	คู่ณีะปีระมง	คู่ณีะวนศาสต่ร์	คู่ณีะสิ�งแวด้ล้อัม 
คู่ณีะทำรัพื่ยากรธิรรมชัาติ่	คู่ณีะอััญมณีี	คู่ณีะเทำคู่โนโลยีทำางทำะเล	คู่ณีะโลจิัสติ่กส์	คู่ณีะคู่รุศาสต่ร์	
คู่ณีะศึกษาศาสต่ร์	(วิชัาเอักด้้านวิทำยาศาสต่ร์	วิทำยาศาสต่ร์ทัำ�วไปี	ฟิสิกส์	เคู่มี	ชีัววิทำยาและ
เอักเดี้�ยวคู่ณิีต่ศาสต่ร์)	

 แผนก�รเรียนวิทย�ศ�สตร์ คอมพิวเตอร์  
จััด้การเรียนการสอันทีำ�มุ�งเน้นการเรยีนในวิชัาวิทำยาศาสต่ร์	(ฟิสิกส์,	เคู่มี,	ชีัววิทำยา)	

คู่ณิีต่ศาสต่ร์	และเทำคู่โนโลยี		ส�งเสริมให้้นักเรียนมีทัำกษะแห้�งศต่วรรษทีำ�	21	และทัำกษะเพืื่�อั
การปีระกอับัอัาชีัพื่ในอันาคู่ต่	 เพืื่�อักระตุ้่นแรงจ่ังใจัให้้นักเรียนเกิด้การคู้่นคู่ว้าห้าคู่วามร้่ใน
การพัื่ฒนาต่นเอังห้รือัเข้้าใจัคู่วามสามารถข้อังต่นเอังมากขึ้�น	เสริมสร้างทัำกษะกระบัวนการ
ทำางวิทำยาศาสต่ร์	ทัำกษะกระบัวนการทำางเทำคู่โนโลยี	ทัำกษะการแก้ปัีญห้า	กระบัวนการคิู่ด้
วิเคู่ราะห์้	คิู่ด้สร้างสรรค์ู่	คิู่ด้อัย�างมีวิจัารณีญาณี	ผ�านกิจักรรมการเรียนร้่อัย�างห้ลากห้ลาย	
ทัำ�งภ์ายในและภ์ายนอักโรงเรียน	 โด้ยจััด้รายวิชัาเพื่ิ�มเต่ิมเฉพื่าะเน้นทำักษะกระบัวนการ	
ทำางเทำคู่โนโลยีการเขี้ยนโปีรแกรมและหุ้�นยนต์่	และอังค์ู่คู่วามร้่เพืื่�อัการศึกษาต่�อั	จัำานวน	6	คู่าบั	
ต่�อัสัปีด้าห์้สำาห้รับัผ่้ทีำ�สนใจัศึกษาต่�อัคู่ณีะวิศวกรรมศาสต่ร์	 สาข้าวิศวกรรมคู่อัมพิื่วเต่อัร์	
วิศวกรรมแมคู่คู่าทำรอันิกส์	วิศวกรรมหุ้�นยนต์่	วิศวกรรมอิัเล็กทำรอันิกส์	คู่ณีะวิทำยาศาสต่ร์	
และเทำคู่โนโลยี	คู่ณีะเทำคู่โนโลยีสารสนเทำศและนวัต่กรรม	คู่ณีะวิทำยาศาสต่ร์		เป็ีนต้่น	
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 แผนก�รเรียนคณิิตศ�สตร์ ภ�ษ�อังกฤษ (ศิลป์คำ�นวณิ)
จััด้การเรียนการสอันทีำ�มุ�งเน้นการเรียนในวิชัาคู่ณิีต่ศาสต่ร์	ภ์าษาอัังกฤษ	ภ์าษาไทำย	

สังคู่มศึกษาฯ	ส�งเสริมให้้นักเรียนมีทัำกษะแห้�งศต่วรรษทีำ�	21	และทัำกษะเพืื่�อัการปีระกอับัอัาชีัพื่	
ในอันาคู่ต่	 เพืื่�อักระตุ่้นแรงจ่ังใจัให้้นักเรียนเกิด้การคู่้นคู่ว้าห้าคู่วามร่้ในการพัื่ฒนาต่นเอัง	
ห้รือัเข้้าใจัคู่วามสามารถข้อังต่นเอังมากขึ้�น	เสริมสร้างพืื่�นฐานทำางภ์าษาสื�อัสารทัำ�งภ์าษาไทำย
และภ์าษาอัังกฤษ	ทัำกษะการแก้ปัีญห้า	กระบัวนการคิู่ด้	วิเคู่ราะห์้	คิู่ด้สร้างสรรค์ู่	คิู่ด้อัย�างมี	
วิจัารณีญาณีผ�านกจิักรรมการเรยีนร้่อัย�างห้ลากห้ลายทัำ�งภ์ายในและภ์ายนอักโรงเรยีน	โด้ย
จััด้รายวิชัาเพิื่�มเติ่มทีำ�เน้นทัำกษะกระบัวนการ	และอังค์ู่คู่วามร้่เพืื่�อัการศึกษา	ต่�อัจัำานวน		6	คู่าบั	
ต่�อัสัปีด้าห์้	เห้มาะสำาห้รับัผ้่สนใจัศึกษาต่�อั	คู่ณีะบัริห้ารธุิรกิจั	คู่ณีะพื่าณิีชัยศาสต่ร์และการบััญชีั	
คู่ณีะรัฐศาสต่ร์	คู่ณีะนิติ่ศาสต่ร์	คู่ณีะบััญชีั	คู่ณีะนิเทำศศาสต่ร์	คู่ณีะวารสารศาสต่ร์	และสื�อัสาร	
มวลชัน	คู่ณีะเศรษฐศาสต่ร์	คู่ณีะอัักษรศาสต่ร์	คู่ณีะโบัราณีคู่ดี้	คู่ณีะภ่์มิสารสนเทำศศาสต่ร์		
คู่ณีะมนุษยศาสต่ร์	คู่ณีะสังคู่มศาสต่ร์	คู่ณีะศิลปีกรรมศาสต่ร์	คู่ณีะมัณีฑ์นศิลป์ี		คู่ณีะศึกษาศาสต่ร์			
คู่ณีะคู่รุศาสต่ร์	(สาข้าวิชัาภ์าษาไทำย	สังคู่มศึกษา)	คู่ณีะโลจิัสติ่กส์	(การคู้่าระห้ว�างปีระเทำศ
และการจััด้การโลจิัสติ่กส์	อุัต่สาห้กรรม	พื่าณิีชัย์นาวี)	เป็ีนต้่น

 แผนก�รเรียนสหศิลป์
จััด้การเรียนการสอันทีำ�มุ�งเน้นการเรียนในวิชัาภ์าษาอัังกฤษ		ภ์าษาไทำย		สังคู่มศึกษา	

และรายวิชัาเฉพื่าะแผนการเรียน	เชั�น	ภ์าษาต่�างปีระเทำศ	กีฬา		ศิลปีะ	และเทำคู่โนโลย	ี
โด้ยจััด้ให้้มีรายวิชัาเพิื่�มเติ่มอัย�างห้ลากห้ลาย	ผ้่เรียนสามารถเลือักเรียนด้้านใด้ด้้านห้นึ�งต่าม
คู่วามถนัด้และคู่วามสนใจัโด้ยทำุกแผนการเรียนจัะได้้เรียนรายวิชัาพื่ื�นฐานเห้มือันกัน	
แต่�แยกเรียนวิชัาเพิื่�มเติ่มเฉพื่าะต่ามจุัด้เน้นข้อังแต่�ละสาข้า	จัำานวน	8	คู่าบัต่�อัสัปีด้าห์้	โด้ย
แบั�งเป็ีน	7	สาข้า	ดั้งนี�

1.	สห้ศิลป์ี	-	ภ์าษาอัังกฤษ
จััด้การเรียนการสอันเปี็นภ์าษาอัังกฤษ	 ในรายวิชัาภ์าษาอัังกฤษเพิื่�มเติ่ม	 และ	

Independent	 Study	 จัำานวน	 8	 คู่าบัต่�อัสัปีด้าห้์	 แบั�งต่ามระดั้บัคู่วามสามารถทำางด้้าน	
ภ์าษาอัังกฤษข้อังนักเรียน	เพืื่�อัฝึ่กฝ่นอัย�างมีปีระสิทำธิิภ์าพื่	จััด้กิจักรรมการเรียนร้่เน้นเสริมทัำกษะ	
ทัำ�ง	4	ด้้าน	การฟัง	การพ่ื่ด้	การอั�าน	และการเขี้ยน	โด้ยใช้ัเกณีฑ์์การปีระเมินมาต่รฐานด้้าน	
ภ์าษาอัังกฤษ	โด้ยมห้าวิทำยาลัยเคู่มบัริด้จ์ั	(University	of	Cambridge	ESOL	Examination)	
ปีระเทำศอัังกฤษ	แผนการเรียนนี�เห้มาะสำาห้รับัผ้่สนใจัศึกษาต่�อัด้้านนิเทำศศาสต่ร์การทำ�อังเทีำ�ยว	
และการโรงแรม	อัักษรศาสต่ร์		ศิลปีศาสต่ร์	ศึกษาศาสต่ร์	คู่รุศาสต่ร์	มนุษยศาสต่ร์	เป็ีนต้่น
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2.	สห้ศิลป์ี	-	ภ์าษาจีัน
จััด้การเรียนการสอันเป็ีนภ์าษาจีัน	ในรายวิชัาภ์าษาจีัน	และ	Independent	Study	

จัำานวน	8	คู่าบัต่�อัสัปีด้าห์้	สอันโด้ยคู่ร่จีันเจ้ัาข้อังภ์าษาและคู่ร่ไทำย	รับัจัำานวน	25	คู่น	เพืื่�อั
พัื่ฒนาทัำกษะทำางภ์าษาอัย�างมีปีระสิทำธิิภ์าพื่	จััด้กิจักรรมการเรียนร้่เน้นเสริมทัำกษะทัำ�ง	4	ด้้าน	
การฟัง	 การพ่ื่ด้	 การอั�าน	 และการเขี้ยน	 โด้ยใชั้เกณีฑ์์การสอับัวัด้ระดั้บัคู่วามร่้ภ์าษาจีัน
มาต่รฐานสากล	สำาห้รับัผ้่ทีำ�ใช้ัภ์าษาจีันเป็ีนภ์าษาทีำ�สาม	 (HSK)	 แผนการเรียนร้่นี�เห้มาะสำาห้รับั	
ผ้่สนใจัศึกษาต่�อัด้้านนิเทำศศาสต่ร์	การทำ�อังเทีำ�ยวและการโรงแรม	อัักษรศาสต่ร์		ศิลปีศาสต่ร์		
ศึกษาศาสต่ร์	คู่รุศาสต่ร์	มนุษยศาสต่ร์	เป็ีนต้่น

3.	 สห้ศิลป์ี	-	ภ์าษาญี�ปุ่ีน
จััด้การเรียนการสอันเป็ีนภ์าษาญี�ป่ี�น	ในรายวิชัาภ์าษาญี�ป่ี�น	และ	Independent	

Study	จัำานวน	8	คู่าบัต่�อัสัปีด้าห์้	สอันโด้ยคู่ร่ญ�ปุ่ีีนเจ้ัาข้อังภ์าษาและคู่ร่ไทำย	รับัจัำานวน	25	คู่น	
เพื่�ือัพัื่ฒนาทัำกษะทำางภ์าษาอัย�างมีปีระสิทำธิิภ์าพื่	จััด้กิจักรรมการเรียนร้่เน้นเสริมทัำกษะทำ�งั	
4	 ด้้าน	 การฟัง	 การพ่ื่ด้	 การอั�าน	 และการเขี้ยน	 โด้ยใชั้เกณีฑ์์มีการสอับัวัด้ระดั้บัคู่วาม
สามารถทำางภ์าษาญี�ปีุ่น	(Japanese	Language	Proficiency	Test	:	JLPT)	แผนการ
เรียนร่้นี�เห้มาะสำาห้รับัผ่้สนใจัศึกษาต่�อัด้้านนิเทำศศาสต่ร์	 การทำ�อังเทีำ�ยวและการโรงแรม	
อัักษรศาสต่ร์	ศิลปีศาสต่ร์	ศึกษาศาสต่ร์	คู่รุศาสต่ร์		มนุษยศาสต่ร์	เป็ีนต้่น	

4.	 สห้ศิลป์ี	-	การจััด้การธุิรกิจั
จััด้การเรียนการสอันเน้นทัำกษะการปีฏิิบััติ่	การคิู่ด้สร้างสรรค์ู่	ทัำกษะการทำำางาน	

ทัำกษะการใช้ัเทำคู่โนโลยี	 และอังค์ู่คู่วามร้่ด้้านการจััด้การธุิรกิจั	 และการเปี็นเจ้ัาข้อังธุิรกิจั	
ผ�านการเรียนร้่จัากปีระสบัการณ์ี	ต่รงเพืื่�อัการศึกษาต่�อัปีระกอับัอัาชีัพื่ในอันาคู่ต่	จััด้การเรียน	
การสอันโด้ยอัาจัารย์ปีระจัำา	 อัาจัารย์พิื่เศษ	 และผ้่ทีำ�
ปีระสบัคู่วามสำาเร็จัในด้้านการเป็ีนเจ้ัาข้อังธุิรกิจัมามีส�วน
ร�วมในการจััด้การเรียนการสอัน	และการสร้าง	Project	
เพืื่�อัการศึกษาต่�อัและอัาชีัพื่	จัำานวน	8	คู่าบัต่�อัสัปีด้าห์้	
จััด้การเรียนการสอันด้้วยการลงมือัปีฏิิบััติ่	 ได้้รับัคู่วามร้่	
และปีระสบัการณ์ีต่รงจัากกิจักรรมการเรียนการสอันทีำ�
ห้ลากห้ลาย	 เห้มาะสำาห้รับัผ้่ทีำ�สนใจัศึกษาต่�อัคู่ณีะ
บัริห้ารธุิรกิจั	คู่ณีะการจััด้การ	ธุิรกิจั	คู่ณีะการเป็ีนเจ้ัาข้อัง	
ธุิรกิจั	รวมทัำ�งผ้่ทีำ�มีคู่วามฝั่นอัยากเป็ีนเจ้ัาข้อังธุิรกิจัในอันาคู่ต่	ห้รือัสืบัทำอัด้กิจัการต่�างๆ	ข้อัง
คู่รอับัคู่รัว	เป็ีนต้่น
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5.	 สห้ศิลป์ี	-	ด้นต่รี
จััด้การเรียนการสอันเน้นการสอันด้นต่รี	ทำั�งภ์าคู่ทำฤษฎีและภ์าคู่ปีฏิิบััต่ิ	โด้ยทำีม	

คู่ณีะอัาจัารย์ผ้่เชีั�ยวชัาญด้้านด้นต่รี	 ส�งเสริมการแสด้งอัอักด้้านด้นต่รี	 ฝึ่กปีฏิิบััติ่การแสด้ง	
คู่อันเสิร์ต่	และเข้้าร�วมกิจักรรมต่�างๆ	ทำั�งภ์ายในและภ์ายนอักโรงเรียน	เพื่ื�อัสร้างให้้เปี็น	
ผ้่เชีั�ยวชัาญ	มีคู่วามพื่ร้อัมและมีโอักาสทีำ�ดี้ในอันาคู่ต่	จััด้การเรียนการสอันโด้ยอัาจัารย์ปีระจัำา		
อัาจัารย์พิื่เศษ	และผ้่ทีำ�ปีระสบัคู่วามสำาเร็จัในด้้านด้นต่รี	และการสร้าง	Project	เพืื่�อัการศึกษาต่�อั	
และอัาชัพีื่	จัำานวน	8	คู่าบัต่�อัสัปีด้าห้	์เห้มาะสำาห้รบััผ้่ทีำ�สนใจัศกึษาต่�อัด้้านด้นต่ร	ีเชั�น		คู่ณีะ
ดุ้ริยางคู่ศิลป์ี		คู่ณีะศิลปีกรรมศาสต่ร์	สาข้าด้นต่รี	เป็ีนต้่น	รับัจัำานวนไม�เกิน	20	คู่น

6.	 สห้ศิลป์ี	-	ศิลป์ีสร้างสรรค์ู่	(Creative	Art)
จััด้การเรียนการสอันบ่ัรณีาการในรายวิชัาศิลปีะและเทำคู่โนโลยี		เน้นภ์าคู่ปีฏิิบััติ่	

และการสร้าง	Project		เพืื่�อัการศึกษาต่�อัและอัาชีัพื่	จัำานวน	8	คู่าบัต่�อัสัปีด้าห์้	ส�งเสริมผ้่เรียน	
ทีำ�มีคู่วามสนใจัทำางด้้านการอัอักแบับั	2	มิติ่	3	มิติ่	และงานผลิต่สื�อัต่�างๆ	จััด้การเรียนการสอัน	
ด้้วยการลงมือัปีฏิิบััติ่	 ได้้รับัคู่วามร้่และปีระสบัการณ์ีต่รงจัากกิจักรรมการเรียนการสอันทีำ�
ห้ลากห้ลาย	เห้มาะสำาห้รับัผ้่ทีำ�สนใจัศึกษาต่�อัคู่ณีะมัณีฑ์นศิลป์ี	คู่ณีะคู่รุศาสต่ร์อุัต่สาห้กรรม
และเทำคู่โนโลยี	 (สาข้าวิชัามีเดี้ยอัาร์ต่)	 คู่ณีะนิเทำศศาสต่ร์	 คู่ณีะศิลปีกรรมศาสต่ร์	 คู่ณีะ
ศิลปีศาสต่ร์		เป็ีนต้่น

7.	 สห้ศิลป์ี	-	กีฬา	(เฉพื่าะนักกีฬาโคู่รงการพิื่เศษ)
จััด้การเรียนการสอันในรายวิชัาพื่ลศึกษา	และวิทำยาศาสต่ร์สุข้ภ์าพื่	จัำานวน	8	คู่าบั	

ต่�อัสัปีด้าห์้	รับัเฉพื่าะนักกีฬาโคู่รงการพิื่เศษ		ผ้่ทีำ�มีคู่วามสามารถพิื่เศษด้้านกีฬา	เพืื่�อัพัื่ฒนา
ทัำกษะการกีฬาขั้�นส่ง	เห้มาะสำาห้รับัผ้่สนใจัศึกษาต่�อัคู่ณีะสห้เวชัศาสต่ร์	(ภ์าคู่วิชัาวิทำยาศาสต่ร์	
การกีฬาและพัื่ฒนากีฬา)	คู่ณีะวิทำยาศาสต่ร์การกีฬา	(ศิลปีศาสต่ร์บััณีฑิ์ต่	สาข้าการอัอักกำาลังกาย	
และการกีฬา	และสาข้ากีฬาฟุต่บัอัล	คู่ณีะพื่ลศึกษา)	

 โปรแกรม MLP (Modern Language Program) 
1. แผนการเรียนวิ่ทยาศาสตร์คณิิตศาสตร์ (Science – Mathematics)
จััด้การเรียนการสอันต่ามห้ลักส่ต่รแกนกลางข้อังกระทำรวงศึกษาธิิการ	 สอันโด้ย

คู่ร่ต่�างชัาต่ิทีำ�มีคุู่ณีวุฒิทำางการศึกษาในทำุกรายวิชัา	 Mathematics,	 Science	 (Physics,	
Chemistry,	Biology)	English,	Social	Studies,	Occupations	and	Technology	จัำานวน	
25	 คู่าบัต่�อัสัปีด้าห์้	 ยกเว้นวิชัาภ์าษาไทำย	 และพื่ลศึกษา	 มีคู่ร่ไทำยชั�วยเห้ลือัด่้แลนักเรียน
คู่วบัคู่่�คู่ร่ต่�างชัาต่	ิเป็ีนห้ลักส่ต่รทีำ�มุ�งเน้นการพัื่ฒนานักเรียนให้้เปีน็บุัคู่คู่ลแห้�งการเรยีนร้่ต่าม
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มาต่รฐานสากล	มีศักยภ์าพื่ส่งสุด้	บัรรลุเป้ีาห้มายและคู่วามฝั่นในชีัวิต่	จัำานวนนักเรียนไม�
เกินห้้อังละ	 30	 คู่น	 มีเทำคู่โนโลยีทีำ�ทัำนสมัยทุำกห้้อังเรียน	 มุ�งเน้นพัื่ฒนาศักยภ์าพื่ทำาง
วิทำยาศาสต่ร์	(ฟิสิกส์	เคู่มี	ชีัววิทำยา)	เรียนทัำ�งทำฤษฎีและปีฏิิบััติ่	คู่ณิีต่ศาสต่ร์	เพืื่�อัให้้นักเรียน
มีคู่วามร้่ทัำกษะกระบัวนการทำางวิทำยาศาสต่ร์		วิธีิคิู่ด้	การแก้ปัีญห้า	การปีระยุกต์่ใช้ัในชีัวิต่
ปีระจัำาวันและนำาเสนอัข้้อัม่ลได้้อัย�างมีปีระสิทำธิิภ์าพื่	ส�งเสริมนักเรียนให้้มีทัำกษะการทำำางาน
ร�วมกัน	คิู่ด้สร้างสรรค์ู่ผลงานต่ามคู่วามถนัด้	และคู่วามสนใจั	รวมถึงการพัื่ฒนา	Portfolio	
การเต่รียมคู่วามพื่ร้อัมเพืื่�อัสอับัเข้้าศึกษาต่�อัในมห้าวิทำยาลัยชัั�นนำาทัำ�งในและต่�างปีระเทำศ

2. แผนการเรียนศิลป์ คำานว่ณิ (English - Mathematics) 
จััด้การเรียนการสอันต่ามห้ลักส่ต่รแกนกลางข้อังกระทำรวงศึกษาธิิการ	สอันโด้ย	

คู่ร่ต่�างชัาติ่ทีำ�มีคุู่ณีวุฒิทำางการศึกษาในทุำกรายวิชัา	Mathematics,	Science	and	Technology,	
English,	Social	Studies,	Occupations	and	Business	Studies	จัำานวน	25	คู่าบัต่�อั
สัปีด้าห์้	ยกเว้นวิชัาภ์าษาไทำย	และพื่ลศึกษา	มีคู่ร่ไทำยชั�วยเห้ลือัด่้แลนักเรียนคู่วบัคู่่�คู่ร่ต่�างชัาติ่	
เป็ีนห้ลักส่ต่รทีำ�มุ�งเน้นการพัื่ฒนานักเรียนให้้เป็ีนบุัคู่คู่ลแห้�งการเรียนร้่ต่ามมาต่รฐานสากล	
มีศักยภ์าพื่ส่งสุด้	บัรรลุเป้ีาห้มายและคู่วามฝั่นในชีัวิต่	จัำานวนนักเรียนไม�เกินห้้อังละ	30	คู่น	
มีเทำคู่โนโลยีทีำ�ทัำนสมัยทุำกห้้อังเรียน	 มุ�งเน้นพัื่ฒนาศักยภ์าพื่ทำางคู่ณิีต่ศาสต่ร์และภ์าษา
อัังกฤษ	เพืื่�อัให้้นักเรียนมีคู่วามร้่ทัำกษะการแก้ปัีญห้า	ทัำกษะภ์าษาอัังกฤษ	การปีระยุกต์่ใช้ั
ในชีัวิต่ปีระจัำาวัน	 โด้ยใช้ัเกณีฑ์์การปีระเมิน	 มาต่รฐานด้้านภ์าษาอัังกฤษโด้ยมห้าวิทำยาลัย
เคู่มบัริด้จ์ั	 (University	 of	Cambridge	ESOL	Examination)	ปีระเทำศอัังกฤษ	ส�งเสริม
นักเรียนให้้มีทัำกษะการทำำางานร�วมกัน	คิู่ด้สร้างสรรค์ู่ผลงาน	ต่ามคู่วามถนัด้	และคู่วามสนใจั	
รวมถึงการพัื่ฒนา	 Portfolio	 การเต่รียมคู่วามพื่ร้อัมเพืื่�อัสอับัเข้้าศึกษาต่�อัในมห้าวิทำยาลัย
ชัั�นนำาทัำ�งในและต่�างปีระเทำศ

ส�งเสริมการทำด้สอับัคู่วามสามารถทำางภ์าษาโด้ยการเพิื่�มโปีรแกรมการเรียน
อัอันไลน์กับั	Ignite	by	OnDemand	เพื่ื�อัการศึกษาต่�อัมห้าวิทำยาลัยชัั�นนำาทำั�งในและ	
ต่�างปีระเทำศ	ดั้งนี�

	•	 IELTS	(International	English	Language	Testing	System)
		 เป็ีนข้้อัสอับัวัด้คู่วามสามารถทำางภ์าษาซึ�งได้้รับัการอัอักแบับัมาเพื่ื�อัปีระเมิน

คู่วามสามารถข้อังผ้่สมัคู่รทีำ�ต้่อังการเรียน	ห้รือัทำำางานโด้ยใช้ัภ์าษาอัังกฤษเป็ีน
ภ์าษาห้ลักในการสื�อัสาร
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	•	 SAT	(Scholastic	Assessment	Test)
		 เป็ีนข้้อัสอับัมาต่รฐานทีำ�วัด้ทัำกษะด้้าน	verbal	และmathematical	reasoning	

มีคู่วามสำาคัู่ญต่�อัการปีระสบัคู่วามสำาเรจ็ัในการเข้้าศกึษาต่�อัระด้บััปีรญิญาการ
สอับั	 SAT	 ก็เป็ีนห้นึ�งในการวัด้ผลทีำ�ได้้รับัการยอัมรับัในระดั้บัต้่นๆ	 จัาก
มห้าวิทำยาลัยชัั�นนำาทัำ�งในและต่�างปีระเทำศ

นอักจัากนี�ทำางโรงเรียนได้้จััด้กิจักรรมพัื่ฒนาผ้่เรียน	เพืื่�อัมุ�งให้้ผ้่เรียนได้้พัื่ฒนาต่นเอัง	
ต่ามศักยภ์าพื่	พัื่ฒนาอัย�างรอับัด้้าน	เพืื่�อัคู่วามเป็ีนมนุษย์ทีำ�สมบ่ัรณ์ีทัำ�งร�างกาย	สติ่ปัีญญา	
อัารมณ์ีและสังคู่ม	เสริมสร้างให้้เป็ีนคู่นมีศีลธิรรม	จัริยธิรรม	ระเบีัยบัวินัย	ปีล่กฝั่งและสร้าง
จิัต่สำานึกข้อังการทำำาปีระโยชัน์เพืื่�อัสังคู่ม	 สามารถจััด้การต่นเอังได้้	 และอัย่�ร�วมกับัผ้่อืั�นได้้
อัย�างมีคู่วามสุข้	และเพืื่�อัเป็ีนแนวทำางในการวางแผนชีัวิต่	โด้ยจััด้กิจักรรมพัื่ฒนาผ้่เรียนให้้
สอัด้คู่ล้อังกับัคู่วามต้่อังการข้อังนักเรียน	ดั้งนี�

1. กิจกรรมแนะแนว่  
2. กิจกรรมนักเรียน	ปีระกอับัด้้วย

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรน�รี
โรงเรียนจััด้ให้้นักเรียนได้้เรียนวิชัาล่กเสือั	 และเนต่รนารี	 ส�งเสริมและฝึ่กอับัรม

นักเรียนให้้มีระเบีัยบั	มีคู่วามซื�อัสัต่ย์สุจัริต่		มีคู่วามรักชัาติ่		ศาสนา		พื่ระมห้ากษัต่ริย์		มี
คู่วามเลื�อัมใสในระบัอับัปีระชัาธิิปีไต่ย	บัำาเพ็ื่ญปีระโยชัน์เพืื่�อัสังคู่ม	และยึด้มั�นในคู่ำาปีฏิิญาณี
และกฎข้้อับัังคัู่บัข้อังล่กเสือั	และเนต่รนารี	ซึ�งเป็ีนส�วนห้นึ�งข้อังกิจักรรมพัื่ฒนาผ้่เรียนต่าม
ห้ลักส่ต่รสถานศึกษา		โด้ยกำาห้นด้ให้้นักเรียน	ปี.1	-	ปี.3	เรียนวิชัาล่กเสือัสำารอัง	ปี.4	-	ปี.6	
เรียนวิชัาล่กเสือัสามัญ	ม.1	-	ม.3		เรียนวิชัาล่กเสือัสามัญรุ�นให้ญ�	ในการเรียนวิชัาล่กเสือั
และเนต่รนารี	นักเรียนต้่อังแต่�งเคู่รื�อังแบับัล่กเสือัต่ามทีำ�กระทำรวงศึกษาธิิการกำาห้นด้	
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ลูกเสือกองร้อยพิเศษ
มุ�งเน้นฝึ่กทัำกษะวิชัาพิื่เศษล่กเสือั	 เพืื่�อัชั�วยเห้ลือัผ้่บัังคัู่บับััญชัาล่กเสือั	 และบัำาเพ็ื่ญ

ปีระโยชัน์ต่�อัสังคู่มและชุัมชัน	นักเรียนทีำ�สนใจัสมัคู่รเข้้าคัู่ด้เลือักเป็ีนล่กเสือั	กอังร้อัยพิื่เศษข้อัง
โรงเรียนมีเกณีฑ์์การรับัสมัคู่รดั้งต่�อัไปีนี�

คุณิสมบัติของลูกเสือกองร้อยพิิเศษ
1.	 ศึกษาอัย่�ในชัั�นมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	1	–	3
2.	 สุข้ภ์าพื่แข็้งแรงและไม�มีโรคู่ปีระจัำาตั่ว
3. ผลการเรียนคู่รั�งสุด้ท้ำายก�อันสมัคู่ร

ตั่�งแต่�	2.00	ขึ้�นไปี	เมื�อัได้้รับัการคัู่ด้เลือัก	
เป็ีนล่กเสือักอังร้อัยพิื่เศษแล้ว	ผลการ
เรียนต้่อังไม�ต่ำ�ากว�าคู่รั�งทีำ�ใช้ัสมัคู่ร	
ห้ากผลการเรียนลด้ลงจัะถ่กพิื่จัารณีาตั่ด้สิทำธ์ิิจัากการเป็ีนล่กเสือักอังร้อัยพิื่เศษ

4.	 คู่วามปีระพื่ฤติ่เรียบัร้อัย		เสียสละ	บัำาเพ็ื่ญปีระโยชัน์เพืื่�อัส�วนรวม
5.	 ได้้รับัการยินยอัมจัากผ้่ปีกคู่รอังเป็ีนลายลักษณ์ีอัักษร
การคัดัเลือก
1.	 มีคุู่ณีสมบััติ่ข้อังล่กเสือัคู่รบัถ้วนต่ามระเบีัยบัทีำ�กำาห้นด้
2.	 ผ�านการทำด้สอับัคู่วามร้่	 ทัำ�งภ์าคู่ทำฤษฎีและภ์าคู่ปีฏิิบััติ่ทีำ�เกี�ยวข้้อังกับัทัำกษะด้้าน

ล่กเสือัและคู่วามถนัด้เบืั�อังต้่น
3.	 ผ�านการเห็้นชัอับัข้อังคู่ณีะกรรมการซึ�งปีระกอับัด้้วย

3.1	หั้วห้น้าฝ่่ายกิจัการนักเรียน
3.2	 ผ้่ปีระสานงานล่กเสือั	เนต่รนารี	และล่กเสือักอังร้อัยพิื่เศษ
3.3	หั้วห้น้ากิจัการนักเรียนระดั้บัชัั�น

หน้าที�ของลูกเสือกองร้อยพิิเศษ		มีดั้งนี�
1.	 เข้้ารับัการอับัรมทัำกษะพิื่เศษทีำ�ทำางผ้่ฝึ่กสอันจััด้ให้้
2.	 เข้้าร�วมกิจักรรมบัำาเพ็ื่ญปีระโยชัน์ทีำ�ได้้รับัมอับัห้มายด้้วยคู่วามตั่�งใจั	เสียสละ	และ

ปีฏิิบััติ่ห้น้าทีำ�พิื่เศษต่�างๆ	ทีำ�ได้้รับัมอับัห้มายจัากหั้วห้น้างานล่กเสือั
3.	 เป็ีนพีื่�เลี�ยงให้้รุ�นน้อังด้้านการเรียนวิชัาล่กเสือั
4.	 ปีฏิิบััติ่ต่นเป็ีนแบับัอัย�างทีำ�ดี้แก�เพืื่�อันนักเรียน	และบุัคู่คู่ลทัำ�วไปี
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สถานที�ทำาการรับสมัครคัดัเลือก
นักเรียนทีำ�มีคู่วามสนใจัสมัคู่รคัู่ด้เลือักเป็ีนล่กเสือักอังร้อัยพิื่เศษ	ติ่ด้ต่�อัข้อัระเบีัยบั

การทีำ�งานล่กเสือัและเนต่รนารี	ฝ่่ายวิชัาการ
หมายเหตุ :	สิทำธิิพิื่เศษทีำ�ล่กเสือักอังร้อัยพิื่เศษ	นักกีฬาทีำมโรงเรียนทุำกทีำม		และนักเรียนทีำ�
มีผลงานด้้านกิจักรรมดี้เด้�นจัะได้้รับั	มีดั้งนี�

1.	 วุฒิบััต่รห้รือัการยกย�อังเชิัด้ช่ัเกียรติ่	ต่ามคู่วามเห้มาะสม
2.	 การปีฏิิบััต่ิห้น้าทำี�สมำ�าเสมอัโด้ยผ�านการรับัรอังและการปีระเมินจัากคู่ร่	

ผ้่ฝึ่กสอัน	หั้วห้น้ากิจัการนักเรียนระดั้บัชัั�น	และหั้วห้น้าฝ่่ายกิจัการนักเรียน
จัะได้้รับัการพื่ิจัารณีาให้้ศึกษาต่�อัในโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัาระด้ับัส่งขึ้�น

เป็ีนกรณีีพิื่เศษ

2.2 นักศึกษ�วิชำ�ทห�ร
งานนักศึกษาวิชัาทำห้ารเน้นกิจักรรมพัื่ฒนาผ้่เรียนให้้กับันักเรียนระดั้บัชัั�น

มัธิยมศึกษาต่อันปีลายทีำ�สนใจัเรียนวิชัารักษาดิ้นแด้น		โด้ยมุ�งเน้นและฝึ่กนักเรียนให้้มีคู่วาม
รับัผิด้ชัอับั	มีระเบีัยบัวินัย	มีคู่วามจังรักภั์กดี้ต่�อัชัาติ่		ศาสนา	และพื่ระมห้ากษัต่ริย์			

คุณิสมบัติของผู้ที�จะเรียนวิ่ชาทหาร
1.	 สอับัผ�านชัั�นมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	3	(ม.3)	ห้รือัเทีำยบัเทำ�า
2.	 ศึกษาอัย่�ในสถานศึกษาทีำ�อันุมัติ่ให้้เปิีด้การฝึ่กวิชัาทำห้ารต่ามระเบีัยบัข้อังกรม

รักษาดิ้นแด้น
3.	 เป็ีนชัายห้รือัห้ญิงทีำ�มีสัญชัาติ่ไทำย
4.	 อัายุตั่�งแต่�	15	ปีีขึ้�นไปี
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5.	 ถ้าอัายุยังไม�ถึงกำาห้นด้	ต้่อังได้้รับัคู่ำายินยอัมจัากผ้่ปีกคู่รอัง
6.	 ต้่อังมีคู่ำาร้อังข้อังผ้่ปีกคู่รอัง	และหั้วห้น้าสถานศึกษา
7.	 ไม�พิื่การ		ทุำพื่พื่ลภ์าพื่	ห้รือัมีโรคู่ซึ�งไม�สามารถรับัราชัการทำห้ารได้้
8.	 แพื่ทำย์รับัรอังว�าไม�เป็ีนโรคู่	และมีร�างกายทีำ�ไม�ขั้ด้ต่�อัการรับัการฝึ่ก
9.	 การทำด้สอับัสมรรถภ์าพื่ร�างกายข้อังผ้่สมัคู่ร	(ชัาย)

9.1	 ลุก	-	นั�ง		34	คู่รั�ง/ภ์ายใน	2	นาทีำ
9.2	 ดั้นพืื่�น	22	คู่รั�ง/ภ์ายใน	2	นาทีำ
9.3	 วิ�งระยะทำาง	800	เมต่ร/ภ์ายใน	3	นาทีำ	15	วินาทีำ

10.	 การทำด้สอับัสมรรถภ์าพื่ร�างกายข้อังผ้่สมัคู่ร	(ห้ญิง)
10.1	 ลุก	-	นั�ง		20	คู่รั�ง/ภ์ายใน	2	นาทีำ
10.2	 ดั้นพืื่�น	10	คู่รั�ง/ภ์ายใน	2	นาทีำ
10.3	 วิ�งระยะทำาง	800	เมต่ร/ภ์ายใน	5	นาทีำ	

11.	 มีข้นาด้รอับัตั่ว		นำ�าห้นักและคู่วามส่ง	ต่ามส�วนสัมพัื่นธ์ิดั้งนี�

อัายุ	(ปีี)
คู่วามข้ยายข้อังอัก(ซม.) น�ำาห้นัก

(กก.) คู่วามส่ง
(ซม.)

ห้ญิง(ไม�เปีลี�ยนแปีลง)

ห้ายใจัเข้้า ห้ายใจัอัอัก น�ำาห้นัก(กก) คู่วามส่ง(ซม.)

15
16
17
18

19	-	22

75
76
77
78
80

72
73
74
75
77

42
44
46
48
50

154
156
158
160
160

41
42
43
44
45

148
149
150
151
152

เอกสารหลักฐานที�ใช้สมัคร
1.	 ใบัสมัคู่ร		(ร.ด้.1)	ต่ามแบับัข้อัง	ทำบั.349	–	001	จัำานวน	1		ฉบัับัทำางสถาน

ศึกษาแจักให้้
2.	 ผนวก	ชั.	(แบับัรายงานตั่ว	นศทำ.)	สถานศึกษาแจักให้้	(ปีี	2	และ	ปีี	3)
3.	 ใบัรับัรอังแพื่ทำย์	จัากแพื่ทำย์โรงพื่ยาบัาลคู่�ายนวมินทำราชิันี
4.	 ใบัปีระวัติ่		นศทำ.	คู่นละ	2	ฉบัับั		สถานศึกษาแจักให้้
5.	 สำาเนาทำะเบีัยนบ้ัาน	(ถ�ายสำาเนาจัาก	ทำร.14	ฉบัับัเจ้ัาข้อังบ้ัาน	1	ฉบัับั)
6.	 สำาเนา	สด้.9	สำาห้รับันักศึกษาวิชัาทำห้ารทีำ�อัายุ	17	ปีี
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7.	 ห้ลักฐานแสด้งวุฒิทำางการศึกษา	(รบั.1	-	ต่	ถ�ายสำาเนาใบัระเบัียนเฉพื่าะ
ผ้่สมัคู่รเข้้าเรียนชัั�นปีีทีำ�	1)

8.	 ใบัรับัรอังการฝึ่กวิชัาทำห้าร	1	ฉบัับั	เฉพื่าะผ้่ได้้รับัการฝึ่กวิชัาทำห้ารจัากทีำ�อืั�น
มาก�อัน	(กรณีีย้ายสถานศึกษา)

9.	 ห้ลักฐานทีำ�เปีลี�ยนชืั�อัตั่วและชืั�อัสกุล	(ถ้ามี)
10.	 ร่ปีถ�ายคู่รึ�งตั่ว	ข้นาด้	1	นิ�ว	จัำานวน	3	ร่ปี	ถ�ายไม�เกิน	6	เดื้อัน	(ผ้่สมัคู่รชัั�น

ปีีทีำ�	1	แต่�งเคู่รื�อังแบับันักเรียน	ชัั�นปีีทีำ�	2	ขึ้�นไปีแต่�งเคู่รื�อังแบับั	นศทำ.)	
สิทธิิและประโยชน์ของ นศท.
1.		 ระห้ว�างรบััการฝ่กึวิชัาทำห้าร	จัะได้้รับัการยกเวน้การเรยีกเข้้ากอังปีระจัำาการ	

(เกณีฑ์์ทำห้าร)
2.	 ผ้่สอับัแข้�งขั้นเข้้าเรียนในโรงเรียนทำห้ารต่ำารวจั	ได้้รับัคู่ะแนนเพิื่�มต่ามเกณีฑ์์ดั้งนี�

2.1	 ผ้่สอับัได้้วิชัาทำห้ารชัั�นปีีทีำ�	1	ได้้คู่ะแนนเพิื่�มร้อัยละ	3	ข้อังคู่ะแนนรวม
ทัำ�งสิ�น

2.2	 ผ้่สอับัได้้วิชัาทำห้ารชัั�นปีีทีำ�	2	–	5	จัะได้้คู่ะแนนเพิื่�มร้อัยละ	4	–	7	ต่าม
ลำาดั้บัชัั�น

3.	 เมื�อัสำาเร็จัวิชัาทำห้ารชัั�นปีีทีำ�	3	จัะขึ้�นทำะเบีัยนกอังปีระจัำาการแล้วนำาปีลด้เป็ีน
ทำห้ารกอังห้นุน		โด้ยไม�ต้่อังเข้้ารับัราชัการทำห้ารในกอังปีระจัำาการ

สถานที�ทำาการรับสมัคร
ต่ามปีระกาศแจ้ังให้้ทำราบัโด้ยผ้่กำากับันักศึกษาวิชัาทำห้ารข้อังโรงเรียน

2.3 กิจกรรมชุำมนุม			ทัำ�งนี�นักเรียนต้่อังร�วมกิจักรรมทัำ�ง	2.1	และ	2.2
3. กิจกรรมเพืิ�อสังคมและสาธิารณิประโยชน์ 
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ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตรแกนกล�ง
ก�รศึกษ�ขั�นพื�นฐ�นพุทธุศักร�ชำ 2551

เป็ีนกระบัวนการทีำ�จัำาเป็ีนในการจััด้การศึกษา	เพื่ราะผลทีำ�ได้้จัะเป็ีนข้้อัม่ลย้อันกลับั
ทีำ�แสด้งถึงปีระสิทำธิิภ์าพื่การจััด้การเรียนการสอันข้อังคู่ร่และสะท้ำอัน	การเรียนร่้ข้อังนักเรียน	
ด้ังนั�นโรงเรียนจัึงกำาห้นด้ให้้มีการวัด้และปีระเมินผลทีำ�ห้ลากห้ลาย	 เพืื่�อัเน้น	 พัื่ฒนาการ	
ทุำกมิติ่ข้อังนักเรียน	มีการวิเคู่ราะห์้	ผ้่เรียน	รายบุัคู่คู่ล	มีการปีระเมินต่ามสภ์าพื่จัริง	แล้วนำา
ผลการปีระเมินมาใช้ัในการส�งเสริมห้รือัปีรับัปีรุงแก้ไข้การเรียนข้อังผ้่เรียนและการสอันข้อังคู่ร่	
การปีระเมินเพืื่�อัตั่ด้สินผลการเรียนแบั�งเป็ีนการปีระเมินระห้ว�างเรียนเป็ีนการวัด้และปีระเ	มนิ
ผลย�อัย	 (Formative	 Assessmemt)	 และการปีระเมินสรุปีผลการเรียนร้่	 (Summative	
Assessment)	ซึ�งผ้่ปีกคู่รอังสามารถติ่ด้ต่ามผลการเรียนและพื่ฤติ่กรรมการเรียนต่�างๆ	ได้้
ในวันสายสัมพัื่นธ์ิบ้ัานกับัโรงเรียน	 ซึ�งโรงเรียนจััด้ขึ้�นเป็ีนปีระจัำาทุำกๆ	 ปีี	 ห้รือัทำางเว็บัไซต์่
ข้อังโรงเรียน	www.acs.ac.th	

ก�รตัดสินผลก�รเรียน

1.			ผ้่เรียนต้่อังมีเวลาเรียนต่ลอัด้ปีี/ภ์าคู่เรียนไม�น้อัยกว�าร้อัยละ	80	ข้อังเวลาเรียน
ทัำ�งห้มด้ในรายวิชัานั�นๆ

2.	 ผ้่เรียนต้่อังได้้รับัการปีระเมินทุำกตั่วชีั�วัด้และผ�านต่ามเกณีฑ์์ทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้
3.	 ผ้่เรียนต้่อังได้้รับัการตั่ด้สินผลการเรียนทุำกรายวิชัา
4.			ผ่้เรียนต่้อังได้้รับัการปีระเมินและมีผลการปีระเมินผ�านต่ามเกณีฑ์์ทีำ�โรงเรียน	

กำาห้นด้ใน	การอั�าน	คิู่ด้	วิเคู่ราะห์้	และเขี้ยน	คุู่ณีลักษณีะอัันพึื่งปีระสงค์ู่	และ	
กิจักรรมพัื่ฒนาผ้่เรียน
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การให้ระดับผลการเรียนรายวิัชัา

	 การตั่ด้สินเพืื่�อัให้้ระด้ับัผลการเรียนรายวิชัาข้อังกลุ�มสาระการเรียนร่้ให้้ใชั้ตั่วเลข้
แสด้งระดั้บัผลการเรียนเป็ีน	8	ระดั้บั	และคู่วามห้มายข้อังแต่�ละระดั้บั	 ดั้งแสด้งในต่าราง	
ดั้งนี�

ในกรณิีท่ีไม่ส�ม�รถให้ระดับผลก�รเรียนเป็น 8 ระดับได้ให้ใชำ้ตัวอักษรระบุ

เง่ือนไขของผลก�รเรียน ดังนี�

“มส”		ห้มายถึง	ผ้่เรียนไม�มีสิทำธิิเข้้ารับัการวัด้ผลปีลายภ์าคู่เรียน	เนื�อังจัากผ้่เรียน
มีเวลาเรียนไม�ถึงร้อัยละ	80	ข้อังเวลาเรียนในแต่�ละรายวิชัา	และไม�ได้้รับัการผ�อันผันให้้เข้้า
รับัการวัด้ผลปีลายภ์าคู่เรียน	

“ร”	ห้มายถึง	รอัการตั่ด้สินและยังตั่ด้สินผลการเรียนไม�ได้้	เนื�อังจัากผ้่เรียนไม�มี	
ข้้อัม่ลผลการเรียนรายวิชัานั�นคู่รบัถ้วน	ได้้แก�	ไม�ได้้วัด้ผลระห้ว�างภ์าคู่เรียน	/	ปีลายภ์าคู่เรียน	
ไม�ได้้ส�งงานทำี�มอับัห้มายให้้ทำำา	ซึ�งงานนั�นเปี็นส�วนห้นึ�งข้อังการต่ัด้สินผลการเรียน	ห้รือั	
มีเห้ตุ่สุด้วิสัยทีำ�ทำำาให้้ปีระเมินผลการเรียนไม�ได้้้	

ระด้ับัผลการเรียน คู่วามห้มาย ชั�วงคู่ะแนน

4 ด้ีเยี�ยม 80	-	100

3.5 ด้ีมาก 75	-	79

3 ด้ี 70	-	74

2.5 คู่�อันข้้างด้ี 65	-	69

2 ปีานกลาง 60	-	64

1.5 พื่อัใชั้ 55	-	59

1 ผ�านเกณีฑ์์ข้ั�นต่�ำา 50	-	54

0 ต่�ำากว�าเกณีฑ์์ 0	-	49
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ก�รประเมินก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์ และเขียน และคุณิลักษณิะอันพึงประสงค์

	 ให้้ระดั้บัผลการปีระเมินเป็ีน	“ผ�าน”	และ	“ไม�ผ�าน”	กรณีีทีำ�	“ผ�าน”	ให้้ระดั้บัผลการ
ปีระเมิน	เป็ีนดี้เยี�ยม	ดี้	และ	ผ�าน	

1.			 ในการสรุปีผลการปีระเมินการอั�าน	คิู่ด้	วิเคู่ราะห์้	และเขี้ยน	เพืื่�อัการเลื�อัน
ชัั�นและจับัการศึกษา	กำาห้นด้เกณีฑ์์การตั่ด้สินเป็ีน	4	ระดั้บั	ได้้แก�	ดี้เยี�ยม	
ดี้	ผ�านและไม�ผ�าน	

2.			 ในการสรุปีผลการปีระเมินคุู่ณีลักษณีะอัันพึื่งปีระสงคู่์รวมทุำกคุู่ณีลักษณีะ
เพืื่�อัการเลื�อันชัั�นและจับัการศึกษา	 กำาห้นด้เกณีฑ์์การตั่ด้สินเปี็น	 4	 ระดั้บั	
ได้้แก�	ดี้เยี�ยม	ดี้	ผ�านและไม�ผ�าน

ก�รประเมินกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

จัะต้่อังพิื่จัารณีาทัำ�งเวลาการเข้้าร�วมกิจักรรม	การปีฏิิบััติ่กิจักรรม	และผลงานข้อัง
ผ้่เรียนต่ามเกณีฑ์์ทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้	และให้้ผลการปีระเมินเป็ีน	“ผ�าน”	และ	“ไม�ผ�าน”	

กิจักรรมพัื่ฒนาผ้่เรียน	มี	3		ลักษณีะ	คืู่อั
1.			 กิจักรรมแนะแนว
2.			 กิจักรรมนักเรียน	ซึ�งปีระกอับัด้้วย	

2.1			 กิจักรรมล่กเสือั	เนต่รนารี	และนักศึกษาวิชัาทำห้าร	โด้ยผ้่เรียนเลือัก
อัย�างใด้อัย�างห้นึ�ง

2.2			 กิจักรรมชุัมนุม
3.	 กิจักรรมเพืื่�อัสังคู่มและสาธิารณีปีระโยชัน์
ให้้ใชั้ตั่วอัักษรแสด้งผลการปีระเมิน	

ดั้งนี�

“ผ”	ห้มายถึง	ผ้่เรียนมีเวลาเข้้าร�วม	
กิจักรรมพัื่ฒนาผ้่เรียน	ปีฏิิบััติ่กิจักรรมและมีผล
งานต่ามเกณีฑ์์ทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้

“มผ”	ห้มายถึง	ผ้่เรียนมีเวลาเข้้าร�วม	
กิจักรรมพัื่ฒนาผ้่เรียน	ปีฏิิบััติ่กิจักรรมและมีผล
งานไม�เป็ีนไปีต่ามเกณีฑ์์ทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้
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ก�รเปล่ียนผลก�รเรียน
1.	 การเปีลี�ยนผลการเรียน	“0”	โรงเรียนจััด้ให้้มีการสอันซ�อัมเสริมในมาต่รฐานการ

เรียนร้่	/	ตั่วชีั�วัด้ทีำ�ผ้่เรียนสอับัไม�ผ�านก�อัน	แล้วจึังสอับัแก้ตั่วได้้ไม�เกิน	2	คู่รั�ง	สำาห้รับัภ์าคู่เรียนทีำ�	2	
ต่้อังด้ำาเนินการให้้เสร็จัสิ�นภ์ายในปีีการศึกษานั�น	 การสอับัแก้ตั่วให้้ได้้ระดั้บัผลการเรียน
ไม�เกิน	 “1”	 ถ้าสอับัแก้ตั่ว	2	คู่รั�งแล้วยังได้้ระดั้บัผลการเรียน	 “0”	 อีัก	 ให้้โรงเรียนแต่�งตั่�ง
คู่ณีะกรรมการด้ำาเนินการเกี�ยวกับัการเปีลี�ยนผลการเรียนข้อังผ้่เรียน	โด้ยปีฏิิบััติ่ดั้งนี�	

1)	 ถ้าเป็ีนรายวิชัาพืื่�นฐาน	ให้้เรียนซำ�ารายวิชัานั�น	
2)	 ถ้าเป็ีนรายวิชัาเพิื่�มเติ่ม	ให้้เรียนซำ�าห้รือัเปีลี�ยนรายวิชัาเรียนให้ม�	

2.	 การเปีลี�ยนผลการเรียน	“ร”	ให้้ด้ำาเนินการดั้งนี�	ให้้ผ้่เรียนด้ำาเนินการแก้ไข้	“ร”	ต่าม
สาเห้ตุ่	 เมื�อัผ้่เรียนแก้ไข้ปัีญห้าเสร็จัแล้ว	 ให้้ได้้ระดั้บัผลการเรียนต่ามปีกติ่	 (ตั่�งแต่�	0	 -	4)	
ถ้าผ้่เรียนไม�ด้ำาเนินการแก้ไข้	“ร”	กรณีีทีำ�ส�งงานไม�คู่รบัแต่�มผีลการปีระเมนิระห้ว�างภ์าคู่เรยีน
และปีลายภ์าคู่	 ให้้ผ่้สอันนำาข้้อัม่ลทีำ�มีอัย่�ตั่ด้สินผลการเรียน	 ยกเว้นมีเห้ตุ่สุด้วิสัยให้้อัย่�ใน
ดุ้ลยพิื่นิจัข้อังโรงเรียนทีำ�จัะข้ยายเวลาการแก้	“ร”	อัอักไปีอีักไม�เกิน	1	ภ์าคู่เรียน	สำาห้รับัภ์าคู่
เรียนทีำ�	2	ต้่อังด้ำาเนินการให้้เสร็จัสิ�นภ์ายในปีีการศึกษานั�น	เมื�อัพ้ื่นกำาห้นด้นี�แล้วให้้เรียนซำ�า	
ห้ากผลการเรียนเป็ีน	“0”	ให้้	ด้ำาเนิน	การแก้ไข้ต่าม	ห้ลักเกณีฑ์์การเปีลี�ยนผลการเรียน	“0”	

3.	 การเปีลี�ยนผลการเรียน	“มส”	มี	2	กรณีีดั้งนี�
3.1	 กรณีีผ้่เรียนได้้ผลการเรียน	“มส”	เพื่ราะมีเวลาเรียนไม�ถึงร้อัยละ	80	แต่�มี

เวลาเรียนไม�น้อัยกว�าร้อัยละ	60	ข้อังเวลาเรียนในรายวิชัานั�น	โรงเรียนจััด้ให้้เรียนเพิื่�มเติ่ม
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โด้ยใช้ัชัั�วโมงสอันซ�อัมเสริม	 ห้รือัใช้ัเวลาว�าง	 ห้รือัวันห้ยุด้	 ห้รือัมอับัห้มายงานให้้ทำำา	 จันมี
เวลาเรียนคู่รบัต่ามทีำ�กำาห้นด้ไว้	แล้วจึังให้้วัด้ผลปีลายภ์าคู่เป็ีนกรณีีพิื่เศษ	ผลการแก้	“มส”	
ให้้ได้้ระดั้บัผลการเรียนไม�เกิน	“1”การแก้	“มส”ให้้กระทำำาให้้เสร็จัสิ�นภ์ายในปีีการศึกษานั�น	
ถ้าผ้่เรียนไม�มาด้ำาเนินการแก	้“มส”	ต่ามระยะเวลาทีำ�กำาห้นด้ให้้เรยีนซำ�า	ยกเวน้มีเห้ตุ่สุด้วิสัย	
ให้้อัย่�ในดุ้ลยพิื่นิจัข้อังโรงเรียนทีำ�จัะข้ยายเวลาแก้	“มส”

3.2	 กรณีีผ้่เรียนได้้ผลการเรยีน	“มส”	เพื่ราะมเีวลาเรียนน้อัยกว�าร้อัยละ	60	ข้อัง
เวลาเรียนทัำ�งห้มด้	ให้้โรงเรียนด้ำาเนินการดั้งนี�	

(1)	 ถ้าเป็ีนรายวิชัาพืื่�นฐาน	ให้้เรียนซำ�ารายวิชัานั�น	
(2)	 ถ้าเป็ีนรายวิชัาเพิื่�มเติ่ม	ให้้อัย่�ในดุ้ลยพิื่นิจัข้อังโรงเรียน	ให้้เรียนซำ�าห้รือั

เปีลี�ยนรายวิชัาเรียนให้ม
4.	 การเปีลี�ยนผล	“มผ”	โรงเรียนต้่อังจััด้ซ�อัมเสริมให้้ผ้่เรียนทำำากิจักรรมในส�วนทีำ�ผ้่เรียน

ไม�ได้้เข้้าร�วมห้รือัไม�ได้้ทำำาจันคู่รบัถ้วน	แล้วจึังเปีลี�ยนผลจัาก	“มผ”	 เป็ีน	“ผ”	ได้้	 ทัำ�งนี�	ด้ำา
เนินการให้้เสร็จัสิ�นภ์ายในภ์าคู่เรียนนั�นๆ	ยกเว้นมีเห้ตุ่สุด้วิสัยให้้อัย่�ในดุ้ลยพื่ินิจั	ข้อัง
โรงเรยีนทีำ�จัะพื่จิัารณีาข้ยายเวลาอัอักไปีอักีไม�เกนิ	1	ภ์าคู่เรยีน	สำาห้รบััภ์าคู่เรยีนทีำ�	2	ต้่อังด้ำา
เนินการให้้เสร็จัสิ�นภ์ายในปีีการศึกษานั�น

การเลื�อันชัั�น

ระดับประถมศึกษ�
เมื �อัสิ �นปีีการศึกษา	ผ่ ้เรียนจัะได้้รับัการเลื �อันชัั �น	เมื �อัมีคูุ่ณีสมบััต่ิต่ามเกณีฑ์์	

ด้ังต่�อัไปีนี�
1.	 ผ่้เรียนมีเวลาเรียนต่ลอัด้ปีีการศึกษาไม�น้อัยกว�าร้อัยละ	 80	 ข้อังเวลาเรียน

ทัำ�งห้มด้
2.			 ผ้่เรียนมีผลการปีระเมินผ�านทุำกรายวิชัาพืื่�นฐาน
3.			ผ่้เรียนมีผลการปีระเมินการอั�าน	คู่ิด้วิเคู่ราะห้์	และเข้ียน	คูุ่ณีลักษณีะอัันพื่ึง

ปีระสงคู่์	และกิจักรรมพัื่ฒนาผ้่เรียนผ�านต่ามเกณีฑ์์ทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้
ทัำ�งนี�ถ้าผ่้เรียนมีข้้อับักพื่ร�อังเพีื่ยงเล็กน้อัย	 และโรงเรียนพิื่จัารณีาเห็้นว�าสามารถ

พัื่ฒนาและสอันซ�อัมเสริมได้้	ให้้อัย่�ในดุ้ลยพิื่นิจัข้อังโรงเรียนทีำ�จัะผ�อันผันให้้เลื�อันชัั�นได้้	
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ระดับมัธุยมศึกษ�
เมื�อัสิ�นปีีการศึกษาผ้่เรียนจัะได้้รับัการเลื�อันชัั�น	เมื�อัมีคุู่ณีสมบััติ่ต่ามเกณีฑ์์ดั้งต่�อัไปีนี�
1.			รายวิชัาพืื่�นฐานและรายวิชัาเพิื่�มเติ่มได้้รับัการตั่ด้สินผลการเรียนผ�านต่าม

เกณีฑ์์ทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้
2.			ผ้่เรียนต้่อังได้้รับัการปีระเมิน	 และมีผลการปีระเมินผ�านต่ามเกณีฑ์์ทีำ�โรงเรียน	

กำาห้นด้ในการอั�าน	คู่ิด้วิเคู่ราะห้์	และเข้ียน	คูุ่ณีลักษณีะอัันพื่ึงปีระสงคู่์และ	
กิจักรรมพัื่ฒนาผ้่เรียน

3.		ระดั้บัผลการเรียนเฉลี�ยในปีีการศึกษานั�นคู่วรได้้ไม�ต่ำ�ากว�า	1.00
ทัำ�งนี�รายวิชัาใด้ทีำ�ไม�ผ�านเกณีฑ์์การปีระเมิน	 โรงเรียนสามารถซ�อัมเสริมผ่้เรียน	

ให้้ได้้รับัการแก้ไข้ในภ์าคู่เรียนถัด้ไปี	 ทัำ�งนี�สำาห้รับัภ์าคู่เรียนทีำ�	2	 ต้่อังด้ำาเนินการให้้เสร็จัสิ�น
ภ์ายในปีีการศึกษานั�น

การเรียนซำ�าชัั�น

ผ่้เรียนทีำ�ไม�ผ�านรายวิชัาจัำานวนมากและมีแนวโน้มว�าจัะเปี็นปีัญห้าต่�อัการเรียนใน
ระดั้บัชัั�นทีำ�ส่งขึ้�น	 โรงเรียนอัาจัตั่�งคู่ณีะกรรมการพิื่จัารณีาให้้เรียนซำ�าชัั�นได้้	 ทัำ�งนี�ให้้คู่ำานึงถึง
วุฒิภ์าวะและคู่วามร้่คู่วามสามารถข้อังผ้่เรียนเป็ีนสำาคัู่ญ

ระดับประถมศึกษ�
ผ่้เรียนทำี�ไม�มีคูุ่ณีสมบััต่ิต่ามเกณีฑ์์การเลื�อันชัั�น	 โรงเรียนคู่วรให้้เรียนซำ�าชัั�นทำั�งนี�	

โรงเรียนอัาจัใชั้ดุ้ลยพิื่นิจัให้้เลื�อันชัั�นได้้	 ห้ากพิื่จัารณีาว�าผ่้เรียนมีคุู่ณีสมบััติ่ข้้อัใด้ข้้อัห้นึ�ง	
ดั้งต่�อัไปีนี�

1)	 มีเวลาเรียนไม�ถึงร้อัยละ	80	อัันเนื�อังจัากสาเห้ตุ่จัำาเป็ีนห้รือัเห้ตุ่สุด้วิสัย	แต่�มี
คุู่ณีสมบััติ่ต่ามเกณีฑ์์การเลื�อันชัั�นในข้้อัอืั�นๆ	คู่รบัถ้วน

2)			ผ่้เรียนมีผลการปีระเมินผ�านมาต่รฐานการเรียนร่้และต่ัวชีั�วัด้ไม�ถึงเกณีฑ์์ต่าม
ทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้ในแต่�ละรายวิชัา	แต่�เห็้นว�าสามารถสอันซ�อัมเสริมได้้ในปีีการ
ศึกษานั�น	และมีคุู่ณีสมบััติ่ต่ามเกณีฑ์์การเลื�อันชัั�นในข้้อัอืั�นๆ	คู่รบัถ้วน

3)	 ผ้่เรียนมีผลการปีระเมินรายวิชัาในกลุ�มสาระภ์าษาไทำย	คู่ณิีต่ศาสต่ร	์	วิทำยาศาสต่ร์	
สังคู่มศึกษา	ศาสนาและวัฒนธิรรมอัย่�ในระดั้บัผ�าน	

ระดับมัธุยมศึกษ�
การเรียนซำ�าชัั�น	มี	2	ลักษณีะ	คืู่อั
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1)			ผ่้เรียนมีระดั้บัผลการเรียนเฉลี�ยในปีีการศึกษานั�นต่ำ�ากว�า	 1.00	 และมีแนว
โน้มว�าจัะเป็ีนปัีญห้าต่�อัการเรียนในระดั้บัชัั�นทีำ�ส่งขึ้�น

2)			ผ้่เรียนมีผลการเรียน	0,	ร,	มส	เกินคู่รึ�งห้นึ�ง	ข้อังรายวิชัาทีำ�ลงทำะเบีัยนเรียนในปีีการ
ศึกษานั�น

เกณฑ์การจับระดับประถมศึกษา

เกณีฑ์์การจับัระดั้บัปีระถมศึกษา
1)	 ผ่้เรียนเรียนรายวิชัาพืื่�นฐานและรายวิชัา/กิจักรรมเพิื่�มเติ่ม	 โด้ยเปี็นรายวิชัา	

พืื่�นฐานต่ามโคู่รงสร้างเวลาเรียนทีำ�ห้ลักส่ต่รแกนกลางการศึกษาขั้�นพืื่�นฐาน	กำาห้นด้	
และรายวิชัา/กิจักรรมเพิื่�มเติ่มต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้

2)	 ผ้่เรียนต้่อังมีผลการปีระเมินรายวิชัาพืื่�นฐานผ�านเกณีฑ์์การปีระเมินต่ามทีำ�
โรงเรียนกำาห้นด้

3)	 ผ่้เรียนมีผลการปีระเมินการอั�าน	 คิู่ด้วิเคู่ราะห้์	 และเข้ียนในระดั้บัผ�านเกณีฑ์์	
การปีระเมินต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้

4)				ผ่้เรียนมีผลการปีระเมินคุู่ณีลักษณีะอัันพึื่งปีระสงคู่์ในระดั้บัผ�านเกณีฑ์์การ
ปีระเมิน	ต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้

5)	 ผ่้เรียนเข้้าร�วมกิจักรรมพื่ัฒนาผ่้เรียนและมีผลการปีระเมินผ�านเกณีฑ์์การ
ปีระเมิน	ต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้

เกณฑ์การจับระดับมัธยมศึกษาติอันต้ิน

1)			ผ้่เรียนเรียนรายวิชัาพืื่�นฐานและเพิื่�มเติ่ม	ไม�เกิน	81	ห้น�วยกิต่	โด้ยเป็ีนรายวิชัา
พืื่�นฐาน	66	ห้น�วยกิต่	และรายวิชัาเพิื่�มเติ่มต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้

2)	 ผ้่เรียนต้่อังได้้ห้น�วยกิต่ต่ลอัด้ห้ลักส่ต่รไม�น้อัยกว�า	77	ห้น�วยกิต่	โด้ยเป็ีนราย
วิชัาพืื่�นฐาน	66	ห้น�วยกิต่	และรายวิชัาเพิื่�มเติ่มไม�น้อัยกว�า	11	ห้น�วยกิต่

3)	 ผ่้เรียนมีผลการปีระเมินการอั�าน	 คิู่ด้วิเคู่ราะห้์	 และเข้ียนในระดั้บัผ�านเกณีฑ์์	
การปีระเมินต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้

4)	 	 ผ่้เรียนมีผลการปีระเมินคุู่ณีลักษณีะอัันพื่ึงปีระสงคู่์ในระด้ับัผ�านเกณีฑ์์การ
ปีระเมิน	ต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้

5)	 	 ผ่้เรียนเข้้าร�วมกิจักรรมพัื่ฒนาผ่้เรียนและมีผลการปีระเมินผ�านเกณีฑ์์การ
ปีระเมินต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้
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เกณฑ์การจับระดับมัธยมศึกษาติอันปลาย

1)	 ผ้่เรียนเรียนรายวิชัาพืื่�นฐานและเพิื่�มเติ่มไม�น้อัยกว�า	81	ห้น�วยกิต่	โด้ยเป็ีนราย
วิชัาพืื่�นฐาน	41	ห้น�วยกิต่	และรายวิชัาเพิื่�มเติ่มต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้

2)			 ผ้่เรียนต้่อังได้้ห้น�วยกิต่ต่ลอัด้ห้ลักส่ต่รไม�น้อัยกว�า	77	ห้น�วยกิต่	โด้ยเป็ีนราย
วิชัาพืื่�นฐาน	41	ห้น�วยกิต่	และรายวิชัาเพิื่�มเติ่มไม�น้อัยกว�า	36	ห้น�วยกิต่

3)			 ผ่้เรียนมีผลการปีระเมินการอั�าน	 คิู่ด้วิเคู่ราะห้์	 และเข้ียนในระดั้บัผ�านเกณีฑ์์	
การปีระเมินต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้

4)	 ผ่้เรียนมีผลการปีระเมินคุู่ณีลักษณีะอัันพึื่งปีระสงคู่์ในระดั้บัผ�านเกณีฑ์์การ
ปีระเมินต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้

5)			 ผ่้เรียนเข้้าร�วมกิจักรรมพื่ัฒนาผ่้เรียนและมีผลการปีระเมินผ�านเกณีฑ์์การ
ปีระเมินต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้

หลักเกณฑ์ เงื�อันไข การพิิจัารณานักเรียนปัจัจุับันเข้าศึกษาต่ิอั
ในระดับมัธยมศึกษา (รอับโควัติา)

เพืื่�อัเป็ีนการส�งเสริมและให้้โอักาสนักเรียนโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัาทีำ�กำาลังศึกษา
ในชัั�นปีระถมศึกษาปีีทีำ�	6	และมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	3	ทีำ�มีผลการเรียนดี้	มีคู่วามปีระพื่ฤติ่ดี้เข้้า
ศึกษาต่�อัในชัั�นมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	1	และมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	4	โรงเรียนมีห้ลักเกณีฑ์์	เงื�อันไข้	ดั้งนี�

ศึกษาต่ิอัระดับชัั�นมัธยมศึกษาปีที� 1

นักเรียนปัีจัจุับัันทีำ�กำาลังศึกษาในชัั�น
ปีระถมศึกษาปีีทีำ�	 6	 และมีคุู่ณีลักษณีะอัันพึื่ง
ปีระสงค์ู่	ต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้	ได้้รับัสิทำธ์ิิใน
การศึกษาต่�อัชัั�นมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	1	ทุำกคู่นโด้ย
สามารถเลือักแผนการเรียนปีกติ่ห้รือัแผนการ
เรียน	SEP	อัย�างใด้อัย�างห้นึ�ง	นอักจัากนี�ทำาง
โรงเรียนยังเปิีด้โอักาสให้้นักเรียนทีำ�มีคู่วาม

สนใจัในแผนการเรียนอืั�น	 สามารถเลือักสมัคู่รเรียนได้้	 ซึ�งปีระกอับัด้้วยแผนการเรียน	
ห้้อังเรียนพิื่เศษวิทำยาศาสต่ร์	 คู่ณิีต่ศาสต่ร์	 ต่ามแนวทำาง	 สสวทำ	 และ	MLP	 โด้ยในแต่�ละ
แผนการเรียนจัะรับันักเรียนจัำานวนจัำากัด้และพิื่จัารณีาผลการเรียนต่ามจุัด้เน้นในแต่�ละแผน
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ศึกษาต่ิอัระดับชัั�นมัธยมศึกษาปีที� 4

นักเรียนปัีจัจุับัันทีำ�กำาลังศึกษาในระด้ับัมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	 3	 มี	 Portfolio	 และ
คุู่ณีลักษณีะอัันพึื่งปีระสงค์ู่ต่ามเกณีฑ์์ทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้	ไม�มีผลการเรียน	“0”	“ร”	“มส”	ใน
รายวิชัาใด้วิชัาห้นึ�ง	และคู่วามปีระพื่ฤติ่ไม�ขั้ด้ต่�อัระเบีัยบัข้อังฝ่่ายปีกคู่รอัง	ได้้รับัสิทำธ์ิิในการ
ศึกษาต่�อัชัั�นมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	4	ทุำกคู่น	โด้ยสามารถเลือักแผนการเรียนต่ามคู่วามสนใจั	ซึ�งแผน	
การเรียนปีระกอับัด้้วย	 ห้้อังเรียนพิื่เศษวิทำยาศาสต่ร์	 ต่ามแนวทำางสสวทำ.	 แผนการเรียน
วิทำยาศาสต่ร์	คู่ณิีต่ศาสต่ร์	(วิทำย์	–	คู่ณิีต่)	แผนการเรียนวิทำยาศาสต่ร์	คู่อัมพิื่วเต่อัร์	(วิทำย์	–	คู่อัม)	
แผนการเรียนคู่ณิีต่ศาสต่ร์	ภ์าษาอัังกฤษ(ศิลป์ีคู่ำานวณี)	แผนการเรียนสห้ศิลป์ี	(ภ์าษาอัังกฤษ	/	
ภ์าษาจีัน	/	ภ์าษาญี�ปุ่ีน	/	กีฬา	เฉพื่าะนักกีฬาโคู่รงการพิื่เศษ	/	Creative	Arts	/	การจััด้การธุิรกิจั	/	
ด้นต่รี)	โด้ยในแต่�ละแผนการเรยีนจัะรับันักเรียนจัำานวนจัำากัด้และพิื่จัารณีาผลการเรยีนต่าม
จุัด้เน้นในแต่�ละแผนการเรียนระดั้บัผลการเรียนเฉลี�ยสะสมในกลุ�มสาระฯ	5	กลุ�มฯ	ถ้ากลุ�มฯ	ใด้	
ไม�ถึงเกณีฑ์์ทีำ�กำาห้นด้จัะไม�ได้้รับัการพิื่จัารณีาต่ามแผนการเรียน

หลักเกณฑ์ เงื�อันไข การประกาศเกียรติิคุณนักเรียนเรียนดี

เพืื่�อัเป็ีนการส�งเสริมและให้้โอักาสนักเรียนโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัาทีำ�มีผลการเรียนดี้	
มีคู่วามปีระพื่ฤติ่ดี้	 และศึกษาต่�อัในโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา	 รวมทัำ�งเป็ีนการสร้างข้วัญ	
และกำาลังใจัให้้แก�นักเรียนและคู่รอับัคู่รัว	 โรงเรียนจัึงจััด้พื่ิธิีปีระกาศเกียรต่ิคูุ่ณีนักเรียน			
รับัรางวัลเรียนดี้ขึ้�น	โด้ยมีห้ลักเกณีฑ์์	เงื�อันไข้	ดั้งนี�

1.  เกียรติบัตร ยอดเย่ียมร�ยวิชำ�
1.1	 เป็ีนเกียรติ่บััต่รทีำ�มอับัให้้นักเรียนชัั�นปีระถมศึกษาปีีทีำ�	1	ถึงมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	6	

ในปีีการศึกษาทีำ�ผ�านมา
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1.2		นักเรียนต้่อังได้้คู่ะแนนส่งสุด้ในรายวิชัาพืื่�นฐานต่ลอัด้ปีีการศึกษา	

2.  เกียรติบัตร CERTIFICATE
2.1	 เป็ีนเกียรติ่บััต่รทีำ�มอับัให้้นักเรียนชัั�นปีระถมศึกษาปีีทีำ�	1	ถึงมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	6	

ในปีีการศึกษาทีำ�ผ�านมา
2.2			 นักเรียนต้่อังมีผลการเรียนเฉลี�ยต่ลอัด้ปีีการศึกษาทีำ�ผ�านมา	3.5	ขึ้�นไปี
2.3			 จัำานวนนักเรียนทีำ�ได้้รับัมีจัำานวนไม�เกินร้อัยละ	 15	 ข้อังจัำานวนนักเรียนใน

แต่�ละชัั�น	โด้ยจัำาแนกต่ามแผนการเรียน	
2.4			 ถ้าลำาดั้บัสุด้ท้ำายข้อังร้อัยละ	 15	 มีผลการเรียนเฉลี�ยเทำ�ากัน	 จัะพิื่จัารณีา

ตั่ด้สินจัากคู่ะแนนรวมทุำกรายวิชัาต่ลอัด้ปีีการศึกษา

3.  เกียรติบัตร DIPLOMA
เป็ีนเกียรติ่บััต่รทีำ�มอับัให้้นักเรียนชัั�นปีระถมศึกษาปีีทีำ�	 3	 ปีระถมศึกษาปีีทีำ�	 6	

มัธิยมศึกษาปีีทีำ�	3	และมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	6	ในปีีการศึกษาทีำ�ผ�านมา	ทีำ�ได้้รับั	CERTIFICATE	
ติ่ด้ต่�อักัน	3	ปีีการศึกษาในแต่�ละชั�วงชัั�น

คุณสมบัติิขอังผู้มีสิทธิ�ได้รับเกียรติิบัติร

1.	 มีคู่ะแนน/ผลการเรียนต่ามเกณีฑ์์ทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้	ไม�เคู่ยได้้รับัผลการเรียน	
“0”	“ร”	“มส”	ต่ลอัด้ปีีการศึกษา

2.	 มีคู่วามปีระพื่ฤติ่ดี้	ปีฏิิบััติ่ถ่กต้่อังต่ามระเบีัยบัวินัยข้อังโรงเรียนและไม�เคู่ยถ่ก
ตั่ด้คู่ะแนนคู่วามปีระพื่ฤติ่

3.	 นักเรียนทีำ�มีสิทำธ์ิิเกียรติ่บััต่ร	 ต้่อังเป็ีนนักเรียนปัีจัจุับัันข้อังโรงเรียนอััสสัมชััญ
ศรีราชัาเทำ�านั�น
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ฝ่่ายปีกคู่รอัง	โรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา	เป็ีนห้น�วยงานทีำ�ด่้แลเรื�อังสวัสดิ้ภ์าพื่
คู่วามปีลอัด้ภั์ย	 ส�งเสริมปีระชัาธิิปีไต่ย	 คุู่ณีธิรรม	 จัริยธิรรม	 อัันมีผลต่�อัการพัื่ฒนา
พื่ฤติ่กรรมข้อังนักเรียน	การปีกคู่รอังด่้แลนักเรียนอัย�างเอัาใจัใส�ใกล้ชิัด้เป็ีนการเสริมสร้าง	
ให้้นักเรียนเปี็นผ่้มีคู่วามปีระพื่ฤต่ิด้ี	มีระเบัียบัวินัย	มีคูุ่ณีธิรรม	จัริยธิรรม	เปี็นผ่้นำา	
ผ้่ต่ามทีำ�ดี้	ต่ลอัด้จันคู่�านิยมทีำ�ดี้งามเพืื่�อัให้้นักเรียนโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัาเติ่บัโต่เปีน็
ผ้่ให้ญ�ทีำ�ดี้ในภ์ายภ์าคู่ห้น้า	พื่ร้อัมทัำ�งสามารถทำำาคุู่ณีปีระโยชัน์ต่�อัสังคู่มและปีระเทำศชัาติ่
ในอันาคู่ต่

ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัำญศรีร�ชำ�ว่�ด้วยวินัยและพฤติกรรมนักเรียน

บทท่ัวไป

ข้้อั	1			 ระเบีัยบันี�เรียกว�าระเบัยีบัโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา	ว�าด้้วยวินัยและพื่ฤติ่กรรม
นักเรียน

ข้้อั	2			 ระเบีัยบันี�ให้้บัังคัู่บัใช้ัแก�นักเรียนโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา
ข้้อั	3			 ในกรณีีทีำ�โรงเรียนได้้กำาห้นด้	ระเบีัยบัปีฏิิบััติ่	ข้้อับัังคัู่บั	ซึ�งมีบัทำลงโทำษเพืื่�อัคู่วาม

ผิด้ไว้เป็ีนการเฉพื่าะกรณีีให้้ถือัต่ามกฎระเบีัยบัข้้อับัังคัู่บันี�
ข้้อั	4			 การลงโทำษนักเรียนให้้ปีฏิิบััติ่ต่ามระเบีัยบักระทำรวงศึกษาธิิการ	 ว�าด้้วยการ

ลงโทำษนักเรียน	นักศึกษา	พื่.ศ.	2548
ข้้อั		5			ในระเบีัยบันี�	คู่ำาว�า
   “โรงเรียน”		 ห้มายถึง	โรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา
   “นักเรียน” 	 ห้มายถึง	นักเรียนปัีจัจุับัันข้อังโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา
   “ครู”		 ห้มายถึงคู่ร่ทุำกคู่นข้อังโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา

ฝ่่ายปกครองิ
 สถานทีำ�ทำำาการ	 อัาคู่ารยอัห์้น	แมรี�
	 วัน	–	เวลาทำำาการ	 วันจัันทำร์	–	วันศุกร์	 เวลา		07.50	–	16.00	น.
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“ผู้อำานว่ยการ” 	 ห้มายถึง	 ผ้่ด้ำารงต่ำาแห้น�งผ้่อัำานวยการ								
โรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา

“หัว่หน้าฝ่่ายปกครอง”		 ห้มายถึง	 ผ้่ด้ำารงต่ำาแห้น�งหั้วห้น้าฝ่่าย
ปีกคู่รอัง	โรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา

“ผู้ช่ว่ยหัว่หน้าฝ่่ายปกครอง” ห้มายถึง	ผ้่ด้ำารงต่ำาแห้น�งผ้่ชั�วยหั้วห้น้าฝ่่าย	
ปีกคู่รอังทุำกระดั้บั

“หัว่หน้าระดัับชั�น”			 ห้มายถึง	ผ้่ด้ำารงต่ำาแห้น�งหั้วห้น้าระดั้บัชัั�น
โรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัาทุำกระดั้บั

“ครูประจำาชั�น”		 	 ห้มายถึง	คู่ร่ปีระจัำาชัั�นทุำกคู่นข้อังโรงเรียน
อััสสัมชััญศรีราชัา

“ครูคู่ชั�น” 	 	 ห้มายถึง	 คู่ร่คู่่ �ชั ั �นทำุกคู่นข้อังโรงเรียน
อััสสัมชััญศรีราชัา

“ผู้ปกครอง” 	 	 ห้มายถึง	บิัด้า	มารด้า	ผ้่อันุบัาล	ผ้่รับับุัต่ร
บุัญธิรรม	 และผ้่ปีกคู่รอังต่ามปีระมวล
กฎห้มายแพื่�งและพื่าณีิชัย์	 และให้้ห้มาย	
คู่วามรวมถึง	พื่�อัเลี�ยง	แม�เลี�ยง	ผ้่ปีกคู่รอัง
สวัสดิ้ภ์าพื่	นายจ้ัาง	ต่ลอัด้จันบุัคู่คู่ลอืั�น	ซึ�ง
รับัเด็้กไว้ในคู่วามอุัปีการะเลี�ยงด่้	ห้รือัเด็้ก
อัาศัยอัย่� ด้้วยห้รือัเปี็นผ้่ลงนามไว้ ใน
เอักสารมอับัตั่วนักเรียน
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หมวดท่ี 1  นักเรียน

นักเรียนต้่อังรักษาระเบัยีบัวินัย	และปีฏิิบััติ่ต่ามระเบัยีบัข้้อับัังคัู่บัข้อังโรงเรยีนอัย�าง
เคู่ร�งคู่รัด้	 ผ้่ใด้ฝ่่าฝื่น	 ไม�ปีฏิิบััติ่ต่าม	 ถือัว�าผ้่นั�นกระทำำาคู่วามผิด้จัะต้่อังได้้รับัโทำษต่ามกฎ
ระเบีัยบัทีำ�โรงเรียนได้้กำาห้นด้ไว้ในระเบีัยบั	ดั้งนี�
1.	 นักเรียนต้่อังปีระพื่ฤติ่ปีฏิิบััติ่ต่นให้้เห้มาะสมกับัสภ์าพื่การเป็ีนนักเรียน	ดั้งนี�

1.1	 ไม�มาสาย	และเข้้าแถวเคู่ารพื่ธิงชัาติ่ทุำกวัน
1.2	 มาเรียนต่ามเวลาทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้อัย�างสมำ�าเสมอั
1.3	 เข้้าเรียนทัำนเวลาต่ามต่ารางเรียน
1.4	 แต่�งกายถ่กต้่อังต่ามระเบีัยบัทัำ�งชุัด้ปีกติ่	ชุัด้พื่ลศึกษา	และชุัด้อืั�น	ๆ 	ต่ามกำาห้นด้

ข้อังโรงเรียน
1.5	 ปีฏิิบััติ่ต่ามคู่ำาสั�งข้อังโรงเรียน	 คู่ร่	 และเคู่ารพื่เชืั�อัฟังไม�แสด้งกิริยากระด้้าง

กระเดื้�อัง
1.6	 พ่ื่ด้จัาสุภ์าพื่	ไม�กล�าวเท็ำจั
1.7	 ไม�ข้โมยสิ�งข้อังห้รือัทำรัพื่ย์สินทัำ�งข้อังโรงเรียนและข้อังคู่นอืั�น
1.8	 นักเรียนต้่อังมีบััต่รปีระจัำาตั่วนักเรียนโด้ยนำาติ่ด้ตั่วอัย่�เสมอัและแสด้งบััต่รทำุก

คู่รั�งเมื�อัถ่กต่รวจัสอับั
1.9	 นักเรียนต่้อังรักษาระเบัียบัวินัยในห้้อังเรียน	ห้้อังปีระชัุม	และสถานทำี�ต่�างๆ	

ทัำ�งในและนอักโรงเรียน	ไม�กระทำำาการใด้ๆ	ทีำ�อัาจัก�อัให้้เกิด้คู่วามรำาคู่าญต่�อัผ้่อืั�น
1.10	 เข้้าร�วมปีระชุัมต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้	ห้รือัต่ามระบับัการด่้แลชั�วยเห้ลือันักเรียน
1.11	 เข้้าร�วมกิจักรรมทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้
1.12	 ไม�ก�อัการทำะเลาะวิวาทำทัำ�งในและนอักโรงเรียน
1.13	 ไม�ดื้�มห้รือัเสพื่ข้อังมึนเมาห้รือัสารเสพื่ติ่ด้ทุำกชันิด้
1.14	 ไม�กล�าวด่้ห้มิ�น	ห้รือัห้มิ�นปีระมาทำยั�วยุ	ห้รือักล�าววาจัาทีำ�ไม�สุภ์าพื่	ห้รือัยั�วยุให้้

เกิด้การทำะเลาะวิวาทำ	เกลียด้ชััง	เชั�น	คู่ำาห้ยาบัคู่ายไม�สุภ์าพื่	ปีระชัด้เสียด้ส	ี
ล้อัเลียน	ท้ำาทำายห้รือัแสด้งคู่วามก้าวร้าวชัวนทำะเลาะวิวาทำต่�อัผ้่อืั�น

1.15	 ไม�ไปีมั�วสุมต่ามสถานเริงรมย์ห้รือัแห้ล�งอับัายมุข้ทัำ�งห้ลายทีำ�ไม�เห้มาะสมแก�
สภ์าพื่นักเรียน	ไม�กระทำำาสิ�งใด้อัันนำามาซึ�งคู่วามเสื�อัมเสียชืั�อัเสียงข้อังโรงเรียน

1.16	 ไม�ปีระพื่ฤติ่ต่นเสื�อัมเสียในทำางช้่ัสาว
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2.	 นักเรียนต้่อังเข้้าร�วมกิจักรรมข้อังโรงเรียนต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้ให้้
3.	 นักเรียนต้่อังชั�วยกันรักษาทำรัพื่ย์สินและสาธิารณีสมบััติ่ข้อังโรงเรียน	
4.	 เมื�อันักเรียนต้่อังห้ยุด้เรียน	เชั�น	ลาป่ีวย	ลากิจั	ห้รือัมีคู่วามจัำาเป็ีนต้่อังไปีปีระกอับัพิื่ธีิ

ทีำ�สำาคัู่ญ	ผ้่ปีกคู่รอังต่อ้ังแจ้ังให้้ทำางโรงเรยีนทำราบั	โด้ยข้อัลาเปีน็ลายลักษณ์ีอัักษร	ห้รือั
โทำรศัพื่ท์ำแจ้ังคุู่ณีคู่ร่ปีระจัำาชัั�น	 และเมื�อักลับัมาเรียนต้่อังส�งใบัลาข้าด้เรียนให้้คุู่ณีคู่ร่
ปีระจัำาชัั�นก�อันเข้้าเรียน

5.	 นักเรียนต้่อังไม�ต่กแต่�งเคู่รื�อังปีระดั้บั	เชั�น	สวมสร้อัยคู่อั	สร้อัยข้้อัมือั/กำาไล	ต่�างห่้	เป็ีนต้่น
6.	 นักเรียนต้่อังไม�แต่�งห้น้า	ทำาปีาก	กันคิู่�ว	ใส�ข้นต่าปีลอัม	ทำำาสีผม	สไลซ์ผม	ซอัยผม	กันผม	

ตั่ด้ผมห้น้าม้า	สกินเฮด้	ไว้เล็บัยาว	ห้รือัไว้ห้นวด้เคู่รา	เป็ีนต้่น
7.	 นักเรียนต้่อังไม�เสริมคู่วามงาม	เชั�น	เสริมจัม่ก	ทำำาต่าสอังชัั�น	เจัาะห่้มากกว�า	1	ร่	ไม�

ใส�คู่อันแทำคู่เลนส์	(สีไม�ธิรรมชัาติ่)
8.	 นักเรียนต้่อังไม�สักผิวบัริเวณีใด้ๆ	ในร�างกาย
9.	 ไม�นำาสินคู้่ามาจัำาห้น�าย	ห้รือัเป็ีนตั่วแทำนจัำาห้น�ายสินคู้่าภ์ายในโรงเรียน	

10.	 ไม�นำาบุัคู่คู่ลภ์ายนอักเข้้ามาก�อัการทำะเลาะวิวาทำ	 ห้รือัก�อัคู่วามไม�สงบัภ์ายในบัริเวณี
โรงเรียน

11.	 ไม�นำาสื�อั	ห้นังสือั	เอักสาร	แผ�นพัื่บั	คู่ลิปีวิดี้โอั	ร่ปีภ์าพื่ทีำ�ส�อัไปีในทำางลามกอันาจัาร
เข้้ามาในโรงเรียน

12.	 ไม�แอับัอ้ัางชืั�อัโรงเรียนเพืื่�อัจััด้กิจักรรมนำาเทีำ�ยวกันเอังในร่ปีแบับัต่�าง	ๆ
13.	 ไม�ใช้ัเคู่รื�อังมือัสื�อัสารทุำกชันิด้ในเวลาเรียน	โด้ยให้้นักเรียนถือัปีฏิิบััติ่ต่ามปีระกาศข้อัง

ฝ่่ายปีกคู่รอังว�าด้้วยระเบีัยบัการใช้ัอุัปีกรณ์ีสื�อัสารในสถานศึกษา
14.	 ไม�เข้้าไปีในสถานทีำ�ต้่อังห้้ามต่ามปีระกาศข้อังโรงเรียน
15.	 ไม�ขี้ด้เข้ียนตั่วห้นังสือัข้้อัคู่วาม	 ห้รือัติ่ด้สติ่�กเกอัร์

ลวด้ลายต่�าง	ๆ	ลงบันกระเป๋ีานักเรียน
16.	 การเข้้า	 -	 อัอักนอักบัริเวณีโรงเรียน	 ให้้เป็ีนไปีต่าม

ปีระกาศข้อังโรงเรียน	ว�าด้้วยการเข้้า	–	อัอักนอักบัริเวณี
โรงเรียน

17.	 นักเรียนไม�ใช้ัสื�อัผิด้จัาก	พื่.ร.บั.	คู่อัมพิื่วเต่อัร์
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วิธีุก�รปฏิิบัติ

14.1	 นักเรียนติ่ด้ต่�อัหั้วห้น้าระดั้บัชัั�นข้อังต่นเอังเพื่ื�อักรอักแบับัฟอัรม์บััต่รอันญุาต่
อัอักนอักโรงเรียนโด้ยมีผ้่ปีกคู่รอังเป็ีนผ้่มารับันักเรียนด้้วยต่นเอัง	ห้รือัได้้รับั
อันุญาต่เป็ีนลายลักษณ์ีอัักษรจัากผ้่ปีกคู่รอังข้อังนักเรียนเทำ�านั�นและให้้
คุู่ณีคู่ร่	 หั้วห้น้าระดั้บัชัั�นเป็ีนผ้่พิื่จัารณีาและลงชืั�อัอันุญาต่ให้้อัอักนอัก
โรงเรียน

14.2	 รับับััต่รอันุญาต่อัอักนอักโรงเรียนส�วนทีำ�	 2	 มอับัให้้เจั้าห้น้าทีำ�รักษาคู่วาม
ปีลอัด้ภั์ยทีำ�ป้ีอัมห้น้าปีระต่่ข้อังโรงเรียน

15.		 การติ่ด้ต่�อักับัทำางโรงเรยีนทุำกปีระเภ์ทำให้้เป็ีนไปีต่ามระเบีัยบัปีระกาศข้อังทำางโรงเรยีน	
และห้้ามผ้่ปีกคู่รอังขึ้�นบันอัาคู่ารเรียน

หมวดท่ี 2 ลักษณิะคว�มผิด

เนื�อังจัากโรงเรียนมีคู่วามปีระสงค์ู่ทีำ�จัะให้้นักเรียนมีคู่วามตั่�งใจัเล�าเรียน	 มีคู่วาม
ปีระพื่ฤติ่	เรียบัร้อัย	แต่�งกายถ่กระเบีัยบั	สุภ์าพื่เรียบัร้อัย	เห้มาะสมเป็ีนนักเรียนทีำ�ดี้	ต่ลอัด้จัน	
ร้่จัักยับัยั�งในการทีำ�จัะปีระพื่ฤติ่ไม�เห้มาะสมกับัการเป็ีนนักเรียน	ไม�ทำำาผิด้กฎห้มายข้อังบ้ัานเมือัง	
และศีลธิรรมอัันดี้งาม	ปีฏิิบััติ่ให้้ถ่กต้่อังในทำางทีำ�คู่วร	โรงเรียนจึังกำาห้นด้วิธีิการพิื่จัารณีาคู่วาม
ผิด้ข้อังนักเรียนไว้ดั้งนี�

1. คว�มผิดสถ�นเบ�
1.1	 แต่�งกายผิด้ระเบีัยบัข้อังโรงเรียน
1.2	 ส�งเสียงดั้งรบักวนผ้่อืั�น	ไม�ว�าในอัาคู่าร	ห้รือันอักอัาคู่าร
1.3	 ไม�รักษาคู่วามสะอัาด้ข้อังห้้อังเรียน	และบัริเวณีทีำ�รับัผิด้ชัอับั
1.4	 มาโรงเรียนสายโด้ยไม�มีเห้ตุ่ผล
1.5	 ปีกปิีด้คู่วามลับัข้อังนักเรียนทีำ�กระทำำาคู่วามผิด้
1.6	 นำาอัาห้าร/ข้นม/เคู่รื�อังดื้�มขึ้�นบันอัาคู่ารเรียน
1.7	 นอักจัากทีำ�กล�าวมาทัำ�งห้มด้	ให้้อัย่�ในดุ้ลพิื่นิจัข้อังคู่ร่ห้รือัหั้วห้น้าระดั้บัชัั�น

2. คว�มผิดป�นกล�ง
2.1	 ห้นีเรียน		ไม�เข้้าเรียน	ไม�เข้้าร�วมกิจักรรม	/	ห้นีอัอักนอักบัริเวณีโรงเรียน
2.2	 นำารถยนต์่ห้รือัรถจัักรยานยนต์่มาโรงเรียน/เข้้ามาขั้บัขี้�ในโรงเรียน
2.3	 ห้ลบัเลี�ยงการต่รวจัเคู่รื�อังแต่�งกาย	ห้รือัทำรงผมต่ามทีำ�กำาห้นด้
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2.4	 แสด้งกิริยา	วาจัาทีำ�ไม�สุภ์าพื่ต่�อัคู่ร่ห้รือัผ้่อืั�น
2.5	 ขั้ด้คู่ำาสั�งคู่ร่ในเรื�อังทีำ�เกี�ยวกับัการเรียนการสอัน
2.6	 ห้ลีกเลี�ยง	ห้ลบัซ�อัน	ไม�เข้้าแถว
2.7	 ขี้ด้เขี้ยนข้้อัคู่วามทีำ�ไม�สุภ์าพื่	ห้รือัข้้อัคู่วามใด้	ๆ	ลงบันเสื�อั	กางเกง	

กระเป๋ีานักเรียน	และต่ามฝ่าผนัง
2.8	 พ่ื่ด้จัาข้�มข่้�ผ้่อืั�นเพืื่�อัให้้กระทำำาการใด้ๆ	ห้รือั	เพืื่�อัให้้ได้้มาซึ�งทำรัพื่ย์สิน
2.9	 ปีระพื่ฤติ่ตั่วไม�เห้มาะสมในกรณีีส�อัไปีทำางช้่ัสาว
2.10	 เทีำ�ยวกลางคืู่น	และอัย่�ในสถานทีำ�ทีำ�ไม�เห้มาะสม
2.11	 นอักจัากทีำ�กล�าวมาทัำ�งห้มด้	ให้้อัย่�ในดุ้ลพิื่นิจัข้อังคู่ร่ห้รือัหั้วห้น้าระดั้บัชัั�น

3. คว�มผิดสถ�นหนัก ร้�ยแรง
3.1	 นักเรียนแจ้ังคู่วามเท็ำจัต่�อัคู่ร่	/	ปีลอัมแปีลงเอักสาร
3.2	 ทุำจัริต่ในการสอับั
3.3	 ส่บั/พื่กพื่า	บัหุ้รี�	บุัห้รี�ไฟฟ้า	บัาราก่�	ไฟแชัค็ู่ห้รือัไม้ขี้ด้ไฟ	ห้รอืัอุัปีกรณีก์าร

เสพื่อืั�นๆ
3.4	 ดื้�มสุรา	ต่ามสถานทีำ�ต่�าง	ๆ	ทัำ�งในและนอักโรงเรียน
3.5	 ห้ลีกเลี�ยง	ขั้ด้ขื้น	ไม�ปีฏิิบััติ่ต่ามคู่ำาสั�งข้อังโรงเรียนเกี�ยวกับัระเบีัยบัข้้อับัังคัู่บั	

ห้รือั	คู่ำาสั�งข้อังคู่ร่	จันเกิด้คู่วามเสียห้ายแก�โรงเรียน
3.6	 มีรอัยสักต่ามส�วนต่�างๆ	ข้อังร�างกาย
3.7	 นักเรียนทำำาลายทำรัพื่ย์สินข้อังโรงเรียน	ข้อังคู่ร่	ห้รือัข้อังนักเรียนด้้วยกัน	
3.8	 แสด้งกิริยากระด้้างกระเดื้�อัง	 ก้าวร้าว	 ห้รือัลบัห้ล่�คู่ร่และบัุคู่ลากรใน

โรงเรียน
3.9	 ทำำาร้ายร�างกายผ้่อืั�น	 ห้รือัก�อัการทำะเลาะวิวาทำกัน	 ถึงขั้�นทำำาให้้ผ้่อืั�นได้้รับั

อัันต่รายแก�ร�างกาย	ห้รือัจิัต่ใจั
3.10	 เจัต่นาข้โมยทำรัพื่ย์สินข้อังโรงเรียนและข้อังผ้่อืั�น
3.11	 เล�นการพื่นัน	ทัำ�งในและนอักโรงเรียน
3.12	 เสพื่สุรา/สิ�งมึนเมา	ห้รือัเสพื่สิ�งเสพื่ติ่ด้ให้้โทำษต่�างๆ	ห้รือัมีไว้ในคู่รอับัคู่รอัง
3.13	 นำาสิ�งเสพื่ติ่ด้ให้้โทำษต่�างๆ	 ห้รือัสิ�งมึนเมาเข้้ามาเผยแพื่ร�ห้รือัจัำาห้น�ายใน

โรงเรียน
3.14	 ปีระพื่ฤติ่ต่นในทำางช้่ัสาว



61

3.15	 นำาอัาวุธิทีำ�เป็ีนอัันต่รายเข้้ามาในโรงเรียน
3.16	 การกระทำำาคู่วามผิด้	พื่รบั.	คู่อัมพิื่วเต่อัร์
3.17	 นอักจัากทีำ�กล�าวมาทัำ�งห้มด้	ให้้อัย่�ในดุ้ลพิื่นิจัข้อังคู่ร่ห้รือัหั้วห้น้าระดั้บัชัั�น
	 เพืื่�อัปีระโยชัน์แก�ส�วนรวม	ในการด่้แลคู่วามสงบั	เรียบัร้อัย	และปีลอัด้ภั์ย	

แก�นักเรียน	และบุัคู่ลากรข้อังโรงเรียน	ถ้าห้ากพื่บัว�า	นักเรียนผ้่ใด้กระทำำา
คู่วามผิด้อัันมีลักษณีะเปี็นภั์ยร้ายแรง	 ด้ังต่�อัไปีนี�	 ทำางโรงเรียนมีสิทำธิิ
พิื่จัารณีาลงโทำษให้้นักเรียนผ้่นั�น	 พ้ื่นสภ์าพื่จัากการเป็ีนนักเรียนโรงเรียน
อััสสัมชััญศรีราชัาทัำนทีำ	โด้ยไม�ต้่อังตั่กเตื่อันก�อัน
1)	 ทำำาให้้ผ้่อืั�นถึงแก�คู่วามต่าย	ไม�ว�าเป็ีนการกระทำำาโด้ยเจัต่นา	ห้รือัโด้ย

ปีระมาทำก็ต่าม
2)	 ทำำาการวางเพื่ลิงเผาทำรัพื่ย์ข้อังผ้่อืั�นห้รือัข้อังโรงเรียน	 ไม�ว�าเป็ีนการ

กระทำำาโด้ยเจัต่นา	ห้รือัโด้ยปีระมาทำก็ต่าม
3)	 ทำำาร้ายร�างกายผ้่อืั�น	 จันเป็ีนเห้ตุ่ทำำาให้้ผ้่ถ่กทำำาร้ายได้้รับัอัันต่ราย

สาหั้สไม�ว�าจัะเป็ีนการกระทำำาโด้ยเจัต่นา	ห้รือัโด้ยปีระมาทำก็ต่าม
4)	 คู่รอับัคู่รอัง	ห้รอืัมีไว้เพืื่�อัเสพื่	ห้รอืัจัำาห้น�ายยาเสพื่ต่ดิ้ให้้โทำษอัันเปีน็

สิ�งผิด้กฎห้มายทุำกชันิด้
5)	 คู่รอับัคู่รอัง	 ห้รือัจัำาห้น�ายอัาวุธิปืีน	 ระเบิัด้	 ห้รือัวัต่ถุอัันต่รายทีำ�

กฎห้มายบััญญัติ่ว�าเป็ีนคู่วามผิด้	ห้รือัไม�เห้มาะสมแก�การเป็ีนนักเรียน
6)	 การกระทำำาอืั�นใด้ทีำ�มีผลกระทำบัต่�อัคู่วามสงบั	เรียบัร้อัย	และปีลอัด้ภ์ยั	

ในการด่้แลปีกคู่รอังนักเรียน	และบุัคู่ลากรข้อังโรงเรียน
7)	 นอักจัากทีำ�กล�าวมาทัำ�งห้มด้	ให้้อัย่�ในดุ้ลพิื่นิจัข้อังผ้่อัำานวยการโรงเรียน
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รหัส ประเภทคว�มผิด คะแนน ก�รพิจ�รณิ�และ
วิธุีก�รปฏิิบัติ

ด้�นที่ 1 ก�รเรียน

01 ปีลอัมลายเซ็นผ่้ปีกคู่รอัง/คู่ร่ 20

1.	ต่ักเต่ือัน
2.	แจั้งผ่้ปีกคู่รอัง

02 มาสายห้รือัไม�เข้้าแถว(คู่รั�งละ) 5

03 ข้าด้เรียนโด้ยไม�แจั้งเห้ตุ่ผลเกิน	3	วัน 10

04 ไม�เข้้าเรียนในแต่�ละรายวิชัา(วิชัาละ) 10

05 ไม�ร�วมกิจักรรมโฮมร่ม/แนะแนว/ชัุมนุม/ล่กเสือั 10

06 ไม�เข้้าร�วมกิจักรรมอัอัแกไนซ์เกมส์	(นักเรียนปีระจัำา) 10

07 อัอักนอักห้้อังเรียนในข้ณีะเรียน 5

08 ไม�นำาอัุปีกรณี์การเรียนมา 5

09 ทำุจัริต่ในการสอับั 30 1.	ต่ักเต่ือัน
2.	แจั้ง/เชัิญผ่้ปีกคู่รอังมาพื่บั
3.	ทำัณีฑ์์บัน

ด้�นที่ 2 ก�รแต่งก�ย

10 ห้ลบัเลี�ยงการต่รวจัเคู่รื�อังแต่�งกาย	ทำรงผม
ผมยาว	/	ห้น้าม้า	/ซอัยผม	/	สกินเฮด้
สักทำุกปีระเภ์ทำ	/	ระเบัิด้ห้่
เจัาะห้่มากกว�า	1	ร่
เล็บัยาว
ถุงเทำ้า/รอังเทำ้า/	กางเกง/กระโปีรงนักเรียนสั�น	/ 
ข้าเด้ฟ

10
10
30
20
5
5

1.	ต่ักเต่ือัน
2.	แจั้ง/เชัิญผ่้ปีกคู่รอัง
3.	ให้้แก้ไข้
4.	สักต่ามร�างกาย				
			ระเบัิด้ห้่	ให้้ห้ยุด้เรียน	
			เพื่ื�อัรักษาจันเปี็นปีกต่ิ

11 แต่�งกายผิด้ระเบัียบัข้อังโรงเรียน	เชั�น	ปีล�อัย
เสื�อัอัอักนอักกางเกง/กระโปีรง	สวมเสื�อัคู่นอัื�น	
ไม�ปีักเลข้ปีระจัำาต่ัว	ไม�ต่ิด้เข้็ม	ใส�ชัุด้ไม�ต่รงต่าม
ทำี�กำาห้นด้

5

หมวดที่ 3
ก�รตัดคะแนนคว�มประพฤติ บทลงโทษ และวิธุีแก้ไข
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รหัส ประเภทคว�มผิด คะแนน
ก�รพิจ�รณิ�และ

วิธุีก�รปฏิิบัติ

12 สวมใส�เคู่รื�อังปีระด้ับัมาโรงเรียน	เชั�น	แห้วน	สร้อัย
คู่อั	สร้อัยข้้อัมือั	ต่�างห้่	กำาไล	บัิ�กอัาย	ข้นต่าปีลอัม	
แต่�งห้น้าทำาปีาก

5
1.	ต่ักเต่ือัน
2.	แจั้งผ่้ปีกคู่รอัง
3.	ริบัข้อัง	5	วัน

13 นักเรียนห้ญิงไม�สวมเสื�อัซับัใน	/	สวมใส�เสื�อัชัั�นใน	
ห้รือัซับัในสีฉ่ด้ฉาด้

5 1.	ต่ักเต่ือัน
2.	แจั้งผ่้ปีกคู่รอัง
3.	ริบัข้อัง	5	วัน

14 สวมรอังเทำ้า	ถุงเทำ้าผิด้ระเบัียบั	/	สวมกางเกง
นักเรียน	กางเกงวอัร์ม	กระโปีรงผิด้ระเบัียบั

5

15 กระเปี๋านักเรียนผิด้ระเบัียบั	ห้รือักระเปี๋าแฟชัั�น 5 1.	ต่ักเต่ือัน
2.	แจั้งผ่้ปีกคู่รอัง
3.	ริบัข้อัง	5	วัน

ด้�นที่ 3 คว�มประพฤติ

16 ด้ื�มเคู่รื�อังด้ื�มทำี�มีแอัลกอัฮอัล์ทำุกชันิด้/มีห้รือัส่บับัุห้รี� 40 1.	ต่ักเต่ือัน
2.	เชิัญผ้่ปีกคู่รอังมาพื่บั
3.	ทำัณีฑ์์บัน
4.	ปีรับัพื่ฤต่ิกรรมต่าม
			ทำี�โรงเรียนกำาห้นด้ห้รือั
			ห้ยุด้เรียน	3	-	5	วัน

17 เสพื่สารเสพื่ต่ิด้ห้รือัสิ�งมึนเมาทำุกชันิด้ห้รือัมีไว้ใน
คู่รอับัคู่รอัง

50

18 ลักข้โมย	ยักยอัก	กรรโชักทำรัพื่ย์สิน	ไม�ว�าเจัต่นา
ห้รือัไม�เจัต่นา

40

19 ทำะเลาะวิวาทำกับัเพื่ื�อันนักเรียนในโรงเรียน	 20

1.	ต่ักเต่ือัน
2.	เชิัญผ้่ปีกคู่รอังมาพื่บั
3.	ทำัณีฑ์์บัน
4.	ปีรับัพื่ฤต่ิกรรมต่ามทำี�
				โรงเรียนกำาห้นด้/ห้ยุด้เรียน
5.	พ้ื่นสภ์าพื่การเป็ีนนักเรียน

20 ทำะเลาะวิวาทำกับัเพื่ื�อันในโรงเรียนอัาจัเปี็นกลุ�มเปี็น
พื่วก	ห้รือักับับัุคู่คู่ลภ์ายนอัก	ทำำาให้้เสียชัื�อัเสียงข้อัง
โรงเรียน

60

21 ชัักชัวนบัุคู่คู่ลภ์ายนอักเข้้ามาก�อัเห้ตุ่ทำะเลาะวิวาทำ 60

22 ยุยงให้้เกิด้คู่วามแต่กแยกคู่วามสามัคู่คู่ี	ห้รือัต่�อั
ต่้านระเบัียบัวินัยข้อังโรงเรียน

30

23 เล�นการพื่นันทำุกชันิด้ 50

24 ทำำาลายทำรัพื่ย์สินข้อังโรงเรียน	ห้รือัข้อังผ่้อัื�น 30

25 มีพื่ฤต่ิกรรมชั่้สาว	ห้รือัส�อัในทำางชั่้สาว	ห้รือั

อันาจัาร

50
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รหัส ประเภทคว�มผิด คะแนน
ก�รพิจ�รณิ�และ

วิธุีก�รปฏิิบัติ

26 กลั�นแกล้งรังแก	บัังคู่ับั	ข้่�เข้็ญ	ห้รือัการกระทำำาอัื�นใด้
ทำั�งวาจัาห้รือัการกระทำำาต่�อัผ่้อัื�น

20 1.	ต่ักเต่ือัน
2.	เชิัญผ้่ปีกคู่รอังมาพื่บั
3.	ทำัณีฑ์์บัน
4.	ปีรับัพื่ฤต่ิกรรมต่าม
			ทำี�โรงเรียนกำาห้นด้ห้รือั
			ห้ยุด้เรียน	3	-	5	วัน

27 แสด้งกิริยาไม�สุภ์าพื่	/	ก้าวร้าว	ไม�เห้มาะสมต่�อั
บัุคู่คู่ลอัื�น

20
1.	ต่ักเต่ือัน
2.	เชิัญผ้่ปีกคู่รอังมาพื่บั
3.	ทำัณีฑ์์บัน
4.	ปีรับัพื่ฤต่ิกรรมต่ามทำี�
				โรงเรียนกำาห้นด้

28 มีส�วนร�วมกับัการกระทำำาผิด้ทำุกกรณีี
(เทำ�ากับัผ่้ทำำาผิด้)

ข้ั�นต่�ำา
10

29 กล�าววาจัาไม�สุภ์าพื่/ห้ยาบัคู่าย/โกห้ก/ให้้การอััน
เปี็นเทำ็จั/ไม�ให้้คู่วามร�วมมือักับัทำางโรงเรียนในการ
สอับัสวน

20

ด้�นที่ 4 ก�รจร�จร

30 ข้ับัรถยนต่์ห้รือัรถจัักรยานยนต่์เข้้ามาในโรงเรียน	
ทำ�อัส�งเสียงด้ัง	สร้างคู่วามรำาคู่าญในโรงเรียน

10
1.	ต่ักเต่ือันและล็อัคู่ล้อัรถ
2.	เชัิญผ่้ปีกคู่รอังมาพื่บั
3.	ทำัณีฑ์์บัน

31 ข้ับัรถยนต่์ห้รือัรถจัักรยานยนต่์เข้้ามาในโรงเรียน
โด้ยไม�ได้้รับัอันุญาต่

10

32 ไม�ปีฏิิบััต่ิต่ามกฎจัราจัรในโรงเรียน 10

ด้�นที่ 5 ก�รดูแลรักษ�คว�มสะอ�ด

33 ทำิ�งข้ยะสร้างคู่วามสกปีรก	ไม�ทำำาคู่วามสะอัาด้
บัริเวณี	ทำั�งในห้้อังเรียน	นอักห้้อังเรียน

5
1.	ต่ักเต่ือัน
2.	แจั้งผ่้ปีกคู่รอัง
3.	ปีรับัพื่ฤต่ิกรรมต่ามทำี�
			โรงเรียนกำาห้นด้

34 ข้ีด้เข้ียนข้้อัคู่วามใด้ๆ	ในห้้อังน�ำาห้รือัฝ่าผนัง	โต่๊ะ	
เก้าอัี�	ห้รือัทำรัพื่ย์สินอัื�น	ๆ	อัันเปี็นสาธิารณีสมบััต่ิ
โด้ยไม�ได้้รับัอันุญาต่

10

35 ข้ีด้เข้ียนข้้อัคู่วามใด้ๆ	ลงบันเสื�อัและกางเกงข้อัง
ต่นเอังห้รือัข้อังผ่้อัื�น

10



65

รหัส ประเภทคว�มผิด คะแนน
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ด้�นที่ 6 เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

36 พื่กพื่าอัาวุธิ	มีด้	ปีืน	วัต่ถุระเบัิด้	สนับัมือั	ปีระทำัด้ 50

1.	ต่ักเต่ือัน
2.	เชิัญผ้่ปีกคู่รอังมาพื่บั
3.	ทำัณีฑ์์บัน
4.	ปีรับัพื่ฤต่ิกรรมต่าม
			ทำี�โรงเรียนกำาห้นด้ห้รือั
			ห้ยุด้เรียน	3	-	5	วัน	

37 เข้้าร�วมกิจักรรมกีฬา/กรีฑ์าสีไม�ถึง	80% 20

38 ไม�เข้้าร�วมกิจักรรมสำาคู่ัญทำี�โรงเรียนจััด้ข้ึ�น	 20

39 โพื่สต่์ภ์าพื่ห้รือัข้้อัคู่วามไม�เห้มาะสมในสื�อัอัอันไลน์	
อัันนำามาซึ�งคู่วามเข้้าใจัผิด้ทำำาให้้เสื�อัมเสียชัื�อัเสียง
ข้อังโรงเรียนห้รือับัุคู่คู่ลอัื�น

30

40 โรงเรียนเชัิญผ่้ปีกคู่รอังมาพื่บัแต่�ไม�มาพื่บัต่าม
กำาห้นด้

20

41 มีสื�อัลามกทำุกชันิด้ไว้ในคู่รอับัคู่รอัง 20

42 ใชั้เคู่รื�อังมือัสื�อัสารทำุกชันิด้ระห้ว�างเรียนและทำำา
กิจักรรม

20 1.	ต่ักเต่ือัน
2.	แจั้งผ่้ปีกคู่รอัง
3.	ระยะเวลาการยึด้เปี็นไปี
			ต่ามระเบัียบั	และให้้
			ผ่้ปีกคู่รอังต่ิด้ต่�อัข้อัรับั
			คู่ืนเมื�อัคู่รบักำาห้นด้

43 อัอักนอักบัริเวณีโรงเรียนโด้ยไม�ข้อัอันุญาต่ห้รือัอัอัก
ไปีซื�อัข้อังทำี�ร้านคู่้านอักโรงเรียน

10

1.	ต่ักเต่ือัน
2.	แจั้งผ่้ปีกคู่รอัง

44 ทำำาลายห้รือัไม�ชั�วยกันรักษาสมบััต่ิส�วนรวม	(ถ้า
ระห้ว�างเรียนรับัผิด้ชัอับัทำั�งห้้อัง)

20

45 ฝ่่าฝ่ืนกฎระเบัียบัข้้อับัังคู่ับัข้อังโรงเรียนเชั�น	ส�งเสียง
ด้ังรบักวนผ่้อัื�น	ไม�ทำำาคู่วามเคู่ารพื่เชัื�อัฟังคู่ร่

10

46 นำาอัาห้าร/ข้นม/เคู่รื�อังด้ื�มข้ึ�นบันอัาคู่ารเรียนห้ัก
คู่ะแนนเทำ�ากับัม่ลคู่�าราคู่าข้อังสินคู่้า

ข้ั�นต่�ำา	5

หมายเหตุ 
1.	คู่วามผิด้อัื�นใด้ทำี�ไม�ได้้ระบัุไว้ในเอักสารนี�	ให้้อัย่�ในดุ้ลพื่ินิจัข้อังคู่ร่และลงโทำษต่ัด้คู่ะแนนต่าม
			คู่วามเห้มาะสม	ห้รือัเปีรียบัเทำียบัคู่วามผิด้ใน	6	ด้้าน
2.	นอักจัากนี�ห้ัวห้น้าฝ่่ายปีกคู่รอังมีอัำานาจัพื่ิจัารณีากำาห้นด้โทำษอัย�างอัื�นนอักเห้นือัจัาก
			ทำี�กำาห้นด้วิธิีการปีฏิิบััต่ิลงโทำษต่ามห้มวด้ทำี�	3	ได้้เทำ�าทำี�จัำาเปี็นและเห้มาะสมกับัลักษณีะการ
			กระทำำาคู่วามผิด้ข้อังนักเรียน
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ผลของก�รตัดคะแนนคว�มประพฤติ

1.	 นักเรียนทีำ�ถ่กตั่ด้คู่ะแนนพื่ฤติ่กรรม	รวมถึง	20	คู่ะแนน	ให้้เชิัญผ้่ปีกคู่รอังมาพื่บัคู่ร่
หั้วห้น้าระดั้บัชัั�น	และคู่ร่ปีระจัำาชัั�น	เพืื่�อัด้ำาเนินการ
1.1	 เพืื่�อัรับัทำราบัผลการตั่ด้คู่ะแนนพื่ฤติ่กรรม
1.2	 ให้้มีการปีรับัพื่ฤติ่กรรมโด้ยการบัำาเพ็ื่ญสาธิารณีปีระโยชัน์ต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้
1.3	 ให้้บัันทึำกคู่วามดี้เพืื่�อัไถ�ถอันคู่ะแนนทุำกคู่รั�ง

2.	 นักเรียนทีำ�ถ่กตั่ด้คู่ะแนนพื่ฤติ่กรรม	รวมถึง	21	–	30	คู่ะแนน	ให้้เชิัญผ้่ปีกคู่รอังมา
พื่บัคู่ร่หั้วห้น้าระดั้บัชัั�น	หั้วห้น้าแผนกปีกคู่รอัง	และคู่ร่ปีระจัำาชัั�น	เพืื่�อัด้ำาเนินการ
2.1	 เพืื่�อัรับัทำราบัผลการตั่ด้คู่ะแนนพื่ฤติ่กรรม
2.2	 ให้้มีการปีรับัพื่ฤติ่กรรมโด้ยการบัำาเพ็ื่ญสาธิารณีปีระโยชัน์ต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้
2.3	 ให้้บัันทึำกคู่วามดี้เพืื่�อัไถ�ถอันคู่ะแนนทุำกคู่รั�ง

3.	 นักเรียนทีำ�ถ่กตั่ด้คู่ะแนนพื่ฤติ่กรรม	รวมถึง	31	–	50	คู่ะแนน	ให้้เชิัญผ้่ปีกคู่รอังมา
พื่บัคู่ร่หั้วห้น้าระดั้บัชัั�น	หั้วห้น้าฝ่่ายปีกคู่รอังเพืื่�อัด้ำาเนินการ
3.1	 เพืื่�อัรับัทำราบัผลการตั่ด้คู่ะแนนพื่ฤติ่กรรม
3.2	 ให้้มีการปีรับัพื่ฤติ่กรรมโด้ยการบัำาเพ็ื่ญสาธิารณีปีระโยชัน์ต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้
3.3	 ให้้บัันทึำกคู่วามดี้เพืื่�อัไถ�ถอันคู่ะแนนทุำกคู่รั�ง

4.	 นักเรียนระดั้บัชัั�นมัธิยมศึกษาต่อันต้่น	ทีำ�ถ่กตั่ด้คู่ะแนนพื่ฤติ่กรรม	รวมถึง	60	คู่ะแนน	
ให้้เชิัญผ้่ปีกคู่รอังมาพื่บัผ้่อัำานวยการโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัาห้รือัผ้่ได้้รับัมอับั
อัำานาจั	ด้ำาเนินการดั้งนี�
4.1	 เพืื่�อัรับัทำราบัผลการตั่ด้คู่ะแนนพื่ฤติ่กรรม
4.2	 ไม�มีสิทำธ์ิิสมัคู่รเรียนต่�อัในมัธิยมศึกษาต่อันปีลายข้อังโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา
4.3	 ให้้มีการปีรับัพื่ฤติ่กรรม	โด้ยการเข้้าอับัรมพัื่ฒนาคุู่ณีภ์าพื่ชีัวิต่ต่ามทีำ�โรงเรียน

กำาห้นด้ต่ลอัด้จันมีการทำำาคู่วามดี้เพืื่�อัไถ�ถอันคู่ะแนนทุำกคู่รั�ง
5.	 นักเรียนระดั้บัมัธิยมศึกษาต่อันปีลายทีำ�ถ่กตั่ด้คู่ะแนนพื่ฤติ่กรรม	รวมถึง	60	คู่ะแนน	

ให้้เชิัญผ้่ปีกคู่รอังมาพื่บัผ้่อัำานวยการโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัาห้รือัผ้่ได้้รับัมอับั
อัำานาจั	ด้ำาเนินการดั้งนี�
5.1	 เพืื่�อัรับัทำราบัผลการตั่ด้คู่ะแนนพื่ฤติ่กรรม
5.2	 ทำางโรงเรียนจัะพิื่จัารณีาไม�อัอักใบัรับัรอังคู่วามปีระพื่ฤติ่ให้้กับันักเรียน
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5.3	 ให้้มีการปีรบััพื่ฤต่กิรรม	โด้ยการเข้้าอับัรมพื่ฒันาคู่ณุีภ์าพื่ชัวิีต่	ต่ามทีำ�โรงเรยีน
กำาห้นด้	ต่ลอัด้จันมีการทำำาคู่วามดี้เพืื่�อัไถ�ถอันคู่ะแนนทุำกคู่รั�ง

5.4	 ห้ากเป็ีนนักเรียนชัั�นมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	 6	 ตั่ด้สิทำธ์ิิการเข้้าร�วมพิื่ธีิรับัวุฒิบััต่ร
สำาเร็จัการศึกษา

6.	 นักเรียนระดั้บัชัั�นมัธิยมศึกษาต่อันปีลายทีำ�ถ่กหั้กคู่ะแนนคู่วามปีระพื่ฤติ่รวมถึง	100	คู่ะแนน
6.1	 ให้้เชิัญผ้่ปีกคู่รอังมาพื่บัผ้่อัำานวยการโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัาห้รือัผ้่ได้้รับั

มอับัอัำานาจั	เพืื่�อัรับัทำราบัผลการหั้กคู่ะแนนคู่วามปีระพื่ฤติ่	คืู่นนักเรียนกลับั
ส่�อ้ัอัมอักผ้่ปีกคู่รอัง

6.2	 การปีรับัพื่ฤติ่กรรมโด้ยเปีลี�ยนสภ์าพื่แวด้ล้อัมทำางการศึกษาเพืื่�อัให้้ผ้่ปีกคู่รอัง
ได้้ด่้แลนักเรียนอัย�างใกล้ชิัด้	(ย้ายสถานศึกษาเพืื่�อัปีรับัสภ์าพื่แวด้ลอ้ัมให้ม�)

7.	 การปีรับัพื่ฤต่ิกรรมโด้ยการบัำาเพื่็ญสาธิารณีปีระโยชัน์และคู่ืนคู่ะแนน
เพืื่�อัเป็ีนแนวทำางปีฏิิบััติ่ให้้เกิด้คู่วามปีระพื่ฤติ่ด้ี	 และได้้คู่ะแนนคืู่นคู่รึ�งห้นึ�ง	

โรงเรียนจึังได้้กำาห้นด้กจิักรรมคู่วบัคู่มุการปีรบััพื่ฤต่กิรรม	ด้งันี�	ให้้นักเรียนทำำารายงาน	
ในหั้วข้้อัทีำ�ต่นกระทำำาคู่วามผิด้	สรุปีเป็ีนข้้อัคิู่ด้	โด้ยการถ�ายภ์าพื่การทำำากิจักรรมโด้ย
มีคุู่ณีคู่ร่ปีระจัำาชัั�น	 คู่ร่คู่่�ชัั�นข้อังนักเรียนทีำ�กระทำำาผิด้	 คู่ร่แนะแนวระดั้บัชัั�น	 หั้วห้น้า
ระดั้บัชัั�น	เป็ีนผ้่สรุปีรายงานผลต่�อัโรงเรียน
การปรับพิฤติกรรมดัังนี�
7.1	 กิจักรรมบัำาเพ็ื่ญปีระโยชัน์ด้้วยการ

ทำำาคู่วามสะอัาด้สถานทีำ�ต่�างๆ	จัำานวน	5	
ชัั�วโมง	(ได้้คืู่น	5	คู่ะแนน)
7.1.1	 ทำางเด้ินเทำ้าห้น้าโรงเรียน
7.1.2	 อัาคู่ารศักด้า	กิจัเจัริญ
7.1.3	 อัาคู่ารเรียนยอัห้์น	แมรี�
7.1.4	 แนวถนนกำาแพื่ง	77	จัังห้วัด้
7.1.5	 คู่�ายล่กเสือัล่โด้วิโก
7.1.6	 ต่ามบัริเวณีทำี�ได้้รับัมอับัห้มาย

7.2	 กิจักรรมบัำาเพื่็ญปีระโยชัน์เกี�ยวกับัด้้านบัริการ	จัำานวน	5	ชัั�วโมง	(ได้้คู่ืน	5	
คู่ะแนน)
7.2.1	 ทำำาห้น้าทำี�ด้่แลจัราจัร
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7.2.2	 ชั�วยงานห้้อังกิจัการนักเรียน	ห้รือัชั�วยคู่ร่ทำำางาน	ฯลฯ
7.2.3	 ชั�วยด้่แลน้อังข้้ามถนน/เข้้าอัาคู่ารเรียน
7.2.4	 ทำำาห้น้าทำี�ต่ามทำี�ได้้รับัมอับัห้มาย

7.3	 กิจักรรมบัำาเพื่็ญปีระโยชัน์เกี�ยวกับัด้้านการเกษต่ร	จัำานวน	10	ชัั�วโมง	(ได้้คู่ืน 
10	คู่ะแนน)
7.3.1	 ปีล่กต่้นไม้
7.3.2	 รด้น�ำาต่้นไม้
7.3.3	 ถางห้ญ้ากำาจััด้วัชัพื่ืชั
7.3.4	 ชั�วยเก็บักิ�งไม้ทำี�ถ่กต่ัด้
7.3.5	 เก็บัห้ญ้าทำี�ถ่กต่ัด้
7.3.6	 ชั�วยงานศ่นย์การเรียนร่้ฯลฯ

7.4	 กิจักรรมบัำาเพ็ื่ญปีระโยชัน์เกี�ยวกับัด้้านวิชัาการ	จัำานวน	15	ชัั�วโมง	(ได้้คืู่น	
15	คู่ะแนน)
7.4.1	 จััด้ทำำาบัอัร์ด้
7.4.2	 ทำำารายงาน
7.4.3	 ทำำาสรุปีบัทำเรียน
7.4.4	 ทำ�อังคู่ำาศัพื่ทำ์
7.4.5	 คู่ัด้ลายมือั
7.4.6	 ชั�วยคู่ร่ทำำางานต่ามทำี�ได้้รับัมอับัห้มาย

7.5	 กิจักรรมพัื่ฒนาคุู่ณีภ์าพื่ชีัวิต่	จัำานวน	20	ชัั�วโมง	(ได้้คืู่น	20	คู่ะแนน)
7.5.1	 การเข้้าคู่�ายคุู่ณีธิรรม	5	–	7	วัน
7.5.2	 การเข้้าวัด้ถือัศีล	5	–	7	วัน
7.5.3	 การเข้้าคู่�ายทำห้าร	5	–	7	วัน
7.5.4	 การอัอักคู่�ายอัาสาพัื่ฒนา	10	วัน	ฯลฯ

8.	 ในกรณีีนักเรียนทีำ�เป็ีนนักเรียนปีระจัำาให้้คู่ร่ผ้่ด่้แลตึ่กห้รือัห้อัพัื่กเป็ีนผ้่รับัทำราบัเพื่ื�อั
ด้ำาเนินการแทำนผ้่ปีกคู่รอังในส�วนข้อังผ้่ปีกคู่รอังทีำ�ไม�สามารถเดิ้นทำางมาพื่บัได้้

9.	 กรณีีทำี�ไม�สามารถคู่ืนคู่ะแนน	เนื�อังจัากนักเรียนได้้ปีระพื่ฤต่ิผิด้ระเบัียบัโรงเรียน	
อััสสัมชััญศรีราชัาว�าด้้วยเรื�อังวินัยและพื่ฤติ่กรรมนักเรียน	ห้มวด้ทีำ�	2	 ลักษณีะคู่วาม
ผิด้	ปีระเภ์ทำคู่วามผิด้สถานห้นัก	ร้ายแรง
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หมวดท่ี 4
ก�รยกย่องเชิำดชูำเกียรตินักเรียนผู้มีคว�มประพฤติดี

เพืื่�อัเป็ีนการส�งเสริมและพัื่ฒนาให้้นักเรียนมีคุู่ณีภ์าพื่	 โรงเรียนกำาห้นด้วางระเบีัยบั
ว�าด้้วยการยกย�อังเชิัด้ช่ัเกียรติ่ผ้่ปีระพื่ฤติ่ดี้	เป็ีนแบับัอัย�างในการทำำาคู่วามดี้แก�นักเรียนดั้งนี�

1.	 เมื�อัพื่บันักเรียนกระทำำาคู่วามดี้ให้้คู่ร่ห้รือัผ้่เกี�ยวข้้อัง	รวบัรวมปีระวัติ่ผลงาน	 เสนอั
ต่�อัหั้วห้น้าระดั้บัชัั�นปีระจัำาตึ่ก

2.	 เมื�อัหั้วห้น้าระดั้บัชัั�นได้้รับัรายงานคู่วามด้ขี้อังนักเรียน	ให้้จัำาแนกข้้อัม่ลนักเรียนและ
ปีระเมินผลพื่ฤติ่กรรมดี้ในด้้านต่�าง	ๆ	ต่�อัไปีนี�
2.1	 เข้้าร�วมกิจักรรมกับัทำางโรงเรียนอัย�างสม�ำาเสมอั
2.2	 มีจัิต่ใจัโอับัอั้อัมอัารี	มีคูุ่ณีธิรรม	ยุต่ิธิรรม
2.3	 คู่ิด้ด้ี	ทำำาด้ี
2.4	 มีคู่วามซื�อัสัต่ย์สุจัริต่
2.5	 มีคู่วามรับัผิด้ชัอับั
2.6	 ร่้จัักพื่ึ�งและพื่ัฒนาต่นเอัง
2.7	 บัำาเพื่็ญต่นให้้เปี็นปีระโยชัน์
2.8	 ปีระห้ยัด้อัด้อัอัม	นิยมไทำย
2.9	 มีคูุ่ณีลักษณีะคู่วามเปี็นผ่้นำา	ผ่้ต่ามทำี�ด้ี
2.10	 สร้างชัื�อัเสียงให้้กับัต่นเอัง	โรงเรียน	สังคู่มและปีระเทำศชัาต่ิ

3.	 หั้วห้น้าระดั้บัชัั�นบัันทึำกผลเพืื่�อันำาเสนอัคู่ณีะกรรมการฝ่่ายปีกคู่รอังรับัทำราบัและ
ร�วมกันพิื่จัารณีา

4.	 คู่ณีะกรรมการฝ่่ายปีกคู่รอังรวบัรวมผลผ้่ปีระกอับัคุู่ณีงามคู่วามดี้	 เพืื่�อัพิื่จัารณีา
ปีระกาศเกียรติ่คุู่ณี
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หมวดท่ี 5
ก�รแต่งก�ยและทรงผม

ระเบียบว่�ด้วยก�รแต่งก�ยของนักเรียนหญิง

1. ระดับชัำ�นปฐมวัย
1.1	 เสื�อัแข้นสั�นสีข้าว	ปีกบััวกลม	คู่วามกว้างข้อังปีกปีระมาณี	2	นิ�ว	ผ�าห้น้าติ่ด้กระดุ้ม

สีข้าว	3	เม็ด้	เห้นือัอักด้้านข้วาปัีกอัักษรย�อั	อัสชั	ข้นาด้	0.5	นิ�ว	และ	เลข้ปีระจัำา
ตั่วข้นาด้ตั่วอัักษร	1	เซนติ่เมต่ร	ด้้วยไห้มสีแด้ง	เห้นือัอักด้้านซ้ายมีกระเป๋ีาสีข้าว	
ข้นาด้กว้างตั่�งแต่�	8-12	ซม.	ปัีกต่ราสัญลักษณ์ีโรงเรียน	อัสชั	ด้้วยไห้มสีแด้ง	และ
มีวงกลมล้อัมรอับั	 ปัีกด้้วยไห้มสีนำ�าเงิน	 ด้้านบันเห้นือักระเป๋ีาปัีกชืั�อั	 นามสกุล	
ข้อังนักเรียน

1.2	 กระโปีรง	สีนำ�าเงิน	(ต่ามสีทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้)	จีับัรอับัตั่ว	คู่วามกว้างข้อังจีับั	1	นิ�วคู่รึ�ง	
รวมทัำ�งห้มด้	18	จีับั	(ด้้านห้น้า	9	จีับั	ด้้านห้ลัง	9	จีับั)	ด้้านข้วามีกระเป๋ีาเจัาะ	
และด้้านข้้างข้อังกระโปีรงทัำ�งด้้านห้น้าและด้้านห้ลัง	 มีอิันทำรธิน่เย็บัติ่ด้เป็ีนข้อับั
ข้อังกระโปีรง	คู่วามกว้าง	1	นิ�วคู่รึ�ง	คู่วามยาว	7	นิ�ว	ปีลายทัำ�งสอังข้้างตั่ด้เป็ีนทำรง
สามเห้ลี�ยม	ติ่ด้กระดุ้มสีข้าวทีำ�ปีลายทัำ�ง	2	ข้้าง

1.3	 รอังเท้ำาห้นังหุ้้มส้น	ติ่ด้กระดุ้มแปีะ	ไม�ใช้ัชันิด้ผ่กเชืัอัก	หั้วรอังเท้ำาไม�แห้ลม	ถุงเท้ำา
ให้้เป็ีนไปีต่ามแบับัข้อังโรงเรียน

2. ระดับชัำ�นประถมศึกษ�
2.1	 เสื�อัแข้นสั�นสีข้าว	ปีกบััวกลม	คู่วามกว้างข้อังปีกปีระมาณี	2	นิ�ว	ผ�าห้น้าติ่ด้กระดุ้ม

สีข้าว	เอัวจัั�มพ์ื่มีข้อับักว้างปีระมาณี	2	นิ�ว	ด้้านห้น้าข้อังข้อับัเอัวติ่ด้กระดุ้มสีข้าว	
2	เม็ด้	เห้นือัข้อับัเอัวมีจีับัปีล�อัยด้้านซ้าย	3	จีับั	และด้้านข้วา	3	จีับัทัำ�งด้้านห้น้า
และด้้านห้ลัง	 เห้นือัอักด้้านข้วามือัปัีกอัักษรย�อั	 อัสชั	 ข้นาด้	 0.5	 นิ�ว	 และเลข้
ปีระจัำาตั่วข้นาด้ตั่วอัักษร	1	เซนติ่เมต่ร	ด้้วยไห้มสีแด้ง	ต่รงกลางปีกเสื�อัมีโบัว์ไข้ว้
สีเดี้ยวกับักระโปีรง	 ต่รงจัุด้ไข้ว้ติ่ด้กระดุ้มสีข้าว	 ด้้านซ้ายมือัมีกระเป๋ีาเสื�อัข้นาด้
กว้างตั่�งแต่�	8-12	ซม.	

2.2	 กระโปีรงสีนำ�าเงิน	 (ต่ามสีทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้)	 จีับัรอับัตั่ว	 คู่วามกว้างข้อังจีับั
ปีระมาณี	1	นิ�วคู่รึ�ง	ด้้านห้น้า	8	จีับั	ด้้านห้ลัง	8	จีับั	ด้้านข้วามีกระเป๋ีาเจัาะ	ข้อับั
กระโปีรงกว้าง	1	นิ�ว	คู่วามยาวคู่ลุมเข้�า
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2.3	 รอังเท้ำาห้นังหุ้้มส้น	ติ่ด้กระดุ้มแปีะ	ไม�ใช้ัชันิด้ผ่กเชืัอัก	หั้วรอังเท้ำาไม�แห้ลม	ถุงเท้ำา
ให้้เป็ีนไปีต่ามแบับัข้อังโรงเรียน

3. ระดับมัธุยมศึกษ�ตอนต้น
3.1	 เสื�อัแข้นยาวสีข้าว	ปีกบััวแห้ลม	คู่วามกว้างข้อังปีกปีระมาณี	2	 นิ�ว	 ผ�าห้น้าติ่ด้

กระดุ้มสีข้าว	เอัวจัั�มพ์ื่มีข้อับักว้างปีระมาณี	2	นิ�ว	เห้นือัข้อับัเอัวมีจีับัปีล�อัยด้้าน
ซ้าย	3	จีับัและด้้านข้วา	3	จีับั	ทัำ�งด้้านห้น้าและด้้านห้ลัง	ปีลายแข้นยาวแบับัเชิั�ต่	
ติ่ด้กระดุ้มปีลายแข้นสอังเม็ด้	ด้้านซ้ายมือัเห้นือัอักปัีกอัักษรย�อั	อัสชั	ข้นาด้	0.5	
นิ�ว	และเลข้ปีระจัำาตั่วข้นาด้ตั่วอัักษร	1	เซนติ่เมต่ร	ด้้วยไห้มสีแด้ง

3.2	 กระโปีรงสีนำ�าเงิน	(ต่ามสีทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้)	แบับัทำวิสต์่	มีจีับักระโปีรงสอังจีับั	ทัำ�ง
ด้้านห้น้าและด้้านห้ลงั	ปีลายบัานเลก็น้อัย	ติ่ด้ซิปีด้้านซ้ายมือั	ข้อับักระโปีรงกวา้ง	
3	เซนติ่เมต่ร	คู่วามยาวคู่ลุมเข้�า

3.3	 รอังเท้ำาห้นังหุ้้มส้น	ติ่ด้กระดุ้มแปีะ	ไม�ใช้ัชันิด้ผ่กเชืัอัก	หั้วรอังเท้ำาไม�แห้ลม	ถุงเท้ำา
ให้้เป็ีนไปีต่ามแบับัข้อังโรงเรียน

4. ระดับมัธุยมศึกษ�ตอนปล�ย
4.1	 เสื�อัแข้นยาว	สีข้าวผ้าโทำเร	ปีกเชิั�ต่	ผ�าอักต่ลอัด้	ปีลายปีกกว้าง	6.5	ซม.	กระดุ้ม

สีข้าวกลม	ข้นาด้เส้นผ�านศ่นย์กลาง	1	ซม.	แข้นยาวเบิั�ล	คู่วามกว้างข้อังแข้นเสื�อั
ทีำ�เบิั�ล	5	ซม.	มีกระเป๋ีาเสื�อั	คู่วามกว้าง	11	ซม.	ยาว	12	ซม.	ทีำ�ห้น้าอักด้้านซ้าย
โด้ยห้�างจัากไห้ล�ปีระมาณี	18	ซม.	ด้้านข้วาปัีกอัักษร	อัสชั	พื่ร้อัมเลข้ปีระจัำาตั่ว
บันเนื�อัผ้า	ต่ามแบับัทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้เทำ�านั�น	 ผ่กเนคู่ไทำข้อังโรงเรียน	พื่ร้อัมติ่ด้
เข็้มสัญลักษณ์ีข้อังม่ลนิธิิคู่ณีะเซนต์่คู่าเบัรียลแห้�งปีระเทำศไทำย

4.2	 กระโปีรงสีนำ�าเงิน	ผ้าโทำเร	ตั่ด้แบับัทำวิสต์่	3	จีับั	ตี่เกล็ด้จัากเอัวลึกลงมา	16	ซม.	
ห้้ามใส�เอัวต่ำ�า	คู่วามลึกข้อังจีับั	15	ซม.	คู่วามยาวจัากเอัวถึงปิีด้หั้วเข้�า	ติ่ด้ซิปีด้้าน
ซ้ายข้อังกระโปีรง	 ติ่ด้ห่้เข็้มขั้ด้ด้้านห้น้า	 2	 แห้�ง	 ด้้านห้ลัง	 1	 แห้�ง	 คู่วามยาวห่้
เข็้มขั้ด้	 4	 ซม.	 กว้าง	 1	 ซม.	 คู่าด้เข็้มขั้ด้ห้นังสีนำ�าต่าลด้ำา	 และใช้ัหั้วเข็้มขั้ด้ต่รา
สัญลักษณ์ีข้อังโรงเรียน

4.3	 รอังเทำ้า	ใชั้รอังเทำ้าห้นังข้ัด้เงาหุ้้มส้นสีด้ำา	ต่ิด้กระดุ้มแปีะ	ไม�ใชั้ชันิด้ผ่กเชัือัก	
หั้วรอังเท้ำาต้่อังไม�แห้ลม	ถุงเท้ำาให้้เป็ีนไปีต่ามแบับัข้อังโรงเรียน
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ระเบียบว่�ด้วยก�รแต่งก�ยของนักเรียนชำ�ย

1. ระดับปฐมวัย
1.1	เสื�อัฮาวาย	ผ้าโทำเร	สีข้าวเกลี�ยง	ไม�บัางเกินคู่วร	ด้้านข้้างจัับัจีับัคู่าด้ต่ามแนวนอัน

ทีำ�เอัวทัำ�ง	2	ข้้าง	(เอัวจัั�มพ์ื่)	กระดุ้ม	4	เม็ด้	มีกระเป๋ีาติ่ด้แนวอักข้้างซ้าย	1	กระเป๋ีา	
ข้นาด้กว้างตั่�งแต่�	8-12	ซม.	ทีำ�กระเป๋ีาปัีกอัักษรย�อัข้อังโรงเรียนด้้วยไห้มสีแด้ง	ล้อัม
รอับัด้้วยวงกลมสีนำ�าเงิน

1.2	กางเกงข้าสั�นสีนำ�าเงิน	ข้อับัเอัวใส�ยางยืด้	มีกระเป๋ีาต่ามแนวด้้านข้้างต่ะเข็้บัด้้านละ	1	
กระเป๋ีา	ไม�มีกระเป๋ีาห้ลัง	(คู่วามยาวข้อังกางเกงวัด้จัากสะดื้อัถึงกึ�งกลางหั้วเข้�า)

1.3	รอังเท้ำาห้นัง	 หุ้้มส้นไม�มีลวด้ลาย	 หั้วรอังเท้ำาไม�แห้ลม	 ถุงเท้ำาให้้เป็ีนไปีต่ามแบับั
ข้อังโรงเรียน

2. ระดับประถมศึกษ� - มัธุยมศึกษ�
2.1	 เสื�อัเชิั�ต่แข้นสั�น	คู่อัตั่�งใช้ัผ้าโทำเร	สีข้าวเกลี�ยง	ไม�บัางห้รือัห้นาเกินไปี	ไม�ใช้ัผ้ามัน	

ผ้าด้้ายดิ้บั	ผ้าฝ้่ายห้รือัผ้าเนื�อัห้ยาบั	ผ�าอักต่ลอัด้	มีสาบันอัก	ข้นาด้กว้าง	2.5	-	3	ซม.	
ใช้ักระดุ้มสีข้าวกลม	ข้นาด้เส้นผ�านศ่นย์กลาง	1	ซม.	แข้นสั�นเห้นือัข้้อัศอัก	3	ซม.	
คู่วามกว้างข้อังแข้นเสื�อัพื่อัเห้มาะกับัรอับัแข้นข้อังนักเรียนไห้ล�ไม�ต่ก	มีกระเป๋ีาติ่ด้
แนวอักข้้างซ้าย	1	กระเป๋ีา	ข้นาด้กว้างตั่�งแต่�	8-12	ซม.	ปัีกอัักษร	อัสชั	พื่ร้อัมเลข้
ปีระจัำาตั่วบันเนื�อัผ้าด้้านข้วาระดั้บัแนวอักด้้วยไห้มสีแด้งเข้้มต่ามแบับัทีำ�โรงเรียน
กำาห้นด้เทำ�านั�น	 นักเรียนระดั้บัชัั�นมัธิยมศึกษาต่อันปีลายต้่อังมีเข็้มกลัด้ต่รา
สัญลักษณ์ีม่ลนิธิิคู่ณีะเซนต์่คู่าเบัรียลฯ	กลัด้ไว้มุมบันข้วาข้อังกระเป๋ีาเสื�อั

2.2	 กางเกงข้าสั�น	 ผ้าสีนำ�าเงินใช้ัผ้าเนื�อัเกลี�ยง	 ผิวไม�มันห้รือัด้้าน	ไม�บัางห้รือัห้นาเกินไปี	
ไม�ใช้ัผ้ายีนส์	 ผ้าเวสปีอัยท์ำ	ห้รือัผ้าเนื�อัห้ยาบั	คู่วามยาวข้อังกางเกงวัด้จัากสะดื้อั
ถึงกึ�งกลางหั้วเข้�า	 คู่วามกว้างข้อังข้ากางเกงเมื�อัยืนห้�างจัากข้า	 4-6	 ซม.	 ปีลายพัื่บั	
ชัายเข้้าข้้างใน	กว้าง	5	ซม.	ผ�าต่รงส�วนห้น้าโด้ยวิธีิติ่ด้ซิปี	มีจีับัด้้านข้้างๆ	ละ	2	จีับั	
มีกระเป๋ีาทีำ�ต่ะเข็้บัด้้านข้้างด้้านละ	1	กระเป๋ีา	ไม�มีกระเป๋ีาห้ลัง	ห่้กางเกง	กว้าง	1	ซม.

2.3	 เข็้มขั้ด้ห้นังสีนำ�าต่าลด้ำา	ใช้ัหั้วเข็้มขั้ด้ต่ราสัญลักษณ์ีข้อังโรงเรียน	
2.4	 กางเกงพื่ลศึกษา	ต่ามแบับัข้อังโรงเรียน	ข้ายาวถึงต่าตุ่�ม	 รอังเท้ำาพื่ละศึกษา	 สีข้าว	

ไม�มีลวด้ลาย
2.5	 รอังเทำ้าห้นังข้ัด้เงาหุ้ ้มส้นสีด้ำา	 ชันิด้ผ่กเชัือัก	 แถวละ	4-5	 ร่	 ไม�มีลวด้ลาย	

หั้วรอังเท้ำาไม�แห้ลม	พืื่�นและส้นรอังเท้ำาสีด้ำา
2.6	 ถุงเท้ำาให้้เป็ีนไปีต่ามแบับัข้อังโรงเรียน
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เคร่ืองแบบอ่ืนและอุปกรณ์ิของนักเรียน

1.	 เคู่รื�อังแบับัพื่ลศึกษาและชุัด้กิจักรรม	ทุำกระดั้บัชัั�นใช้ัต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้
2.	 เคู่รื�อังแบับัล่กเสือั	นักเรียนชัั�นปีระถมศึกษาปีีทีำ�	1	ถึงชัั�นมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	3	ทุำกคู่น	

ต้่อังเรียนวิชัาล่กเสือั	และนักเรียนชัั�นมัธิยมศึกษาต่อันปีลายทีำ�ไม�ได้้เรียนวิชัารักษา	
ดิ้นแด้นต้่อังเรียนและแต่�งเคู่รื�อังแบับัล่กเสือัวิสามัญต่ามทีำ�กระทำรวงศึกษาธิิการ
กำาห้นด้	 ซึ�งข้นาด้ข้อังเสื�อักางเกงและกระโปีรง	 รวมถึงสีข้อังผ้าให้้เป็ีนไปีต่ามทีำ�
โรงเรียนกำาห้นด้	นักเรียนชัั�นปีระถมศึกษาปีีทีำ�	1-3	ใช้ัเคู่รื�อังแบับัล่กเสือัสำารอัง

3. เคู่รื�อังแบับันักศึกษาวิชัาทำห้าร(นศทำ.)ให้้ใช้ัต่ามแบับัข้อังศ่นย์ฝึ่กนักศึกษาวิชัาทำห้าร
4.	 การแต่�งกายข้อังนักเรียนในพิื่ธีิรับัวุฒิบััต่รการจับัห้ลักส่ต่ร	 	 เพืื่�อัให้้นักเรียนเกิด้

คู่วามภ์าคู่ภ่์มิใจัและมีกำาลังใจัในการทีำ�จัะศึกษาต่�อัในระดั้บัส่งขึ้�นไปี	จึังกำาห้นด้ให้้
มีพิื่ธีิมอับัวุฒิบััต่รให้้แก�นักเรียนทีำ�จับัห้ลักส่ต่ร	 โด้ยนักเรียนทีำ�เข้้ารับัวุฒิบััต่รต้่อัง
แต่�งกายต่ามแบับัชุัด้ทีำ�ทำางโรงเรียนกำาห้นด้

5.	 กระเป๋ีาห้นังสือัเรียน	 ให้้เป็ีนไปีต่ามร่ปีแบับัทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้ห้รือัต่ามปีระกาศ	
ข้อังฝ่่ายกิจัการนักเรียน

6.	 เข็้มต่ราสัญลักษณ์ีห้รือัเข็้มวิทำยฐานะ	ให้้ปีระดั้บัสำาห้รับันักเรียนมัธิยมศึกษา	ต่อันปีลาย	
ในต่ำาแห้น�งทีำ�กำาห้นด้โด้ยฝ่่ายกิจัการนักเรียน	ซึ�งจัะมีพิื่ธีิปีระดั้บัเข็้มอัย�างเป็ีนทำางการ



74

ระเบียบว่�ด้วยทรงผมนักเรียน

1. นักเรียนชำ�ย 
นักเรียนทุำกระดั้บัชัั�นต้่อังตั่ด้ผมรอังทำรงส่ง	ด้้านข้้างและด้้านห้ลังข้าวเกรียน	ด้้าน

ห้น้ายาวไม�เกินกึ�งกลางห้น้าผาก	 ด้้านบันยาวไม�เกิน	 5	 เซนติ่เมต่รไม�กันจัอันกันห้น้าผาก	
ไม�ย้อัมห้รือัฉีด้สี	ไม�ใส�นำ�ามัน	เยล	ห้รือัฉีด้สเปีรย์	ห้รือัดั้ด้แปีลงให้้เป็ีนทำรงอืั�นต่ามสมัยนิยม	
ต้่อังโกนห้นวด้เคู่ราให้้เรียบัร้อัย

2.  นักเรียนหญิง 

 นักเรียนหญิงชัำ�นอนุบ�ล 1 - 3 และนักเรียนชัำ�นประถมศึกษ�ปีท่ี 1 - 6
2.1	 ผมสั�น	ตั่ด้ต่รง	ปีลายผมไม�ยาวเกินปีกเสื�อั
2.2	 ผมยาวให้้ถักเปีีย	2	ข้้าง	ปีล�อัยปีลายผมยาว	3	นิ�ว	รัด้ด้้วยยางสีด้ำา	และผ่กริบับิั�น	

ข้นาด้	1.5	ซม.	 (สีต่ามโรงเรียนกำาห้นด้)	ผมด้้านห้น้าติ่ด้กิ�บัสีด้ำา	ไม�ไว้ผม
ห้น้าม้า	ห้้ามซอัยผม

 นักเรียนหญิงชำั�นมัธุยมศึกษ�ปีที่ 1 - 3
นักเรียนทุำกคู่นต้่อังไว้ผมยาว	ให้้ถักเปีียสอังข้้าง	ปีล�อัยปีลายผมยาว	3	นิ�ว	รัด้ด้้วย

ห้นังยางสีด้ำา	ผ่กริบับิั�นข้นาด้	2	ซม.	สีนำ�าเงิน	ลาย	ACS		ผมด้้านห้น้าติ่ด้กิ�บัสีด้ำา	ไม�ไว้ผม
ห้น้าม้า	ห้้ามซอัยผม	ดั้ด้ผม	กัด้สีผม	ย้อัมผม	สไลซ์์ผม	และห้้ามใช้ัสเปีรย์	ยกผมด้้านห้น้าส่ง 
ไม�ใช้ัทีำ�คู่าด้ผม	ห้วีสับั	ห้รือัเคู่รื�อังปีระดั้บัอืั�นๆ
 นักเรียนหญิงชำั�นมัธุยมศึกษ�ปีที่ 4 - 6
	 นักเรียนทำุกคู่นต่้อังไว้ผมยาว	รวบัผมไว้ด้้านห้ลัง	รัด้ด้้วยห้นังยางสีด้ำา	ผ่กริบับัิ�น
ข้นาด้	2	ซม.	สีข้าวลาย	ACS		ผมด้้านห้น้าต่ิด้กิ�บัสีด้ำา	ไม�ไว้ผมห้น้าม้า	ห้้ามซอัยผม	ด้ัด้ผม	
กัด้สีผม	ย้อัมผม	สไลซ์ผม	และห้้ามใชั้สเปีรย์	ยกผมด้้านห้น้าส่ง	ไม�ใชั้ทำี�คู่าด้ผม	ห้วีสับั	ห้รือั
เคู่รื�อังปีระด้ับัอัื�นๆ
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หมวดท่ี 6
ระเบียบว่�ด้วยก�รม�เรียน ก�รข�ดเรียน และก�รเข้�ร่วมกิจกรรม

1. ก�รม�เรียน
นักเรียนทุำกคู่นจัะต้่อังมาถึงบัริเวณีตึ่กเรียน

ห้รือัจุัด้ทีำ�กำาห้นด้ให้้เข้้าแถวก�อันเวลา	07.50	น.	
การมาโรงเรียนไม�ทัำนสัญญาณีเคู่ารพื่ธิงชัาติ่
ถือัว�ามาสาย	 ต้่อังเข้้าแถว	 พิื่เศษเพืื่�อัข้อัใบั
อันุญาต่เข้้าห้้อังเรยีน	ณี	ห้้อังกจิัการนกัเรียน	
นักเรียนทีำ�มาสายบั�อัยคู่รั�งและไม�มีเห้ตุ่ผลอััน
สมคู่วร	 ทำางโรงเรียนจัะพิื่จัารณีาโทำษเกี�ยว
กับัคู่วามปีระพื่ฤติ่

2. ก�รออกนอกบริเวณิโรงเรียน
นักเรียนทีำ�มีคู่วามจัำาเป็ีนต้่อังกลับับ้ัาน	 ห้รือัมีเห้ตุ่จัำาเป็ีนต้่อังอัอักนอักบัริเวณีโรงเรียน

ให้้ปีฏิิบััติ่ดั้งนี�
2.1	 ผ้่ปีกคู่รอังต่ามทำะเบีัยนปีระวัติ่ต้่อังมารับันักเรียนด้้วยต่นเอัง	ห้รือัมีห้นังสือัมอับั

อัำานาจัให้้ผ้่รับัมอับัอัำานาจัมารับัแทำน	 แสด้งกับัผ้่ชั�วยหั้วห้น้าฝ่่ายปีกคู่รอังระดั้บัชัั�น	
เพืื่�อัพิื่จัารณีาอัอักใบัอันุญาต่	 แล้วนำาไปีแสด้งกับัเจ้ัาห้น้าทีำ�รักษาคู่วามปีลอัด้ภั์ย
ก�อันอัอักนอักบัริเวณีโรงเรียน

2.2	 กรณีีทีำ�เป็ีนนักเรียนปีระจัำาในชั�วงเวลาเรียนต้่อังไปีข้อัอันุญาต่กับัฝ่่ายนักเรียนปีระจัำา	
ต่ามระเบีัยบัข้อังฝ่่ายนักเรียนปีระจัำา	แล้วต้่อังนำาใบัอันุญาต่มาแสด้งกับัฝ่่ายปีกคู่รอัง

3. ก�รล�กิจหรือล�ป่วย
นักเรียนทีำ�มีคู่วามจัำาเป็ีนต้่อังห้ยุด้เรียนในกรณีีทีำ�ป่ีวยห้รือัมีกิจัธุิระจัำาเป็ีนให้้ปีฏิิบััติ่	ดั้งนี�
3.1	 ใช้ัใบัลาเข้้าเรียน	(ปีคู่.2)	เป็ีนแบับัก็อัปีปีี�ในตั่ว	ผ้่ปีกคู่รอังกรอักข้้อัคู่วามในใบัลา

ให้้คู่รบัถ้วน	พื่ร้อัมลงลายมือัชืั�อักำากับัในใบัอันุญาต่เข้้าเรียน	 แล้วให้้นักเรียนนำา
ไปียื�นกับัหั้วห้น้าฝ่่ายปีกคู่รอังระดั้บัชัั�นนั�นๆ	 สำาเนาใบัแรกส�งผ้่ชั�วยหั้วห้น้าฝ่่าย
ปีกคู่รอังระดั้บัชัั�น		ใบัทีำ�สอังส�งทีำ�คู่ร่ปีระจัำาชัั�น	นักเรียนทีำ�ลาป่ีวยเกิน	3	วัน	ต้่อังมี
ใบัรับัรอังแพื่ทำย์มาแสด้ง

3.2	 หั้วห้น้าระดั้บัชัั�น	 จัะพิื่จัารณีาลงลายมือัชืั�อัในใบัอันุญาต่เข้้าห้้อังเรียนแล้วให้้
นักเรียนไปีแสด้งต่�อัคู่ร่ปีระจัำาชัั�น	เพืื่�อัเข้้าห้้อังเรียน
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หม�ยเหตุ 	 นักเรียนทีำ�มีคู่วามจัำาเป็ีนต้่อังห้ยุด้เรียน	ต้่อังแจ้ังให้้ทำางโรงเรียนทำราบัล�วงห้น้า	
ถ้านักเรียนข้าด้เรียนติ่ด้ต่�อักัน	3	วัน	และไม�ได้้รับัการติ่ด้ต่�อัจัากผ้่ปีกคู่รอัง	โรงเรียนจัะส�ง
จัด้ห้มายลงทำะเบีัยน	ห้รือัโทำรศัพื่ท์ำสอับัถามไปียังผ้่ปีกคู่รอังเพืื่�อัข้อัทำราบัสาเห้ตุ่	ถ้ายังข้าด้
การติ่ด้ต่�อักับัทำางโรงเรียนอีักถือัว�าไม�ให้้คู่วามร�วมมือั	 จัะพิื่จัารณีาโทำษต่ามระเบีัยบัข้อัง
โรงเรียนต่�อัไปี

ก�รควบคุม ดูแล และพัฒน�คุณิลักษณิะอันพึงประสงค์ 

นักเรียนทีำ�ไม�ปีฏิิบััติ่ต่ามระเบัียบัข้อังโรงเรียน	 จัะถ่กพิื่จัารณีาลงโทำษต่ามระด้ับั
คู่วามรุนแรงข้อังการกระทำำาคู่วามผิด้ไว้ดั้งกรณีีต่�อัไปีนี�

1. พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ชำนิดไม่ร้�ยแรง (ต�มระบุไว้ในฝ่�ยปกครอง)
1.1	 เมื�อัคู่ร่รับัทำราบัห้รือัพื่บัเห็้นนักเรียนกระทำำาคู่วามผิด้	ให้้ว�ากล�าว	ตั่กเตื่อันด้้วยวาจัา	

และบัันทำึกข้้อัม่ลเบืั�อังต่้นไว้เป็ีนห้ลักฐานในสมุด้บัันทึำกคู่วามปีระพื่ฤต่ิข้อังคู่ร่
ปีระจัำาชัั�น

1.2	 เมื�อัว�ากล�าวตั่กเตื่อันแล้วไม�ปีรับัปีรุงแก้ไข้ต่นให้้ดี้ขึ้�น	ให้้รายงานหั้วห้น้าระดั้บัชัั�น	
เพืื่�อัตั่ด้คู่ะแนนคู่วามปีระพื่ฤติ่	แล้วบัันทึำกพื่ฤติ่กรรมไว้เป็ีนลายลักษณ์ีอัักษรพื่ร้อัม
ทัำ�งให้้นักเรียนลงลายมือัชืั�อัในแบับับัันทึำกการกระทำำา	คู่วามผิด้	นักเรียนคู่นใด้ถ่ก
บัันทึำก	3	คู่รั�ง	ให้้อัอักห้นังสือัเตื่อันด้้านพื่ฤติ่กรรม	โด้ยมีผ้่ปีกคู่รอัง	และหั้วห้น้า
ระดั้บัชัั�นลงลายมือัชืั�อัไว้เป็ีนห้ลักฐาน

1.3	 ถ้านักเรียนทีำ�ถ่กบัันทึำกคู่วามบักพื่ร�อังทำางพื่ฤติ่กรรมแล้ว	 ยังไม�แก้ไข้ห้รือัปีรับั
เปีลี�ยนพื่ฤติ่กรรมให้้ดี้ขึ้�นอีัก	 หั้วห้น้าระดั้บัชัั�นจัะปีระสานกับังานแนะแนว	 และ
หั้วห้น้าฝ่่ายปีกคู่รอังเพืื่�อัห้าทำางแก้ไข้พื่ฤติ่กรรมเป็ีนรายบุัคู่คู่ลต่�อัไปี

2. พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ชำนิดร้�ยแรง (ต�มระบุไว้ในฝ่�ยปกครอง)
2.1	 กรณีีนักเรียนมีคู่วามปีระพื่ฤติ่ขั้ด้ต่�อัระเบีัยบัทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้	 ให้้คู่ร่ทีำ�รับัทำราบั

ห้รือัพื่บัเห็้นรายงานต่�อัหั้วห้น้าระดั้บัชัั�น	 เพืื่�อัสอับัสวนข้้อัเท็ำจัจัริง	 และบัันทึำก
พื่ฤติ่กรรมไว้เป็ีนห้ลักฐาน	พื่ร้อัมทัำ�งตั่ด้คู่ะแนนคู่วามปีระพื่ฤติ่ต่ามกำาห้นด้	ห้รือั
ให้้บัำาเพ็ื่ญสาธิารณีปีระโยชัน์พื่ร้อัมทัำ�งให้้นักเรียนลงลายมือัในแบับับัันทึำกการ	
กระทำำาคู่วามผิด้ด้้วย
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2.2	 นักเรียนทีำ�มีพื่ฤติ่กรรมไม�พึื่งปีระสงค์ู่ซำ�าซาก	 หั้วห้น้าระดั้บัชัั�นจัะเสนอัเอักสาร
ข้้อัม่ลทีำ�บัันทึำกให้้ห้วัห้น้าฝ่่ายกิจัการนักเรียน	เพืื่�อัพิื่จัารณีาและวินจิัฉัยพื่ฤติ่กรรม
ร�วมกับัคู่ณีะกรรมการฝ่่ายกิจัการนักเรียน	ฝ่่ายกิจัการนักเรียนเชิัญผ้่ปีกคู่รอังมา
พื่บัเพืื่�อัรับัทำราบัและรายงานพื่ฤติ่กรรมนักเรียน	 พื่ร้อัมทัำ�งบัทำลงโทำษเสนอัต่�อัผ้่
อัำานวยการ	เพืื่�อัพิื่จัารณีาสั�งการต่�อัไปี

บทลงโทษ สำ�หรับนักเรียนผู้ถูกตัดคะแนนคว�มประพฤติ

นักเรียนทีำ�ถ่กพิื่จัารณีาให้้ตั่ด้คู่ะแนนคู่วามปีระพื่ฤติ่	จัะถ่กพิื่จัารณีาโทำษ	ดั้งต่�อัไปีนี�
1.		 ถ่กตั่ด้คู่ะแนนพื่ฤต่ิกรรม	 30	 คู่ะแนนขึ้�นไปี	 นักเรียนต้่อังทำำาห้นังสือัตั่กเตื่อัน

พื่ฤติ่กรรม	และรายงานคู่วามปีระพื่ฤติ่ข้อังนักเรียนให้้ผ้่ปีกคู่รอังรับัทำราบั
2.		 ถ่กตั่ด้คู่ะแนนพื่ฤติ่กรรม	 40	 คู่ะแนนขึ้�นไปี	 นักเรียนต้่อังทำำาห้นังสือัสัญญา

ภ์าคู่ทำณัีฑ์์คู่รั�งทีำ�	1	และเข้้ารับัการอับัรมคู่ณุีธิรรม	จัรยิธิรรม	สปัีด้าห้ล์ะ	100	นาทีำ	
รวม	 4	 สัปีด้าห์้	 เชิัญผ้่ปีกคู่รอังพื่บัหั้วห้น้ากิจัการนักเรียนปีระจัำาตึ่กเรียนเพืื่�อั
ติ่ด้ต่ามและร�วมมือัแก้ไข้ปัีญห้าพื่ฤติ่กรรมข้อังนักเรียนต่ามเงื�อันไข้ทีำ�ระบุัไว้ใน
ห้นังสือัตั่กเตื่อันพื่ฤติ่กรรม

3.		 ถ่กตั่ด้คู่ะแนนพื่ฤติ่กรรม	50	คู่ะแนนขึ้�นไปี	นักเรียนต้่อังทำำาห้นังสือัภ์าคู่ทัำณีฑ์์	คู่รั�งทีำ�	2	
ต้่อังบัำาเพ็ื่ญปีระโยชัน์ต่ามทีำ�โรงเรียนมอับัห้มาย	 และเข้้าคู่�ายเสริมสร้าง
คุู่ณีลักษณีะอัันพึื่งปีระสงค์ู่

4.		 ถ่กตั่ด้คู่ะแนนพื่ฤติ่กรรม	65	คู่ะแนนขึ้�นไปี	นักเรียนต้่อังทำำาห้นังสือัสัญญาทัำณีฑ์์บัน	
ต้่อังบัำาเพ็ื่ญปีระโยชัน์ต่ามทีำ�โรงเรียนมอับัห้มาย	 และเข้้าคู่�ายเสริมสร้าง
คุู่ณีลักษณีะอัันพึื่งปีระสงค์ู่

5.		 ถ่กตั่ด้คู่ะแนนพื่ฤต่ิกรรม	 70	 -100	 คู่ะแนน	 นักเรียนต้่อังทำำาห้นังสือัสัญญา
ทัำณีฑ์์บันคู่รั�งทีำ�	2	ซึ�งนักเรียนและผ้่ปีกคู่รอังยินยอัมพื่ร้อัมปีฏิิบััติ่ต่ามรายละเอีัยด้
ทีำ�ปีรากฏิในห้นงัสือัสัญญาทัำณีฑ์์บันอัย�างเคู่ร�งคู่รัด้	โด้ยไม�มีข้้อัโต้่แย้งใด้	ๆ 	บัำาเพ็ื่ญ
ปีระโยชัน์ต่ามทีำ�โรงเรียนมอับัห้มายและเข้้าคู่�ายเสริมสร้างคุู่ณีลักษณีะอัันพื่ึง
ปีระสงค์ู่
นอักจัากนี�	 คู่ะแนนคู่วามปีระพื่ฤติ่ข้อังนักเรียนทีำ�ถ่กบัันทึำกจัะนำามาปีระกอับัการ

พิื่จัารณีาโทำษต่ามทีำ�ระบุัไว้เป็ีนระยะเวลา	1	ปีีการศึกษา
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ม�เรียน

ข้อปฏิิบัติในก�รติดต�มนักเรียนที่มีพฤติกรรมข�ดเรียน

หน้�ที่ของโรงเรียน หน้�ที่ของนักเรียน

ข�ดเรียนวันที่ 1
ครูประจำ�ชำั�นติดต�ม

นักเรียนร�ยง�นตัว
ที่หัวหน้�ระดับชำั�น

ข�ดเรียนวันที่ 2
หัวหน้�ระดับชำั�นติดต�ม

นักเรียนร�ยง�นตัวที่ครูประจำ�ชำั�น

และเข้�เรียนต�มปกติ

นักเรียนรายงานติัวั
ที�ฝ่ายปกครอัง

ข�ดเรียนวันที่ 3
ฝ่�ยปกครองติดต�ม

ข�ดเรียนวันที่ 4
ฝ่�ยปกครอง ส่งจดหม�ยติดต�ม

ก�รข�ดเรียนส่งถึงผู้ปกครอง

7 วัันหลังอัอักจัดหมาย

ฝ่�ยปกครอง ทำ�จดหม�ยถึง
ผู้อำ�นวยก�รขออนุมัติจำ�หน่�ยนักเรียน

ให้เรียบร้อยภ�ยใน 15 วัน
นับตั�งแต่วันเริ่มหยุดเรียนวันแรก

ฝ่�ยปกครอง แจ้งให้
ฝ่�ยวิชำ�ก�ร ฝ่�ยธุุรก�ร ก�รเงิน รับทร�บ 

และดำ�เนินก�รต�มคว�มรับผิดชำอบ
ของแต่ละหน่วยง�นต่อไป

ไม่ม�เรียน ครูประจำ�ชำั�นแจ้งหัวหน้�ระดับชำั�น

ม�เรียน

ไม่ม�เรียน หัวหน้�ระดับชำั�นแจ้งฝ่�ยปกครอง

ไม่ม�เรียน

ไม่ม�เรียน

ไม่ม�เรียน

ม�เรียน

ม�เรียน

ม�เรียน

อนุมัติ

หม�ยเหตุ คู่ร่ปีระจัำาชัั�นจัะเป็ีนผ้่ติ่ด้ต่ามนักเรียนทีำ�ข้าด้เรียน	โด้ยจัะปีระสานกับัผ้่ปีกคู่รอังทัำนทีำ
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เพลงสดุดีอัสสัมชัญ
ชื่ออัสสัมชัญนั้นเด่นมาช้านาน	 ยังมีพยานปรากฏรับรอง
ไม่เคยมีใครลบเกียรติอัสสัมชัญ	 เราต้องช่วยกันคอยประคับประคอง
เพื่อมิให้ลายขาวและแดงเรา	 เศร้าและหมองคงผ่องใสสะอาดตา
คอยพยุงชื่อถือเกียรติศักดิ์	 อัสสัมชัญไว้ทุกวันเวลา
พวกเรามาเถิดมาร่วมจิตพร้อมกัน	 เป็นเอกฉันท์เพื่อช่วยอวยพร
ให้อัสสัมชัญนั้นชื่อคงถาวร	 ฟุ้งเฟื้องขจรไว้ชั่วนิรันดร์
ฮะ	ฮะ	ฮะ	ฮะ	
อัสสัมชัญโห่ให้ลั่นเพื่ออวยชัย	 ให้เอซี	นามที่เรารักและทูนเทิด	
อัสสัมชัญจงมาพร้อมใจกันเถิด	 มาชูเชิด	เอซีไว้ชั่วดินฟ้า



85

1. ง�นอภิบ�ลและง�นอ�ส�พัฒน�
การจััด้การศึกษาในร่ปีแบับัโรงเรียนคู่าทำอัลิก	มุ�งให้้ผ้่เรียนมีการพัื่ฒนา	มอังเห็้น

คุู่ณีคู่�าข้อังการพัื่ฒนาทำางจิัต่ใจั	คู่วามดี้งาม	และคุู่ณีธิรรมในการเจัริญชีัวิต่	งานอัภิ์บัาลและ
อัาสาพัื่ฒนาโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา	จึังยึด้ห้ลักธิรรมคู่ำาสอันข้อังนักบุัญห้ลุยส์	มารี	เด้อั	
มงฟอัร์ต่เปี็นห้ลักในการจััด้การศึกษา	 การด้ำาเนินงานข้อังห้น�วยงานจัึงมอังภ์าพื่รวมเพื่ื�อั
การอัภิ์บัาลบัำารุงทัำ�งบุัคู่ลากรข้อังโรงเรียนและการพัื่ฒนานักเรียนให้้เป็ีนผ้่มีคุู่ณีธิรรม
จัริยธิรรม	เสียสละ	ร้่จัักแบั�งปัีน	มอังเห็้นคุู่ณีคู่�าข้อังบุัคู่คู่ลรอับัข้้าง	โด้ยผ�านกิจักรรมต่�างๆ	
ข้อังโรงเรียน	 ทัำ�งกิจักรรมภ์ายในและภ์ายนอักโรงเรียน	 ซึ�งได้้รับัการปีระสานคู่วามร�วมมือั
ในระดั้บัห้น�วยงานทัำ�งภ์าคู่รัฐและเอักชัน

2. ง�นกีฬ�
ส�งเสริมให้้นักเรียนมีทัำกษะด้้านการเล�นกีฬา	รักการอัอักกำาลังกายเพืื่�อัสุข้ภ์าพื่	มีนำ�าใจั	

เป็ีนนักกีฬา	 ร้่จัักการทำำางานเป็ีนห้ม่�คู่ณีะและสามารถปีฏิิบััติ่ต่นให้้ห้�างไกลจัากสิ�งเสพื่ติ่ด้
และอับัายมุข้	แบั�งอัอัก	3	ปีระเภ์ทำดั้งนี�

ฝ่่ายกิจกรรม

ฝ่่ายกิจักรรม	 โรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา	 มีการบัริห้ารจััด้การอัย�างเป็ีนระบับั	
ปีฏิิบััติ่ต่ามนโยบัายข้อังโรงเรยีน	ด้้านการจััด้กิจักรรมทัำ�งภ์ายในและภ์ายนอัก	เพืื่�อัพัื่ฒนา
บุัคู่ลากรและนักเรียนให้้เป็ีนบุัคู่คู่ลทัำ�งคู่รบั	 ได้้แก�	 ร�างกาย	 สติ่ปัีญญา	 สังคู่ม	 จิัต่ใจั	
คุู่ณีธิรรม	สามารถทำำางานร�วมกับัคู่นอืั�นได้้อัย�างมีคู่วามสุข้	และมีนโยบัายส�งเสริมนักเรียน
ให้้มีสุนทำรียภ์าพื่ทำางด้้านด้นต่รี	และกีฬา	โด้ยจััด้ห้าผ้่ฝึ่กสอันทีำ�มีคู่วามเชีั�ยวชัาญเฉพื่าะ
ด้้าน	มีชืั�อัเสียง	และผลงานเป็ีนทีำ�ยอัมรับัในวงการ	มาถ�ายทำอัด้คู่วามร้่และทัำกษะ	เพืื่�อั
พัื่ฒนานักเรียนมุ�งส่�คู่วามเปีน็เลิศในระดั้บัภ์าคู่	ปีระเทำศ	และนานาชัาต่	ิโด้ยจััด้แบั�งห้น�วย
งานต่�างๆ	ได้้แก�	
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2.1 กีฬ�สีและกรีฑ�สีภ�ยใน
โรงเรียนจััด้แบั�งนักเรียนอัอักเป็ีนสีต่�างๆ	8	สี	จััด้แข้�งขั้นกีฬา	และกรีฑ์าสี

ปีระจัำาปีี	 เพืื่�อัส�งเสริมให้้นักเรียนฝึ่กการทำำางานร�วมกันเป็ีนห้ม่�คู่ณีะ	 ก�อัให้้เกิด้
คู่วามรัก	คู่วามสามัคู่คีู่	เสียสละเพืื่�อัส�วนรวม	เกิด้ทัำกษะด้้านการเล�นกีฬา
2.2 กีฬ�ทีมโรงเรียน

นักเรียนทีำ�มีคู่วามสามารถด้้านกีฬาทีำ�ผ�านการคู่ัด้เลือักเปี็นนักกีฬาทีำม
โรงเรียน	ได้้แก�	ฟุต่บัอัล	กรีฑ์า	บัาสเกต่บัอัล	ว�ายนำ�า	ฟุต่ซอัล	ฯลฯ	ทำำาห้น้าทีำ�เป็ีน
ตั่วแทำนเข้้าร�วมการแข้�งขั้นกีฬาในนามข้อังโรงเรียน	ทัำ�งได้้รับัการพัื่ฒนาเพืื่�อัสร้าง
ชืั�อัเสียงแก�โรงเรียน	และปีระเทำศชัาติ่ในอันาคู่ต่

คุณิสมบัติของนักกีฬาทีมโรงเรียน 
1.	 อัายุตั่�งแต่�	10	ปีี	-	ไม�เกิน	18	ปีี
2.	 สุข้ภ์าพื่แข็้งแรงและไม�มีโรคู่ปีระจัำาตั่ว
3.	 มีผลการเรียนคู่รั�งสุด้ท้ำายก�อันการสมัคู่รตั่�งแต่�	 2.50	 ขึ้�นไปี	 และจัะ

ต้่อังมีผลการเรียนไม�น้อัยกว�าคู่รั�งทีำ�ใช้ัสมัคู่รในการสอับัคู่รั�งต่�อั	ๆ	ไปี	
ห้ากผลการเรียนลด้ลง	 จัะถ่กพิื่จัารณีาตั่ด้สิทำธ์ิิจัากการเป็ีนนักกีฬา
ทีำมโรงเรียนโด้ยทัำนทีำ

4.	 มีคู่วามปีระพื่ฤติ่เรียบัร้อัย	และมีเจัต่คู่ติ่ทีำ�ดี้ต่�อัการเล�นกีฬา
5.	 ได้้รับัการยินยอัมจัากผ้่ปีกคู่รอังเป็ีนลายลักษณ์ีอัักษร
6.	 มีทัำกษะด้้านกีฬาและผ�านการคัู่ด้เลือักจัากคู่ณีะกรรมการ
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การคัดัเลือก
1.	 มีคุู่ณีสมบััติ่ข้อังนักกีฬาทีำมโรงเรียนคู่รบัถ้วน	ต่ามระเบีัยบัทีำ�กำาห้นด้

ในใบัสมัคู่ร
2.	 ผ�านการทำด้สอับัคู่วามร้่	ทัำกษะด้้านกีฬาและคู่วามถนัด้เบืั�อังต้่น
3.	 ผ�านการเห็้นชัอับัข้อังคู่ณีะกรรมการซึ�งปีระกอับัด้้วย

3.1	 ห้ัวห้น้าฝ่่ายกิจักรรม
3.2	 ห้ัวห้น้างานกีฬาและนันทำนาการ
3.3	 ผ่้คู่วบัคูุ่มนักกีฬาทำีมโรงเรียน

หน้าที�ของนักกีฬาทีมโรงเรียน
1.	 เข้้าร�วมกิจักรรมกีฬาทีำ�ได้้รับัมอับัห้มายอัย�างเต็่มศักยภ์าพื่ด้้วยคู่วาม

ตั่�งใจั	และเสียสละ
2.	 ปีฏิิบััติ่ต่นเป็ีนแบับัอัย�างทีำ�ดี้แก�เพืื่�อันนักเรียน	และบุัคู่คู่ลทัำ�วไปี
3.	 เข้้ารับัฝึ่กซ้อัมทีำ�ผ้่คู่วบัคุู่มนักกีฬาจััด้ให้้อัย�างสมำ�าเสมอั
สถานที�ทำาการรับสมัครคัดัเลือก

นักเรียนทีำ�สนใจัจัะสมัคู่รเพื่ื�อัคัู่ด้เลือักเป็ีนนักกีฬาทีำมโรงเรียนติ่ด้ต่�อั
ข้อัระเบีัยบัการ	ได้้ทีำ�ฝ่่ายกิจักรรม

2.3 ก�รเล่นออร์แกไนซ์์เกมส์
การทีำ�โรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัามีนักเรียนปีระจัำาเปี็นจัำานวนมาก	 เพืื่�อัให้้

นักเรียนได้้มกีารอัอักกำาลังกาย	จึังจััด้นักเรียนปีระจัำาตั่�งแต่�ระดั้บัชัั�นปีระถมศึกษา
ปีีทีำ�	1	ถึงมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	6	จััด้การแข้�งขั้นกีฬา	ฟุต่บัอัล	บัาสเกต่บัอัล	ฟุต่ซอัล	
ฯลฯ	เวลาห้ลังเลิกเรียนต่ลอัด้ปีีการศึกษา	เพืื่�อัพัื่ฒนาสุข้ภ์าพื่และคู่วามแข็้งแกร�ง

ข้อังร�างกาย

3. ง�นสภ�นักเรียน
สภ์านักเรียนโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา	มีคู่วามมุ�งเน้นให้้นักเรียนมีคู่วามต่ระห้นัก

ในบัทำบัาทำและห้น้าทีำ�ต่ามทีำ�ได้้รับัมอับัห้มาย	โด้ยส�งเสริมให้้นักเรียนเข้้าใจัและเรียนร้่คู่วาม
เป็ีนปีระชัาธิิปีไต่ยทีำ�ถ่กต้่อัง	 ต่ลอัด้จันการสร้างสรรคู่์งานทีำ�เป็ีนไปีต่ามแนวนโยบัายข้อัง
โรงเรียนและสิ�งสำาคัู่ญข้อังงานสภ์านักเรียนโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัาคืู่อัการร้่จัักเสียสละ
และทำำางานเพืื่�อัส�วนรวม	มีคู่วามเป็ีนผ้่นำาด้้านคุู่ณีธิรรมและจัริยธิรรม	โด้ยนำาเอัาจิัต่ต่ารมย์
ข้อังนักบุัญห้ลุยส์	ห้รือัทีำ�เราเรียกกันติ่ด้ปีากว�า	“พื่�อัห้ลุยส์”	มาเป็ีนพืื่�นฐานข้อังการทำำางาน
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4. ง�นกิจกรรมภ�ยในและภ�ยนอก
ส�งเสริมให้้นักเรียนได้้มีส�วนร�วมในกิจักรรมทีำ�โรงเรียนได้้จััด้ขึ้�นทัำ�งภ์ายในและ

ภ์ายนอัก	อัันจัะเป็ีนสิ�งทีำ�ด้ำารงไว้ซึ�งเอักลักษณ์ี	วัฒนธิรรมปีระเพื่ณีีอัันดี้งามข้อังชัาติ่		ศรัทำธิา
ในห้ลักธิรรมคู่ำาสอันข้อังศาสนา	 ร�วมปีฏิิบััติ่ศาสนกิจั	 งานพิื่ธีิการทำางศาสนาเยี�ยงศาสนิกชัน	
ทีำ�ดี้	ร้่จัักบัำาเพ็ื่ญปีระโยชัน์เพืื่�อัสังคู่มร�วมกับัชุัมชัน	และห้น�วยงานอืั�นๆ	

5.  ง�นศูนย์ดนตรี 
จััด้การเรียนการสอัน	โด้ยแยกผ้่เรียนอัอักเป็ีนกลุ�มๆ	ละ	2	–	10	คู่น	ต่าม

ปีระเภ์ทำด้นต่รี	ดั้งนี�																																									
	 1)		 ด้นต่รีไทำย	 2)	 โยธิวาทำิต่
	 3)		 ข้ับัร้อัง	 4)	 กลอังชัุด้
	 5)		 เปีียโน	 6)		 ไวโอัลิน
	 7)		 กีต่้าร์ไฟฟ้า	 8)		 กีต่้าร์เบัส
	 9)	 กีต่้าร์คู่ลาสสิคู่	 10)	 อั่คู่่เลเล�
	 11)	 นาฏิศิลปี์และการแสด้ง	

เปีิด้คู่อัร์สการเรียนการสอัน	ด้ังนี�
1.	 คู่อัร์สในเวลาเรียน	ในคู่าบัการเรียนการสอัน	วิชัาด้นต่รี	
2.	 คู่อัร์สนอักเวลาเรียน	รับัสมัคู่รนักเรียนในโรงเรียน	และบุัคู่คู่ลภ์ายนอัก	โด้ย

ผ้่เรียนเป็ีนผ้่อัอักคู่�าใช้ัจั�ายทัำ�งนี�เป็ีนไปีด้้วยคู่วามสมัคู่รใจั	
	 คู่อัร์สห้ลังเลิกเรียน	 วันจัันทำร์	-	พื่ฤหั้สบัดี้	 เวลา	16.45	-	17.45	น.
	 คู่อัร์สวันเสาร์	 เวลาเรียน	09.00	น.	เป็ีนต้่นไปี
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6.  ง�นกิจกรรมพิเศษ
รับักลุ�มละไม�เกิน	20	คู่น	เปิีด้คู่อัร์สการเรียนการสอัน	ดั้งนี�
2.1	 คู่อัร์สในเวลาเรียน	ในคู่าบัการเรียนวิชัาพื่ลศึกษา
2.2	 คู่อัรส์นอักเวลาเรยีน	รับัสมคัู่รนกัเรียนในโรงเรยีน	และบัคุู่คู่ลภ์ายนอัก	ด้งันี�

-	 ห้ลังเลิกเรียน	วันจัันทำร์	–	ศุกร์	เวลา	16.45	–	17.45	น.
-	 วันเสาร์	เวลา	09.00	–	15.00	น.

กิจกรรมพิิเศษที�เปิดัสอน 12 ประเภท  
กีฬาเทำคู่วันโด้	 กีฬาเทำนนิส	 กีฬาแบัด้มินต่ัน	 กีฬาปีีนห้น้าผา	 กีฬาฟุต่บัอัล	
กีฬาว�ายนำ�า	 กีฬาเทำเบิัลเทำนนิส	 ห้มากรุกไทำยสากล	 ศิลปีะการเต่้น	 (Dance)	
มวยไทำย	สแต็่คู่	และ	Academy	Football	
คุณิสมบัติของผู้สมัครเรียน
1.	 เป็ีนนักเรียนโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา	 ตั่�งแต่�ระดั้บัชัั�นอันุบัาล	 2	 ถึงชัั�น

มัธิยมศึกษาปีีทีำ�	6	
2.	 บุัคู่คู่ลภ์ายนอักสำาห้รับัคู่อัร์สนอักเวลาเรียน	 สุข้ภ์าพื่แข้็งแรงและไม�มีโรคู่

ปีระจัำาตั่ว
3.	 มีคู่วามปีระพื่ฤติ่เรียบัร้อัย	มีระเบีัยบัวินัย	และมีเจัต่คู่ติ่ทีำ�ดี้ต่�อัด้นต่รี	กีฬา
4.	 มีทัำกษะทำางด้้านด้นต่รี	กีฬา
5.	 ได้้รับัการยินยอัมจัากผ้่ปีกคู่รอัง

สถ�นท่ีรับสมัครเรียน
สมัคู่รและสอับัถามรายละเอัียด้ได้้ทีำ�ศ่นย์กิจักรรมพื่ิเศษ	 ฝ่่ายกิจักรรม	 ต่ึกสุวรรณี

สมโภ์ชั	โรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา	โทำรศัพื่ท์ำ	038-311055	ต่�อั	170,	09-4558-3028  
ในวันและเวลาเปิีด้ทำำาการ

7.  ง�นสัมพันธ์ุชุำมชำน
ส�งเสริมการปีฏิิบััติ่งานชุัมชันสัมพัื่นธ์ิเพืื่�อัให้้โรงเรียนและชุัมชันมีส�วนร�วมในการ

พัื่ฒนาชุัมชันและโรงเรียนในด้้านต่�างๆ	การสร้างคู่วามสัมพัื่นธ์ิอัันดี้ระห้ว�างโรงเรียนกับัชุัมชัน
	 1)		 จััด้กิจักรรมปีระสานงานสร้างคู่วามเข้้าใจัสร้างคู่วามศรัทำธิาทีำ�ถ่กต้่อังระห้ว�าง

โรงเรียนกับัชุัมชันต่ามโอักาสต่�าง	ๆ	อัันคู่วร
	 2)		 ข้อัคู่วามร�วมมือัและสนับัสนุนจัากชุัมชันเพืื่�อัชั�วยเห้ลือัสนับัสนุนและพัื่ฒนา

โรงเรียนในด้้านต่�าง	ๆ	
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1. ง�นโภชำน�ก�ร
โรงเรียนบัริห้ารจััด้การด้้านโภ์ชันาการโด้ย

คู่ำานึงถึงคุู่ณีภ์าพื่ทำางโภ์ชันาการพื่ร้อัมทัำ�งคู่วบัคูุ่ม
ด่้แลคู่วามสะอัาด้คู่วามปีลอัด้ภั์ย	เพืื่�อัให้้นักเรียนมี
สุข้ภ์าพื่ทีำ�แข็้งแรงและมีพัื่ฒนาการเห้มาะสมต่ามวัย	
โด้ยมีการบัริการดั้งนี�

1.	 จััด้บัริการอัาห้ารกลางวันให้้นักเรียน
ชัั�นเต่รียมอันุบัาล	-	ปีระถมศึกษาปีีทีำ�	4

2.	 จััด้บัริการอัาห้าร	3	มื�อัให้้นักเรียนปีระจัำา
3.	 จััด้บัริการอัาห้ารว�างให้้นักเรียนชัั�น

เต่รียมอันุบัาล	-	ปีระถมศึกษาปีีทำี�	4
4.	 จััด้บัริการอัาห้ารและเคู่รื�อังดื้�ม	บัริการงานจััด้เลี�ยง ทัำ�งบุัคู่คู่ลภ์ายในและภ์ายนอัก

2. ง�นร้�นค้�
ในชั�วงชัั�วโมงเรียนข้อังนักเรียนแต่�ละระดั้บัชัั�น	อันุญาต่ให้้รับัปีระทำานอัาห้ารได้้เฉพื่าะ

นักเรียนทีำ�มีคู่วามจัำาเป็ีนและต้่อังได้้รับัอันุญาต่จัากคู่ร่ผ้่สอันปีระจัำาวิชัาในชัั�วโมงเรียนโด้ยมี
ใบัอันุญาต่ไปีแสด้งต่�อัคู่ร่ผ้่ด่้แลอัาคู่ารห้รือัคู่ร่เวรปีระจัำาวัน	

ฝ่่ายบริหารท่ั่�วิไป
 สถ�นที่ทำ�ก�ร	 อัาคู่ารศักด้า	กิจัเจัริญ
 วัน – เวล�ทำ�ก�ร	 วันจัันทำร์		-		วันเสาร์	 เวลา		07.50	–	17.00		น.
 โทรศัพท	์ 0-3831-1055-6		ต่�อั		354

ฝ่่ายบัรหิ้ารทัำ�วไปีมหี้น้าทีำ�ด่้แลงานด้้านโภ์ชันาการ		งานรา้นคู้่า	และงานสขุ้อันามยั	
เพืื่�อัให้้บัริการแก�นักเรียน	พื่ร้อัมทัำ�งชั�วยสนับัสนุนในการจััด้กิจักรรมเพืื่�อัให้้การเรียนการสอัน	
ด้ำาเนินไปีอัย�างมีปีระสิทำธิิภ์าพื่



91

แนวปฏิิบัติก�รใชำ้บริก�รก�รซ์ื�ออ�ห�รในอ�ค�รศักด� กิจเจริญ
เพืื่�อัเป็ีนการอัำานวยคู่วามสะด้วกในการให้้บัริการจัำาห้น�ายอัาห้ารและการซื�อัอัาห้าร

ในอัาคู่ารศักด้า	กิจัเจัริญ	เป็ีนไปีด้้วยคู่วามเรียบัร้อัย		มีแนวปีฏิิบััติ่ดั้งนี�
1.	 เวลาเปิีด้ให้้บัริการ

เช้ัา												 เปิีด้เวลา			6.00	น.	–		7.50	น.		
กลางวัน						 เปิีด้เวลา	11.30	น.	–	13.30	น.		
บั�าย												 เปิีด้เวลา	15.30	น.	–	17.00	น.		
(สำาห้รับัผ้่ปีกคู่รอังเปิีด้ให้้บัริการต่ลอัด้เวลาเปิีด้ทำำาการ)

2.	 การให้้บัริการ
2.1	 เข้้าแถวซื�อัอัาห้ารต่ามลำาดั้บัก�อันห้ลัง
2.2	 นักเรียนทุำกคู่นต้่อังมีระเบีัยบั	–	วินัย	กิริยาวาจัาและวัฒนธิรรมทีำ�ดี้ในการ

รับัปีระทำานอัาห้ารและไม�เล�นห้รือัส�งเสียงดั้งในอัาคู่าร
2.3	 ชั�วยกันรักษาคู่วามสะอัาด้ในอัาคู่าร
2.4	 เคู่รื�อังใช้ัในอัาคู่ารเป็ีนข้อังใช้ัร�วมกัน	 นักเรียนต้่อังชั�วยกันด่้แลรักษา	 ไม�

อันุญาต่ให้้นำาภ์าชันะ	 และอัาห้ารทุำกชันิด้อัอักนอักอัาคู่าร	 (ฝ่่าฝื่นจัะถ่ก
ปีรับั)

2.5	 ห้ลังรับัปีระทำานอัาห้ารเรียบัร้อัยแล้วให้้เก็บัภ์าชันะไปียังจุัด้ทีำ�กำาห้นด้
2.6	 ห้้ามใช้ัเคู่รื�อังไฟฟ้าทุำกชันิด้ในอัาคู่ารก�อันได้้รับัอันุญาต่
2.7	 ห้้ามติ่ด้ป้ีายทุำกชันิด้ในบัริเวณีอัาคู่ารก�อันได้้รับัอันุญาต่

3. ง�นอน�มัยโรงเรียน
ห้้อังพื่ยาบัาลมีบุัคู่ลากรปีระจัำาเฉพื่าะทำางการพื่ยาบัาล	 ปีระกอับัด้้วยพื่ยาบัาล

วิชัาชีัพื่	 ผ้่ชั�วยพื่ยาบัาล	 และทีำมงานสุข้ภ์าพื่ทีำ�มีปีระสบัการณ์ี	 ให้้บัริการแก�ผ้่มารับับัริการ	
พื่ร้อัมทัำ�งมียา-เวชัภ์ณัีฑ์์	และอัปุีกรณีท์ำางการแพื่ทำยที์ำ�จัำาเปีน็ต่�อัการปีฐมพื่ยาบัาล	ไว้บัริการ
แก�ผ้่ป่ีวยอัย�างคู่รบัคู่รัน	และมีห้้อังพัื่กแยกสำาห้รับัผ้่ป่ีวยชัาย	และผ้่ป่ีวยห้ญิง	

บริก�รของห้องพย�บ�ล
1.		ให้้การปีฐมพื่ยาบัาลแก�ผ้่ป่ีวย
2.		ต่รวจั	-	รักษาโรคู่เบืั�อังต้่น	จััด้	และจั�ายยาแก�ผ้่มารับับัริการ
3.		บัริการนำาผ้่ป่ีวยทีำ�ทำำาการต่รวจัคัู่ด้กรอังแล้วพื่บัว�ามีการบัาด้เจ็ับัรุนแรงห้รือัเจ็ับั

ป่ีวยฉุกเฉินส�งต่�อัโรงพื่ยาบัาล
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4.	 ให้้บัริการเบิักจั�ายยาไว้ใช้ักับันักเรียนต่ามอัาคู่ารเรียน	ตึ่กนอัน	และให้้ยืมกระเป๋ีายา	
เคู่ลื�อันทีำ�ใช้ัในกิจักรรมต่�างๆ	ข้อังโรงเรียน

5.		จััด้ด้ำาเนินงานต่รวจัสุข้ภ์าพื่นักเรียนปีระจัำาปีี
6.		จััด้ด้ำาเนินงานให้้บัริการวัคู่ซีนต่ามเกณีฑ์์แก�นักเรียน
7.		ส�งเสริมเผยแพื่ร�คู่วามร้่ทำางสุข้ภ์าพื่	ผ�านทำางสื�อัต่�างๆ	ข้อังโรงเรียน
8.	 ปีระสานงานเพืื่�อัคู่วบัคุู่ม	และป้ีอังกันการเกิด้โรคู่ภ์ายในโรงเรียน

ขั�นตอนก�รรับบริก�ร
1.		 ในเวลาเรียนและเวลาเข้้าแถว	ให้้นักเรียนแจ้ังอัาการเจ็ับัป่ีวยกับัคู่ร่ปีระจัำาชัั�นห้รือั

คู่ร่ผ้่สอันเพืื่�อัข้อัอันุญาต่ไปีห้้อังพื่ยาบัาล	 แล้วจึังไปีทำำาใบัข้อัอันุญาต่เข้้าห้้อัง
พื่ยาบัาลทีำ�คู่ร่ทีำ�ได้้รับัมอับัห้มายปีระจัำาตึ่กเรียนนั�น	(ยกเว้นกรณีีฉุกเฉิน)

2.		 นักเรียนนำาใบัข้อัอันุญาต่ดั้งกล�าวไปีห้้อังพื่ยาบัาล	เพืื่�อัรับัการปีฐมพื่ยาบัาลห้รือั
ต่รวจัรักษาเบืั�อังต้่นต่ามอัาการเจั็บัป่ีวย	 คู่ร่/เจ้ัาห้น้าทีำ�ห้้อังพื่ยาบัาลพื่ิจัารณีา
อัาการเจ็ับัป่ีวยต่ามคู่วามเห้มาะสมในเบืั�อังต้่นว�านักเรียนสามารถเรียนต่�อัได้้	/	
ต่้อังนอันพื่ักด้่อัาการ	 (กรณีีอัาการไม�ด้ีข้ึ�นห้รือัสงสัยเปี็นโรคู่ต่ิด้ต่�อัจัะต่ิด้ต่�อั	
ผ้่ปีกคู่รอังรับักลับั)

3.	 ส�งต่�อัไปีรับัการต่รวจัรักษาทีำ�สถานพื่ยาบัาล	(กรณีีบัาด้เจ็ับัรุนแรง	ห้รือัเจ็ับัป่ีวยฉุกเฉิน)
4.	 เมื�อันักเรียนกลับัจัากห้้อังพื่ยาบัาลถึงตึ่กเรียนแล้ว	ให้้นำาใบัข้อัอันุญาต่ทีำ�มีบัันทึำก

เวลาอัอักจัากห้้อังพื่ยาบัาล	โด้ยมีคู่ร่ห้รือัเจ้ัาห้น้าทีำ�ห้้อังพื่ยาบัาลเซ็นชืั�อั	กำากับัแล้วไปี
ยื�นเข้้าห้้อังเรียน

4.  ง�นนักกีฬ�โครงก�รพิเศษ
โรงเรียนจััด้ให้้มีนักกีฬาโคู่รงการ	

พิื่เศษ	ส�งเสริมคู่วามเป็ีนเลิศทำางด้้านกีฬา	
มุ�งเน้นและฝ่ึกให้้นักเรียนมีคู่วามรับัผิด้
ชัอับั	มีระเบีัยบัวินัย	พัื่ฒนาต่นเอัง	สร้างชืั�อั
เสียงให้้กับัโรงเรียน	 มีการจััด้ทีำ�พัื่กและ
สวัสดิ้การทีำ�ดี้ให้้กับันักกีฬาโคู่รงการพิื่เศษ	

นักเรียนทีำ�จัะได้้รับัสิทำธ์ิิ	 เป็ีนนักกีฬาโคู่รงการพิื่เศษ	 จัะต้่อังผ�านการคัู่ด้เลือักคู่วามสามารถ
ต่ามทีำ�คู่ณีะกรรมการการคู่ดั้เลอืักกำาห้นด้คู่ณุีสมบััติ่ไว้	โด้ยสามารถสอับัถามรายละเอัยีด้
การรับัสมัคู่รเพืื่�อัคัู่ด้เลือักได้้ทีำ�ฝ่่ายกิจักรรมพิื่เศษ
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1. สวนสมุนไพร/ศูนย์ก�รเรียนรู้
สวนสมนุไพื่ร/ศ่นย์การเรยีนร้่	เปิีด้ให้้บัริการโด้ยจััด้ให้้เป็ีนแห้ล�งการเรยีนร้่ทำางเกษต่ร

ต่ามแนวปีรัชัญาเศรษฐกิจัพื่อัเพีื่ยงข้อังพื่ระบัาทำสมเด็้จัพื่ระปีรมินทำรมห้าภ่์มิพื่ลอัดุ้ลยเด้ชั	 เป็ีน
ปีระโยชัน์ในการศึกษาปีระกอับัการเรียนต่ามสาระต่�างๆ	 เพืื่�อัให้้นักเรียนได้้เห็้นสภ์าพื่จัริง
พื่ร้อัมเรียนร้่และลงมือัปีฏิิบััติ่จัริง	เชั�น	แปีลงผักสวนคู่รัวนานาชันิด้	แปีลงสาธิิต่การปีล่กข้้าว	
การเลี�ยงสัต่ว์	การทำำาปุ๋ียห้มัก	และอืั�นๆ	อีักห้ลากห้ลาย

2. ค่�ยลูกเลือลูโดวิโก
คู่�ายล่กเสือั	 ให้้บัริการแก�นักเรียนและบุัคู่คู่ลภ์ายนอักทีำ�เข้้ามาใช้ังาน	 เป็ีนสถานทีำ�

สำาห้รับัฝึ่กกิจักรรมต่�างๆ	ในการเรียนการสอันวิชัา	ล่กเสือั/เนต่รนารี	คู่�ายกิจักรรมต่�างๆ	มี	
shelter	และพืื่�นทีำ�สำาห้รับักางเต็่นท์ำพื่อัเพีื่ยงในการพัื่กคู้่างคืู่น		และสิ�งอัำานวยคู่วามสะด้วก	
นอักจัากนี�คู่�ายล่กเสือั	ยังเห้มาะเป็ีนแห้ล�งเรียนร้่นอักสถานทีำ�	เพืื่�อัปีระกอับัการเรียนในราย
วิชัาอืั�นๆ	ห้รือัคู่�ายวิชัาการ		

ฝ่่ายอาคารสถานท่ั่�
 สถ�นที่ทำ�ก�ร	 สำานักงานฝ่่ายอัาคู่ารสถานทำี�	และอัาคู่ารศักด้า	กิจัเจัริญ
 วัน – เวล�ทำ�ก�ร	 วันจัันทำร์	–	วันเสาร์		 เวลา	07.30	–	17.00	น.			
 โทรศัพท	์ 038-311055	ต่�อั	351,	179

งานข้อังฝ่่ายอัาคู่ารสถานทีำ�	 เป็ีนงานทีำ�ด่้แลรับัผิด้ชัอับัคู่วามเป็ีนระเบีัยบั
เรียบัร้อัย	คู่วามสะอัาด้	สภ์าพื่แวด้ล้อัม	คู่วามปีลอัด้ภั์ยข้อังอัาคู่ารสถานทีำ�ต่�างๆ	และ
ซ�อัมบัำารุงอัาคู่ารเรียน	อัาคู่ารปีระกอับัการให้้เกิด้คู่วามมั�นคู่งแข็้งแรง	ต่ลอัด้จันปีรับัปีรุง
ซ�อัมแซม	บัำารุงรักษา	วัสดุ้	คู่รุภั์ณีฑ์์	อุัปีกรณ์ีการเรียนการสอัน	โต๊่ะ	เก้าอีั�	เคู่รื�อังใช้ัใน
ห้้อังเรียน	 พื่ร้อัมทัำ�งด่้แลเรื�อังสาธิารณ่ีปีโภ์คู่	 ระบับัไฟฟ้า	 ระบับันำ�าปีระปีา	 เคู่รื�อัง
ทำำาคู่วามเย็น	ระบับัโทำรศัพื่ท์ำให้้อัย่�ในสภ์าพื่ทีำ�พื่ร้อัมใช้ังาน	และจััด้ห้าสิ�งอัำานวยคู่วาม
สะด้วกต่�างๆ	ให้้เพีื่ยงพื่อัต่�อัการใช้ังานในการจััด้กิจักรรมต่�างๆ	ทีำ�ส�งเสริมการจััด้การ
เรียนร้่ให้้มีปีระสิทำธิิภ์าพื่ส่งสุด้
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3. ง�นโสตทัศนูปกรณ์ิ
1.	 จััด้ห้าทำรัพื่ยากรทีำ�ใช้ัในงานโสต่ทัำศน่ปีกรณ์ี	เชั�น	อุัปีกรณ์ีโสต่ทัำศน่ปีกรณ์ี	วัสดุ้

คู่รุภั์ณีฑ์์	 และสิ�งอัำานวยคู่วามสะด้วกให้้เพีื่ยงพื่อักับัคู่วามต้่อังการและอัย่�ใน
สภ์าพื่ใช้ังานได้้ดี้และปีลอัด้ภั์ย

2.	 ซ�อัมบัำารุง	รักษาโสต่ทัำศน่ปีกรณ์ี	วัสดุ้	คู่รุภั์ณีฑ์์ให้้อัย่�ในสภ์าพื่ทีำ�ดี้พื่ร้อัมใช้ังาน
3.	 บัันทึำกภ์าพื่กิจักรรมข้อังโรงเรียนทัำ�งภ์ายในและภ์ายนอักโรงเรียน
4.	 สนับัสนุนให้้มีการใช้ัเทำคู่โนโลยีในการเรียนการสอัน
5.	 อัำานวยคู่วามสะด้วกในการทีำ�โรงเรียนมีการปีระชุัม	อับัรม	สัมมนาในโอักาสต่�างๆ

4. แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ
ฝ่่ายอัาคู่ารสถานทีำ�	จััด้โรงเรียนให้้เป็ีนแห้ล�งเรียนร้่อัย�างห้ลากห้ลาย	ทัำ�งภ์ายในและ

ภ์ายนอักห้้อังเรียน	 เพืื่�อัส�งเสริมการศึกษา	 พัื่ฒนาศักยภ์าพื่นักเรียนทำางด้้านร�างกายและ
จิัต่ใจั	โด้ยใช้ัแห้ล�งเรียนร้่เห้ล�านี�	ปีระกอับัการเรียนและฝึ่กกิจักรรมต่�างๆ	ดั้งนี�

1.	 ห้้อังสมุด้			 	 	 2.	 ห้้อังคู่อัมพื่ิวเต่อัร์	(1	เคู่รื�อัง	:	คู่น)
3.		ห้้อัง	Learning		Centre		 4.		ห้้อังปีฏิิบััต่ิการวิทำยาศาสต่ร์	
5.		ห้้อังหุ้�นยนต่์	(Robot	Room)	 6.		ห้้อังทำำาอัาห้าร	(Cooking	Room) 
7.		ศ่นย์ด้นต่รี	 	 	 8.	 ห้้อังศิลปีะ
9.	 สนามกีฬา

 9.1	 สนามฟุต่บัอัล	 9.2	 สนามฟุต่ซอัล	
	 9.3	 สนามเซปีักต่ะกร้อั	 9.4	 สนามบัาสเก็ต่บัอัล	
	 9.5	 สนามเทำนนิส	 9.6	 สนามวอัลเล�ย์บัอัล	
	 9.7	 สนามแบัด้มินต่ัน	 9.8	 สนามห้ญ้าเทำียมอัุด้มปีระเสริฐ
	 9.9	 สนามเปีต่อัง	 9.10	 สนามแชัร์บัอัล
	 9.11	 สนามแฮนด้์บัอัล	 9.12	 สระว�ายน�ำาข้นาด้มาต่รฐาน
	 9.13	 อััสสัมชััญซอัคู่เกอัร์ฟิลด้์	
	 10.	 สนามเด้็กเล�น		 	 11.	อั�างน�ำาห้ลุยส์		มารี
	 12.	 กำาแพื่งคู่ำาข้วัญ	77	จัังห้วัด้	 13.	 ศาลาไทำย
	 14.	 สวนสัต่ว์เปีิด้ไซบัีเรีย	(ACS	Siberia	Zoo)



95



96

ฝ่่ายน่กเร่ยนประจำา

ระเบียบก�รเข้�เป็นนักเรียนประจำ�

โรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา	 เปิีด้รับันักเรียนปีระจัำาชัายตั่�งแต่�ชัั�นปีระถมศึกษาปีีทีำ�	 1	
ถึงชัั�นมัธิยมศึกษาปีีทำี�	6	เปีิด้รับันักเรียนปีระจัำาห้ญิงต่ั�งแต่�ชัั�นปีระถมศึกษาปีีทำี�	1	ถึง	
ชัั�นมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	 6	 เพืื่�อัให้้นักเรียนทีำ�มีภ่์มิลำาเนาอัย่�ในจัังห้วัด้ต่�างๆ	 ได้้มีโอักาสเข้้ามา
ศึกษาเล�าเรียน	 ปัีจัจุับัันนักเรียนปีระจัำาโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัามาจัากทำุกจัังห้วัด้ข้อัง
ปีระเทำศไทำย

ประเภทท่ีพักของนักเรียนประจำ�มี 2 ประเภท ดังนี�  

1. หอพักโรงเรียน 	ตั่�งอัย่�ภ์ายในบัริเวณีโรงเรียน	ปีระกอับัด้้วย 
1.1	 รับันักเรียนปีระจัำาชัาย	ต่ั�งแต่�ชัั�น	ปี.1	-	ม.6	
1.2	 รับันักเรียนปีระจัำาห้ญิง	ต่ั�งแต่�ชัั�น	ปี.4	-	ม.6

2. หอพกัครู	ตั่�งอัย่�บัริเวณีโด้ยรอับัข้อังโรงเรยีน	ส�วนให้ญ�อัย่�ไม�ไกลจัากโรงเรยีนมาก
นัก	 คู่ร่ห้อัพัื่กต้่อังมีอัาคู่ารและสถานทีำ�เป็ีนข้อังต่นเอัง	 และมีคุู่ณีสมบััติ่ต่ามทีำ�
โรงเรียนกำาห้นด้	จึังจัะอันุมัติ่ให้้เปิีด้ห้อัพัื่กได้้	ทัำ�งนี�เพืื่�อัชั�วยรอังรับันักเรียนปีระจัำา
ทีำ�มีจัำานวนมาก	 และเป็ีนทำางเลือักสำาห้รับัผ้่ปีกคู่รอังทีำ�ต้่อังการให้้นักเรียนเข้้าพัื่ก
ในห้อัพัื่กข้นาด้เล็ก	มีคู่วามจุันักเรียน	ปีระมาณี	40	คู่น	(คู่ละชัั�น)	โด้ยอัย่�ภ์ายใต้่
การคู่วบัคุู่มด่้แลข้อังโรงเรียน	 ระเบีัยบัการและคู่�าใช้ัจั�ายทุำกอัย�างเห้มือันห้อัพัื่ก
โรงเรียน	มีคู่ร่เจ้ัาข้อังห้อัพัื่กเป็ีนผ้่ด่้แลนักเรียน	มีรถรับัส�งในการเดิ้นทำางไปี-กลับั
ห้อัพัื่กกับัโรงเรียน	ห้อัพัื่กคู่ร่ปีระกอับัด้้วย	ห้อัพัื่กนักเรียนชัาย	และห้อัพัื่กนักเรียนห้ญิง
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ข้อปฏิิบัติในก�รเข้�เป็นนักเรียนประจำ�

1.	 ผ้่ปีกคู่รอังทีำ�ปีระสงค์ู่จัะให้้บุัต่รห้ลานเข้้าเป็ีนนักเรียนปีระจัำาให้้ติ่ด้ต่�อัทีำ�ห้้อังธุิรการ		
โด้ยผ�านขั้�นต่อันการสมัคู่รนักเรียนให้ม�และแจ้ังคู่วามจัำานงข้อัเข้้าเป็ีนนักเรียน
ปีระจัำาลงในใบัสมัคู่รให้้ชััด้เจัน

2.	 บิัด้า	มารด้า	ห้รือัผ้่ปีกคู่รอังต้่อังเป็ีนผ้่พื่านักเรียนไปีมอับัตั่วด้้วยต่นเอังในวันมอับัตั่ว	
ลงทำะเบีัยน		เพืื่�อัร้่จัักทีำ�พัื่กและรับัทำราบัระเบีัยบัการต่�างๆ	ข้อังฝ่่ายนักเรียนปีระจัำา

3.	 การเข้้าเป็ีนนักเรียนปีระจัำา		ทำางโรงเรียนจัะเป็ีนผ้่จััด้ทีำ�พัื่กให้้ในวันมอับัตั่วเข้้าเป็ีน
นักเรียน		ไม�อันุญาต่ให้้ผ้่ปีกคู่รอังเลือักทีำ�พัื่กเอัง		และไม�ต้่อังระบุัชืั�อัทีำ�พัื่กลงในใบัสมัคู่ร

4.	 เมื�อัสมัคู่รเป็ีนนักเรียนปีระจัำาแล้ว	 จัะต้่อังพัื่กต่ามทีำ�พัื่กทีำ�จััด้ให้้เทำ�านั�นอัย�างน้อัย	
1	 ปีีการศึกษา	 ฝ่่ายนักเรียนปีระจัำาจัะพิื่จัารณีาจััด้ทีำ�พัื่กให้้ต่ามคู่วามเห้มาะสม		
โด้ยคู่ำานึงถึงชัั�นเรียนข้อังนักเรียนเป็ีนเกณีฑ์์สำาห้รับันักเรียนห้ญิงจัะจััด้ให้้อัย่�ห้อัพัื่ก
นักเรียนห้ญิงโด้ยเฉพื่าะ

5.		 นักเรียนทีำ�ไม�มีทำะเบีัยนบ้ัานอัย่�ในจัังห้วัด้ชัลบุัรี		จัะพัื่กอัาศัยอัย่�กับับุัคู่คู่ลอืั�นห้รือั
พัื่กต่ามห้อัพัื่กข้อังบุัคู่คู่ลภ์ายนอักไม�ได้้	 	 ในกรณีีทีำ�สำารวจัพื่บัว�าไม�ปีฏิิบััติ่ต่าม
ระเบีัยบัข้้อันี�		นักเรียนต้่อังพ้ื่นสภ์าพื่จัากการเป็ีนนักเรียนข้อังโรงเรียน

6.	 เมื�อัเข้้าเป็ีนนักเรียนปีระจัำาแล้ว		ห้ากต้่อังลาอัอักจัากโรงเรียนห้รือัย้ายเป็ีนนักเรียน
ไปี-กลับัระห้ว�างภ์าคู่เรียนจัะไม�คืู่นคู่�าอัย่�ปีระจัำา	ไม�ว�ากรณีีใด้	ๆ

ค่�ใชำ้จ่�ยของนักเรียนประจำ�
ชัำาระในวนัส�งนักเรียนเข้้าทีำ�พัื่กข้อังแต่�ละภ์าคู่เรยีน		(1	ปีีการศึกษามี	2	ภ์าคู่เรียน)	

มีรายการดั้งนี�
-	 คู่�าอัย่�ปีระจัำา		(คู่�าทำี�พื่ัก	+	อัาห้าร	+	ซักรีด้เสื�อัผ้า)
-	 คู่�าธิรรมเนียมการเรียน
-	 คู่�าธิรรมเนียมอัื�น

สำ�หรับนักเรียนประจำ�ท่ีเข้�ใหม่ 	จัะมีคู่�าใช้ัจั�ายทีำ�เพิื่�ม	ได้้แก�		คู่�าลงทำะเบีัยน	คู่�า
เคู่รื�อังใช้ัแรกเข้้า	(เตี่ยง-ต้่่)	คู่�าเข้้าร�วมกิจักรรมภ์าคู่ฤด่้ร้อัน	คู่�าอุัปีกรณ์ีต่�างๆ	เชั�น	ชุัด้นักเรียน	
ชุัด้ล่กเสือั	ชุัด้พื่ละ	รอังเท้ำา	ถุงเท้ำา	กระเป๋ีาและเข็้มขั้ด้	ทำางโรงเรียนจัะจััด้ทีำ�พัื่กให้้นักเรียน
ทีำ�เข้้าให้ม�	ซึ�งชัำาระคู่�าใช้ัจั�ายในวันมอับัตั่วเป็ีนทีำ�เรียบัร้อัยแล้วเทำ�านั�น	สำาห้รับันักเรียนเก�าให้้
ชัำาระก�อัน	ห้รือัชัำาระในวันส�งนักเรียนเข้้าทีำ�พัื่กข้อังแต่�ละภ์าคู่เรียน
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ก�รชำำ�ระเงิน	ติ่ด้ต่�อัโด้ยต่รงทีำ�แผนกการเงิน	อัาคู่ารศักด้า	กิจัเจัริญ	เบัอัร์โทำรศัพื่ท์ำ	
0-3831-1055	ต่�อั	114,	104

ก�รติดต่อประส�นง�นต่�งๆ เก่ียวกับนักเรียนประจำ�

1.	 เรื�อังทัำ�วไปีเกี�ยวกับันักเรียนปีระจัำาทีำ�เป็ีนนักเรียนเก�าข้อังโรงเรียน	 ติ่ด้ต่�อัทีำ�ฝ่่าย
นักเรียนปีระจัำาต่ามวันและเวลาทีำ�เปิีด้ทำำาการ	ดั้งนี�				
-	 สถานที�ทำาการ	ห้้อังฝ่่ายนักเรียนปีระจัำา	อัาคู่ารศักด้า	กิจัเจัริญ
-	 วั่นเว่ลาทำาการ 	วันจัันทำร์	-	วันศุกร์			เวลา		07.50	-	17.00	น.
-	 ติ่ด้ต่�อัสอับัถามห้รือันัด้ห้มายเพืื่�อัพื่บัหั้วห้น้าฝ่่ายนักเรียนปีระจัำา	เบัอัร์โทำรศัพื่ท์ำ	

0-3831-105	ต่�อั	101
2.	 การสมัคู่รเข้้าเปี็นนักเรียนปีระจัำาให้ม�	 และการลาอัอักจัากโรงเรียน	 ต่ิด้ต่�อัทำี�	

แผนกธุิรการ	อัาคู่ารศักด้า	กิจัเจัริญ	
3	 ด้้านการเรียน	ติ่ด้ต่�อัทีำ�ฝ่่ายวิชัาการ	อัาคู่ารยอัห์้น	แมรี�	
4.	 ผ้่ปีกคู่รอังต่อ้ังให้้ทีำ�อัย่�และห้มายเลข้โทำรศพัื่ท์ำทีำ�แน�นอัน		ซึ�งสามารถต่ดิ้ต่�อัได้้ต่ลอัด้

เวลา	ในกรณีีทีำ�มีเห้ตุ่จัำาเป็ีนและเรื�อังรีบัด้�วน	ถ้าเปีลี�ยนห้มายเลข้โทำรศัพื่ท์ำต้่อังแจ้ัง
ให้้ทำางโรงเรียนทำราบัโด้ยด้�วน	
5.	 กำาห้นด้การและวันห้ยุด้ต่�างๆ	 ทำาง

โรงเรียนจัะแจ้ังให้้ผ้่ปีกคู่รอังทำราบัล�วง
ห้น้าใน	 Facebook	 Fan	 page	 ข้อัง
ฝ่่ายนักเรียนปีระจัำา	 Line	 กลุ�มข้อัง
ผ้่ปีกคู่รอังนักเรียนปีระจัำา	และเว็บัไซต์่
ข้อังโรงเรียน



99

ก�รติดต่อระหว่�งผู้ปกครองกับนักเรียน

1.			 การต่ิด้ต่�อักับันักเรียน	 ให้้ผ่้ปีกคู่รอังต่ิด้ต่�อัได้้ทำี�ต่ึก/ห้อัพื่ักทำี�นักเรียนสังกัด้	
ไม�อันุญาต่ให้้นักเรียนรับัโทำรศัพื่ท์ำในเวลาเรียน	 ผ้่ปีกคู่รอังสามารถฝ่ากข้้อัคู่วาม
ได้้ทีำ�คู่ร่ตึ่ก	คู่ร่ห้อัพัื่ก	คู่ร่ปีระจัำาชัั�น	ห้้อังฝ่่ายนักเรียนปีระจัำาห้รือัห้้อังปีระชัาสัมพัื่นธ์ิ
ข้อังโรงเรียน

2.		 ทำางโรงเรียนอันุญาต่ให้้นักเรียนส�งและรับัจัด้ห้มายจัากผ้่ปีกคู่รอังห้รือับุัคู่คู่ล
ภ์ายนอักได้้	โด้ยผ�านผ้่รับัผิด้ชัอับัทีำ�ทำางโรงเรียนกำาห้นด้	ซึ�งพัื่สดุ้ทุำกชิั�นจัะต้่อังผ�าน
การต่รวจัสอับัจัากฝ่่ายปีกคู่รอังและฝ่่ายนักเรียนปีระจัำา	

ก�รเย่ียมนักเรียนและรับออกไปนอกบริเวณิโรงเรียน

1.	 กรณีีบิัด้า–มารด้า	 ห้รือัผ้่ปีกคู่รอังไปีเยี�ยมด้้วยต่นเอังให้้แสด้งบััต่รปีระจัำาตั่ว
ปีระชัาชัน	บััต่รข้้าราชัการห้รือัใบัอันุญาต่ขั้บัขี้�(อัย�างใด้อัย�างห้นึ�ง)	ข้อังบิัด้า–มารด้า		
ห้รือัผ้่ปีกคู่รอังต่�อัคู่ร่เวรปีระจัำาตึ่กนอัน

2.			 ผ้่ไปีเยี�ยมห้รือัรับันักเรียนต้่อังเป็ีนบุัคู่คู่ลทีำ�นักเรียนร้่จัักและต้่อังมีห้นังสือัมอับั
อัำานาจัจัากผ้่ปีกคู่รอังให้้ผ้่อืั�นไปีเยี�ยมแทำน	 พื่ร้อัมแนบัสำาเนาบััต่รปีระจัำาตั่ว
ปีระชัาชัน		บััต่รข้้าราชัการ		ห้รือัใบัอันุญาต่ขั้บัขี้�	(อัย�างใด้อัย�างห้นึ�ง)	ทีำ�มีลายเซ็น	
ผ้่ปีกคู่รอังรับัรอังสำาเนาถ่กต้่อัง	 มอับัให้้ผ้่ไปีเยี�ยมนักเรียนเพืื่�อันำาไปีแสด้งต่�อัคู่ร่
เวรปีระจัำาตึ่กนอันห้รือัคู่ร่ห้อัพัื่ก	พื่ร้อัมแสด้งบััต่รปีระจัำาตั่วปีระชัาชันข้อังผ้่ไปีเยี�ยม	
ห้รือัรับันักเรียนด้้วย

ก�รกลับบ้�น 
(ระเบียบนี�เป็นการขอความ้ร่วม้มื้อจากทางผูู้้ปกครองให้้ปฏิิบัติเพื�อความ้ปลัอดภัย
ของตัวนักเรียนเอง)

1.	 อันุญาต่ให้้นักเรียนปีระจัำากลับับ้ัานได้้ทุำกเย็นวันศุกร์	 ห้รือัวันห้ยุด้พิื่เศษต่าม
ปีระกาศข้อังฝ่่ายนักเรียนปีระจัำา	สำาห้รับัสัปีด้าห์้ทีำ�ไม�อันุญาต่ให้้กลับับ้ัานจัะแจ้ัง
ให้้ทำราบัล�วงห้น้า

2.	 	ไม�อันุญาต่ให้้นักเรียนกลับับ้ัานก�อันวัน-เวลาทีำ�กำาห้นด้ไว้	ยกเว้นกรณีีมีเห้ตุ่จัำาเป็ีน
ทีำ�ไม�ทำราบัล�วงห้น้าให้้ผ้่ปีกคู่รอังติ่ด้ต่�อัทีำ�ฝ่่ายนักเรียนปีระจัำาเพืื่�อัเขี้ยนคู่ำาร้อังฯ	โด้ย
ผ�านการพิื่จัารณีาอันุญาต่จัากหั้วห้น้าฝ่่ายนักเรียนปีระจัำาเทำ�านั�น

3.		 ไม�อันุญาต่ให้้นักเรียนกลับับ้ัานโด้ยการต่ดิ้ต่�อัข้อัอันุญาต่ทำางโทำรศพัื่ท์ำห้รือัโทำรสาร
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4.			 ผ้่ปีกคู่รอังคู่วรไปีรับันักเรียนด้้วยต่นเอัง		ในกรณีีทีำ�ผ้่ปีกคู่รอังไปีรับัด้้วยต่นเอังไม�ได้้	การ
มอับัห้มายให้้ผ้่อืั�นไปีรับัแทำนให้้ปีฏิิบััติ่ดั้งนี�
4.1	 ผ้่ไปีรับันักเรียนต้่อังเป็ีนบุัคู่คู่ลทีำ�นักเรียนร้่จัักและต้่อังมีห้นังสือัมอับัอัำานาจั

จัากผ้่ปีกคู่รอังให้้ผ้่อืั�นไปีรับัแทำน		พื่ร้อัมแนบัสำาเนาบััต่รปีระจัำาตั่วปีระชัาชัน	
บััต่รข้้าราชัการ	ห้รือัใบัอันุญาต่ขั้บัขี้�	(อัย�างใด้อัย�างห้นึ�ง)	ทีำ�มีลายเซ็นผ้่ปีกคู่รอัง	
รับัรอังสำาเนาถ่กต้่อัง	มอับัให้้ผ้่ไปีรับันักเรียนเพืื่�อันำาไปีแสด้งต่�อัคู่ร่เวรปีระจัำา
ตึ่กนอันห้รือัคู่ร่ห้อัพัื่ก	 พื่ร้อัมแสด้งบััต่รปีระจัำาตั่วปีระชัาชันข้อังผ้่ไปีรับั
นักเรียนด้้วย

4.2	 ผ้่ปีกคู่รอังปีระสานกับัคู่ร่ปีระจัำาตึ่กและคู่ร่ห้อัพัื่ก	 ในการอันุญาต่ให้้บุัคู่คู่ล
อืั�นเพิื่�มลายเซ็นชืั�อัเป็ีนผ้่ปีกคู่รอังในเอักสารตั่วอัย�างลายเซ็น	ผ้่ปีกคู่รอัง	เพืื่�อั
สามารถรับันักเรียนกลับับ้ัานแทำนผ้่ปีกคู่รอังได้้	

4.3	 นักเรียนปีระจัำาตึ่กในโรงเรียนทีำ�จัะกลับับ้ัานต้่อังยื�นใบัลากลับับ้ัานทีำ�ผ�าน
การเซ็นอันุมติั่จัากผ้่รับัผิด้ชัอับัปีระจัำาตึ่กนอัน		มอับัให้้เจ้ัาห้น้าทีำ�รักษาคู่วาม
ปีลอัด้ภั์ยทีำ�ปีระต่่เข้้า	–	อัอักโรงเรียนทุำกคู่รั�ง

4.4	 นักเรียนต้่อังกลับัเข้้าทีำ�พัื่กก�อันเวลา	17.00		น.		ข้อังวันอัาทิำต่ย์ห้รือัวันห้ยุด้
สุด้ท้ำาย

4.5	 นักเรียนทีำ�จัะกลับับ้ัานด้้วยต่นเอังเฉพื่าะนักเรียนชัั�น	 ม.ปีลาย	 ต้่อังได้้รับั
อันุญาต่จัากหั้วห้น้าตึ่กห้รือัคู่ร่เจ้ัาข้อังห้อัพัื่กโด้ยส�งแบับัฟอัร์มข้อัอันุญาต่
กลับับ้ัานด้้วยต่นเอังทีำ�มีลายเซ็นผ้่ปีกคู่รอังต่ามตั่วอัย�างลายเซ็นทีำ�ให้้ไว้กับั
คู่ร่ปีระจัำาตึ่กนอัน	ห้รือัคู่ร่ห้อัพัื่ก	และนักเรียนต้่อังแต่�งเคู่รื�อังแบับันักเรียน
คู่รบัชุัด้	นักเรียนให้ม�อันุญาต่ให้้กลับับ้ัานเอังได้้ในภ์าคู่เรียนทีำ�	2

4.6	 กรณีีทีำ�นักเรียนกลับับ้ัานและเกิด้เจ็ับัป่ีวย	 ไม�สามารถกลับัเข้้าทีำ�พัื่กต่าม
กำาห้นด้ได้้	 ผ้่ปีกคู่รอังต้่อังโทำรศัพื่ท์ำแจ้ังให้้ทำางตึ่กนอันห้รือัฝ่่ายนักเรียน
ปีระจัำาห้รือัคู่ร่ห้อัพัื่กทำราบัล�วงห้น้าทุำกคู่รั�ง(ไม�รับัการแจ้ังจัากนักเรียน)

4.7	 การกลับัเข้้าทีำ�พัื่กช้ัากว�าวันเวลาทีำ�กำาห้นด้ไว้		ผ้่ปีกคู่รอังต้่อังเป็ีนผ้่ไปีส�งและ
พื่านักเรียนไปีรายงานตั่วทีำ�หั้วห้น้าตึ่กนอันห้รือัคู่ร่ห้อัพัื่กก�อันเข้้าตึ่ก/ห้อัพัื่ก
ทุำกคู่รั�ง	 	 ถ้าผ้่ปีกคู่รอังไม�ไปีส�งนักเรียน	 	จัะไม�อันุญาต่ให้้นักเรียนเข้้าตึ่ก/
ห้อัพัื่ก		สำาห้รับันักเรียนทีำ�กลับัช้ัาจัะมีการบัันทึำกรายงานเสนอัหั้วห้น้าฝ่่าย
นักเรียนปีระจัำา
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	 	 กรณีีทีำ�นักเรียนกลับับ้ัานโด้ยไม�ได้้รับัอันุญาต่	 ทำางโรงเรียนจัะไม�รับัผิด้ชัอับัใด้	ๆ		
แต่�จัะติ่ด้ต่�อัแจ้ังให้้ผ้่ปีกคู่รอังทำราบั	 ห้ากนักเรียนกระทำำาผิด้ซำ�า	 ฝ่่ายนักเรียนปีระจัำาจัะ
จัำาห้น�ายชืั�อัอัอักจัากการเป็ีนนักเรียนปีระจัำาและพ้ื่นสภ์าพื่การเป็ีนนักเรียนข้อังโรงเรียนด้้วย

ก�รย้�ยท่ีพัก

นักเรียนปีระจัำาจัะต้่อังพัื่กห้อัพัื่กทีำ�ทำางโรงเรียนจััด้ให้้อัย�างน้อัย	1	ปีีการศึกษา	ผ้่ปีกคู่รอัง	
จึังจัะยื�นคู่ำาร้อังข้อัย้ายทีำ�พัื่กสิ�นปีีการศึกษาได้้	โด้ยมีแนวปีฎิบััติ่	ดั้งนี�

1.	 ผ้่ปีกคู่รอังต้่อังชัำาระเงินคู่�าใช้ัจั�ายทีำ�พัื่กเดิ้มให้้คู่รบัก�อันด้ำาเนินการข้อัย้ายทีำ�พัื่ก
2.	 ชัำาระคู่�าธิรรมเนยีมการย้ายทีำ�พัื่ก		2,000	บัาทำ	กรณีีแจ้ังย้ายทีำ�พัื่กภ์ายในวันสุด้ท้ำาย

ข้อังภ์าคู่เรียนทีำ�	2
3.	 ชัำาระคู่�าธิรรมเนียมการย้ายทีำ�พัื่ก	4,000	 	บัาทำ	 	กรณีีแจ้ังย้ายตั่�งแต่�ห้ลังวันปิีด้

ภ์าคู่เรียนทีำ�	2	ถึงวันก�อันเปิีด้เรียนภ์าคู่เรียนทีำ�	1
4.	 ชัำาระคู่�าเตี่ยง-ต้่่	 ให้้ทีำ�พัื่กให้ม�	 2,000	บัาทำ	 กรณีีย้ายจัากตึ่กไปีห้อัพัื่ก	ห้รือัย้าย

จัากห้อัพัื่กเข้้าตึ่ก
ทำางโรงเรียนไม�อันุญาต่นักเรียนปีระจัำาย้ายทีำ�พัื่ก		ห้รือัเปีลี�ยนสภ์าพื่เป็ีนนักเรียน

ไปี–กลับั	ระห้ว�างปีีการศึกษา	คืู่อั	แจ้ังย้ายทีำ�พัื่กตั่�งแต่�วันเปิีด้เรียนภ์าคู่เรียนทีำ�	1	เป็ีนต้่นไปี		
กรณีีทีำ�ผ้่ปีกคู่รอังจัะขอย้�ยท่ีพักระหว่�งภ�คเรียน	ต้่อังปีฏิิบััติ่ดั้งนี�		 	

1.	 การย้ายทำี�พื่ักจัากทำี�พื่ักห้นึ�งไปีอัีกทำี�พื่ักห้นึ�ง	
1.1	 ชัำาระคู่�าอัย่�ปีระจัำาคู่รบัต่ามจัำานวนให้้ห้อัพัื่กทีำ�นักเรียนสังกัด้อัย่�ก�อัน	ข้อั

ย้ายทีำ�พัื่กพื่ร้อัมทัำ�งชัำาระคู่�าอัย่�ปีระจัำาและคู่�าเคู่รื�อังใชั้แรกเข้้าคู่รบัต่าม
จัำานวนให้้ทีำ�พัื่กให้ม�ทีำ�ต้่อังการย้ายเข้้าไปีอัย่�

1.2	 ชัำาระคู่�าธิรรมเนียมการย้ายทีำ�พัื่ก	4,000		บัาทำ
2.	 การย้ายทำี�พื่ักจัากนักเรียนปีระจัำาเปีลี�ยนเปี็นนักเรียนไปีกลับั	

2.1	 อัย่�ปีระจัำาคู่รบัต่ามจัำานวนทำั�งปีีการศึกษาให้้ห้อัพื่ักทำี�สังกัด้	
2.2		 ชัำาระคู่�าธิรรมเนียมการย้ายทำี�พื่ัก	4,000		บัาทำ

	กรณีีต่�อัไปีนี�ถือัว�าเป็ีนการกระทำำาทีำ�ผิด้ต่�อัระเบีัยบัข้อังฝ่่ายนักเรียนปีระจัำานักเรียน	
ผ้่นั�นจัะต้่อังพ้ื่นสภ์าพื่จัากการเป็ีนนักเรียนข้อังโรงเรียนทัำนทีำ

1.			 เปีลี�ยนสถานะจัากการเป็ีนนักเรียนปีระจัำาเป็ีนนักเรียนไปี–กลับัโด้ยพื่ลการ		
โด้ยไม�แจ้ังย้ายทีำ�พัื่กต่ามระเบีัยบัข้อังฝ่่ายนักเรียนปีระจัำา

2.	 นักเรียนทีำ�ได้้รับัอันุมัติ่ให้้เป็ีนนักเรียนไปี–กลับัแล้ว		ไม�ได้้ไปีพัื่กอัาศัยอัย่�กับั
บิัด้าห้รือัมารด้า	แต่�ไปีอัาศัยอัย่�กับับุัคู่คู่ลอืั�น	ห้รือัห้อัพัื่กทีำ�ทำางโรงเรียนไม�อันุมัติ่	
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ก�รล�พักก�รเรียนเพ่ือไปต่�งประเทศ ในโครงก�รแลกเปล่ียนต่�งๆ

 ผ้่ปีกคู่รอังต้่อังติ่ด้ต่�อัทีำ�งานทำะเบีัยนและปีฏิิบััติ่ต่ามระเบีัยบัทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้เมื�อัทำราบั 
กำาห้นด้เวลาทีำ�นักเรียนจัะกลับัมาเรียน	 ให้้ติ่ด้ต่�อัเรื�อังทีำ�พัื่กกับัฝ่่ายนักเรียนปีระจัำาล�วงห้น้า
ก�อันวันเดิ้นทำางกลับัเพืื่�อัจััด้เต่รียมทีำ�พัื่กสำาห้รับันักเรียน	โด้ยฝ่่ายนักเรียนปีระจัำาจัะพิื่จัารณีา
ทีำ�พัื่กเดิ้มให้้นักเรียน

ก�รล�ออกจ�กโรงเรียน

1.	 นักเรียนปีระจัำาทีำ�ปีระสงคู่์จัะลาอัอักจัากโรงเรียนให้้ติ่ด้ต่�อัทีำ�แผนกธิุรการเพื่ื�อัยื�น
คู่ำาร้อังข้อัลาอัอักจัากการเป็ีนนักเรียน

2.	 กรณีีทีำ�แจ้ังลาอัอักช้ัากว�าวันเวลาทีำ�กำาห้นด้	ต้่อังชัำาระคู่�าอัย่�ปีระจัำาต่ามอััต่ราต่�อัไปีนี�
ภาคเรียนที� 1
2.1	 แจ้ังลาอัอักตั่�งแต่�ห้ลังวันปิีด้ภ์าคู่เรียนทีำ�	2	ถึงวันก�อันเปิีด้ภ์าคู่เรียนทีำ�	1	ต้่อัง

ชัำาระคู่�าอัย่�ปีระจัำาจัำานวน		7,000			บัาทำ
2.2	 แจ้ังลาอัอักตั่�งแต่�วันเปิีด้เรียนภ์าคู่เรียนทีำ�	 1	 เป็ีนต้่นไปี	 	 ต้่อังชัำาระคู่�าอัย่�

ปีระจัำาคู่รบัต่ามจัำานวน	
ภาคเรียนที�  2
2.3	 แจ้ังลาอัอักตั่�งแต่�ห้ลังวันปิีด้ภ์าคู่เรียนทีำ�	1	ถึงวันก�อันเปิีด้ภ์าคู่เรียนทีำ�	2	ต้่อัง

ชัำาระคู่�าอัย่�ปีระจัำา	จัำานวน	7,000	บัาทำ
2.4	 แจ้ังลาอัอักตั่�งแต่�วันเปิีด้เรียนภ์าคู่เรียนทีำ�	2	เป็ีนต้่นไปี	ต้่อังชัำาระคู่�าอัย่�ปีระจัำา

คู่รบัต่ามจัำานวน
2.5	 การลาอัอักสิ�นปีีการศึกษา	ต้่อังแจ้ังล�วงห้น้าภ์ายในวันสอับัวันสุด้ท้ำายก�อัน

ปิีด้ภ์าคู่เรียนทีำ�		2
2.6	 นักเรียนชัั�นมัธิยมศึกษาปีีทีำ�	3	ทุำกคู่นเมื�อัสอับัปีลายภ์าคู่เรียนทีำ�	2	เสร็จัสิ�น

แล้ว		ทำางโรงเรียนจัะถือัว�าพ้ื่นสภ์าพื่ข้อังการเป็ีนนักเรียนปีระจัำาข้อังโรงเรียน	
สำาห้รับันักเรียนทีำ�สอับัเข้้า	ห้รือัได้้รับัคัู่ด้เลือักให้้เรียนต่�อัในระดั้บัมัธิยมศึกษา
ปีีทีำ�	4	จัะต้่อังผ�านขั้�นต่อันการมอับัตั่วเข้้าเป็ีนนักเรียนอีักคู่รั�ง	(ไม�ต้่อังชัำาระ
คู่�าสมาชิักสมาคู่มผ้่ปีกคู่รอังฯ		และคู่�าเคู่รื�อังใช้ัแรกเข้้า)		และฝ่่ายนักเรียน
ปีระจัำาจัะจััด้ทีำ�พัื่กให้้ให้ม�ในวันลงทำะเบีัยน
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กรณีิพิเศษท่ีโรงเรียนจะเชิำญผู้ปกครองม�พบ

1.	 นักเรียนปีระพื่ฤต่ิผิด้ระเบัียบัข้อังโรงเรียนห้รือัคู่่�มือันักเรียนและผ่้ปีกคู่รอัง	
“ด้้านทีำ�	3	คู่วามปีระพื่ฤติ่”

2.	 นักเรียนไม�นอับัน้อัมเชืั�อัฟัง	 แสด้งกิริยาก้าวร้าวไม�เชืั�อัฟังคู่ำาสั�งคู่ร่ห้รือัฝ่่าฝื่น
ระเบีัยบัข้้อับัังคัู่บัข้อังโรงเรียนจันเป็ีนตั่วอัย�างทีำ�ไม�ดี้ต่�อันักเรียนคู่นอืั�น	ๆ

3.	 การไม�เอัาใจัใส�ต่�อัการเรียน	เมื�อัได้้รับัการเตื่อันและลงโทำษห้ลายคู่รั�งแล้วยังไม�ดี้ขึ้�น
4.	 การไม�ชัำาระคู่�าธิรรมเนียมต่�าง	ๆ		ต่ามเวลาทีำ�กำาห้นด้ไว้		โด้ยไม�มีการติ่ด้ต่�อัแจ้ัง

ให้้ทำางโรงเรียนทำราบัล�วงห้น้า

กิจกรรมและนันทน�ก�รของนักเรียนประจำ�

1.	 ก�รเล่นกีฬ�/ดนตรี	 	 ทำางโรงเรียนส�งเสริมให้้นักเรียนปีระจัำาร้่จัักใช้ัเวลาว�างให้้
เป็ีนปีระโยชัน์	เพืื่�อัให้้นักเรียนมีสุข้ภ์าพื่ทีำ�สมบ่ัรณ์ีแข็้งแรงและเลือักกิจักรรมต่าม
คู่วามถนัด้	 จึังจััด้ให้้มีการเล�นกีฬาเป็ีนทีำมและเล�นด้นต่รีต่ามคู่วามถนัด้ในเวลา
ห้ลังเลิกเรียนทุำกวันจัันทำร์-วันพื่ฤหั้สบัดี้	โด้ยวันอัังคู่ารนักเรียนชัั�น	ม.ปีลาย	เรียน
วิชัารักษาดิ้นแด้น	(รด้.)

	2.	 ก�รแข่งขันกีฬ�ระหว่�งตึกนอน	ในวันห้ยุด้
เรียนห้รือัเย็นวันศุกร์บัางวนั	นักเรียนปีระจัำา
แต่�ละตึ่กนอันจััด้ทีำมกีฬาปีระเภ์ทำต่�างๆ	เข้้า
แข้�งขั้นกับัทีำมข้อังตึ่กอืั�นๆ		เพืื่�อัเพิื่�มทัำกษะใน
การเล�นกีฬาและเปีน็การอัอักกำาลังกายด้้วย

3. ก�รว่�ยนำ��		ทำางโรงเรียนมีสระว�ายนำ�าข้นาด้
มาต่รฐานโอัลิมปิีก	 สำาห้รับับัริการนักเรียน
ปีระจัำาทุำกคู่น	 นักเรียนสามารถไปีว�ายนำ�าได้้
ต่ามวันและเวลาทีำ�กำาห้นด้ให้้

4.		 ก�รชำมร�ยก�รโทรทัศน์	 	 มีการต่ิด้ตั่�งจัาน
รับัสัญญาณีจัากด้าวเทีำยม	ทุำกตึ่กนอันเพืื่�อัให้้
นักเรียนได้้ติ่ด้ต่ามชัมข้�าวสาร	 การแข้�งขั้นกีฬา	
สารคู่ดี้และภ์าพื่ยนต่ร์	จัากทุำกมุมโลกในชั�วงเวลาทีำ�นักเรียนพัื่กผ�อัน
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5.	 ก�รออกไปซื์�อของ		ทุำกวันอัาทิำต่ย์ระห้ว�างเวลา	
13.00	-	16.00	น.	นักเรียนปีระจัำาตั่�งแต่�ชัั�น	ม.1	
ขึ้�นไปี	จัะได้้รับัอันุญาต่ให้้อัอักไปีซื�อัข้อังใช้ัและ	
อัุปีกรณี์การเรียนทำี�ต่ลาด้ศรีราชัาห้รือัห้้าง	
สรรพื่สินคู้่า	โด้ยนักเรียนจัะต้่อังแต่�งเคู่รื�อังแบับั
นักเรียนคู่รบัชุัด้	ทำางโรงเรียนจัะมีคู่ร่ด่้แลทัำ�วไปี
ข้ณีะทีำ�นักเรียนอัย่�นอักโรงเรียน	สำาห้รับันักเรียน
ให้ม�อันญุาต่ให้้อัอักไปีซื�อัข้อังในภ์าคู่เรยีนทีำ�สอัง

6.	 ก�รเล่นดนตรีในเวล�ว่�ง	นักเรียนปีระจัำาสามารถตั่�งวงด้นต่รีข้นาด้เล็ก	ปีระกอับัด้้วย	
ผ้่เล�นปีระมาณี	4	–	6	คู่น		เพืื่�อัฝึ่กเล�นด้นต่รีทีำ�นักเรียนชัอับั	ซึ�งนอักจัากนักเรียน
จัะได้้ผ�อันคู่ลายสมอังแล้ว	ยังสามารถเล�นด้นต่รี	ปีระเภ์ทำต่�างๆ	ได้้อีักด้้วย

7.	 มุมนันทน�ก�รและเทคโนโลยี	สำาห้รับัให้้นักเรียนคู้่นห้าข้้อัม่ลผ�านทำาง	อิันเต่อัร์เนต่	
ในชั�วงเวลาพัื่กผ�อันห้ลังอัาห้ารเย็นทุำกวัน	และวันห้ยุด้เสาร์-อัาทิำต่ย์

สวัสดิภ�พของนักเรียนประจำ�

1.	 ก�รรักษ�พย�บ�ล	 	 กรณีีทำี �นักเรียนเจั็บัปี่วยห้รือัได้้รับับัาด้เจั็บัเล็กน้อัย	
ทำางโรงเรียนมีพื่ยาบัาลปีระจัำาโรงเรียน	ให้้บัริการระห้ว�างเวลา	07.45	–	19.30	น.	
ถ้านักเรียนปีระจัำาเจ็ับัป่ีวยมาก	 คู่ร่ทีำ�ด่้แลทีำ�พัื่กจัะเปี็นผ้่พื่านักเรียนไปีพื่บัแพื่ทำย์		
กรณีีทำี �จัำาเปี็นต่้อังนอันพื่ักรักษาต่ัวทำี �โรงพื่ยาบัาล	ทำางโรงเรียนจัะแจั้งให้้	
ผ้่ปีกคู่รอังทำราบั	 	 เพืื่�อัจััด้คู่นมาเฝ้่าทีำ�โรงพื่ยาบัาลห้รือัรับันักเรียนไปีรักษาต่ัวทำี �
โรงพื่ยาบัาลใกล้บั้านต่ามทำี�เห้็นสมคู่วร	คู่�ารักษาพื่ยาบัาลทำั�งห้มด้	ผ้่ปีกคู่รอัง	
จัะต้่อังเป็ีนผ้่จั�าย	ถ้านักเรียนได้้รับัอุับััติ่เห้ตุ่สามารถเบิักคู่�ารักษาพื่ยาบัาลในส�วน
ทีำ�เป็ีนคู่�าปีระกันอุับััติ่เห้ตุ่จัากบัริษัทำปีระกันภั์ยได้้ต่ามข้้อักำาห้นด้

2.		 ด้�นคว�มปลอดภัย	 	 มีเจ้ัาห้น้าทีำ�รักษาคู่วามปีลอัด้ภั์ยผลัด้เปีลี�ยนเวรกันด่้แล
ภ์ายในบัริเวณีโรงเรียนต่ลอัด้	24	ชัั�วโมง	มีการต่รวจัเช็ัคู่บััต่รผ้่ทีำ�จัะเข้้า	–	อัอัก	
โรงเรียนอัย�างเคู่ร�งคู่รัด้	นักเรียนปีระจัำาห้อัพัื่กโรงเรียนทีำ�ข้อัอันุญาต่เข้้า	-	อัอักนอัก
บัริเวณีโรงเรียนในทุำกกรณีีต้่อังแสด้งบััต่รนักเรียน	 และบััต่รอันุญาต่จัากฝ่่าย
นักเรียนปีระจัำา	ณี	จุัด้รักษาคู่วามปีลอัด้ภั์ยข้อังโรงเรียนทุำกคู่รั�ง
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กรรมก�รนักเรียนประจำ�ตึกและหอพัก

ฝ่่ายนักเรียนปีระจัำาได้้กำาห้นด้ให้้มีคู่ณีะกรรมการตึ่ก	และกรรมการห้อัพัื่ก	ซึ�งได้้
มาจัากการเลือักตั่�งข้อังนักเรียนปีระจัำาภ์ายในตึ่กและห้อัพัื่ก	 เพืื่�อัเป็ีนการฝึ่กให้้นักเรียน
ปีระจัำาได้้มีโอักาสเรียนร้่และมีปีระสบัการณี์ในการอัย่�ร�วมกันแบับัปีระชัาธิิปีไต่ย	 ทัำ�งภ์าคู่
ทำฤษฎีและภ์าคู่ปีฏิิบััติ่	ได้้รับัการฝึ่กให้้เป็ีนผ้่นำาและผ้่ต่ามทีำ�ดี้	ร้่จัักบัำาเพ็ื่ญปีระโยชัน์เพืื่�อัส�วน
รวม	พื่รอ้ัมทัำ�งเป็ีนการแบั�งเบัาภ์าระห้นา้ทีำ�คู่ร่ทีำ�ด่้แลปีระจัำาตึ่กและห้อัพื่กั	คู่ณีะกรรมการต่กึ	
ปีระกอับัด้้วย	ปีระธิาน	1	คู่น	รอังปีระธิาน	1	คู่น		และกรรมการ	8	คู่น	รวมจัำานวนตึ่กละ	
10	คู่น	คู่ณีะกรรมการห้อัพื่กั	ปีระกอับัด้้วยปีระธิาน	1	คู่น		และรอังปีระธิาน	1	คู่น	จัำานวน
ห้อัพัื่กละ	2	คู่น	ซึ�งได้้รับัการแต่�งตั่�งโด้ยหั้วห้น้าฝ่่ายนักเรียนปีระจัำา

ระเบียบปฏิิบัติท่ัวไป

1.		 เมื�อัทำำาทำรัพื่ย์สินข้อังโรงเรียนเสียห้ายห้รือัชัำารุด้		ต้่อังชัด้ใช้ัต่ามราคู่าข้อังสิ�งข้อัง
นั�นๆ		ห้ากทำำาด้้วยเจัต่นานักเรียนต้่อังได้้รับัโทำษต่ามทีำ�โรงเรียนกำาห้นด้

2.	 ห้้ามนักเรียนนำาข้อังมีคู่�าทุำกชันิด้มาโรงเรียน	เชั�น	สร้อัย/แห้วนทำอังคู่ำา/นาฬิิกา/
สินคู้่าราคู่าแพื่ง	เป็ีนต้่น	และผ้่ปีกคู่รอังไม�คู่วรให้้เงินติ่ด้ตั่วนักเรียนเป็ีนจัำานวน
มากเกินคู่วามจัำาเปี็น	 โรงเรียนจัะไม�รับัผิด้ชัอับัใด้ๆ	 เมื�อัเงินห้รือัสิ�งข้อังเกิด้
ส่ญห้าย

3.	 ห้้ามนำาสื�อัต้่อังห้้ามลามกอันาจัาร	 การ์ต่่น	 อัาวุธิทุำกชันิด้ห้รือัสิ�งอืั�นใด้ทีำ�ทำาง
โรงเรียนสั�งห้้ามนำาเข้้ามาภ์ายในบัริเวณีโรงเรียน

4.	 นักเรียนปีระจัำาทุำกคู่นต้่อังตั่ด้ผมต่ามระเบีัยบัข้อังโรงเรียน
5.	 ห้้ามนักเรียนเล�นการพื่นัน	ห้้ามดื้�มข้อังมึนเมาทุำกชันิด้	ห้้ามส่บับุัห้รี�	และนำาสิ�ง

เสพื่ติ่ด้ทุำกปีระเภ์ทำมาทีำ�ห้อัพัื่กนักเรียนปีระจัำาห้รือัโรงเรียนโด้ยเด็้ด้ข้าด้
6.			 นักเรียนจัะต้่อังปีฏิิบััติ่ต่ามต่ารางเวลาข้อังนักเรียนปีระจัำาทีำ�ทำางโรงเรียนกำาห้นด้

ไว้อัย�างเคู่ร�งคู่รัด้
7.		 จัด้ห้มายห้รือัพัื่สดุ้ทีำ�ส�งถึงนักเรียนปีระจัำาทุำกคู่น		ทำางโรงเรียนมีสิทำธ์ิิทีำ�จัะต่รวจั

สอับัในกรณีีทีำ�จัำาเป็ีน
8.		 นักเรียนปีระจัำาทุำกคู่นต่้อังทำำาปีระกันอุับััติ่เห้ตุ่รายปีีต่ามระเบัียบัทีำ�ทำางโรงเรียน

กำาห้นด้
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เคร่ืองใช้ำส่วนตัวท่ีจำ�เป็นสำ�หรับนักเรียนประจำ�
 (ร�ยก�รท่ี 1- 11 โรงเรียนจัดให้ โดยเก็บเงินรวมค่�ใช้ำจ่�ยแล้ว)

1.			ชัุด้นักเรียนชัายและชัุด้นักเรียนห้ญิง	ระด้ับัปีระถม-ม.ต่้น	 3	 ชัุด้
2.			ชัุด้นักเรียนชัายและชัุด้นักเรียนห้ญิง	ระด้ับั	ม.ปีลาย	 4	 ชัุด้
3.			ชัุด้ล่กเสือัชัายและชัุด้เนต่รนารีห้ญิง	ระด้ับัปีระถม-ม.ต่้น	 1	 ชัุด้
4.			ชัุด้พื่ละข้อังโรงเรียน			 1	 ชัุด้
5.	 ถุงเทำ้านักเรียนต่ามแบับัทำี�โรงเรียนกำาห้นด้	 5	 คู่่�
6.	 ถุงเทำ้าล่กเสือั	 1	 คู่่�
7.	 รอังเทำ้านักเรียนสีด้ำา		(รอังเทำ้าห้นัง)	 1	 คู่่�
8.			รอังเทำ้าล่กเสือัชัาย	ชัั�น	ปี.4-ม.3		 1	 คู่่�
9.	 รอังเทำ้าพื่ละสีข้าว	 1	 คู่่�

10.			กระเปี๋านักเรียน	 1			 ใบั
11.			เข้็มข้ัด้และห้ัวเข้็มข้ัด้	 1				 ชัุด้							
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(ร�ยก�รท่ี 12-21 ผู้ปกครองจัดห�และซื์�อเพ่ิมเติม)
12.	 ชุัด้นอัน		(นักเรียนชัายห้รือัชุัด้นอันนักเรียนห้ญิง)	 3	-	4	 ชุัด้
13.	 ชุัด้ร�วมกิจักรรมนันทำนาการ	(ซื�อัทีำ�โรงเรียนภ์ายห้ลัง)	 1	 ชุัด้
14.	 ผ้าห้�มนอัน	 1	 ผืน
15.	 ผ้าเช็ัด้ตั่วข้นาด้กลาง	 2	 ผืน
16.	 กางเกงชัั�นใน	 5	 ตั่ว
17.		รอังเท้ำาแต่ะ	(แบับัราคู่าไม�แพื่ง)	 1	 คู่่�
18.	 ขั้นนำ�าพื่ลาสติ่กข้นาด้กลาง		ไม�มีทีำ�จัับั	 1	 ใบั
19.	 ต่ะกร้าพื่ลาสติ่กใส�ผ้า	 1	 ใบั
20.	 ถังนำ�าพื่ลาสติ่กข้นาด้เล็ก	 1	 ใบั
21.	 เคู่รื�อังใช้ัเบ็ัด้เต่ล็ด้ต่�างๆ		ได้้แก�		ยาสีฟัน	แปีรงสีฟัน	สบ่ั�	แป้ีง	ยาขั้ด้รอังเท้ำา		

แปีรงขั้ด้รอังเท้ำา	กุญแจั		ฯลฯ

หม�ยเหตุ :
	โรงเรียนมีจัำาห้น�ายเคู่รื�อังใช้ัทุำกรายการข้้างต้่น	ยกเว้นผ้าห้�ม
	ให้้ผ้่ปีกคู่รอังต่รวจัรายการเคู่รื�อังใช้ั	 –	 อุัปีกรณ์ี	 และจััด้เต่รียมให้้พื่ร้อัมต่าม
รายการก�อันส�งนักเรียนเข้้าทีำ�พัื่ก	สิ�งข้อังเคู่รื�อังใช้ัส�วนตั่ว	ไม�คู่วรใช้ัข้อังทีำ�มีราคู่า
แพื่ง	เพืื่�อัป้ีอังกันการส่ญห้าย
	ชุัด้ร�วมกิจักรรมนันทำนาการซื�อัทีำ�ห้้อังจัำาห้น�ายอุัปีกรณ์ีการเรียนข้อังโรงเรียน
	เสื�อัผ้าคู่วรปัีกห้รือัเขี้ยนชืั�อัทีำ�ชัายเสื�อัด้้านในห้รือัข้อับักางเกงด้้านบัน	ส�วนรหั้ส

	 ทีำ�พัื่กให้้เขี้ยนด้้วยปีากกาทีำ�เสื�อัผ้าและเคู่รื�อังใช้ัทุำกชิั�น		การปัีกห้รือัเขี้ยนให้้ทำำา
เป็ีนระเบีัยบัเรียบัร้อัย
	รอังเทำ้าแต่ะให้้ใชั้รอังเท้ำาราคู่าถ่ก	 เพืื่�อัป้ีอังกันการส่ญห้ายและง�ายต่�อัการ
ทำำาคู่วามสะอัาด้
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เวลา/วัน วันเรียน วันเสาร์ วันอาทิตย์

05.45	น. ต่ื�นนอัน/อัาบัน�ำา

06.15	น. ทำบัทำวนบัทำเรียน-เต่รียมอัุปีกรณี์ ต่ื�นนอัน ต่ื�นนอัน

06.30	น. อัาห้ารเชั้า อัาห้ารเชั้า อัาห้ารเชั้า

08.00	น. เข้้าเรียน พื่ักผ�อัน พื่ักผ�อัน

08.30	น. ทำำาการบั้าน	-	ทำบัทำวนบัทำเรียน ทำำาการบั้าน	-	ทำบัทำวนบัทำเรียน

10.00	น. กิจักรรมพื่ิเศษ-ว�ายน�ำา พื่ักผ�อัน-ไปีต่ลาด้-ว�ายน�ำา

10.30	น. ทำำาการบั้าน	-	ทำบัทำวนบัทำเรียน ทำำาการบั้าน	-	ทำบัทำวนบัทำเรียน

11.45	น. กลับัจัากต่ลาด้	-	รายงานต่ัว

11.20	-	12.10	น. อัาห้ารกลางวันระด้ับัปีระถม พื่ักผ�อัน

12.00	น. อัาห้ารกลางวัน	-	พื่ักผ�อัน อัาห้ารกลางวัน	-	พื่ักผ�อัน

12.10	-	13.00	น. อัาห้ารกลางวันระด้ับัมัธิยม

13.30	น. ทำำาการบั้าน	-	ทำบัทำวนบัทำเรียน ทำำาการบั้าน	-	ทำบัทำวนบัทำเรียน

15.00	น. พื่ักผ�อัน	-	เล�นกีฬา พื่ักผ�อัน	-	เล�นกีฬา

15.40	น. เลิกเรียน	(วันศุกร์)

16.30	น. เลิกเรียน	-	พื่ักผ�อัน	-	อัาห้ารว�าง

16.45	-	17.45	น. เล�นกีฬา

17.00	น. อัาบัน�ำา อัาบัน�ำา

17.45	น. อัาห้ารเย็น	-	ชัมภ์าพื่ยนต่ร์ จััด้ต่่้เสื�อัผ้า	-	ต่่้ห้นังสือั	-	อับัรม

18.00	-	18.30	น. อัาบัน�ำา

18.15	น. อัาห้ารเย็น	-	พื่ักผ�อัน

18.30	น. อับัรม	-	ทำำาการบั้าน

19.15	น. อัาห้ารเย็น	-	พื่ักผ�อัน พื่ักผ�อัน	-	ปีระชัุม

20.00	น. ทำำาการบั้าน	-	ทำบัทำวนบัทำเรียน ทำำาการบั้าน	-	ทำบัทำวนบัทำเรียน

21.30	น. เข้้านอัน เข้้านอัน	(21.00	น.) เข้้านอัน	(21.00	น.)

	วันศุกร์		ห้ลังอัาห้ารเย็นพัื่กผ�อัน	–	ด่้ทีำวี		ถ้าวันเสาร์มีเรียนชัด้เชัยให้้ทำำาการบ้ัาน	–	อั�านห้นังสือั
	วันเสาร์	–	อัาทิำต่ย์	นักเรียนทีำ�ไม�ไปีร�วมกิจักรรมใด้ๆ	เข้้าทำำาการบ้ัานระห้ว�างเวลา	09.00	-	11.20	น.	ต่ามต่ารางเวลา
	วันอัาทิำต่ย์		นักเรียนคู่าทำอัลิกร�วมพิื่ธีิมิสซา	เวลา	06.30	น.
	นักเรียนทีำ�จัะด่้ห้นังสือัห้ลังเวลาเข้้านอัน	ต้่อังข้อัอันุญาต่คู่ร่เวรปีระจัำาสัปีด้าห์้ทุำกคู่รั�งและต้่อังเข้้านอันไม�เกิน		22.30	น.
	วันห้ยุด้นักขั้ต่ฤกษ์		ใช้ัต่ารางเวลาเดี้ยวกับัวันเสาร์

ต�ร�งเวล�ของนักเรียนประจำ�
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เพลงอัสสัมชัญศรีราชา
(*)	 อัสสัมชัญศรีราชา	 เกียรติศักดิ์ศรี	ดังสนั่นก้องฟ้า
	 อัสสัมชัญศรีราชา	 เรายึดมั่นในคุณธรรม

	 พวกเราจะพากเพียร	 มุ่งเรียนเพื่อสร้างสังคม
เพื่อให้ชาวโลกชื่นชม	 ให้สมศักดิ์ศรีของเรา
จะรวมกันทั้งกายใจ	 ไม่ให้แดงขาวหมองเศร้า
เทิดเกียรติสถาบันเรา	 แดงขาว	อัสสัมชัญศรีราชา	(*)
	 พวกเราจะสร้างความดี	 จะรักและสามัคคี
ร่วมกันรุ่นน้องรุ่นพี่	 เพื่อให้ศักดิ์มั่นคง
จะช่วยกันสร้างผลงาน	 ด้วยอุดมการณ์สูงส่ง
เลือดเราแดงขาวซื่อตรง	 พวกเราอัสสัมชัญศรีราชา	(*)
(**)	 จะไม่เดินหลงทางผิด	 เพื่อให้ชีวิตถูกทาง
จะเดินตามแสงสว่าง	 หนทางแห่งแสงธรรม
อัสสัมชัญศรีราชา		 จะพาพวกเราก้าวนำา
จดจำานามไว้ทุกคำา	 พวกเรา	อัสสัมชัญศรีราชา	(*,**,*)
	 อัสสัมชัญศรีราชา	 เรายึดมั่นในคุณธรรม	
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เพลงเพชรบูรพา
	 แหล่งศึกษายิ่งใหญ่ไพศาล		 เด่นตระการดั่งเพชรบูรพา
ทอประกายพร่างพราวนภา	 อัสสัมชัญศรีราชาเกรียงไกร
	 แดงขาวเลือดเราเข้มข้น	 พวกเราทุกคนยึดมั่นความดี
แดงคือทางแสงแห่งศักดิ์ศรี	 สามัคคีร่วมใจเป็นหนึ่ง
	 สีขาวคือธรรมนำาทาง	 ส่องสว่างทางชีวิตรุดหน้า
สร้างสังคมเพื่อมวลประชา	 เพชรบูรพาเจิดจ้าทั่วไทย
	 แดงขาวเลือดเราทรนง	 ด้วยความซื่อตรงใครไม่อาจหยาม
เกียรติศักดิ์อัสสัมชัญลือนาม	 เพชรน้ำางาม	อัสสัมชัญศรีราชา

คณะผู้จัดทำา

ภ์ราด้า	ด้ร.วีรยุทำธิ	บัุญพื่ราห้มณี์	 ทำี�ปีรึกษา
ภ์ราด้าศิริชััย	ผังรักษ์	 ปีระธิาน
ภ์ราด้า	ด้ร.สยาม	แก้วปีระสิทำธิิ์	 กรรมการ
ภ์ราด้าณีัฐธิร	สุพื่ล	 กรรมการ
ภ์ราด้าปีระจัักษ์	นันศรีทำอัง	 กรรมการ
ภ์ราด้าวินธิกร	ปี้อังศรี	 กรรมการ
ม.วธิัญญ่	เกตุ่น้อัย	 กรรมการ
มิส	ด้ร.ปีสุต่า	โอัษฐ์จัันทำร์ศรี	 กรรมการ
มิสสายทำิพื่ย์	สวัสด้ิก่ล	 กรรมการ
ม.วิชััย	โพื่นทำะยาน	 กรรมการ
มิสบัุญธิิด้า	ทำอังเจัริญพื่านิชั	 กรรมการ
ม.ชััยวัชัร์	ต่�อัจัรัส	 กรรมการ
ม.ปีรัชัญา	วิชัา	 กรรมการ
มิสจังวิไล	แจั�มศรี	 กรรมการ
มิสสุด้า	มงคู่ลสิทำธิิ์	 กรรมการ
มิสชันันทำ์ญาณี์	ศรัณียบั่รณี์	 กรรมการ
มิสสุพื่ัต่รา	ราชักิจั	 กรรมการ
มิสวรรณีวิสา	จัิต่ต่บัุญ	 กรรมการ
มิสศุภ์สิริ	พื่ิทำักษ์สายชัล	 กรรมการและเลข้านุการ
มิสลักข้ณีา	ต่อัพื่ล	 กรรมการและผ่้ชั�วยเลข้านุการ
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