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โรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชาได้้จัดั ทำำ�คู่่�มืือนัักเรีียน ปีีการศึึกษา 2564 (ฉบัับปรัับปรุุง
ครั้้�งที่่� 12) โดยรวบรวมข้้อมููลระเบีียบข้้อบัังคัับของฝ่่ายต่า่ งๆ ที่่�นัักเรีียนควรรู้้�มาจััดให้้เป็็น
หมวดหมู่่� เพื่่�อจะได้้เป็็นแนวทางการปฏิิบััติิตนตามระเบีียบแบบแผนและประเพณีีที่่�ดีีงาม
ของโรงเรีียน
คู่่�มืือนัักเรีียนเล่่มนี้้�จึึงเปรีียบเสมืือนแสงสว่่างส่่องทางในการดำำ�เนิินชีีวิิตของนัักเรีียน
จะนำำ�นักั เรีียนไปสู่่ห� นทางแห่่งความสำำ�เร็็จ ในช่่วงเวลาที่่�นักั เรีียนใช้้ชีวิี ติ ในโรงเรีียนอััสสััมชััญ
ศรีีราชาแห่่งนี้้� เมื่่�อนักั เรีียนหรืือผู้้�ปกครองนัักเรีียนได้้รับั คู่่มื� อนั
ื กั เรีียนเล่่มนี้้�แล้้ว กรุุณาศึึกษา
ทำำ�ความเข้้าใจ หากมีีข้อ้ สงสััยโปรดติิดต่่อสอบถามเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�ฝ่่ายปกครอง ฝ่่ายกิิจกรรม
ฝ่่ายวิิชาการ ครููประจำำ�ชั้้น�  หรืือคุณครูู
ุ ในโรงเรีียนทุุกคน เพื่อจ
่� ะได้้ปฏิิบัติั ติ นได้้อย่่างถููกต้้อง
สมกัับเป็็นนัักเรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา
ขอพระแม่่พระอััสสััมชััญองค์์อุปถั
ุ มั ภ์์ของโรงเรีียน โดยคำำ�เสนอวิิงวอนของนัักบุุญหลุุยส์์
มารีี   เดอ  มงฟอร์์ต ผู้้�สถาปนาภราดาคณะเซนต์์คาเบรีียล ได้้โปรดประทานพระพรให้้
นัักเรีียนทุุกคนที่่�อยู่่�ในโรงเรีียนแห่่งนี้้�ได้้ประสบความสำำ�เร็็จในการศึึกษาและปกปัักรัักษา
คุ้้�มครองดููแลนัักเรีียนตลอดไป
คณะผู้้�จััดทำำ�
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ประวััติิโรงเรีียน
ในระหวา่ งปี  พ.ศ. 2484 - 2486  ประเทศไทยตกอยู่ 
ในภาวะสงครามโลก ครัง้ ที่  2  สถานที่ต่าง ๆ ในพระนคร
รวมทั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) ได้รับความเสียหาย
จากการทิ้ ง ระเบิ ดอ ย่ า งหนั ก โรงเรี ย นจึ ง ปิ ดทำ � การ
ชั่วคราว คณะภราดาเห็นว่าถ้ายังอยู่ในพระนคร อาจได้
รับอนั ตรายจึงได้พยายามหาสถานที่ที่ปลอดภัย เพื่อเปิด
ทำ�การสอนต่อไป  ในราวเดือนธันวาคม พ.ศ. 2485  
คณะภราดาจึงได้ตัดสินใจอพยพนักเรียนส่วนหนึ่งซึ่ง
เป็นเด็กกำ�พร้าและนักเรียนประจำ�มีภูมิลำ�เนาอยู่ต่าง
จังหวัด ไมส่ ามารถเดินทางกลับบา้ นได้ มาอยู่ทีศ่ รีราชา

และได้เปิดทำ�การสอนชั่วคราว คณะภราดา ครู และนักเรียนรุ่นแรก เรียกว่า “รุ่นบุกเบิก”
ต่างช่วยกันแผ้วถางปรับพนื้ ป่าให้เป็นโรงเรียน เปลีย่ นไร่ตะไคร้เป็นไรส่ บป
ั ะรดจนกลายเป็น
ไร่สับปะรด เอ ซี ที่มีชื่อเสียงเป็นอันมากและนำ�ผลผลิตจากไร่ไปจำ�หน่ายเพื่อเป็นรายได้
มาจุนเจือโรงเรียน และเลี้ยงดูนักเรียนในระหว่างสงคราม

6

กลางปี พ.ศ. 2486 สงครามโลกสิน้ สุดลง โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) เปิดท�ำ การ
สอนตามเดิม แต่อาคารนอนของนักเรียนประจำ�ถูกทำ�ลายได้รบค
ั วามเสียหายเป็นอย่างมาก    
ไม่สามารถย้ายเด็กกำ�พร้าและนักเรียนประจำ�จากศรีราชากลับไปอยู่ที่พระนครได้ จงึ จำ�เป็น
ต้องเปิดทำ�การสอนที่ศรีราชาต่อไป ประกอบกับเยาวชนในท้องถิ่นสมัครเข้าเป็นนักเรียน
ไป-กลับจำ�นวนมากขึ้น คณะภราดาจึงตัดสินใจเปิดทำ�การสอนอย่างจริงจัง เมื่อวันที่  17
พฤษภาคม พ.ศ. 2487 โดยมี ภราดาเทโอฟาน (ชิน บุณยานันทน์) เป็นอธิการท่านแรก
และเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้ง
โรงเรียนตั้งแต่วันที่  3 กันยายน พ.ศ. 2491 และได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียน
รัฐบาลเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  พ.ศ. 2493
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็น 1 ใน 17 สถาบันของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ปัจจบุ นั เปิดท�ำ การสอนตัง้ แต่ระดับชน้ั เตรียมอนุบาลถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ ี 6  
รับนักเรียนชายและนักเรียนหญิงทั้งประเภทประจำ�และไป–กลับ
จากโรงเรียนกลางป่า พัฒนาเป็นอุทยาน สืบสานสู่การเป็น “เพชรบูรพา” ร่มรื่น
ตระการตาในเนื้อที่กว่า 550 ไร่ ยืนหยัดมายาวนานกว่า 76 ปี มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ให้
ทันต่อความก้าวหน้าของโลกยุคปัจจุบัน เป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ผลิตเยาวชนและ
บุคลากรสู่การเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่ายิ่งต่อสังคมไทย
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ตราสัญลักษณ์

ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลตรานี้เป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์
และความสามัคคีของบรรดาสมาชิกอัสสัมชัญ มีความสำ�คัญเพราะเป็นที่รวมหัวใจหลาย
พันหลายหมืน่ ดวงไว้ให้อยู่ภายใต้ส�ำ นึกแห่งการประพฤติปฏบิ ตั ริ ว่ มกัน ซึง่ ความหมายของ
ตราสัญลักษณ์ มีดังนี้
โล่ หรือ Coat of Arms ที่อยู่ในใจกลางของตรานี้  เป็นเครื่องหมายแสดง
เกียรติประวัติอันยาวนานและยั่งยืนของสถาบันภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ภายในโล่ แบ่ง
เป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนมีความหมายเชื่อมโยงกัน ดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง คำ�ว่า A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน)
Maria เป็นชื่อของมารดาของพระเยซูคริสต์ Ave Maria ตรงกับภาษาไทยว่า วันทา
แม่มารี ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความบริสุทธิ์
ส่วนที่สอง เป็นรูปเรือใบ
เปรียบได้กับนาวาชีวิตที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแสงแดดไปจนถึงฝั่ง เป็นคติให้ได้คิด
เสมอว่าชีวิตคือการต่อสู้
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ส่วนที่สาม มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือลำ�ที่กำ�ลังสู้คลื่นลม
หมายถึง แสงแห่งความหวัง ได้แก่  แสงธรรมแห่งศาสนากับแสงแห่งปัญญา
ส่วนที่สี่ เป็นเครื่องหมาย D S ย่อมาจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul
มีความหมายว่า จงทำ�ทุกสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระเจ้า เครื่องหมายไม้กางเขน
แสดงถึงความเสียสละและความรัก
พวงดอกไม้ที่ประดับรองโล่
เป็นมาลัยเกียรติยศที่เตือนใจทุกคนให้กระทำ�ความดี เพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซ่ึง
เกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสลายสูญไป
คำ�ว่า Labor Omnia Vincit (Labor Conquers All Things)
ที่อยู่ใต้ชื่อ Brothers of St. Gabriel เป็นคติพจน์ (motto)ประจำ�ใจของสมาชิก
ในครอบครัวที่จะต้องมีความวิริยะอุตสาหะซึ่งจะนำ�มาแห่งความสำ�เร็จ 
ตราโล่
ช่วยเตือนใจให้ค�ำ นึงถึงชีวติ ในครอบครัวใหญ่แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ภายใน
อ้อมอกแม่พระ มีศาสนาเป็นเสมือนชีวิตยึดถือความบริสุทธิ์ที่มีความจริงใจต่อกันและกัน
รู้จักใช้ชีวิตเพื่อต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคอย่างมีความหวัง ใช้คุณธรรมและปัญญาเป็น
เครื่องนำ�ทาง ประกอบไปด้วยความรัก ความเสียสละอันจะทำ�ให้เป็นคนที่ครบสมบูรณ์
สามารถเอาชนะอุปสรรคทัง้ มวลได้ดว้ ยความวิรยิ ะอุตสาหะ ทำ�ให้ได้รบค
ั วามสำ�เร็จ ปรากฏ
เกียรติยศ และการยกย่องสรรเสริญตลอดไป
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10 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

ตราสััญลัักษณ์์ของโรงเรีียน
สีีแดง ขาว น้ำำ�� เงิิน เตืือนให้้รำ��ลึึกถึึงชาติิ ศาสนา
พระมหากษััตริิย์์
สีีแดง
หมายถึึง ความเสีียสละ กล้้าหาญ และ
อดทน
สีีขาว
หมายถึึง ความบริิสุุทธิ์์� ความจริิงใจ
สองสีีนี้้�ให้้ความหมายคืือชาวอััสสััมชััญ
ศรีีราชาทุุกคนต้้องรู้้�จัักเสีียสละ
กล้้าหาญ และทำำ�ในสิ่่�งที่่�ดีีงาม
ACS
มาจากคำำ�ว่่า Assumption College
Sriracha
1944
ปีีคริิสตศัักราชที่่�ก่่อตั้้�งโรงเรีียน
อััตลัักษณ์์ของโรงเรีียน
เอกลัักษณ์์ของโรงเรีียน
คติิพจน์์ของโรงเรีียน
คำำ�ขวััญของโรงเรีียน
สีีประจำำ�โรงเรีียน
ต้้นไม้้ประจำำ�โรงเรีียน

ยึึดมั่่�นสััจธรรม  มีีวิิริิยะอุุตสาหะ  รัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ภาษาดีี  กีีฬาเด่่น  เน้้นเรีียนรู้้� คู่่�คุุณธรรม
ความวิิริิยะอุุตสาหะ นำำ�มาซึ่่�งความสำำ�เร็็จ
ความรู้้�คู่่�คุณธ
ุ รรม  นำำ�สัังคมสู่่ค� วามดีี
สีีแดง-ขาว
ต้้นสนประดิิพััทธ์์

ความหมายของคำำ�ว่่า “อััสสััมชััญ”
อััสสััม
ชััญ
อััสสััมชััญ
อััสสััมชััญ

มาจากคำำ�ว่่า “อาศรม” แปลว่่า “ที่่�อยู่่�ของนัักพรต”
มาจากคำำ�ว่่า “ชญญ” แปลว่่า “ความรู้้�”
เป็็นคำำ�ไทยแปลได้้ความว่่า “ที่่�อยู่่�ของความรู้้�”
มาจากภาษาอัังกฤษ ASSUMPTION มีีความหมายทางคริิสตศาสนา
คืือ การได้้รับั เกีียรติิยกขึ้้น� สวรรค์์ของพระนางพรหมจารีีมารีี พระมารดา
ของพระเยซููคริิสตเจ้้า เป็็นคำำ�ยกย่่องถวายเกีียรติิแด่่พระนางฯ ผู้้�ทรง
เป็็นองค์์อุุปถััมภ์์ของโรงเรีียน
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คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 11

ปรััชญาของโรงเรีียน

ปณิิธาณของโรงเรีียน

1. จุุดหมายของชีีวิต คื
ิ อ 
ื การรู้้�จักั สััจธรรม
และการเข้้าถึึงองค์์สััจธรรมสููงสุุดซึ่่�ง
เป็็นบ่่อเกิิดของชีีวิิต
2. มนุุษย์์ทุุกคนต้้องทำำ�งาน ความวิิริิยะ
อุุตสาหะเป็็นหนทางไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ 
(LABOR OMNIA VINCIT)

เราชาวอััสสััมชััญศรีีราชา
ต้้องตั้้�งมั่่�นในคุุณธรรมของศาสนา
ต้้องเชื่่�อมั่่�นในคุุณค่่าและศัักดิ์์�ศรีีของคน
ต้้องมุ่่�งมั่่�นในความเป็็นเลิิศ
ด้้านศิิลปะวิิทยาการ
ต้้องยึึดมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

เป้้าหมายของโรงเรีียน
1. พััฒนานัักเรีียนให้้เป็็นบุุคคลทั้้�งครบ คืือ พััฒนาร่่างกาย สติิปััญญา อารมณ์์ และจิิตใจ ภายใน
บรรยากาศของเสรีีภาพและความรััก
2. ปลููกฝัังความรัักต่่อชาติิ ศาสนา และพระมหากษััตริิย์์ อัันเป็็นวิิถีีชีีวิิตของคนไทยในระบอบ
ประชาธิิปไตย รู้้�จัักรัักษาศิิลปะ วััฒนธรรม และประเพณีีที่่�ดีีงามของชาติิ
3. เน้้นความเป็็นเลิิศทางวิิชาการและการปฏิิบััติิ การเจนจััดทางภาษา คณิิตศาสตร์์ และ
วิิทยาศาสตร์์ อัันจะช่่วยให้้นัักเรีียนเป็็นคนมีีทัักษะ มีีเหตุุผล มีีความคิิดเป็็นตรรกะ มีีระเบีียบ
วิินัยั ต่่อตนเอง เป็็นคนมีีทรรศนะกว้้าง รู้้�จักั ใช้้เทคโนโลยีีและภููมิิปัญ
ั ญาท้้องถิ่่�นเพื่่อพั
� ฒ
ั นาภาวะ
แวดล้้อมและคุุณภาพของชีีวิิตในสัังคมมนุุษย์์
4. เน้้นการปฏิิบัติั ิและการปลููกฝัังค่่านิิยมของการเคารพในสิิทธิิต่่อกัันและกััน และการผนึึกกำำ�ลััง
ทำำ�ความดีี ร่่วมกัันพััฒนาชุุมชนที่่�ตนอาศััยอยู่่� โดยการศึึกษาและเข้้าใจวััฒนธรรมและมรดกทาง
วััฒนธรรมของตนเอง ของชุุมชน และของชาติิเพื่่อ� เป็็นแนวทางส่่งเสริิมสัันติิภาพและความเข้้าใจ
อัันดีีระหว่่างมวลมนุุษย์์
5. มีีหลัักสููตรสถานศึึกษา จััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนหลากหลาย มีีการวััด ประเมิินผล และ
การนิิเทศการเรีียนการสอนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
6. มีีอาคารสถานที่่� แหล่่งการเรีียนรู้้� สื่่อ 
� เทคโนโลยีี นวััตกรรม และสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกที่่�พอเพีียง
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13
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จงตื่นเถิด เปิดตา หาความรู้

เรียนคำ�ครู คำ�พระเจ้า เฝ้าขยัน
จะอุดม สมบัติ ปัจจุบัน
แต่สวรรค์ ดีกว่า เราอย่าลืม
ฟ.ฮีแลร์
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ฝ่่ายธุุรการ การเงิิน
ฝ่่ายธุุรการการเงิิน มีีเป้้าหมายหลัักในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการจััดการศึึกษา
ของโรงเรีียน และประสานงานทั้้�งภายในและภายนอก ให้้ข้อมูู
้ ลกัับผู้้�ปกครองอย่่างเป็็นระบบ 
ชััดเจน ถููกต้้อง มีีการบริิหารจััดการข้้อมููลพื้้�นฐาน ทะเบีียนประวััติินัักเรีียนให้้เป็็นปััจจุุบััน
จััดทำำ�เอกสารการเรีียนต่า่ ง ๆ  และพััฒนาการให้้บริกิ ารด้้านการเงิิน บััญชีี พัสั ดุุ และบริิหาร
ทรััพย์์สิิน เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดต่่อการบริิหารจััดการของโรงเรีียน

แผนกธุุรการ
สถานที่ทำ�การ
วัน – เวลาทำ�การ
โทรศัพท์

ห้องธุรการ  อาคารศักดา กิจเจริญ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา  07.50 – 17.00 น.
วันเสาร์
เวลา  09.00 – 15.00 น.
0-3831-1055-6  ต่อ 103, 203

แผนกธุุรการ จััดทำำ�และควบคุุมดููแลทะเบีียนประวััติิของนัักเรีียนให้้ถููกต้้องและเป็็น

ปััจจุบัุ นั อยู่่เ� สมอ รวมทั้้ง� การออกบััตรประจำำ�ตัวั นัักเรีียน การออกเอกสารทางการเรีียน การลาพััก
การเรีียน การรัับสมััครนัักเรีียนใหม่่  การตรวจสอบวุุฒิิของนัักเรีียนเข้้าใหม่่ ศิิษย์์เก่่าและ
การจำำ�หน่่าย – ลาออก ซึ่่�งมีีรายละเอีียดของงานและขั้้�นตอนการปฏิิบััติิ ดัังนี้้�

16

1. การแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงประวััติินัักเรีียน
นัักเรีียนที่่�ประสงค์์จะแก้้ไขหรืือเปลี่่�ยนแปลงประวััติิ เช่่น ชื่่�อ  นามสกุุล ที่่�อยู่่� ชื่่�อบิิดา
หรืือมารดา ฯลฯ ให้้ผู้้�ปกครองนำำ�สำำ�เนาหลัักฐานจากทางราชการ และสำำ�เนาทะเบีียนบ้้าน
ติิดต่่อขอเปลี่่�ยนแปลงประวััติิได้้ที่่�ห้้องธุุรการ เมื่่�อแผนกธุุรการดำำ�เนิินการแก้้ไขประวััติิแล้้ว
จะแจ้้งให้้หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องรวมทั้้ง� ครููประจำำ�ชั้้น� ทราบ เพื่อ�่ ให้้การแก้้ไขถููกต้้องตรงกัันต่่อไป
กรณีีไม่่มีีหลัักฐานจากทางราชการมาแสดงทางโรงเรีียนจะถืือหลัักฐานเดิิมเป็็นแนว
ปฏิิบััติิจนกว่่าจะได้้รัับหลัักฐานที่่�ถููกต้้อง
2. การทำำ�บััตรประจำำ�ตััวนัักเรีียน
นัั ก เรีี ย นทุุ ก คนต้้ อ งมีี บัั ต รประจำำ�ตัั ว
นัักเรีียน โดยทางโรงเรีียนจะทำำ�บััตรประจำำ�ตัวั
ให้้กับนั
ั กั เรีียนทุุกคน และเปลี่่�ยนบััตรใหม่่ให้้กับั
นัักเรีียนกรณีีที่่บั� ตั รหมดอายุุ (บััตรมีีอายุุ 3 ปีี)
กรณีีบัตั รชำำ�รุดหรื
ุ อสูู
ื ญหาย ให้้ผู้้�ปกครอง
หรืือนัักเรีียนยื่่�นคำำ�ร้้องขอทำำ�บััตรใหม่่ที่่�ห้้อง
ธุุรการ
3. การแจ้้งการส่่งเด็็กเข้้าเรีียน  (ตามระเบีียบราชการ)
นัักเรีียนที่่มี� อี ายุุย่่างเข้้าปีีที่่� 8 (7 ปีีบริบููิ รณ์์ : การนัับอายุุ ให้้นับต
ั ามปีีปฏิิทินิ โดยถืือเอาปีี
พ.ศ. เป็็นเกณฑ์์) ผู้้�ปกครองจะต้้องไปแจ้้งการส่่งนัักเรีียน ตามพระราชบััญญััติิประถมศึึกษา
พุุทธศัักราช  2523 ต่่อ เจ้้าหน้้าที่่�โดย
- กรณีีนัักเรีียนมีีภููมิิลำำ�เนาอยู่่�ในเขตอำำ�เภอศรีีราชา   โรงเรีียนจะทำำ�การแจ้้งต่่อ
สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาตามกำำ�หนดเวลา
- กรณีีนักั เรีียนมีีภููมิลำิ ำ�เนาอยู่่ใ� นเขตอำำ�เภออื่่�น หรืือจัังหวััดอื่่น� ให้้ผู้้�ปกครองนำำ�สำำ�เนา
ทะเบีียนบ้้านของนัักเรีียนติิดต่่อสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาตามทะเบีียนบ้้านของ
นัักเรีียนสัังกััดอยู่่�
4. การติิดต่่อธุุระกัับโรงเรีียน
เพื่่�อความสะดวกในการติิดต่่อธุุระกัับทางโรงเรีียน กรุุณาติิดต่่อที่่�ห้้องประชาสััมพัันธ์์
เพื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�จะได้้ให้้คำำ�แนะนำำ�แนวปฏิิบัติั ิที่่�ถููกต้้องเหมาะสม
กรณีีต้้องการพบนัักเรีียนและทราบว่่านัักเรีียนเรีียนอยู่่�ที่่�ตึึกหรืือหอพัักใด  สามารถ
ติิดต่่อขอพบนัักเรีียนกัับหััวหน้้าปกครองระดัับชั้้�น ที่่�ห้้องพัักครููของแต่ล่ ะตึึกเรีียน หรืือครูู
ประจำำ�หอพัักได้้
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5. การลาพัักการเรีียน
นัักเรีียนที่่�ประสงค์์จะลาพัักการเรีียน ให้้ผู้้�ปกครองติิดต่่อขอยื่่�นคำำ�ร้อ้ งได้้ที่่�ห้อ้ งธุุรการ  
เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อผู้้�อำำ�นวยการพิิจารณา การลาพัักการเรีียน นัักเรีียนจะต้้องปฏิิบััติิดัังนี้้�
5.1 การลาพัักการเรีียนเพื่่�อไปศึึกษาต่่างประเทศในโครงการแลกเปลี่่�ยนต่่างๆ
ต้้องนำำ�สำำ�เนาหนัังสืือหรืือเอกสารที่่�แสดงว่่านัักเรีียนเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รัับการคััดเลืือก
เข้้าร่่วมโครงการจากหน่่วยงานที่่�จััดนำำ�มาแสดงประกอบคำำ�ร้้อง ทั้้�งนี้้�นัักเรีียน
จะต้้องสอบถามและปรึึกษากัับงานแนะแนวก่่อนสมััครเข้้าร่่วมโครงการฯ
5.2 การลาพัักการเรีียนเนื่่�องจากป่่วย  ต้้องมีีใบรัับรองแพทย์์มาประกอบคำำ�ร้้อง
5.3 ทางโรงเรีียนอนุุญาตให้้ลาพัักการเรีียนได้้ในอััตราสููงสุุด  1 ปีีการศึึกษาเท่่านั้้�น
(เฉพาะรายที่่�มีีเหตุุผลความจำำ�เป็็นเพีียงพอ)
5.4 การลาพัักการเรีียนแต่่ละครั้้�งนัักเรีียนจะต้้องปฏิิบััติิดัังนี้้�
5.4.1 ไม่่ค้้างชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการเรีียนในภาคเรีียนใดๆ
5.4.2 ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการเรีียนภาคเรีียนปััจจุุบัันให้้ครบถ้้วน
5.4.3 ผู้้�ปกครองจะต้้องมาดำำ�เนิินการชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการเรีียน เมื่่�อถึึง
กำำ�หนดเวลาการชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการเรีียนแต่่ละภาคเรีียน เพื่่�อรัักษา
สถานภาพการเป็็นนัักเรีียนทุุกภาคเรีียนที่่�ลาพัักการเรีียน
5.5 การกลัับเข้้ามาเรีียนหลัังการลาพัักการเรีียน ให้้ผู้้�ปกครองนัักเรีียนยื่่�นคำำ�ร้้อง     
ขอกลัับเข้้ามาเรีียนที่่�ห้อ้ งธุุรการ พร้้อมแนบเอกสารการส่่งตััวกลัับ และเอกสาร  
ผลการเรีียน กรณีีจะนำำ�มาเทีียบโอนหน่่วยการเรีียน
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5.6 กรณีีจะกลัับมาศึึกษาต่่อชั้้�นที่่�สููงขึ้้น� หลัังลาพัักการเรีียน ต้้องนำำ�ผลการเรีียนจาก
สถาบัันที่่�ไปศึึกษาฯ มาเทีียบโอนผลการเรีียนก่่อน หากทางโรงเรีียนพิิจารณา
แล้้วเห็็นสมควรให้้เลื่่อ� นชั้้น� ได้้ จึงึ จะอนุุญาตให้้เข้้าเรีียนชั้้น� ที่่สูู� งขึ้้น� ตามผลการเรีียน
ที่่�เทีียบโอนไป โดยจะต้้องปฏิิบัติั ิตามคำำ�แนะนำำ�จากฝ่่ายวิิชาการด้้วย
5.7 การลาพัักการเรีียนทุุกกรณีี จะต้้องดำำ�เนิินการที่่�แผนกธุุรการเท่่านั้้�น
6. การลาออกและจำำ�หน่่ายออก
นัักเรีียนที่่�ประสงค์์จะลาออก ให้้ผู้้�ปกครองนัักเรีียนติิดต่่อเขีียนใบคำำ�ร้้องลาออกพร้้อม
สำำ�เนาบััตรประชาชนผู้้�ปกครองได้้ที่่�ห้้องธุุรการ และปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนดัังนี้้�
6.1 พบฝ่่ายวิิชาการ  กรณีีที่่�ผลการเรีียนติิด 0, ร, มส หรืือ มผ ต้้องดำำ�เนิินการแก้้ไข
ให้้ผ่่านเรีียบร้้อยก่่อน ทางโรงเรีียนจึึงจะออกเอกสาร ปพ. 1 ให้้ได้้
6.2 พบแผนกการเงิิน  เพื่่�อตรวจเช็็คการชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการเรีียน
6.3 แนบรููปถ่่ายสีีหรืือขาวดำำ� ขนาด 2 นิ้้�ว จำำ�นวน 2 รููป และขนาด 1½ นิ้้�ว จำำ�นวน  
3 รููป  เพื่่�อการออกใบรัับรองการเป็็นนัักเรีียน (ปพ.7) และใบระเบีียนผลการ
เรีียน (ปพ.1) โดยผู้้�ปกครองที่่�มาดำำ�เนิินการต้้องเป็็นบุุคคลเดีียวกัับที่่ล� งลายมืือ
ชื่่�อไว้้ในใบมอบตััวในวัันมอบตััวเข้้าเป็็นนัักเรีียน
- กรณีีไม่่ใช่่ผู้้�ปกครอง ต้้องมีีหนังั สืือมอบอำำ�นาจให้้ดำำ�เนิินการแทนจาก
ผู้้�ปกครอง พร้้อมสำำ�เนาบััตรประชาชนของผู้้�มอบอำำ�นาจและผู้้�รัับมอบอำำ�นาจ 
- กรณีีจะขอเอกสารรัับรองผลการเรีียนบางชนิิด  เพื่่�อใช้้ในการสมััครเรีียนต่่อ
ที่่�อื่่�น ต้้องยื่่�นคำำ�ร้้องขอเอกสารพร้้อมใบลาออก
6.4 การจำำ�หน่่ายออก โรงเรีียนจะจำำ�หน่่ายนัักเรีียนออกด้้วยเหตุุใดเหตุุหนึ่่ง� ดัังต่่อไปนี้้�
6.4.1 ลาออก
6.4.2 เสีียชีีวิิต
6.4.3 ขาดการเรีียนเกิิน 15 วััน โดยไม่่แจ้้งสาเหตุุให้้ทางโรงเรีียนทราบและ
ไม่่ตอบรัับการติิดตามจากทางโรงเรีียน คณะกรรมการแผนกปกครองจะ
นำำ�เสนอให้้ผู้้�อำ�ำ นวยการพิิจารณาจำำ�หน่่ายออกเมื่่อค
� รบกำำ�หนดการติิดตาม
6.4.4 ประพฤติิผิิดกฎระเบีียบอย่่างร้้ายแรงตามระบุุของฝ่่ายปกครองให้้พ้้น
สภาพการเป็็นนัักเรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา
6.5 การลาออกเมื่่�อสิ้้น� ปีีการศึึกษา ให้้ปฏิิบัติั เิ ช่่นเดีียวกัับข้้อ 6.1 – 6.3 แต่่ต้้องแจ้้ง
ความประสงค์์ต่่อแผนกธุุรการก่่อนวัันที่่�  28  กุุมภาพัันธ์์ ของปีีการศึึกษานั้้�น
19

ยกเว้้นนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ไม่่ต้้องเขีียนใบลาออก เนื่่�องจากนัักเรีียน
จบหลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 และ
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 มีีแนวทางในการปฏิิบัติั ิ ดัังนี้้�
6.5.1 นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6  ที่่�ผ่่านเกณฑ์์การประเมิินผลปลายปีี
การศึึกษา และได้้รัับการอนุุมัติั ิผลให้้เลื่่�อนชั้้�น  นัักเรีียนมีีสิิทธิ์์�ศึึกษาต่่อ
ในชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 และนัักเรีียนที่่�ประสงค์์ศึกึ ษาต่่อในโรงเรีียนต้้อง
ไปดำำ�เนิินการลงทะเบีียนตามหลัักเกณฑ์์ เงื่่�อนไขการพิิจารณานัักเรีียน
ปััจจุบัุ นั เข้้าศึึกษาต่่อในระดัับมัธั ยมศึึกษาของฝ่่ายวิิชาการ พร้้อมทั้้�งชำำ�ระค่่า
จองสิิทธิ์์�ตามแนวปฏิิบัติั กิ ารชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการเรีียนของแผนกการเงิิน
แต่่เนื่่�องจากในระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น มีีการจััดแผนการเรีียน
โดยแบ่่งออกเป็็น 4 แผนการเรีียน ประกอบด้้วย แผนการเรีียนปกติิ
(IEP) แผนการเรีียนห้้องเรีียนพิิเศษวิิทยาศาสตร์์ตามแนวทาง สสวท.
(IPST)  แผนการเรีียน SEP  และแผนการเรีียน MLP  หากนัักเรีียน
ประสงค์์จะเลืือกเรีียนแผนการเรีียน สสวท. (IPST)  แผนการเรีียน SEP
และแผนการเรีียน MLP นัักเรีียนจะต้้องลงทะเบีียนเพื่่�อศึึกษาต่่อใน
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 ก่่อน แล้้วปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์เงื่่�อนไขการ
พิิจารณานัักเรีียนปััจจุบัุ นั เข้้าศึึกษาต่่อในระดัับมัธั ยมศึึกษาของฝ่่ายวิิชาการ
และชำำ�ระค่่าจองสิิทธิ์์�ตามแนวปฏิิบััติิการชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการเรีียน
ของแผนกการเงิิน เมื่่อผ่่
� านการพิิจารณาแล้้วจึึงชำำ�ระค่่าจองสิิทธิ์์�เพิ่่�มเติิม
ตามแผนการเรีียนที่่�ได้้
การที่่�นัักเรีียนไม่่ลงทะเบีียนเพื่่�อศึึกษาต่่อตามสิิทธิ์์�ของตน ทาง
โรงเรีียนจะถืือว่่านัักเรีียนสละสิิทธิ์์� และให้้นักั เรีียนไปดำำ�เนิินการลาออก
รวมทั้้�งนัักเรีียนที่่�ไม่่ได้้รัับสิิทธิ์์�  และนัักเรีียนประสงค์์ไปศึึกษาต่่อที่่�อื่่�น
จะต้้องไปดำำ�เนิินการยื่่�นใบลาออกที่่�ห้้องธุุรการตามกำำ�หนดเวลา
6.5.2  นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3  เมื่่�อสิ้้�นปีีการศึึกษานัักเรีียนทุุกคนที่่�ผ่่าน
เกณฑ์์การประเมิินผล ถืือว่่านัักเรีียนจบหลัักสููตรการศึึกษาภาคบัังคัับ   
นัักเรีียนที่่�ต้อ้ งการศึึกษาต่่อเพื่่อ� ให้้จบการศึึกษาในระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษา
ตอนปลายหรืือจบการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานในโรงเรีียนนี้้�  จะต้้องดำำ�เนิินการ
ตามหลัักเกณฑ์์ เงื่่�อนไขการพิิจารณานัักเรีียนปััจจุุบัันเข้้าศึึกษาต่่อใน
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ระดัับมัธั ยมศึึกษาของฝ่่ายวิิชาการ  และลงทะเบีียนเพื่่อศึ
� กึ ษาต่่อตามสิิทธิ์์�
ที่่�ได้้ตามประกาศของฝ่่ายวิิชาการ พร้้อมทั้้�งชำำ�ระค่่าจองสิิทธิ์์�ตามแนว
ปฏิิบััติิการชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการเรีียนของแผนกการเงิินด้้วย
กรณีีที่่นั� กั เรีียนไม่่ลงทะเบีียนจองสิิทธิ์์�เพื่อศึ
�่ กึ ษาต่่อตามสิิทธิ์์�ของตน
ทางโรงเรีียนจะถืือว่่านัักเรีียนสละสิิทธิ์์� และให้้นักั เรีียนไปดำำ�เนิินการลาออก
รวมทั้้�งนัักเรีียนที่่�ไม่่ได้้รัับสิิทธิ์์�  และนัักเรีียนประสงค์์ไปศึึกษาต่่อที่่�อื่่�น
จะต้้องไปดำำ�เนิินการยื่่�นใบลาออกที่่�ห้้องธุุรการตามกำำ�หนดเวลา
7. การออกเอกสารทางการเรีียนและใบรัับรองต่่างๆ
แบ่่งออกเป็็น 2 ประเภทใหญ่่ๆ ดัังนี้้�
7.1 ใบรัับรองประเภทต่่างๆ  ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ   
7.1.1 ใบรัับรองการเป็็นนัักเรีียน (ปพ.7)
7.1.2 ใบรัับรองผลการเรีียน ใช้้ในกรณีีนำ�ำ ไปเบิิกค่่าการศึึกษาบุุตรของผู้้�ปกครอง
การขอทุุนการศึึกษาหรืือการลาออกเพื่่�อไปศึึกษาต่่อที่่�อื่่�น
7.2 ใบระเบีียนแสดงผลการเรีียน ประกอบด้้วย
7.2.1 นัักเรีียนปััจจุุบััน และนัักเรีียนที่่�จบหลัักสููตร ตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2547
ถึึงปััจจุุบััน
(1) ใบ ปพ.1 คืือ ระเบีียนแสดงผลการเรีียนหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษา
ขั้้�นพื้้�นฐาน
(2) ใบ Transcript คืือ หลักั ฐานแสดงผลการเรีียนเป็็นภาษาอัังกฤษ     
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7.2.2 กรณีีศิิษย์์เก่่า (หรืือนัักเรีียนที่่�จบหลัักสููตร ก่่อนปีีการศึึกษา 2547)
(1) ใบ ป.04, ป.05 คืือ หลักั ฐานแสดงผลการเรีียนสำำ�หรับนั
ั กั เรีียนที่่�
ลาออกหรืือจบหลักั สููตรระดัับประถมศึึกษา ก่่อนปีีการศึึกษา  2547   
(2) ใบ รบ.1- ต (มััธยมศึึกษาตอนต้้น), รบ.1-ป (มััธยมศึึกษาตอนปลาย)
คืือระเบีียนแสดงผลการเรีียนสำำ�หรับนั
ั กั เรีียนที่่ล� าออกจากการเป็็น
นัักเรีียนหรืือจบหลักั สููตรในระดัับมัธั ยมศึึกษาก่่อนปีีการศึึกษา 2547     
(3) ใบ Transcript  คืือ หลักั ฐานแสดงผลการเรีียนเป็็นภาษาอัังกฤษ  
8. 	นัักเรีียนที่่�มีีความประสงค์์ขอเอกสารทางการเรีียน  จะต้้องดำำ�เนิินการดัังนี้้�
8.1 ยื่่�นใบคำำ�ร้้องขอเอกสารทางการเรีียนที่่�ห้้องธุุรการ  
8.2 เตรีียมรููปถ่่ายที่่นำ� �ำ มาใช้้ประกอบการขอเอกสารทางการเรีียน ลัักษณะของรููปถ่่าย ดัังนี้้�
8.2.1 รููปถ่่ายจะต้้องถ่่ายไว้้ไม่่เกิิน 6 เดืือน
8.2.2 ลัักษณะของรููปถ่่าย
(1) กรณีีนัักเรีียนปััจจุุบััน ใช้้ภาพสีีหรืือภาพขาว - ดำำ�ก็็ได้้ หากเป็็น
ภาพสีีพื้้น� หลัังสีีฟ้า้ หรืือขาวเท่่านั้้น� ห้้ามใช้้รููปถ่่ายด่่วนโพลารอยด์์
รููปสติ๊๊ก� เกอร์์ หรือพิ
ื มิ พ์์จากกระดาษที่่ไ� ม่่ใช่่กระดาษถ่่ายรููป ถ่่ายรููป 
หน้้าตรง ทรงผมตามระเบีียบของโรงเรีียน สวมเสื้้อนั
� กั เรีียน ต้้องเห็็น
อัักษรย่่อของโรงเรีียน (อสช) และเลขประจำำ�ตััวนัักเรีียนชััดเจน
ไม่่สวมแว่่นตา ไม่่สวมเครื่่�องประดัับ  ไม่่ใส่่ต่่างหูู  กรณีีนัักเรีียน
หญิิงที่่�ไว้้ผมยาวให้้รวบผมไว้้ด้้านหลัังให้้เรีียบร้้อย  
(2) กรณีีนักั เรีียนศิิษย์์เก่่าใช้้ภาพสีีหรือภ
ื าพขาว - ดำำ� (เหมืือนนัักเรีียน
ปััจจุบัุ นั ) โดยสวมเสื้้อ� เชิ้้ต� แขนสั้้น� สีีขาว ไม่่มีีลวดลาย ไม่่สวมแว่่นตา
ไม่่ใส่่เครื่่�องประดัับ ไม่่ใส่่ต่า่ งหูู และหวีีผมให้้เรีียบร้้อย กรณีีผู้้�ชาย
หรืือผู้้�หญิิงที่่�ไว้้ผมยาวให้้รวบผมไว้้ด้้านหลัังให้้เรีียบร้้อย
8.3 ข้้อปฏิิบััติิในการขอเอกสาร มีีดัังนี้้�
8.3.1 กรณีีนัักเรีียนปััจจุุบััน และนัักเรีียนที่่�จบปีีการศึึกษาตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา
2547 ถึึงปััจจุุบััน
(1) ขอเอกสารผลการเรีียน หากรายวิิชาใดที่่�มีผี ลการเรีียนไม่่ผ่่าน ได้้
0, ร, มส หรืือ มผ นัักเรีียนจะต้้องดำำ�เนิินการแก้้ไขกัับฝ่่ายวิิชาการ
ให้้ผ่่านก่่อน แผนกธุุรการจึึงจะออกเอกสารผลการเรีียนให้้
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(2) กรณีีลาออกหรืือจบหลัักสููตร นัักเรีียนต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียม
การเรีียนที่่�ยังั ค้้างชำำ�ระของทุุกภาคเรีียน รวมทั้้�งภาคเรีียนสุุดท้า้ ย
ที่่�เรีียนอยู่่�ให้้เรีียบร้้อยก่่อน
(3) ผู้้�ขอเอกสารต้้องแนบสำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััวประชาชนหรืือสำำ�เนา
บััตรประจำำ�ตัวั นัักเรีียนทุุกครั้้�งที่่มี� กี ารติิดต่่อขอเอกสาร และเซ็็นรัับรอง
สำำ�เนาถููกต้้อง
(4) ขนาดและจำำ�นวนของรููปถ่่ายที่่�ใช้้สำ�หรั
ำ ับการขอเอกสาร
(4.1) การขอใบรัับรองประเภทต่่างๆ ทั้้ง� ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
(ตามข้้อ 7.1) ใช้้รููปถ่่ายขนาด 2 นิ้้�ว จำำ�นวน 1 รููป ต่่อการ
ขอเอกสาร 1 ฉบัับ
(4.2) การขอใบระเบีียนแสดงผลการเรีียน (ตามข้้อ 7.2.1)
4.2.1 การขอใบ ปพ.1 คืือระเบีียนแสดงผลการเรีียน ใช้้
รููปถ่่ายขนาด 1 ½  นิ้้�ว จำำ�นวน 2 รููป ต่่อการขอ
เอกสาร 1 ฉบัับ (กรณีีเป็็นศิิษย์์เก่่าที่่�จบปีีการศึึกษา
2547 เป็็นต้้นมา การขอเอกสารฉบัับนี้้จ� ะต้้องแนบ
สำำ� เนาบัั ต รประชาชนและใบแจ้้ ง ความเอกสาร
สููญหายมาประกอบใบคำำ�ร้้องด้้วย)
4.2.2 การขอใบ Transcript  คืือ หลักั ฐานแสดงผลการเรีียน
เป็็นภาษาอัังกฤษ ใช้้รููปถ่่ายขนาด 1 ½ นิ้้�ว  จำำ�นวน
1 รููป ต่่อการขอเอกสาร 1 ฉบัับ
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8.3.2 กรณีีนัักเรีียนศิิษย์์เก่่า (ที่่�จบการศึึกษาก่่อนปีีการศึึกษา 2547)
(1) การขอใบรัับรองประเภทต่่างๆ ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ  
(ตามข้้อ 7.1) ใช้้รููปถ่่ายขนาด 2 นิ้้ว�  จำำ�นวน 1 รููป ต่่อการขอเอกสาร
1 ฉบัับ
(2) การขอใบระเบีียนแสดงผลการเรีียน (ตามข้้อ 7.2.2)
(2.1) การขอใบ รบ.1- ต, รบ.1-ป คืือ ระเบีียนแสดงผลการเรีียน
ระดัับมัธั ยมศึึกษา ที่่�จบก่่อนปีีการศึึกษา 2547 ใช้้รููปถ่่าย
ขนาด 2 นิ้้�ว จำำ�นวน 2 รููป ต่่อการขอเอกสาร 1 ฉบัับ  
(2.2) ใบ Transcript คืือ หลักั ฐานแสดงผลการเรีียนเป็็นภาษาอัังกฤษ
ใช้้รููปถ่่ายขนาด 1½  นิ้้ว�  จำำ�นวน 1 รููป ต่่อการขอ เอกสาร 1 ฉบัับ
กรณีีเป็็นศิิษย์์เก่่าที่่�จบก่่อนปีีการศึึกษา 2547 การขอ
เอกสารข้้อ (2.1) และ (2.2) ต้้องแนบสำำ�เนาบััตรประชาชน
และใบแจ้้งความเอกสารสููญหายมาประกอบใบคำำ�ร้อ้ งด้้วย
8.4 การรัับเอกสารทางการเรีียน
8.4.1 กรณีีนัักเรีียนที่่�จบหลัักสููตรปีีการศึึกษาปััจจุุบััน  โดยจบหลัักสููตรระดัับ
ประถมศึึกษา (ป.6) ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) ที่่�ประสงค์์จะลา
ออก และระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนกธุุรการจะมีีประกาศ
กำำ�หนดเวลาในการยื่่�นคำำ�ร้้องขอเอกสารผลการเรีียนและการขอรัับ
เอกสารให้้ทราบก่่อนสอบปลายภาคเรีียน  โดยนัักเรีียนที่่�ลาออกจะได้้
รัับเอกสารทางการเรีียนหลัังจากได้้รัับการอนุุมััติิให้้ลาออกได้้ ดัังนี้้�
(1) ใบรัับรองการเป็็นนัักเรีียน
(2) เอกสารทางการเรีียนหรืือระเบีียนแสดงผลการเรีียนระดัับชั้้�นที่่�
ศึึกษาอยู่่�
(3) เอกสารอื่่�นๆ ตามที่่�ร้้องขอ
8.4.2 ผู้้�ขอเอกสารทางการเรีียน จะต้้องติิดต่่อขอเอกสารล่่วงหน้้า 3 วัันทำำ�การ
จึึงจะได้้รัับเอกสาร
8.4.3 กรณีีลาออกเมื่่�อสิ้้�นปีีการศึึกษา ผู้้�ขอเอกสารจะได้้รัับระเบีียนแสดงผล
การเรีียน หลัังจากอนุุมััติิผลการเรีียนปลายปีีการศึึกษาแล้้ว ซึ่่�งแผนก
ธุุรการจะแจ้้งกำำ�หนดวัันรัับเอกสารให้้ทราบในวัันที่่�ยื่่น� เอกสารใบลาออก
24

แผนกการเงิิน
สถานที่ทำ�การ
วัน – เวลาทำ�การ
โทรศัพท์
โทรสาร

ห้องการเงิน  อาคารศักดา กิจเจริญ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา  07.50 – 16.00 น.
วันเสาร์
เวลา  09.00 – 15.00 น.
0-3831-1055-6  ต่อ 104, 114
0-3831-2955

การชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการเรีียน
และค่่าธรรมเนีียมอื่่�น ๆ
แผนกการเงิิ น จะแจ้้ ง ค่่าใช้้ จ่่ าย
ต่่างๆ ของนัักเรีียนและกำำ�หนดเวลาการ
ชำำ�ระเงิินในแต่่ละภาคเรีียนให้้ผู้้�ปกครอง
ทราบช่่วงก่่อนปิิดภาคเรีียน
1. กำำ�ห นดการชำำ� ระค่่าธรรมเนีี ย ม
การเรีียน
ภาคเรีียนที่่� 1 ภายในวัันที่่  � 30  เมษายน  ก่่อนเปิิดปีีการศึึกษาใหม่่
ภาคเรีียนที่่� 2 ภายในวัันที่่�  30  กัันยายน ก่่อนเปิิดภาคเรีียนที่่� 2
2. นัักเรีียนศึึกษาต่่อต่่างประเทศ/ลาพัักการเรีียน
2.1 นัักเรีียนชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการเรีียนของภาคเรีียนนั้้�น ๆ เต็็มจำำ�นวน
2.2 นัักเรีียนชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการเรีียนในภาคเรีียนต่่อไปเฉพาะค่่ารัักษาสภาพการ
เป็็นนัักเรีียนในอััตราร้้อยละ 25 ของค่่าธรรมเรีียนการเรีียนแต่่ละภาคเรีียน
กรณีีที่่�เป็็นนัักเรีียนประจำำ�  ให้้ชำำ�ระตามสััดส่่วนการอยู่่�จริิง โดยใช้้
อััตราส่่วน 1 ภาคเรีียนมีี 4 เดืือนในการคิิดคำำ�นวณ
3. นัักเรีียนเปลี่่�ยนช่่วงชั้้�น และต้้องการศึึกษาต่่อในชั้้�นต่่อไป  ให้้ชำำ�ระค่่าจองสิิทธิ์์�ของ
ปีีการศึึกษาต่่อไปภายในระยะเวลาที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด และโรงเรีียนขอสงวนสิิทธิ์์� 
ในการคืืนเงิินค่่าธรรมเนีียมการเรีียน ค่่าธรรมเนีียมอื่่�นและค่่าจองสิิทธิ์์�ในการศึึกษา
ต่่อไม่่ว่่ากรณีีใดๆ ทั้้�งสิ้้�น
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4 นัักเรีียนลาออก
4.1 การแจ้้งการลาออกในแต่ล่ ะภาคเรีียน
ภาคเรีียนที่่� 1 ภายในวัันที่่� 30 เมษายน ก่่อนเปิิดปีีการศึึกษาใหม่่
ภาคเรีียนที่่� 2 ภายในวัันที่่� 30 กัันยายน ก่่อนเปิิดภาคเรีียนที่่� 2
หากพ้้นกำำ�หนดจะต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการเรีียนร้้อยละ 25 ของอััตรา
ค่่าธรรมเนีียมการเรีียนในภาคเรีียนถััดไป
4.2 การลาออกหลัังเปิิดภาคเรีียนจะต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการเรีียนของภาคเรีียน
นั้้�นๆ เต็็มจำำ�นวน
กรณีีนักั เรีียนลาออกจากการเป็็นนัักเรีียนประจำำ�  การชำำ�ระค่่ากิินอยู่่ขอ
� ง
นัักเรีียนประจำำ� ให้้ยึดึ ระเบีียบปฏิิบััติิของฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ� 
5. นัักเรีียนที่่�ไม่่ได้้สิทธิ์์�รั
ิ บั เงิินอุุดหนุนุ รายบุุคคลสำำ�หรับนั
ั กั เรีียนในโรงเรีียนเอกชน
นัักเรีียนชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการเรีียนของภาคเรีียนนั้้�นๆ เต็็มจำำ�นวน บวกด้้วย  
จำำ�นวนเงิินอุุดหนุุนรายบุุคคลตามระเบีียบของกระทรวงศึึกษาธิิการ

วิิธีีการชำำ�ระเงิิน
1. ชำำ�ระผ่่านระบบ Bill Payment ผ่่านธนาคารไทยพาณิิชย์์ และธนาคารกรุุงไทย
สามารถดาวน์์โหลดเอกสารได้้ที่่� www.acs.ac.th
2.   ชำำ�ระผ่่าน Application SCB Easy Net เมื่่�อดำำ�เนิินการเรีียบร้้อยแล้้วให้้ส่่ง
หลัักฐานการโอนผ่่าน Line : @acsnews เพื่่�อออกใบเสร็็จต่่อไป
3.   ชำำ�ระด้้วยตั๋๋�วแลกเงิิน (Draft) สั่่�งจ่่าย “โรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา”
4. ชำำ�ระด้้วยบััตรเครดิิตธนาคารกสิิกรไทย “CGA” สามารถชำำ�ระค่่าธรรมเนีียม
การเรีียนได้้โดยไม่่คิิดค่่าธรรมเนีียมการใช้้บััตร และสามารถแบ่่งชำำ�ระ 0% ต่่อ
เดืือน นาน 6 เดืือน สำำ�หรัับบััตรประเภทอื่่�นมีีค่่าธรรมเนีียม 2% (เงิินสด)

การเบิิกค่่าทดแทนเนื่่�องจากประกัันอุุบััติิเหตุุนัักเรีียน
การเบิิกทดแทนเนื่่�องจากอุุบัติั เิ หตุุใช้้ใบเสร็็จรับั เงิินต้้นฉบัับจากการรัักษาพยาบาล   
ใบรัับรองแพทย์์ที่่�บัันทึึกเป็็นอุุบััติิเหตุุ และใบรายงานผลทางการแพทย์์ (ถ้้ามีี)
1. วงเงิินและระยะเวลาความคุ้้�มครอง ให้้เป็็นไปตามเงื่่อ� นไขของกรมธรรม์์ประกััน
อุุบััติิเหตุุนัักเรีียนแต่่ละปีีการศึึกษา (สามารถตรวจสอบผ่่านหน้้าเว็็บไซต์์ของ
โรงเรีียน www.acs.ac.th)
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2. กรณีี ผู้้�ปกครองสำำ�รองเงิิ นจ่่ายก่่อน
ผู้้�ปกครองหรืือนักั เรีียนสามารถติิดต่่อ
ขอเบิิกเงิินค่่าทดแทน หรืือสอบถาม
รายละเอีียดได้้ที่่เ� จ้้าหน้้าที่่�ห้อ้ งการเงิิน

ทุุนการศึึกษา
ประเภททุุนการศึึกษา ในแต่ล่ ะปีีการศึึกษา
โรงเรีียนจะพิิจารณาให้้ทุนุ การศึึกษาแก่่นัักเรีียนที่่�
ประสบความเดืือดร้อ้ นและมีีความรู้้�ความสามารถพิิเศษดัังต่่อไปนี้้�
1.   ทุุนนัักกีีฬาโครงการพิิเศษทีีมโรงเรีียน (ทุุนช้้างเผืือก) เป็็นทุุนการศึึกษาสำำ�หรับั
นัักเรีียนที่่�ด้้อยโอกาสแต่่มีีความสามารถพิิเศษทางด้้านกีีฬา
2.   ทุุนการศึึกษาเทโอฟาน เป็็นทุุนการศึึกษาสำำ�หรับนั
ั กั เรีียนที่่�มีผี ลการเรีียนดีีมีผี ล
การเรีียนเฉลี่่�ยสะสม 5 ภาคเรีียน อยู่่ใ� นกลุ่่�มผู้้�ที่่มี� คี ะแนนสููงสุุด  20 อัันดัับแรก
โดยแบ่่งสััดส่่วนตามโปรแกรมการเรีียน
3.   ทุุนการศึึกษาโดนาเซีียง  เป็็นทุุนการศึึกษาสำำ�หรับนั
ั กั เรีียนที่่�ขาดแคลนทุุนทรััพย์์
และประสบความเดืือดร้้อน
4.   ทุุนการศึึกษาโฮโนร่่า  เป็็นทุุนการศึึกษาสำำ�หรับนั
ั กั เรีียนที่่มี� คี วามสามารถ โดดเด่่น
ด้้านดนตรีีและกีีฬา และสร้้างชื่่อ� เสีียงให้้กับั โรงเรีียนในระดัับประเทศและนานาชาติิ
การให้้ทุนุ การศึึกษาให้้เป็็นไปตามระเบีียบของกองทุุนแต่ล่ ะประเภท  ทุุนการศึึกษา
เป็็นทุุนที่่�โรงเรีียนจััดสรรให้้ปีีต่่อปีี  นัักเรีียนสามารถยื่่�นคำำ�ร้้องขอรัับทุุนการศึึกษาได้้ตาม
วัันเวลาที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด
นัักเรีียนที่่จ� ะได้้รับทุ
ั นุ การศึึกษาต้้องผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการของแต่ล่ ะทุุน  
และได้้รัับการอนุุมััติจิ ากผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน

การจำำ�หน่่ายเครื่่�องเขีียนและแบบเรีียน
สถานที่่�จำำ�หน่่าย
วััน-เวลาทำำ�การ

ห้้องจำำ�หน่่ายเครื่่�องเขีียน แบบเรีียน อาคารเซนต์์เมรี่่�
จัันทร์์ – ศุุกร์์ 07.30 – 17.00 น.
วัันเสาร์์
09.00 – 15.00 น.
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ฝ่่ายวิิชาการ
สถานที่ทำ�การ
วัน – เวลาทำ�การ

ฝ่ายวิชาการ   อาคารยอห์น แมรี่
งานวัดผล อาคารศักดา กิจเจริญ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา  07.50 – 16.00 น.

โรงเรีี ย นอัั ส สัั ม ชัั ญ ศรีี ร าชาเปิิ ด ทำำ� การสอนตั้้� ง แต่่ชั้้� น เตรีี ย มอนุุ บ าลถึึ ง ชั้้� น
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 โดยมุ่่�งพััฒนาผู้้�เรีียนตามทิิศทางการจััดการศึึกษาแนวมงฟอร์์ต เน้้นความ
เป็็นเลิิศด้้านภาษา เห็็นคุุณค่่าสุุนทรีียภาพ ส่่งเสริิมนวััตกรรมการศึึกษาให้้ก้้าวหน้้า
สู่่�มาตรฐานสากล  โดยแบ่่งหลัักสููตรตามระดัับการศึึกษา ดัังนี้้�

1. ระดัับการศึึกษาปฐมวััย
1.1 ระดัับเตรีียมอนุุบาล
(อายุุ ต่ำำ��กว่่า 3 ปีี)
มุ่่�งเน้้นการจััดประสบการณ์์ผ่่านการ
เล่่นตามธรรมชาติิที่่�เหมาะสมกัับวััยอย่่าง
เป็็นองค์์รวมทั้้�งด้้านร่่างกาย อารมณ์์ จิิตใจ 
สัังคม และ สติิปัญ
ั ญา จััดกิจิ กรรมและสภาพ
แวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้�ของเด็็กอย่่าง
เป็็นธรรมชาติิ เน้้นให้้เด็็กได้้แสดงออกและ
ลงมืือทำำ�อย่่างอิิสระตามความสนใจ ความ
ต้้องการและความสามารถของเด็็กภายใต้้
บริิบทของสัังคมและวััฒนธรรมที่่�เด็็กอาศััย
อยู่่�ด้้วยความรัักและความเข้้าใจ  เพื่่�อสร้้าง
รากฐาน คุุ ณภ าพชีี วิิ ต  รวมทั้้� ง ส่่งเสริิ ม
คุุณธรรม จริิยธรรม  ทัักษะทางภาษาอัังกฤษ   
สุุนทรีียภาพด้้านดนตรีี และกีีฬา
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1.2 ระดัับปฐมวััย (อายุุ 3-6 ปีี)
มุ่่�งเน้้นการจััดประสบการณ์์เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมและพััฒนาทัักษะที่่�สำำ�คััญทั้้�ง
4 ด้้าน คืือ ด้้านร่่างกาย  อารมณ์์ - จิิตใจ สัังคม และสติิปััญญา สร้้างทัักษะพื้้�นฐานให้้เด็็กก้้าวสู่่�
ศตวรรษที่่� 21 (3R 8C) รวมทั้้ง� ทัักษะชีีวิติ โดยผ่่านกิิจกรรมบููรณาการเสริิมหลัักสููตร ส่่งเสริิม
ทัักษะทางภาษาอัังกฤษ และภาษาจีีน ทัักษะกระบวนการคิิด ทักั ษะการคิิดวิเิ คราะห์์ผ่่านการ
จััดการเรีียนรู้้�แบบ Project  Approach นอกจากนี้้�ยังั ส่่งเสริิมทัักษะการใช้้เทคโนโลยีี (iPad)
สุุนทรีียภาพทางดนตรีีตามแนวหลัักสููตร “ออร์์ฟ ชููลแวร์์ค” (Orff Schulwerk) หรืือที่่�เรีียกว่่า
ดนตรีีคาร์์ล และกีีฬา (ว่่ายน้ำำ�� ) แบ่่งเป็็น 2 โปรแกรม  ดัังนี้้�
โปรแกรม IEP (Integrated English Program)
จััดการเรีียนการสอนโดยใช้้ภาษาอัังกฤษเป็็นสื่่�อ จำำ�นวน 3 คาบต่่อสััปดาห์์กับครูู
ั
ต่่างชาติิ มีีการบููรณาการเนื้้�อหาวิิชาและส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนมีีพััฒนาการด้้านภาษาอัังกฤษ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งยัังจััดให้้นัักเรีียนได้้เรีียนรู้้�ภาษาจีีนเป็็นภาษาที่่�สาม
โปรแกรม MLP (Modern Language Program)
จััดการเรีียนการสอนที่่�เน้้นการสื่่�อสารเป็็นภาษาอัังกฤษผ่่านกิิจกรรมการเรีียน
การสอน โดยจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นพััฒนาทัักษะการสื่่�อสารทั้้�ง 4 ทัักษะทางภาษาอัังกฤษ
ใช้้ในชีีวิตป
ิ ระจำำ�วันั อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เชื่่อ� มโยงบููรณาการสู่่ก� ารเรีียนรู้้� โดยครููชาวต่า่ งชาติิ
เจ้้าของภาษา (Native Speaker) จำำ�นวน 15 คาบต่่อสััปดาห์์ ทำำ�ให้้นักั เรีียนได้้เรีียนรู้้�ภาษา
อัังกฤษอย่่างมีีประสิิทธิิภาพตามมาตรฐาน Cambridge อีีกทั้้�งยัังจััดให้้นัักเรีียนได้้เรีียนรู้้�
ภาษาจีีนเป็็นภาษาที่่�สาม
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2. ระดัับการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
2.1 ระดัับประถมศึึกษา (ชั้้�นป.1-ป.6)

มุ่่�งพััฒนาผู้้�เรีียนให้้เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสมดุุล มีีสุุนทรีียภาพ ใช้้คุณธ
ุ รรมนำำ�ชีีวิิต  
มีีความรู้้�และทัักษะแห่่งการดำำ�รงชีีวิิต ยึดมั่่
ึ �นในระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์
ทรงเป็็นประมุุข มีีจิิตสำำ�นึึกในความเป็็นไทยและเป็็นพลโลก เป็็นเลิิศด้้านภาษา สร้้างสรรค์์
นวััตกรรม และมีีคุุณภาพมาตรฐานสากล ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะที่่�สำำ�คััญ (3R 8C)
ในศตวรรษที่่� 21 โดยผ่่านการจััดการเรีียนรู้้�แบบ  Authentic Learning รวมทั้้�งการสร้้าง
สภาพแวดล้้อมที่่�ดีีเพื่่�อการเรีียนรู้้�อย่่างแท้้จริิง (positive environment for authentic
learning) แบ่่งเป็็น 3 โปรแกรม ดัังนี้้�
โปรแกรม IEP (Integrated English Program)
จััดการเรีียนการสอนตามหลัักสููตรสถานศึึกษาที่่ส� อดคล้้องตามหลัักสููตรแกนกลาง
ของกระทรวงศึึกษาธิิการ รวมทั้้ง� ส่่งเสริิมการใช้้ภาษาอัังกฤษเป็็นสื่่อ� ในรายวิิชา Mathematics
Science Social studies (Geography, Economics) และ English โดยใช้้ตำำ�รากลางจาก
มููลนิิธิคณ
ิ ะเซนต์์คาเบรีียลแห่่งประเทศไทย ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีสุนุ ทรีียภาพด้้านดนตรีี กีฬี า
ตามความถนัั ด และความสนใจ ส่่งเสริิ ม การเรีี ย นรู้้� ด้้ ว ยการลงมืื อป ฏิิ บัั ติิ จริิ ง โดยใช้้
กระบวนการเรีียนรู้้�แบบ STEM EDUCATION  อีีกทั้้�งยัังจััดให้้นัักเรีียนได้้เรีียนรู้้�ภาษาจีีน
เป็็นภาษาที่่�สาม
โปรแกรม SEP (Special English Program)
จััดการเรีียนการสอนตามหลัักสููตรสถานศึึกษาที่่ส� อดคล้้องตามหลัักสููตรแกนกลาง
ของกระทรวงศึึกษาธิิการ มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้พัฒ
ั นาทัักษะการสื่่�อสารทั้้�ง 4 ทัักษะทางภาษา
อัังกฤษเพื่่อ� ใช้้ในชีีวิตป
ิ ระจำำ�วันั อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ผู้้�เรีียนจะได้้เรีียนรายวิิชาภาษาอัังกฤษ
กัับครููชาวต่่างชาติิเจ้้าของภาษา (Native Speaker) จำำ�นวน 6 คาบต่่อสััปดาห์์ รวมทั้้�ง
ผู้้�เรีียนจะได้้รับั การฝึึกฝนและเตรีียมการสอบวััดมาตรฐานทางภาษาอัังกฤษ  Cambridge  
Young Learner English Tests (Starters, Mover, Flyers) ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีสุนุ ทรีียภาพ
ด้้านดนตรีี กีฬี า ตามความถนััดและความสนใจ ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ด้ว้ ยการลงมืือปฏิิบัติั จริ
ิ งิ
โดยใช้้กระบวนการเรีียนรู้้�แบบ STEM EDUCATION  อีีกทั้้ง� ยัังจััดให้้นักั เรีียนได้้เรีียนรู้้�ภาษาจีีน
เป็็นภาษาที่่�สาม
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โปรแกรม MLP
(Modern Language Program)
จััดการเรีียนการสอนตามหลัักสููตร
แกนกลางของกระทรวงศึึกษาธิิการ สอนโดย
ครููต่่างชาติิที่่�มีีคุุณวุุฒิิทางการศึึกษาในทุุก
รายวิิชา จำำ�นวน 24 คาบต่่อสััปดาห์์ ยกเว้้น
วิิชาภาษาไทย และพลศึึกษา มีีครููไทยช่่วย
เหลืือดููแลนัักเรีียนควบคู่่ครูู
� ต่่างชาติิ มุ่่�งเน้้น
การพััฒนานัักเรีียนให้้เป็็นบุุคคลแห่่งการเรีียนรู้้�ตามมาตรฐานสากล จำำ�นวนนัักเรีียนไม่่เกิินห้้อง
ละ 30 คน มีีเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยทุุกห้้องเรีียน มุ่่�งเน้้นการสอนแบบ Active Learning ให้้
นัักเรีียนมีีการพััฒนาในทุุกมิิติิ ให้้เป็็นนัักคิิดวิิเคราะห์์ สามารถแก้้ปััญหาได้้อย่่างเป็็นระบบ 
กล้้าแสดงออกทางความคิิดอย่่างมีีเหตุุผล การนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน (Presentations and
Discussions) มีีความเชื่่�อมั่่�น มีีบุุคลิิกเป็็นผู้้�นำำ� ส่่งเสริิมความสามารถตามความถนััดทาง
สุุนทรีียภาพ และมีีทัักษะชีีวิิตในด้้านต่่างๆ ผ่่านทางกิิจกรรมส่่งเสริิมวิิชาการให้้นัักเรีียน
ได้้เรีียนรู้้�จากประสบการณ์์จริิง (Practical Experience) เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในชีีวิิตประจำำ�วััน
อีีกทั้้�งยัังส่่งเสริิมให้้นักั เรีียนได้้เข้้าร่่วมแข่่งขัันและทดสอบวััดความสามารถในโครงการต่า่ งๆ
ทั้้�งในและต่า่ งประเทศ แผนการเรีียน MLP ใช้้เกณฑ์์การประเมิินมาตรฐานด้้านภาษาอัังกฤษ
จััดการทดสอบ Young Learners Examinations (YLE) ให้้กัับนัักเรีียน ทุุกคนโดยมหาวิิ
ทยาลััยเคมบริิดจ์์ (University of Cambridge ESOL Examinations) ประเทศอัังกฤษ

2.2 ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น (ชั้้�นม.1 - ม.3)

มุ่่�งพััฒนาผู้้�เรีียนให้้เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสมดุุล  มีีสุนุ ทรีียภาพ  ใช้้คุณธ
ุ รรมนำำ�ชีวิี ิต  
มีีความรู้้�และทัักษะแห่่งการดำำ�รงชีีวิิต ยึดมั่่
ึ �นในระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์
ทรงเป็็นประมุุข มีีจิิตสำำ�นึึกในความเป็็นไทยและเป็็นพลโลก เป็็นเลิิศด้้านภาษา สร้้างสรรค์์
นวััตกรรม และมีีคุุณภาพมาตรฐานสากล ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะที่่�สำำ�คััญ (3R 8C) ใน
ศตวรรษที่่� 21 โดยผ่่านการจััดการเรีียนรู้้�แบบ Authentic Learning อย่่างหลากหลายตาม
จุุดเน้้นของแต่่ละโปรแกรมการเรีียน เพื่่�อนำำ�ความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ในการ
ศึึกษาต่่อและการประกอบอาชีีพ  รวมทั้้�งการสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�ดีีเพื่่�อการเรีียนรู้้�อย่่าง
แท้้จริิง (positive environment for authentic learning) แบ่่งเป็็น 4 โปรแกรม ดัังนี้้�
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โปรแกรม IEP (Integrated English Program)
จััดการเรีียนการสอนตามหลัักสููตรสถานศึึกษา
ที่่�สอดคล้้องตามหลัักสููตรแกนกลางของกระทรวง
ศึึกษาธิิการ ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ผ่่านการลงมืือปฏิิบััติิ
สร้้างสรรค์์นวััตกรรม เพื่อ่� เกิิดการเรีียนรู้้�อย่่างแท้้จริงิ
ด้้วยกระบวนการเรีียนรู้้�แบบ STEM EDUCATION
ผ่่าน STEM Robotics ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีสุนุ ทรีียภาพ 
ด้้านดนตรีี กีีฬา ตามความถนััดและความสนใจรวม
ทั้้�งส่่งเสริิมการใช้้ภาษาอัังกฤษเป็็นสื่่�อในรายวิิชา
Mathematics Science Social studies (Geography,
Economics) และ English โดยใช้้ตำำ�รากลางจาก
มููลนิิธิิคณะเซนต์์คาเบรีียลแห่่งประเทศไทย อีีกทั้้�ง
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนใช้้ภาษาที่่� 3 (ภาษาจีีน/ภาษาญี่่�ปุ่่�น)
ในการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน
โปรแกรม SEP (Special English Program)
จััดการเรีียนการสอนตามหลัักสููตรสถานศึึกษา
ที่่�สอดคล้้องตามหลัักสููตรแกนกลางของกระทรวง
ศึึกษาธิิการ มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้พััฒนาทัักษะการ
สื่่�อสารทั้้�ง 4 ทัักษะทางภาษาอัังกฤษเพื่่�อใช้้ในชีีวิิต
ประจำำ�วัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ผู้้�เรีียนจะได้้เรีียน
รายวิิชาภาษาอัังกฤษกัับครููชาวต่า่ งชาติิเจ้้าของภาษา
(Native Speaker) จำำ�นวน 6 คาบต่่อสััปดาห์์ รวมทั้้ง�
ผู้้�เรีียนจะได้้รัับการฝึึกฝน และเตรีียมการสอบวััด
มาตรฐานทางภาษาอัังกฤษของของมหาวิิทยาลััย
Cambridge (KET, PET)  ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ผ่่านการลงมืือปฏิิบััติิ สร้้างสรรค์์นวััตกรรม  
เพื่่�อเกิิดการเรีียนรู้้�อย่่างแท้้จริิงด้้วยกระบวนการเรีียนรู้้�แบบ  STEM EDUCATION ผ่่าน
STEM Robotics  ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีสุุนทรีียภาพด้้านดนตรีี กีีฬา ตามความถนััดและ
ความสนใจ  อีีกทั้้�งส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนใช้้ภาษาที่่� 3 (ภาษาจีีน/ภาษาญี่่�ปุ่่�น) ในการสื่่�อสารใน
ชีีวิิตประจำำ�วััน
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โปรแกรม MLP (Modern Language Program)
จััดการเรีียนการสอนตามหลัักสููตรแกนกลางของกระทรวงศึึกษาธิิการ สอนโดย
ครููต่่างชาติิที่่�มีีคุุณวุฒิ
ุ ิทางการศึึกษาในทุุกรายวิิชา จำำ�นวน 24 คาบต่่อสััปดาห์์ ยกเว้้นวิิชา
ภาษาไทย และพลศึึกษา มีีครููไทยช่่วยเหลืือดููแลนัักเรีียนควบคู่่ครูู
� ต่่างชาติิ มุ่่ง� เน้้นการพััฒนา
นัักเรีียนให้้เป็็นบุุคคลแห่่งการเรีียนรู้้�ตามมาตรฐานสากล จำำ�นวนนัักเรีียนไม่่เกิินห้้องละ 30 คน
มีีเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยทุุกห้้องเรีียน มุ่่�งเน้้นเนื้้�อหารายวิิชาคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์และ
ภาษาอัังกฤษอย่่างเข้้มข้้น ให้้นักั เรีียนมีีการพััฒนาในทุุกมิิติิ ให้้เป็็นนัักคิิดวิเิ คราะห์์ สามารถ
แก้้ปััญหาได้้อย่่างเป็็นระบบ  เรีียนรู้้�การสร้้างนวััตกรรม การทำำ�โครงงานต่่างๆ (Creative
Production and Innovation) กล้้าที่่จ� ะแสดงออกทางความคิิดอย่่างมีีเหตุุผล (Presentations
and Discussions) มีีความเชื่่อมั่่
� น�  มีีบุคลิ
ุ กิ เป็็นผู้้�นำำ� ส่่งเสริิมความสามารถตามความถนััดทาง
สุุนทรีียภาพ และมีีทัักษะชีีวิิตในด้้านต่า่ งๆ ผ่่านทางกิิจกรรมส่่งเสริิมวิิชาการ ให้้นัักเรีียน
ได้้เรีียนรู้้�จากประสบการณ์์จริงิ (Practical Experience)
เพื่่อ� ใช้้ประโยชน์์ในชีีวิตป
ิ ระจำำ�วันั  อีีกทั้้�งยัังส่่งเสริิมให้้
นัั ก เรีี ย นได้้ เ ข้้ า ร่่วมแข่่งขัั น และทดสอบวัั ดค วาม
สามารถในโครงการต่่ างๆ ทั้้�งในและต่่างประเทศ
แผนการเรีียน MLP ใช้้เกณฑ์์การประเมิินมาตรฐานด้้าน
ภาษาอัังกฤษ จััดการทดสอบ  Key English Test
(KET) และ Preliminary English Test (PET) ให้้กัับ
นัักเรีียนทุุกคนโดยมหาวิิทยาลััยเคมบริิดจ์์ (University
of Cambridge ESOL Examinations) ประเทศอัังกฤษ
หลัักสููตรห้้องเรีียนพิิเศษวิิทยาศาสตร์์ ตามแนวทางสสวท. (IPST)
เป็็ น หลัั ก สููตรตามโครงการความร่่วมมืื อ ระหว่่างโรงเรีี ย นอัั ส สัั ม ชัั ญ ศรีี ร าชา
สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการศึึกษาเอกชน (สช.) และสถาบัันส่่งเสริิมการสอน
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (สสวท.) ส่่งเสริิมนัักเรีียนที่่�มีีความสามารถพิิเศษและความ
สนใจทางด้้านคณิิตศาสตร์์ วิทิ ยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ให้้ได้้เกิิดการเรีียนรู้้�ตามความถนััด
และความสนใจอย่่างเต็็มตามศัักยภาพ พร้้อมทั้้�งปลููกฝัังให้้มีีเจตคติิทางวิิทยาศาสตร์์ และ
มีี ค วามเป็็ น นัั ก วิิ จัั ย อย่่างลึึ ก ซึ้้� ง อัั น จะเป็็ น รากฐานสำำ�คัั ญ ในการพัั ฒ นากำำ�ลัั ง คนด้้ า น
วิิทยาศาสตร์์ คณิติ ศาสตร์์ และเทคโนโลยีีของประเทศ ผ่่านการจััดกิจิ กรรมการเรีียนรู้้�อย่่าง
หลากหลายทั้้�งภายในและภายนอกห้้องเรีียน จััดการเรีียนการสอนโดยครููผู้้�สอนที่่�จบตรง
สาขา และผู้้�เชี่่�ยวชาญจากหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและเอกชน
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2.3 ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ชั้้�นม.4 - ม.6)

มุ่่� ง พัั ฒ นาผู้้�เรีี ย นให้้ เ ป็็ น บุุ คค ลที่่� มีี ค วามสมดุุ ล   มีี
สุุนทรีียภาพ  ใช้้คุุณธรรมนำำ�ชีีวิิต  มีีความรู้้�และทัักษะแห่่งการ
ดำำ�รงชีีวิิต ยึดมั่่
ึ �นในระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์
ทรงเป็็นประมุุข มีีจิิตสำำ�นึึกในความเป็็นไทยและเป็็นพลโลก
เป็็ น เลิิ ศ ด้้ า นภาษา สร้้ า งสรรค์์ น วัั ต กรรม และมีี คุุ ณภ าพ
มาตรฐานสากล ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะที่่�สำำ�คััญ (3R 8C)
ในศตวรรษที่่� 21 โดยผ่่านการจััดการเรีียนรู้้�แบบ  Authentic
Learning อย่่างหลากหลายตามจุุดเน้้นของแต่ล่ ะแผนการเรีียน
เพื่่�อนำำ�ความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ในการศึึกษาต่่อ
และการประกอบอาชีีพ รวมทั้้�งการสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�ดีเี พื่อ่�
การเรีียนรู้้�อย่่างแท้้จริิง (positive environment for authentic
learning) แบ่่งเป็็น 11 แผนการเรีียน ดัังนี้้�
ห้้องเรีียนพิิเศษวิิทยาศาสตร์์ ตามแนวทางสสวท.
(IPST)
เป็็นหลัักสููตรตามโครงการความร่่วมมืือระหว่่างโรงเรีียน
อััสสััมชััญศรีีราชา สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการศึึกษา
เอกชน (สช.) และสถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี (สสวท.) ที่่มุ่่� ง� ส่่งเสริิมผู้้�เรีียนที่่มี� คี วามสามารถพิิเศษและ
ความสนใจ ทางด้้านคณิิตศาสตร์์ วิทิ ยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี  
ให้้ได้้เกิิดการเรีียนรู้้�ตามความถนััดและความสนใจอย่่างเต็็ม
ตามศัักยภาพ พร้้อมทั้้�งปลููกฝัังให้้มีีเจตคติิทางวิิทยาศาสตร์์
และมีีความเป็็นนัักวิิจัยั อย่่างลึึกซึ้้ง� อัันจะเป็็นรากฐานสำำ�คัญ
ั ใน
การพัั ฒ นากำำ�ลัังคน ด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์  คณิิต ศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีีของประเทศ ผ่่านการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�อย่่าง
หลากหลายทั้้�งภายในและภายนอกห้้องเรีียน เพื่่อ� ให้้ผู้้�เรีียนเกิิด
สมรรถนะที่่�สำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินชีีวิต 
ิ และการศึึกษาต่่อและอาชีีพ 
จััดการเรีียนการสอนโดยครููผู้้�สอนที่่จบต
� รงสาขา และผู้้�เชี่่ย� วชาญ
จากหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและเอกชน
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แผนการเรีียนวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
จััดการเรีียนการสอนที่่�มุ่่ง� เน้นการเรีียนในวิิชาวิิทยาศาสตร (ฟสิิกส์, เคมีี, ชีีววิิทยา)
คณิิตศาสตร ส่่งเสริิมให้้นักั เรีียนมีีทักั ษะแห่่งศตวรรษที่่� 21 เพื่่อ� กระตุุน้ แรงจููงใจใหนัักเรีียน
เกิิดการคนคว้าหาความรููในการพััฒนาตนเองหรืือเขาใจความสามารถของตนเองมากขึ้้�น
เสริิมสร้างทัักษะกระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์  ทักั ษะการแก้้ปัญ
ั หา กระบวนการคิิด วิเิ คราะห 
คิิดสร้างสรรค คิิดอย�างมีีวิจิ ารณญาณ ผ่่านกิิจกรรมการเรีียนรู้้�อย่่างหลากหลายทั้้ง� ภายในและ
ภายนอกโรงเรีียน โดยจััดรายวิิชาเพิ่่�มเติิม เน้้นทัักษะกระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์ และองค์์
ความรู้้�เพื่่�อการศึึกษาต่่อ จำำ�นวน 6 คาบต่่อสััปดาห์์ แผนการเรีียนนี้้�เหมาะสํําหรัับผููที่่�สนใจ
ศึึกษาตอคณะแพทยศาสตร คณะเภสััชศาสตร คณะวิิทยาศาสตร คณะวิิศวกรรมศาสตร คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะสััตวแพทยศาสตร คณะกายภาพบํําบััด 
คณะสาธารณสุุขศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะเทคนิิคการแพทย วิิทยาลััยเทคนิิคการ
สััตวแพทย คณะอุุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร คณะประมง คณะวนศาสตร คณะสิ่่ง� แวดลอม
คณะทรััพยากรธรรมชาติิ คณะอััญมณีี คณะเทคโนโลยีีทางทะเล คณะโลจิิสติิกส คณะครุุศาสตร
คณะศึึกษาศาสตร (วิิชาเอกดานวิิทยาศาสตร วิิทยาศาสตรทั่่�วไป ฟสิิกส เคมีี ชีีววิิทยาและ
เอกเดี่่�ยวคณิิตศาสตร์์)
แผนการเรีียนวิิทยาศาสตร์์ คอมพิิวเตอร์์
จััดการเรีียนการสอนที่่�มุ่่ง� เน้นการเรีียนในวิิชาวิิทยาศาสตร (ฟสิิกส์, เคมีี, ชีีววิิทยา)
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี  ส่่งเสริิมให้้นักั เรีียนมีีทักั ษะแห่่งศตวรรษที่่� 21 และทัักษะเพื่�อ่
การประกอบอาชีีพในอนาคต  เพื่่�อกระตุุ้นแรงจููงใจใหนัักเรีียนเกิิดการคนคว้าหาความรููใน
การพััฒนาตนเองหรืือเขาใจความสามารถของตนเองมากขึ้้น� เสริิมสร้างทัักษะกระบวนการ
ทางวิิทยาศาสตร์์ ทัักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีี ทัักษะการแก้้ปััญหา กระบวนการคิิด
วิิเคราะห คิิดสร้างสรรค คิิดอย�างมีีวิิจารณญาณ ผ่่านกิิจกรรมการเรีียนรู้้�อย่่างหลากหลาย
ทั้้�งภายในและภายนอกโรงเรีียน โดยจััดรายวิิชาเพิ่่�มเติิมเฉพาะเน้้นทัักษะกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีีการเขีียนโปรแกรมและหุ่่น� ยนต์์ และองค์์ความรู้้�เพื่่อ� การศึึกษาต่่อ จำำ�นวน 6 คาบ 
ต่่อสััปดาห์์สํําหรัับผููที่่�สนใจศึึกษาตอคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
วิิศวกรรมแมคคาทรอนิิกส์์ วิิศวกรรมหุ่่�นยนต์์ วิิศวกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ คณะวิิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีี คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศและนวััตกรรม คณะวิิทยาศาสตร์์  เปนตน
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แผนการเรีียนคณิิตศาสตร์์ ภาษาอัังกฤษ (ศิิลป์์คำำ�นวณ)
จััดการเรีียนการสอนที่่มุ่่� ง� เน้นการเรีียนในวิิชาคณิิตศาสตร ภาษาอัังกฤษ ภาษาไทย
สัังคมศึึกษาฯ ส่่งเสริิมให้้นักั เรีียนมีีทักั ษะแห่่งศตวรรษที่่� 21 และทัักษะเพื่่อ� การประกอบอาชีีพ 
ในอนาคต  เพื่่�อกระตุุ้นแรงจููงใจใหนัักเรีียนเกิิดการคนคว้าหาความรููในการพััฒนาตนเอง
หรืือเขาใจความสามารถของตนเองมากขึ้้น� เสริิมสร้างพื้้�นฐานทางภาษาสื่่�อสารทั้้�งภาษาไทย
และภาษาอัังกฤษ ทัักษะการแก้้ปัญ
ั หา กระบวนการคิิด วิเิ คราะห คิิดสร้างสรรค คิิดอย�างมีี
วิิจารณญาณผ่่านกิิจกรรมการเรีียนรู้้�อย่่างหลากหลายทั้้�งภายในและภายนอกโรงเรีียน โดย
จััดรายวิิชาเพิ่่�มเติิมที่่เ� น้้นทัักษะกระบวนการ และองค์์ความรู้้�เพื่อ�่ การศึึกษา ต่่อจำำ�นวน  6 คาบ 
ต่่อสััปดาห์์ เหมาะสํําหรัับผููสนใจศึึกษาตอ คณะบริิหารธุุรกิิจ คณะพาณิิชยศาสตร์และการบััญชีี
คณะรััฐศาสตร คณะนิิติศิ าสตร คณะบััญชีี คณะนิิเทศศาสตร คณะวารสารศาสตร และสื่่อ� สาร
มวลชน คณะเศรษฐศาสตร คณะอัักษรศาสตร คณะโบราณคดีี คณะภููมิิสารสนเทศศาสตร  
คณะมนุุษยศาสตร คณะสัังคมศาสตร คณะศิิลปกรรมศาสตร คณะมััณฑนศิิลป  คณะศึึกษาศาสตร   
คณะครุุศาสตร (สาขาวิิชาภาษาไทย สัังคมศึึกษา) คณะโลจิิสติิกส (การคาระหว�างประเทศ
และการจััดการโลจิิสติิกส อุุตสาหกรรม พาณิิชย์นาวีี) เปนตน
แผนการเรีียนสหศิิลป์์
จััดการเรีียนการสอนที่่มุ่่� ง� เน้้นการเรีียนในวิิชาภาษาอัังกฤษ  ภาษาไทย  สัังคมศึึกษา
และรายวิิชาเฉพาะแผนการเรีียน เช่่น ภาษาต่่างประเทศ กีีฬา  ศิิลปะ และเทคโนโลยีี
โดยจััดให้้มีรี ายวิิชาเพิ่่�มเติิมอย่่างหลากหลาย ผู้้�เรีียนสามารถเลืือกเรีียนด้้านใดด้้านหนึ่่�งตาม
ความถนััดและความสนใจโดยทุุกแผนการเรีียนจะได้้เรีียนรายวิิชาพื้้�นฐานเหมืือนกััน
แต่่แยกเรีียนวิิชาเพิ่่�มเติิมเฉพาะตามจุุดเน้้นของแต่่ละสาขา จำำ�นวน 8 คาบต่่อสััปดาห์์ โดย
แบ่่งเป็็น 7 สาขา ดัังนี้้�
1. สหศิิลป์์ - ภาษาอัังกฤษ
จััดการเรีียนการสอนเปนภาษาอัังกฤษ ในรายวิิชาภาษาอัังกฤษเพิ่่�มเติิม และ
Independent Study จํํานวน 8 คาบตอสััปดาห  แบงตามระดัับความสามารถทางดาน
ภาษาอัังกฤษของนัักเรีียน เพื่อฝ
�่ กฝนอย�างมีีประสิิทธิิภาพ จััดกิจิ กรรมการเรีียนรููเน้นเสริิมทัักษะ
ทั้้�ง 4 ดาน การฟัง การพููด การอาน และการเขีียน โดยใชเกณฑการประเมิินมาตรฐานดาน
ภาษาอัังกฤษ โดยมหาวิิทยาลััยเคมบริิดจ (University of Cambridge ESOL Examination)
ประเทศอัังกฤษ แผนการเรีียนนี้้เ� หมาะสํําหรัับผููสนใจศึึกษาตอดานนิิเทศศาสตร์การทองเที่่�ยว
และการโรงแรม อัักษรศาสตร  ศิิลปศาสตร ศึึกษาศาสตร ครุุศาสตร มนุุษยศาสตร เปนตน
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2. สหศิิลป์์ - ภาษาจีีน
จััดการเรีียนการสอนเปนภาษาจีีน ในรายวิิชาภาษาจีีน และ Independent Study
จํํานวน 8 คาบตอสััปดาห สอนโดยครููจีีนเจาของภาษาและครููไทย รัับจํํานวน 25 คน เพื่่�อ
พััฒนาทัักษะทางภาษาอย�างมีีประสิิทธิิภาพ จััดกิจิ กรรมการเรีียนรููเน้นเสริิมทัักษะทั้้ง� 4 ดาน
การฟัง การพููด  การอาน และการเขีียน โดยใชเกณฑการสอบวััดระดัับความรููภาษาจีีน
มาตรฐานสากล สํําหรัับผููที่่ใ� ชภาษาจีีนเปนภาษาที่่ส� าม (HSK) แผนการเรีียนรููนี้้เ� หมาะสํําหรัับ 
ผููสนใจศึึกษาตอดานนิิเทศศาสตร การทองเที่่�ยวและการโรงแรม อัักษรศาสตร  ศิิลปศาสตร  
ศึึกษาศาสตร ครุุศาสตร มนุุษยศาสตร เปนตน
3. สหศิิลป์์ - ภาษาญี่่�ปุ่่�น
จััดการเรีียนการสอนเปนภาษาญี่่�ป�น ในรายวิิชาภาษาญี่่�ป�น และ Independent
Study จํํานวน 8 คาบตอสััปดาห สอนโดยครููญ่ีี�ปุุน่ เจาของภาษาและครููไทย รัับจํํานวน 25 คน
เพ่ืื�อพััฒนาทัักษะทางภาษาอย�างมีีประสิิทธิิภาพ จััดกิิจกรรมการเรีียนรููเน้นเสริิมทัักษะท้ัั�ง
4 ดาน การฟัง การพููด  การอาน และการเขีียน โดยใชเกณฑมีีการสอบวััดระดัับความ
สามารถทางภาษาญี่่�ปุุ่น (Japanese Language Proficiency Test : JLPT) แผนการ
เรีียนรููนี้้�เหมาะสํําหรัับผููสนใจศึึกษาตอดานนิิเทศศาสตร การทองเที่่�ยวและการโรงแรม
อัักษรศาสตร ศิิลปศาสตร ศึึกษาศาสตร ครุุศาสตร  มนุุษยศาสตร เปนตน
4. สหศิิลป์์ - การจััดการธุุรกิิจ
จััดการเรีียนการสอนเน้้นทัักษะการปฏิิบัติั ิ การคิิดสร้้างสรรค์์ ทัักษะการทำำ�งาน
ทัักษะการใช้้เทคโนโลยีี และองค์์ความรู้้�ด้้านการจััดการธุุรกิิจ  และการเป็็นเจ้้าของธุุรกิิจ 
ผ่่านการเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ ตรงเพื่อ�่ การศึึกษาต่่อประกอบอาชีีพในอนาคต จััดการเรีียน
การสอนโดยอาจารย์์ประจำำ� อาจารย์์พิิเศษ และผู้้�ที่่�
ประสบความสำำ�เร็็จในด้้านการเป็็นเจ้้าของธุุรกิิจมามีีส่่วน
ร่่วมในการจััดการเรีียนการสอน และการสร้้าง Project
เพื่่�อการศึึกษาต่่อและอาชีีพ จำ�ำ นวน 8 คาบต่่อสััปดาห์์
จััดการเรีียนการสอนด้้วยการลงมืือปฏิิบัติั ิ ได้้รับค
ั วามรู้้� 
และประสบการณ์์ตรงจากกิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�
หลากหลาย เหมาะสำำ�หรัั บผู้้�ที่่� ส นใจศึึ ก ษาต่่อคณะ
บริิหารธุุรกิิจ คณะการจััดการ ธุุรกิิจ คณะการเป็็นเจ้้าของ
ธุุรกิิจ รวมทั้้�งผู้้�ที่่มี� คี วามฝัันอยากเป็็นเจ้้าของธุุรกิิจในอนาคต หรืือสืบทอดกิ
ื
จิ การต่า่ งๆ ของ
ครอบครััว เป็็นต้้น
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5. สหศิิลป์์ - ดนตรีี
จััดการเรีียนการสอนเน้้นการสอนดนตรีี ทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิ โดยทีีม
คณะอาจารย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านดนตรีี ส่่งเสริิมการแสดงออกด้้านดนตรีี ฝึึกปฏิิบััติิการแสดง
คอนเสิิร์์ต และเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ ทั้้�งภายในและภายนอกโรงเรีียน เพื่่�อสร้้างให้้เป็็น
ผู้้�เชี่่ย� วชาญ มีีความพร้้อมและมีีโอกาสที่่�ดีใี นอนาคต จััดการเรีียนการสอนโดยอาจารย์์ประจำำ�  
อาจารย์์พิเิ ศษ และผู้้�ที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จในด้้านดนตรีี และการสร้้าง Project เพื่่อ� การศึึกษาต่่อ 
และอาชีีพ จำำ�นวน 8 คาบต่่อสััปดาห์์ เหมาะสำำ�หรับผู้้�ที่่
ั ส� นใจศึึกษาต่่อด้้านดนตรีี เช่่น  คณะ
ดุุริิยางคศิิลป์์  คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ สาขาดนตรีี เป็็นต้้น รัับจำ�ำ นวนไม่่เกิิน 20 คน
6. สหศิิลป์์ - ศิิลป์์สร้้างสรรค์์ (Creative Art)
จััดการเรีียนการสอนบููรณาการในรายวิิชาศิิลปะและเทคโนโลยีี  เน้้นภาคปฏิิบััติิ
และการสร้้าง Project  เพื่่อ� การศึึกษาต่่อและอาชีีพ จำ�ำ นวน 8 คาบต่่อสััปดาห์์ ส่่งเสริิมผู้้�เรีียน
ที่่มี� คี วามสนใจทางด้้านการออกแบบ 2 มิิติิ 3 มิิติิ และงานผลิิตสื่่อ� ต่า่ งๆ จััดการเรีียนการสอน
ด้้วยการลงมืือปฏิิบััติิ ได้้รัับความรู้้�และประสบการณ์์ตรงจากกิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�
หลากหลาย เหมาะสำำ�หรับผู้้�ที่่
ั ส� นใจศึึกษาต่่อคณะมััณฑนศิิลป์์ คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรม
และเทคโนโลยีี (สาขาวิิชามีีเดีียอาร์์ต) คณะนิิเทศศาสตร์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ คณะ
ศิิลปศาสตร์์  เป็็นต้้น
7. สหศิิลป์์ - กีีฬา (เฉพาะนัักกีีฬาโครงการพิิเศษ)
จััดการเรีียนการสอนในรายวิิชาพลศึึกษา และวิิทยาศาสตร์์สุขภ
ุ าพ จํํานวน 8 คาบ 
ตอสััปดาห รัับเฉพาะนัักกีีฬาโครงการพิิเศษ  ผููที่่�มีคี วามสามารถพิิเศษดานกีีฬา เพื่่อพั
� ฒ
ั นา
ทัักษะการกีีฬาขั้้น� สููง เหมาะสํําหรัับผููสนใจศึึกษาตอคณะสหเวชศาสตร (ภาควิิชาวิิทยาศาสตร
การกีีฬาและพััฒนากีีฬา) คณะวิิทยาศาสตร์การกีีฬา (ศิิลปศาสตร์บัณฑิ
ั ต 
ิ สาขาการออกกํําลัังกาย
และการกีีฬา และสาขากีีฬาฟุุตบอล คณะพลศึึกษา)
โปรแกรม MLP (Modern Language Program)
1. แผนการเรีียนวิิทยาศาสตร์์คณิิตศาสตร์์ (Science – Mathematics)
จััดการเรีียนการสอนตามหลัักสููตรแกนกลางของกระทรวงศึึกษาธิิการ สอนโดย
ครููต่่างชาติิที่่�มีีคุุณวุุฒิิทางการศึึกษาในทุุกรายวิิชา Mathematics, Science (Physics,
Chemistry, Biology) English, Social Studies, Occupations and Technology จำำ�นวน
25 คาบต่่อสััปดาห์์ ยกเว้้นวิิชาภาษาไทย และพลศึึกษา มีีครููไทยช่่วยเหลืือดููแลนัักเรีียน
ควบคู่่ครูู
� ต่า่ งชาติิ เป็็นหลัักสููตรที่่�มุ่่ง� เน้้นการพััฒนานัักเรีียนให้้เป็็นบุุคคลแห่่งการเรีียนรู้้�ตาม
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มาตรฐานสากล มีีศัักยภาพสููงสุุด บรรลุุเป้้าหมายและความฝัันในชีีวิิต จำำ�นวนนัักเรีียนไม่่
เกิินห้้องละ 30 คน มีีเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยทุุกห้้องเรีียน มุ่่�งเน้้นพััฒนาศัักยภาพทาง
วิิทยาศาสตร์์ (ฟิิสิกิ ส์์ เคมีี ชีวี วิิทยา) เรีียนทั้้�งทฤษฎีีและปฏิิบัติั  คณิ
ิ ติ ศาสตร์์ เพื่่อ� ให้้นักั เรีียน
มีีความรู้้�ทัักษะกระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์  วิิธีคิี ิด การแก้้ปััญหา การประยุุกต์์ใช้้ในชีีวิิต
ประจำำ�วันั และนำำ�เสนอข้้อมููลได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ส่่งเสริิมนัักเรีียนให้้มีทัี กั ษะการทำำ�งาน
ร่่วมกััน คิิดสร้้างสรรค์์ผลงานตามความถนััด และความสนใจ รวมถึึงการพััฒนา Portfolio
การเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อสอบเข้้าศึึกษาต่่อในมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ทั้้�งในและต่า่ งประเทศ
2. แผนการเรีียนศิิลป์์ คำำ�นวณ (English - Mathematics)
จััดการเรีียนการสอนตามหลัักสููตรแกนกลางของกระทรวงศึึกษาธิิการ สอนโดย
ครููต่า่ งชาติิที่่มี� คุี ณวุ
ุ ฒิ
ุ ทิ างการศึึกษาในทุุกรายวิิชา Mathematics, Science and Technology,
English, Social Studies, Occupations and Business Studies จำำ�นวน 25 คาบต่่อ
สััปดาห์์ ยกเว้้นวิิชาภาษาไทย และพลศึึกษา มีีครููไทยช่่วยเหลืือดููแลนัักเรีียนควบคู่่ครูู
� ต่่างชาติิ
เป็็นหลัักสููตรที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนานัักเรีียนให้้เป็็นบุุคคลแห่่งการเรีียนรู้้�ตามมาตรฐานสากล
มีีศักั ยภาพสููงสุุด บรรลุุเป้้าหมายและความฝัันในชีีวิต จำ
ิ �ำ นวนนัักเรีียนไม่่เกิินห้้องละ 30 คน
มีีเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยทุุกห้้องเรีียน มุ่่�งเน้้นพััฒนาศัักยภาพทางคณิิตศาสตร์์และภาษา
อัังกฤษ เพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีความรู้้�ทัักษะการแก้้ปััญหา ทัักษะภาษาอัังกฤษ การประยุุกต์์ใช้้
ในชีีวิิตประจำำ�วััน โดยใช้้เกณฑ์์การประเมิิน มาตรฐานด้้านภาษาอัังกฤษโดยมหาวิิทยาลััย
เคมบริิดจ์์ (University of Cambridge ESOL Examination) ประเทศอัังกฤษ ส่่งเสริิม
นัักเรีียนให้้มีทัี กั ษะการทำำ�งานร่่วมกััน คิิดสร้้างสรรค์์ผลงาน ตามความถนััด และความสนใจ 
รวมถึึงการพััฒนา Portfolio การเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อสอบเข้้าศึึกษาต่่อในมหาวิิทยาลััย
ชั้้�นนำำ�ทั้้�งในและต่่างประเทศ
ส่่งเสริิ ม การทดสอบความสามารถทางภาษาโดยการเพิ่่� ม โปรแกรมการเรีี ย น
ออนไลน์์กัับ  Ignite by OnDemand เพื่่�อการศึึกษาต่่อมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ ดัังนี้้�
• IELTS (International English Language Testing System)
เป็็นข้้อสอบวััดความสามารถทางภาษาซึ่่�งได้้รัับการออกแบบมาเพื่่�อประเมิิน
ความสามารถของผู้้�สมััครที่่�ต้้องการเรีียน หรืือทำำ�งานโดยใช้้ภาษาอัังกฤษเป็็น
ภาษาหลัักในการสื่่�อสาร
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• SAT (Scholastic Assessment Test)
เป็็นข้้อสอบมาตรฐานที่่�วััดทัักษะด้้าน verbal และmathematical reasoning
มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการประสบความสำำ�เร็็จในการเข้้าศึึกษาต่่อระดัับปริญ
ิ ญาการ
สอบ  SAT ก็็เป็็นหนึ่่�งในการวััดผลที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับต้้นๆ จาก
มหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ทั้้�งในและต่่างประเทศ
นอกจากนี้้ท� างโรงเรีียนได้้จัดกิ
ั จิ กรรมพััฒนาผู้้�เรีียน เพื่่อมุ่่
� ง� ให้้ผู้้�เรีียนได้้พัฒ
ั นาตนเอง
ตามศัักยภาพ พััฒนาอย่่างรอบด้้าน เพื่่�อความเป็็นมนุุษย์์ที่่�สมบููรณ์์ทั้้�งร่่างกาย สติิปััญญา
อารมณ์์และสัังคม เสริิมสร้้างให้้เป็็นคนมีีศีลี ธรรม จริิยธรรม ระเบีียบวิินัยั  ปลููกฝัังและสร้้าง
จิิตสำำ�นึึกของการทำำ�ประโยชน์์เพื่่�อสัังคม สามารถจััดการตนเองได้้ และอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้
อย่่างมีีความสุุข และเพื่่�อเป็็นแนวทางในการวางแผนชีีวิิต โดยจััดกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียนให้้
สอดคล้้องกัับความต้้องการของนัักเรีียน ดัังนี้้�
1.	กิิจกรรมแนะแนว
2.	กิิจกรรมนัักเรีียน ประกอบด้้วย

2.1	กิิจกรรมลููกเสืือ เนตรนารีี
โรงเรีียนจััดให้้นัักเรีียนได้้เรีียนวิิชาลููกเสืือ  และเนตรนารีี ส่่งเสริิมและฝึึกอบรม
นัักเรีียนให้้มีีระเบีียบ มีีความซื่่�อสััตย์สุ์ ุจริิต  มีคี วามรัักชาติิ  ศาสนา  พระมหากษััตริิย์์  มีี
ความเลื่่�อมใสในระบอบประชาธิิปไตย บำำ�เพ็็ญประโยชน์์เพื่อสั
่� งั คม และยึึดมั่่น� ในคำำ�ปฏิิญาณ
และกฎข้้อบัังคัับของลููกเสืือ  และเนตรนารีี ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียนตาม
หลัักสููตรสถานศึึกษา  โดยกำำ�หนดให้้นัักเรีียน ป.1 - ป.3 เรีียนวิิชาลููกเสืือสำำ�รอง ป.4 - ป.6
เรีียนวิิชาลููกเสืือสามััญ ม.1 - ม.3  เรีียนวิิชาลููกเสืือสามััญรุ่่�นใหญ่่ ในการเรีียนวิิชาลููกเสืือ
และเนตรนารีี นัักเรีียนต้้องแต่่งเครื่่�องแบบลููกเสืือตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการกำำ�หนด 
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ลููกเสืือกองร้้อยพิิเศษ
มุ่่�งเน้้นฝึึกทัักษะวิิชาพิิเศษลููกเสืือ  เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�บัังคัับบััญชาลููกเสืือ  และบำำ�เพ็็ญ
ประโยชน์์ต่่อสัังคมและชุุมชน นัักเรีียนที่่ส� นใจสมััครเข้้าคััดเลืือกเป็็นลููกเสืือ กองร้้อยพิิเศษของ
โรงเรีียนมีีเกณฑ์์การรัับสมััครดัังต่่อไปนี้้�
คุุณสมบััติิของลููกเสืือกองร้้อยพิิเศษ
1. ศึึกษาอยู่่ใ� นชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 – 3
2. สุุขภาพแข็็งแรงและไม่่มีีโรคประจำำ�ตัวั
3. ผลการเรีียนครั้้�งสุุดท้้ายก่่อนสมััคร
ตั้้ง� แต่่ 2.00 ขึ้้น� ไป เมื่่อ� ได้้รับั การคััดเลืือก
เป็็นลููกเสืือกองร้้อยพิิเศษแล้้ว ผลการ
เรีี ย นต้้ อ งไม่่ต่ำำ�� กว่่าครั้้� ง ที่่� ใ ช้้ ส มัั ค ร
หากผลการเรีียนลดลงจะถููกพิิจารณาตััดสิิทธิ์์�จากการเป็็นลููกเสืือกองร้้อยพิิเศษ
4. ความประพฤติิเรีียบร้้อย  เสีียสละ บำำ�เพ็็ญประโยชน์์เพื่่�อส่่วนรวม
5. ได้้รัับการยิินยอมจากผู้้�ปกครองเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
การคััดเลืือก
1. มีีคุุณสมบััติิของลููกเสืือครบถ้้วนตามระเบีียบที่่�กำำ�หนด
2. ผ่่านการทดสอบความรู้้� ทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติั ิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะด้้าน
ลููกเสืือและความถนััดเบื้้�องต้้น
3. ผ่่านการเห็็นชอบของคณะกรรมการซึ่่�งประกอบด้้วย
3.1 หััวหน้้าฝ่่ายกิิจการนัักเรีียน
3.2 ผู้้�ประสานงานลููกเสืือ เนตรนารีี และลููกเสืือกองร้้อยพิิเศษ
3.3 หััวหน้้ากิิจการนัักเรีียนระดัับชั้้�น
หน้้าที่่�ของลููกเสืือกองร้้อยพิิเศษ  มีีดัังนี้้�
1. เข้้ารัับการอบรมทัักษะพิิเศษที่่�ทางผู้้�ฝึึกสอนจััดให้้
2. เข้้าร่่วมกิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายด้้วยความตั้้�งใจ เสีียสละ และ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�พิิเศษต่่างๆ ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากหััวหน้้างานลููกเสืือ
3. เป็็นพี่่�เลี้้�ยงให้้รุ่่�นน้้องด้้านการเรีียนวิิชาลููกเสืือ
4. ปฏิิบััติิตนเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีแก่่เพื่่�อนนัักเรีียน และบุุคคลทั่่�วไป

41

สถานที่่�ทำำ�การรัับสมััครคััดเลืือก
นัักเรีียนที่่�มีคี วามสนใจสมััครคััดเลืือกเป็็นลููกเสืือกองร้้อยพิิเศษ ติิดต่่อขอระเบีียบ
การที่่�งานลููกเสืือและเนตรนารีี ฝ่่ายวิิชาการ
หมายเหตุุ : สิิทธิิพิิเศษที่่�ลููกเสืือกองร้้อยพิิเศษ นัักกีีฬาทีีมโรงเรีียนทุุกทีีม  และนัักเรีียนที่่�
มีีผลงานด้้านกิิจกรรมดีีเด่่นจะได้้รัับ มีีดัังนี้้�
1. วุุฒิิบััตรหรืือการยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิ ตามความเหมาะสม
2. การปฏิิบััติิหน้้าที่่�สม่ำำ��เสมอโดยผ่่านการรัับรองและการประเมิินจากครูู 
ผู้้�ฝึึกสอน หััวหน้้ากิิจการนัักเรีียนระดัับชั้้น� และหััวหน้้าฝ่่ายกิิจการนัักเรีียน
จะได้้รัับการพิิจารณาให้้ศึึกษาต่่อในโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชาระดัับสููงขึ้้�น
เป็็นกรณีีพิิเศษ

2.2	นัักศึึกษาวิิชาทหาร
งานนัั ก ศึึ ก ษาวิิ ช าทหารเน้้ น กิิ จ กรรมพัั ฒ นาผู้้�เรีี ย นให้้ กัั บนัั ก เรีี ย นระดัั บชั้้� น
มััธยมศึึกษาตอนปลายที่่�สนใจเรีียนวิิชารัักษาดิินแดน  โดยมุ่่�งเน้้นและฝึึกนัักเรีียนให้้มีคี วาม
รัับผิิดชอบ มีีระเบีียบวิินััย มีีความจงรัักภัักดีีต่่อชาติิ  ศาสนา และพระมหากษััตริิย์์   
คุุณสมบััติิของผู้้�ที่่�จะเรีียนวิิชาทหาร
1. สอบผ่่านชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
2. ศึึกษาอยู่่ใ� นสถานศึึกษาที่่�อนุมัุ ติั ใิ ห้้เปิิดการฝึึกวิิชาทหารตามระเบีียบของกรม
รัักษาดิินแดน
3. เป็็นชายหรืือหญิิงที่่�มีีสััญชาติิไทย
4. อายุุตั้้�งแต่่ 15 ปีีขึ้้�นไป
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5.
6.
7.
8.
9.

ถ้้าอายุุยัังไม่่ถึึงกำำ�หนด ต้้องได้้รัับคำำ�ยิินยอมจากผู้้�ปกครอง
ต้้องมีีคำำ�ร้้องของผู้้�ปกครอง และหััวหน้้าสถานศึึกษา
ไม่่พิิการ  ทุุพพลภาพ หรืือมีีโรคซึ่่�งไม่่สามารถรัับราชการทหารได้้
แพทย์์รับั รองว่่าไม่่เป็็นโรค และมีีร่่างกายที่่�ไม่่ขััดต่่อการรัับการฝึึก
การทดสอบสมรรถภาพร่่างกายของผู้้�สมััคร (ชาย)
9.1 ลุุก - นั่่�ง  34 ครั้้�ง/ภายใน 2 นาทีี
9.2 ดัันพื้้�น 22 ครั้้�ง/ภายใน 2 นาทีี
9.3 วิ่่�งระยะทาง 800 เมตร/ภายใน 3 นาทีี 15 วิินาทีี
10. การทดสอบสมรรถภาพร่่างกายของผู้้�สมััคร (หญิิง)
10.1 ลุุก - นั่่�ง  20 ครั้้�ง/ภายใน 2 นาทีี
10.2 ดัันพื้้�น 10 ครั้้�ง/ภายใน 2 นาทีี
10.3 วิ่่�งระยะทาง 800 เมตร/ภายใน 5 นาทีี
11. มีีขนาดรอบตััว  น้ำำ��หนัักและความสููง ตามส่่วนสััมพัันธ์์ดัังนี้้�
อายุ (ปี)
15
16
17
18
19 - 22

ความขยายของอก(ซม.)
หายใจเข้า หายใจออก
75
76
77
78
80

72
73
74
75
77

น้ำ�หนัก
(กก.)

ความสูง
(ซม.)

42
44
46
48
50

154
156
158
160
160

หญิง(ไม่เปลี่ยนแปลง)
น�ห
ำ้ นัก(กก) ความสงู (ซม.)

41
42
43
44
45

148
149
150
151
152

เอกสารหลัักฐานที่่�ใช้้สมััคร
1. ใบสมััคร (ร.ด.1) ตามแบบของ ทบ.349 – 001 จำำ�นวน 1  ฉบัับทางสถาน
ศึึกษาแจกให้้
2. ผนวก ช. (แบบรายงานตััว นศท.) สถานศึึกษาแจกให้้ (ปีี 2 และ ปีี 3)
3. ใบรัับรองแพทย์์ จากแพทย์์โรงพยาบาลค่่ายนวมิินทราชิินีี
4. ใบประวััติิ  นศท. คนละ 2 ฉบัับ  สถานศึึกษาแจกให้้
5. สำำ�เนาทะเบีียนบ้้าน (ถ่่ายสำำ�เนาจาก ทร.14 ฉบัับเจ้้าของบ้้าน 1 ฉบัับ)
6. สำำ�เนา สด.9 สำำ�หรัับนัักศึึกษาวิิชาทหารที่่�อายุุ 17 ปีี
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7. หลัักฐานแสดงวุุฒิิทางการศึึกษา (รบ.1 - ต ถ่่ายสำำ�เนาใบระเบีียนเฉพาะ
ผู้้�สมััครเข้้าเรีียนชั้้�นปีีที่่� 1)
8. ใบรัับรองการฝึึกวิิชาทหาร 1 ฉบัับ เฉพาะผู้้�ได้้รับั การฝึึกวิิชาทหารจากที่่�อื่่น�
มาก่่อน (กรณีีย้้ายสถานศึึกษา)
9. หลัักฐานที่่�เปลี่่�ยนชื่่�อตััวและชื่่�อสกุุล (ถ้้ามีี)
10. รููปถ่่ายครึ่่�งตััว ขนาด 1 นิ้้�ว จำำ�นวน 3 รููป ถ่่ายไม่่เกิิน 6 เดืือน (ผู้้�สมััครชั้้�น
ปีีที่่� 1 แต่่งเครื่่�องแบบนัักเรีียน ชั้้�นปีีที่่� 2 ขึ้้�นไปแต่่งเครื่่�องแบบ นศท.)
สิิทธิิและประโยชน์์ของ นศท.
1. ระหว่่างรัับการฝึึกวิิชาทหาร จะได้้รับั การยกเว้้นการเรีียกเข้้ากองประจำำ�การ
(เกณฑ์์ทหาร)
2. ผู้้�สอบแข่่งขัันเข้้าเรีียนในโรงเรีียนทหารตำำ�รวจ ได้้รับค
ั ะแนนเพิ่่�มตามเกณฑ์์ดังั นี้้�
2.1 ผู้้�สอบได้้วิิชาทหารชั้้�นปีีที่่� 1 ได้้คะแนนเพิ่่�มร้้อยละ 3 ของคะแนนรวม
ทั้้�งสิ้้�น
2.2 ผู้้�สอบได้้วิิชาทหารชั้้น� ปีีที่่� 2 – 5 จะได้้คะแนนเพิ่่�มร้้อยละ 4 – 7 ตาม
ลำำ�ดัับชั้้�น
3. เมื่่�อสำำ�เร็็จวิชิ าทหารชั้้น� ปีีที่่� 3 จะขึ้้น� ทะเบีียนกองประจำำ�การแล้้วนำำ�ปลดเป็็น
ทหารกองหนุุน  โดยไม่่ต้้องเข้้ารัับราชการทหารในกองประจำำ�การ
สถานที่่�ทำำ�การรัับสมััคร
ตามประกาศแจ้้งให้้ทราบโดยผู้้�กำำ�กัับนัักศึึกษาวิิชาทหารของโรงเรีียน
2.3	กิิจกรรมชุุมนุุม   ทั้้�งนี้้�นัักเรีียนต้้องร่่วมกิิจกรรมทั้้�ง 2.1 และ 2.2
3.	กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมและสาธารณประโยชน์์
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การวััดและประเมิินผลการเรีียนรููต้ ามหลัักสููตรแกนกลาง
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานพุุทธศัักราช 2551

เป็็นกระบวนการที่่�จำำ�เป็็นในการจััดการศึึกษา เพราะผลที่่�ได้้จะเป็็นข้้อมููลย้้อนกลัับ
ที่่�แสดงถึึงประสิิทธิิภาพการจััดการเรีียนการสอนของครููและสะท้้อน การเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน
ดัังนั้้�นโรงเรีียนจึึงกำำ�หนดให้้มีีการวััดและประเมิินผลที่่�หลากหลาย เพื่่�อเน้้น พััฒนาการ
ทุุกมิิติิของนัักเรีียน มีีการวิิเคราะห์์ ผู้้�เรีียน รายบุุคคล มีีการประเมิินตามสภาพจริิง แล้้วนำำ�
ผลการประเมิินมาใช้้ในการส่่งเสริิมหรืือปรับปรุ
ั งุ แก้้ไขการเรีียนของผู้้�เรีียนและการสอนของครูู 
การประเมิินเพื่่อตั
� ดสิ
ั นิ ผลการเรีียนแบ่่งเป็็นการประเมิินระหว่่างเรีียนเป็็นการวััดและประเ มิิน
ผลย่่อย (Formative Assessmemt) และการประเมิินสรุุปผลการเรีียนรู้้�  (Summative
Assessment) ซึ่่�งผู้้�ปกครองสามารถติิดตามผลการเรีียนและพฤติิกรรมการเรีียนต่า่ งๆ ได้้
ในวัันสายสััมพัันธ์์บ้้านกัับโรงเรีียน ซึ่่�งโรงเรีียนจััดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกๆ ปีี หรืือทางเว็็บไซต์์
ของโรงเรีียน www.acs.ac.th

การตััดสิินผลการเรีียน
1.   ผููเรีียนตองมีีเวลาเรีียนตลอดปีี/ภาคเรีียนไม�นอยกว�ารอยละ 80 ของเวลาเรีียน
ทั้้�งหมดในรายวิิชานั้้�นๆ
2. ผููเรีียนตองไดรัับการประเมิินทุุกตััวชี้้�วััดและผ่่านตามเกณฑ์์ที่่�โรงเรีียนกํําหนด
3. ผููเรีียนตองไดรัับการตััดสิินผลการเรีียนทุุกรายวิิชา
4.   ผููเรีียนตองไดรัับการประเมิินและมีีผลการประเมิินผ�านตามเกณฑที่่�โรงเรีียน
กํําหนดใน การอาน คิิด วิิเคราะห และเขีียน คุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค และ
กิิจกรรมพััฒนาผููเรีียน
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การให้้ระดัับผลการเรีียนรายวิิชา
การตััดสิินเพื่่�อใหระดัับผลการเรีียนรายวิิชาของกลุุ�มสาระการเรีียนรููใหใชตััวเลข
แสดงระดัับผลการเรีียนเปน 8 ระดัับ  และความหมายของแต่่ละระดัับ ดัังแสดงในตาราง
ดัังนี้้�
ระดับผลการเรียน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ�
ต่ำ�กว่าเกณฑ์

ช่วงคะแนน
80 - 100
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
0 - 49

ในกรณีีที่่�ไม่สามารถให้ระดัับผลการเรีียนเป็น 8 ระดัับได้ให้ใชตััวอัักษรระบุุ
เงื่่�อนไขของผลการเรีียน ดัังนี้้�
“มส”  หมายถึึง ผููเรีียนไมมีีสิทิ ธิิเขารัับการวััดผลปลายภาคเรีียน เนื่่�องจากผููเรีียน
มีีเวลาเรีียนไมถึึงรอยละ 80 ของเวลาเรีียนในแตละรายวิิชา และไม�ไดรัับการผอนผัันใหเขา
รัับการวััดผลปลายภาคเรีียน
“ร” หมายถึึง รอการตััดสิินและยัังตััดสิินผลการเรีียนไม�ได เนื่่�องจากผููเรีียนไมมีี
ขอมููลผลการเรีียนรายวิิชานั้้น� ครบถ้วน ไดแก ไม�ไดวััดผลระหว�างภาคเรีียน / ปลายภาคเรีียน
ไม�ไดส�งงานที่่�มอบหมายใหทํํา ซึ่่�งงานนั้้�นเปนส�วนหนึ่่�งของการตััดสิินผลการเรีียน หรืือ 
มีีเหตุุสุดวิ
ุ ิสััยที่่�ทํําใหประเมิินผลการเรีียนไม�ได� 
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การประเมิินการอ่่าน คิิดวิิเคราะห์์ และเขีียน และคุุณลักั ษณะอัันพึึงประสงค์์
ใหระดัับผลการประเมิินเปน “ผ�าน” และ “ไม�ผ�าน” กรณีีที่่� “ผ�าน” ใหระดัับผลการ
ประเมิิน เปนดีีเยี่่�ยม ดีี และ ผ�าน
1.   ในการสรุุปผลการประเมิินการอาน คิิด วิิเคราะห และเขีียน เพื่่�อการเลื่่�อน
ชั้้�นและจบการศึึกษา กำำ�หนดเกณฑการตััดสิินเปน 4 ระดัับ  ได้้แก่่ ดีีเยี่่�ยม
ดีี ผ�านและไม�ผ�าน
2.   ในการสรุุปผลการประเมิินคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงครวมทุุกคุุณลัักษณะ
เพื่่�อการเลื่่�อนชั้้�นและจบการศึึกษา กํําหนดเกณฑการตััดสิินเปน 4 ระดัับ 
ได้้แก่่ ดีีเยี่่�ยม ดีี ผ่่านและไม�ผ�าน

การประเมิินกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน
จะต้้องพิิจารณาทั้้�งเวลาการเข้้าร่่วมกิิจกรรม การปฏิิบััติิกิจิ กรรม และผลงานของ
ผู้้�เรีียนตามเกณฑ์์ที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด และให้้ผลการประเมิินเป็็น “ผ่่าน” และ “ไม่่ผ่่าน”
กิิจกรรมพััฒนาผููเรีียน มีี 3  ลัักษณะ คืือ
1.   กิิจกรรมแนะแนว
2.   กิิจกรรมนัักเรีียน ซึ่่�งประกอบดวย
2.1   กิิจกรรมลููกเสืือ เนตรนารีี และนัักศึึกษาวิิชาทหาร โดยผููเรีียนเลืือก
อย�างใดอย�างหนึ่่�ง
2.2   กิิจกรรมชุุมนุุม
3. กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมและสาธารณประโยชน์์
ใหใชตััวอัักษรแสดงผลการประเมิิน
ดัังนี้้�
“ผ” หมายถึึง ผููเรีียนมีีเวลาเขาร�วม
กิิจกรรมพััฒนาผููเรีียน ปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมและมีีผล
งานตามเกณฑที่่�โรงเรีียนกํําหนด
“มผ” หมายถึึง ผููเรีียนมีีเวลาเขาร�วม
กิิจกรรมพััฒนาผููเรีียน ปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมและมีีผล
งานไม�เปนไปตามเกณฑที่่�โรงเรีียนกํําหนด
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การเปลี่่�ยนผลการเรีียน
1. การเปลี่่�ยนผลการเรีียน “0” โรงเรีียนจััดใหมีีการสอนซอมเสริิมในมาตรฐานการ
เรีียนรูู / ตััวชี้้วั� ดที่่
ั ผูู� เรีียนสอบไม�ผา� นกอน แล้วจึึงสอบแกตััวไดไม�เกิิน 2 ครั้้�ง สํําหรัับภาคเรีียนที่่� 2
ตองดํําเนิินการใหเสร็็จสิ้้�นภายในปการศึึกษานั้้�น การสอบแกตััวใหไดระดัับผลการเรีียน
ไม�เกิิน “1” ถ้าสอบแกตััว 2 ครั้้�งแล้วยัังไดระดัับผลการเรีียน “0” อีีก ใหโรงเรีียนแตงตั้้�ง
คณะกรรมการดํําเนิินการเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนผลการเรีียนของผููเรีียน โดยปฏิิบััติิดัังนี้้�
1) ถ้าเปนรายวิิชาพื้้�นฐาน ใหเรีียนซํ้้�ารายวิิชานั้้�น
2) ถ้าเปนรายวิิชาเพิ่่�มเติิม ใหเรีียนซํ้้�าหรืือเปลี่่�ยนรายวิิชาเรีียนใหม
2. การเปลี่่�ยนผลการเรีียน “ร” ใหดํําเนิินการดัังนี้้� ใหผููเรีียนดํําเนิินการแก้ไข “ร” ตาม
สาเหตุุ เมื่่�อผููเรีียนแก้ไขปญหาเสร็็จแล้ว ใหไดระดัับผลการเรีียนตามปกติิ (ตั้้�งแต 0 - 4)
ถ้าผููเรีียนไมดํําเนิินการแก้ไข “ร” กรณีีที่่ส� ง� งานไมครบแตมีีผลการประเมิินระหว�างภาคเรีียน
และปลายภาค  ใหผููสอนนํําขอมููลที่่�มีีอยููตััดสิินผลการเรีียน ยกเว้นมีีเหตุุสุุดวิิสััยใหอยููใน
ดุุลยพิินิจขอ
ิ งโรงเรีียนที่่�จะขยายเวลาการแก “ร” ออกไปอีีกไม�เกิิน 1 ภาคเรีียน สํําหรัับภาค
เรีียนที่่� 2 ตองดํําเนิินการใหเสร็็จสิ้้�นภายในปการศึึกษานั้้�น เมื่่�อพนกํําหนดนี้้�แล้วใหเรีียนซํ้้�า
หากผลการเรีียนเปน “0” ให ดํําเนิิน การแก้ไขตาม หลัักเกณฑการเปลี่่�ยนผลการเรีียน “0”
3. การเปลี่่�ยนผลการเรีียน “มส” มีี 2 กรณีีดัังนี้้�
3.1 กรณีีผููเรีียนไดผลการเรีียน “มส” เพราะมีีเวลาเรีียนไมถึึงรอยละ 80 แต่่มีี
เวลาเรีียนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 60 ของเวลาเรีียนในรายวิิชานั้้�น โรงเรีียนจััดให้้เรีียนเพิ่่�มเติิม
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โดยใช้้ชั่่�วโมงสอนซ่่อมเสริิม หรืือใช้้เวลาว่่าง หรืือวัันหยุุด หรือื มอบหมายงานให้้ทำ� จ
ำ นมีี
เวลาเรีียนครบตามที่่�กํําหนดไว แล้้วจึึงให้้วััดผลปลายภาคเป็็นกรณีีพิิเศษ ผลการแก “มส”
ให้้ไดระดัับผลการเรีียนไม่่เกิิน “1”การแก้้ “มส”ให้้กระทำำ�ให้้เสร็็จสิ้้�นภายในปีีการศึึกษานั้้�น
ถ้้าผู้้�เรีียนไม่่มาดำำ�เนิินการแก้้ “มส” ตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนดให้้เรีียนซ้ำำ�� ยกเว้้นมีีเหตุุสุดวิ
ุ สัิ ยั
ให้้อยู่่�ในดุุลยพิินิิจของโรงเรีียนที่่�จะขยายเวลาแก้้ “มส”
3.2 กรณีีผููเรีียนไดผลการเรีียน “มส” เพราะมีีเวลาเรีียนนอยกว�ารอยละ 60 ของ
เวลาเรีียนทั้้�งหมด ใหโรงเรีียนดํําเนิินการดัังนี้้�
(1) ถ้าเปนรายวิิชาพื้้�นฐาน ใหเรีียนซํ้้�ารายวิิชานั้้�น
(2) ถ้าเปนรายวิิชาเพิ่่�มเติิม ใหอยููในดุุลยพิินิจขอ
ิ งโรงเรีียน ใหเรีียนซํ้้า� หรืือ
เปลี่่�ยนรายวิิชาเรีียนใหม
4. การเปลี่่�ยนผล “มผ” โรงเรีียนต้้องจััดซอมเสริิมใหผููเรีียนทํํากิิจกรรมในส�วนที่่�ผููเรีียน
ไม�ไดเขาร�วมหรืือไม�ไดทํําจนครบถ้วน แล้วจึึงเปลี่่�ยนผลจาก “มผ” เปน “ผ” ได ทั้้�งนี้้� ดํํา
เนิินการใหเสร็็จสิ้้�นภายในภาคเรีียนนั้้�นๆ ยกเว้นมีีเหตุุสุุดวิิสััยใหอยููในดุุลยพิินิิจ ของ
โรงเรีียนที่่�จะพิิจารณาขยายเวลาออกไปอีีกไม�เกิิน 1 ภาคเรีียน สํําหรัับภาคเรีียนที่่� 2 ตองดํํา
เนิินการใหเสร็็จสิ้้�นภายในปการศึึกษานั้้�น

การเลื่่�อนชั้้�น
ระดัับประถมศึึกษา
เมื่่�อสิ้้�นปการศึึกษา ผููเรีียนจะไดรัับการเลื่่�อนชั้้�น เมื่่�อมีีคุุณสมบััติิตามเกณฑ 
ดัั งตอไปนี้้�
1. ผููเรีียนมีีเวลาเรีียนตลอดปการศึึกษาไม�นอยกว�ารอยละ 80 ของเวลาเรีียน
ทั้้�งหมด
2.   ผููเรีียนมีีผลการประเมิินผ�านทุุกรายวิิชาพื้้�นฐาน
3.   ผููเรีียนมีีผลการประเมิินการอาน คิิดวิิเคราะห และเขีียน คุุณลัักษณะอัันพึึง
ประสงค และกิิจกรรมพััฒนาผููเรีียนผ�านตามเกณฑที่่�โรงเรีียนกํําหนด
ทั้้�งนี้้�ถ้าผููเรีียนมีีขอบกพรองเพีียงเล็็กนอย และโรงเรีียนพิิจารณาเห็็นว�าสามารถ
พััฒนาและสอนซอมเสริิมได ใหอยููในดุุลยพิินิิจของโรงเรีียนที่่�จะผอนผัันใหเลื่่�อนชั้้�นได 
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ระดัับมััธยมศึึกษา
เมื่่อสิ้้
� น� ปการศึึกษาผููเรีียนจะไดรัับการเลื่่อ� นชั้้น� เมื่่อมี
� คุี ณ
ุ สมบััติติ ามเกณฑดัังตอไปนี้้�
1.   รายวิิชาพื้้�นฐานและรายวิิชาเพิ่่�มเติิมได้้รัับการตััดสิินผลการเรีียนผ่่านตาม
เกณฑ์์ที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด
2.   ผู้้�เรีียนต้้องได้้รัับการประเมิิน และมีีผลการประเมิินผ่่านตามเกณฑ์์ที่่�โรงเรีียน
กํําหนดในการอาน คิิดวิิเคราะห และเขีียน คุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์และ
กิิจกรรมพััฒนาผููเรีียน
3.  ระดัับผลการเรีียนเฉลี่่�ยในปการศึึกษานั้้�นควรไดไมตํ่่�ากว�า 1.00
ทั้้�งนี้้�รายวิิชาใดที่่�ไม�ผ�านเกณฑการประเมิิน โรงเรีียนสามารถซอมเสริิมผููเรีียน
ใหไดรัับการแก้ไขในภาคเรีียนถััดไป ทั้้�งนี้้�สํําหรัับภาคเรีียนที่่� 2 ตองดํําเนิินการใหเสร็็จสิ้้�น
ภายในปการศึึกษานั้้�น

การเรีียนซ้ำำ��ชั้้�น
ผููเรีียนที่่�ไม�ผ�านรายวิิชาจํํานวนมากและมีีแนวโน้มว�าจะเปนปญหาตอการเรีียนใน
ระดัับชั้้�นที่่�สููงขึ้้�น โรงเรีียนอาจตั้้�งคณะกรรมการพิิจารณาใหเรีียนซํ้้�าชั้้�นได ทั้้�งนี้้�ใหคํํานึึงถึึง
วุุฒิิภาวะและความรููความสามารถของผููเรีียนเปนสํําคััญ
ระดัับประถมศึึกษา
ผููเรีียนที่่�ไมมีีคุุณสมบััติิตามเกณฑการเลื่่�อนชั้้�น โรงเรีียนควรใหเรีียนซํ้้�าชั้้�นทั้้�งนี้้�
โรงเรีียนอาจใชดุุลยพิินิิจใหเลื่่�อนชั้้�นได หากพิิจารณาว�าผููเรีียนมีีคุุณสมบััติิขอใดขอหนึ่่�ง
ดัังตอไปนี้้�
1) มีีเวลาเรีียนไมถึึงรอยละ 80 อัันเนื่่�องจากสาเหตุุจํําเปนหรืือเหตุุสุดวิ
ุ ิสััย แตมีี
คุุณสมบััติิตามเกณฑการเลื่่�อนชั้้�นในขออื่่�นๆ ครบถ้วน
2)   ผููเรีียนมีีผลการประเมิินผ�านมาตรฐานการเรีียนรููและตััวชี้้�วััดไมถึึงเกณฑตาม
ที่่�โรงเรีียนกํําหนดในแตละรายวิิชา แตเห็็นว�าสามารถสอนซอมเสริิมไดในปการ
ศึึกษานั้้�น และมีีคุุณสมบััติิตามเกณฑการเลื่่�อนชั้้�นในขออื่่�นๆ ครบถ้วน
3) ผููเรีียนมีีผลการประเมิินรายวิิชาในกลุุม� สาระภาษาไทย คณิิตศาสตร  วิิทยาศาสตร์์
สัังคมศึึกษา ศาสนาและวััฒนธรรมอยููในระดัับผ�าน
ระดัับมััธยมศึึกษา
การเรีียนซํ้้�าชั้้�น มีี 2 ลัักษณะ คืือ
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1)   ผููเรีียนมีีระดัับผลการเรีียนเฉลี่่�ยในปการศึึกษานั้้�นตํ่่�ากว�า 1.00 และมีีแนว
โน้มว�าจะเปนปญหาตอการเรีียนในระดัับชั้้�นที่่�สููงขึ้้�น
2)   ผููเรีียนมีีผลการเรีียน 0, ร, มส เกิินครึ่่�งหนึ่่�ง ของรายวิิชาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนในปการ
ศึึกษานั้้�น

เกณฑ์การจบระดัับประถมศึึกษา
เกณฑการจบระดัับประถมศึึกษา
1) ผููเรีียนเรีียนรายวิิชาพื้้�นฐานและรายวิิชา/กิิจกรรมเพิ่่�มเติิม โดยเปนรายวิิชา
พื้้น� ฐานตามโครงสร้างเวลาเรีียนที่่หลั
� กั สููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้น� พื้้น� ฐาน กํําหนด 
และรายวิิชา/กิิจกรรมเพิ่่�มเติิมตามที่่�โรงเรีียนกํําหนด
2) ผู้้�เรีียนต้้องมีีผลการประเมิินรายวิิชาพื้้�นฐานผ่่านเกณฑ์์การประเมิินตามที่่�
โรงเรีียนกำำ�หนด
3) ผููเรีียนมีีผลการประเมิินการอาน คิิดวิิเคราะห  และเขีียนในระดัับผ�านเกณฑ์์
การประเมิินตามที่่�โรงเรีียนกํําหนด
4)    ผููเรีียนมีีผลการประเมิินคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงคในระดัับผ�านเกณฑการ
ประเมิิน ตามที่่�โรงเรีียนกํําหนด
5) ผููเรีียนเขาร�วมกิิจกรรมพััฒนาผููเรีียนและมีีผลการประเมิินผ�านเกณฑการ
ประเมิิน ตามที่่�โรงเรีียนกํําหนด

เกณฑ์การจบระดัับมััธยมศึึกษาตอนตน
1)   ผููเรีียนเรีียนรายวิิชาพื้้�นฐานและเพิ่่�มเติิม ไม่่เกิิน 81 หน่่วยกิิต โดยเปนรายวิิชา
พื้้�นฐาน 66 หน�วยกิิต และรายวิิชาเพิ่่�มเติิมตามที่่�โรงเรีียนกํําหนด
2) ผููเรีียนตองไดหน�วยกิิตตลอดหลัักสููตรไม�นอยกว�า 77 หน�วยกิิต โดยเปนราย
วิิชาพื้้�นฐาน 66 หน�วยกิิต และรายวิิชาเพิ่่�มเติิมไม�นอยกว�า 11 หน�วยกิิต
3) ผููเรีียนมีีผลการประเมิินการอาน คิิดวิิเคราะห  และเขีียนในระดัับผ�านเกณฑ์์
การประเมิินตามที่่�โรงเรีียนกํําหนด
4)  ผููเรีียนมีีผลการประเมิินคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงคในระดัับผ�านเกณฑการ
ประเมิิน ตามที่่�โรงเรีียนกํําหนด
5)  ผููเรีียนเขาร�วมกิิจกรรมพััฒนาผููเรีียนและมีีผลการประเมิินผ�านเกณฑการ
ประเมิินตามที่่�โรงเรีียนกํําหนด
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เกณฑ์การจบระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย
1) ผููเรีียนเรีียนรายวิิชาพื้้�นฐานและเพิ่่�มเติิมไม่่น้้อยกว่่า 81 หน่่วยกิิต โดยเปนราย
วิิชาพื้้�นฐาน 41 หน�วยกิิต และรายวิิชาเพิ่่�มเติิมตามที่่�โรงเรีียนกํําหนด
2)   ผููเรีียนตองไดหน�วยกิิตตลอดหลัักสููตรไม�นอยกว�า 77 หน�วยกิิต โดยเปนราย
วิิชาพื้้�นฐาน 41 หน�วยกิิต และรายวิิชาเพิ่่�มเติิมไม�นอยกว�า 36 หน�วยกิิต
3)   ผููเรีียนมีีผลการประเมิินการอาน คิิดวิิเคราะห  และเขีียนในระดัับผ�านเกณฑ์์
การประเมิินตามที่่�โรงเรีียนกํําหนด
4) ผููเรีียนมีีผลการประเมิินคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงคในระดัับผ�านเกณฑการ
ประเมิินตามที่่�โรงเรีียนกํําหนด
5)   ผููเรีียนเขาร�วมกิิจกรรมพััฒนาผููเรีียนและมีีผลการประเมิินผ�านเกณฑการ
ประเมิินตามที่่�โรงเรีียนกํําหนด

หลัักเกณฑ์์ เงื่่�อนไข การพิิจารณานัักเรีียนปััจจุุบัันเข้้าศึึกษาต่่อ
ในระดัับมััธยมศึึกษา (รอบโควตา)
เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมและให้้โอกาสนัักเรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชาที่่�กำำ�ลัังศึึกษา
ในชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 และมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ที่่�มีีผลการเรีียนดีี มีคี วามประพฤติิดีีเข้้า
ศึึกษาต่่อในชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 และมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โรงเรีียนมีีหลักั เกณฑ์์ เงื่่อ� นไข ดัังนี้้�

ศึึกษาต่่อระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1
นัั ก เรีี ย นปัั จจุุ บัั น ที่่� กำำ�ลัั ง ศึึ ก ษาในชั้้� น
ประถมศึึกษาปีีที่่� 6 และมีีคุุณลัักษณะอัันพึึง
ประสงค์์ ตามที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด ได้้รัับสิิทธิ์์�ใน
การศึึกษาต่่อชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 ทุุกคนโดย
สามารถเลืือกแผนการเรีียนปกติิหรืือแผนการ
เรีียน SEP อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง นอกจากนี้้�ทาง
โรงเรีี ย นยัั ง เปิิ ด โอกาสให้้ นัั ก เรีี ย นที่่� มีี ค วาม
สนใจในแผนการเรีียนอื่่�น สามารถเลืือกสมััครเรีียนได้้ ซึ่่�งประกอบด้้วยแผนการเรีียน
ห้้องเรีียนพิิเศษวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ ตามแนวทาง สสวท  และ MLP โดยในแต่่ละ
แผนการเรีียนจะรัับนักั เรีียนจำำ�นวนจำำ�กัดั และพิิจารณาผลการเรีียนตามจุุดเน้้นในแต่ล่ ะแผน
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ศึึกษาต่่อระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
นัั ก เรีี ย นปัั จจุุ บัั น ที่่� กำำ�ลัั ง ศึึ ก ษาในระดัั บมัั ธ ยมศึึ ก ษาปีี ที่่� 3 มีี Portfolio และ
คุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์ตามเกณฑ์์ที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด ไม่่มีีผลการเรีียน “0” “ร” “มส” ใน
รายวิิชาใดวิิชาหนึ่่�ง และความประพฤติิไม่่ขััดต่่อระเบีียบของฝ่่ายปกครอง ได้้รับสิ
ั ทธิ์์�
ิ ในการ
ศึึกษาต่่อชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 ทุุกคน โดยสามารถเลืือกแผนการเรีียนตามความสนใจ ซึ่่�งแผน
การเรีียนประกอบด้้วย ห้้องเรีียนพิิเศษวิิทยาศาสตร์์ ตามแนวทางสสวท. แผนการเรีียน
วิิทยาศาสตร์์ คณิติ ศาสตร์์ (วิิทย์์ – คณิิต) แผนการเรีียนวิิทยาศาสตร์์ คอมพิิวเตอร์์ (วิิทย์์ – คอม)
แผนการเรีียนคณิิตศาสตร์์ ภาษาอัังกฤษ(ศิิลป์์คำ�ำ นวณ) แผนการเรีียนสหศิิลป์์ (ภาษาอัังกฤษ /
ภาษาจีีน / ภาษาญี่่�ปุ่่�น / กีีฬา เฉพาะนัักกีีฬาโครงการพิิเศษ / Creative Arts / การจััดการธุุรกิิจ /
ดนตรีี) โดยในแต่่ละแผนการเรีียนจะรัับนักั เรีียนจำำ�นวนจำำ�กัดั และพิิจารณาผลการเรีียนตาม
จุุดเน้้นในแต่่ละแผนการเรีียนระดัับผลการเรีียนเฉลี่่ย� สะสมในกลุ่่ม� สาระฯ 5 กลุ่่ม� ฯ ถ้้ากลุ่่ม� ฯ ใด 
ไม่่ถึึงเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดจะไม่่ได้้รัับการพิิจารณาตามแผนการเรีียน

หลัักเกณฑ์์ เงื่่�อนไข การประกาศเกีียรติิคุุณนัักเรีียนเรีียนดีี
เพื่อ�่ เป็็นการส่่งเสริิมและให้้โอกาสนัักเรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชาที่่มี� ผี ลการเรีียนดีี
มีีความประพฤติิดีี และศึึกษาต่่อในโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา รวมทั้้�งเป็็นการสร้้างขวััญ
และกำำ�ลัังใจให้้แก่่นัักเรีียนและครอบครััว โรงเรีียนจึึงจััดพิิธีีประกาศเกีียรติิคุุณนัักเรีียน   
รัับรางวััลเรีียนดีีขึ้้�น โดยมีีหลัักเกณฑ์์ เงื่่�อนไข ดัังนี้้�
1. เกีียรติิบััตร ยอดเยี่่�ยมรายวิิชา
1.1 เป็็นเกีียรติิบัตั รที่่ม� อบให้้นักั เรีียนชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 1 ถึึงมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6
ในปีีการศึึกษาที่่�ผ่่านมา
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1.2  นัักเรีียนต้้องได้้คะแนนสููงสุุดในรายวิิชาพื้้�นฐานตลอดปีีการศึึกษา
2. เกีียรติิบััตร CERTIFICATE
2.1 เป็็นเกีียรติิบัตั รที่่ม� อบให้้นักั เรีียนชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 1 ถึึงมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6
ในปีีการศึึกษาที่่�ผ่่านมา
2.2   นัักเรีียนต้้องมีีผลการเรีียนเฉลี่่�ยตลอดปีีการศึึกษาที่่�ผ่่านมา 3.5 ขึ้้�นไป
2.3   จำำ�นวนนัักเรีียนที่่�ได้้รัับมีีจำำ�นวนไม่่เกิินร้้อยละ 15 ของจำำ�นวนนัักเรีียนใน
แต่่ละชั้้�น โดยจำำ�แนกตามแผนการเรีียน
2.4   ถ้้าลำำ�ดัับสุุดท้้ายของร้้อยละ 15 มีีผลการเรีียนเฉลี่่�ยเท่่ากััน จะพิิจารณา
ตััดสิินจากคะแนนรวมทุุกรายวิิชาตลอดปีีการศึึกษา
3. เกีียรติิบััตร DIPLOMA
เป็็นเกีียรติิบััตรที่่�มอบให้้นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3 ประถมศึึกษาปีีที่่� 6
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 และมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ในปีีการศึึกษาที่่�ผ่่านมา ที่่�ได้้รัับ CERTIFICATE
ติิดต่่อกััน 3 ปีีการศึึกษาในแต่ล่ ะช่่วงชั้้�น

คุุณสมบััติิของผู้้�มีีสิิทธิ์์�ได้้รัับเกีียรติิบััตร
1. มีีคะแนน/ผลการเรีียนตามเกณฑ์์ที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด ไม่่เคยได้้รัับผลการเรีียน
“0” “ร” “มส” ตลอดปีีการศึึกษา
2. มีีความประพฤติิดี ป
ี ฏิิบัติั ถููิ กต้้องตามระเบีียบวิินัยั ของโรงเรีียนและไม่่เคยถููก
ตััดคะแนนความประพฤติิ
3. นัักเรีียนที่่�มีีสิิทธิ์์�เกีียรติิบััตร ต้้องเป็็นนัักเรีียนปััจจุุบัันของโรงเรีียนอััสสััมชััญ
ศรีีราชาเท่่านั้้�น
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ฝ่่ายปกครอง
สถานที่่�ทำำ�การ
วััน – เวลาทำำ�การ

อาคารยอห์์น แมรี่่�
วัันจัันทร์์ – วัันศุุกร์์ เวลา  07.50 – 16.00 น.

ฝ่่ายปกครอง โรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา เป็็นหน่่วยงานที่่�ดููแลเรื่่อ� งสวััสดิิภาพ
ความปลอดภััย ส่่งเสริิมประชาธิิปไตย คุุณธรรม จริิยธรรม อัันมีีผลต่่อการพััฒนา
พฤติิกรรมของนัักเรีียน การปกครองดููแลนัักเรีียนอย่่างเอาใจใส่่ใกล้้ชิดิ เป็็นการเสริิมสร้้าง
ให้้นัักเรีียนเป็็นผู้้�มีีความประพฤติิดีี มีีระเบีียบวิินััย มีีคุุณธรรม จริิยธรรม เป็็นผู้้�นำำ� 
ผู้้�ตามที่่�ดี ต
ี ลอดจนค่่านิิยมที่่�ดีงี ามเพื่่อ� ให้้นักั เรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชาเติิบโตเป็็น
ผู้้�ใหญ่่ที่่�ดีใี นภายภาคหน้้า พร้้อมทั้้�งสามารถทำำ�คุณป
ุ ระโยชน์์ต่่อสัังคมและประเทศชาติิ
ในอนาคต

ระเบีียบโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชาว่่าด้้วยวิินััยและพฤติิกรรมนัักเรีียน
บททั่่�วไป

ข้้อ 1   ระเบีียบนี้้�เรีียกว่่าระเบีียบโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา ว่่าด้้วยวิินัยั และพฤติิกรรม
นัักเรีียน
ข้้อ 2   ระเบีียบนี้้�ให้้บัังคัับใช้้แก่่นัักเรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา
ข้้อ 3   ในกรณีีที่่โ� รงเรีียนได้้กำำ�หนด ระเบีียบปฏิิบัติั ิ ข้้อบัังคัับ ซึ่่ง� มีีบทลงโทษเพื่อค
่� วาม
ผิิดไว้้เป็็นการเฉพาะกรณีีให้้ถืือตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับนี้้�
ข้้อ 4   การลงโทษนัักเรีียนให้้ปฏิิบััติิตามระเบีียบกระทรวงศึึกษาธิิการ ว่่าด้้วยการ
ลงโทษนัักเรีียน นัักศึึกษา พ.ศ. 2548
ข้้อ  5   ในระเบีียบนี้้� คำ�ว่่
ำ า
			 “โรงเรีียน”
หมายถึึง โรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา
			 “นัักเรีียน”
หมายถึึง นัักเรีียนปััจจุบัุ นั ของโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา
			 “ครูู”
หมายถึึงครููทุุกคนของโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา
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หมายถึึ ง  ผู้้�ดำำ� รงตำำ� แหน่่งผู้้�อำำ� นวยการ        
โรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา
หมายถึึ ง  ผู้้�ดำำ� รงตำำ� แหน่่งหัั ว หน้้ า ฝ่่ า ย
ปกครอง โรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา
หมายถึึง ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยหััวหน้้าฝ่่าย
ปกครองทุุกระดัับ
หมายถึึง ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าระดัับชั้้�น
โรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชาทุุกระดัับ
หมายถึึง ครููประจำำ�ชั้้�นทุุกคนของโรงเรีียน
อััสสััมชััญศรีีราชา
หมายถึึ ง  ครููคู่่ � ชั้้ � น ทุุ ก คนของโรงเรีี ย น
อััสสััมชััญศรีีราชา
หมายถึึง บิิดา มารดา ผู้้�อนุุบาล ผู้้�รัับบุตุ ร
บุุ ญ ธรรม และผู้้�ปกครองตามประมวล
กฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ และให้้หมาย
ความรวมถึึง พ่่อเลี้้�ยง แม่่เลี้้�ยง ผู้้�ปกครอง
สวััสดิิภาพ นายจ้้าง ตลอดจนบุุคคลอื่่�น ซึ่่�ง
รัับเด็็กไว้้ในความอุุปการะเลี้้�ยงดูู หรืือเด็็ก
อาศัั ย อยู่่� ด้้ ว ยหรืื อ เป็็ น ผู้้�ลงนามไว้้ ใ น
เอกสารมอบตััวนัักเรีียน

“ผู้้�อำำ�นวยการ”
“หััวหน้้าฝ่่ายปกครอง”
“ผู้้�ช่่วยหััวหน้้าฝ่่ายปกครอง”
“หััวหน้้าระดัับชั้้�น”
“ครููประจำำ�ชั้้�น”
“ครููคู่่�ชั้้�น”
“ผู้้�ปกครอง”
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หมวดที่่� 1 นัักเรีียน
นัักเรีียนต้้องรัักษาระเบีียบวิินัยั และปฏิิบััติติ ามระเบีียบข้้อบัังคัับของโรงเรีียนอย่่าง
เคร่่งครััด ผู้้�ใดฝ่่าฝืืน ไม่่ปฏิิบััติิตาม ถืือว่่าผู้้�นั้้�นกระทำำ�ความผิิดจะต้้องได้้รัับโทษตามกฎ
ระเบีียบที่่�โรงเรีียนได้้กำำ�หนดไว้้ในระเบีียบ ดัังนี้้�
1. นัักเรีียนต้้องประพฤติิปฏิิบัติั ิตนให้้เหมาะสมกัับสภาพการเป็็นนัักเรีียน ดัังนี้้�
1.1 ไม่่มาสาย และเข้้าแถวเคารพธงชาติิทุุกวััน
1.2 มาเรีียนตามเวลาที่่�โรงเรีียนกำำ�หนดอย่่างสม่ำำ��เสมอ
1.3 เข้้าเรีียนทัันเวลาตามตารางเรีียน
1.4 แต่ง่ กายถููกต้้องตามระเบีียบทั้้�งชุุดปกติิ ชุดพ
ุ ลศึึกษา และชุุดอื่่น� ๆ ตามกำำ�หนด
ของโรงเรีียน
1.5 ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งของโรงเรีียน ครูู  และเคารพเชื่่�อฟัังไม่่แสดงกิิริิยากระด้้าง
กระเดื่่�อง
1.6 พููดจาสุุภาพ ไม่่กล่่าวเท็็จ
1.7 ไม่่ขโมยสิ่่�งของหรืือทรััพย์สิ์ ินทั้้�งของโรงเรีียนและของคนอื่่�น
1.8 นัักเรีียนต้้องมีีบััตรประจำำ�ตััวนัักเรีียนโดยนำำ�ติิดตััวอยู่่�เสมอและแสดงบััตรทุุก
ครั้้�งเมื่่�อถููกตรวจสอบ
1.9 นัักเรีียนต้้องรัักษาระเบีียบวิินััยในห้้องเรีียน ห้้องประชุุม และสถานที่่�ต่่างๆ
ทั้้ง� ในและนอกโรงเรีียน ไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความรำ��คาญต่่อผู้้�อื่่น�
1.10 เข้้าร่่วมประชุุมตามที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด หรืือตามระบบการดููแลช่่วยเหลืือนักั เรีียน
1.11 เข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด
1.12 ไม่่ก่่อการทะเลาะวิิวาททั้้�งในและนอกโรงเรีียน
1.13 ไม่่ดื่่�มหรืือเสพของมึึนเมาหรืือสารเสพติิดทุุกชนิิด
1.14 ไม่่กล่่าวดููหมิ่่�น หรืือหมิ่่�นประมาทยั่่�วยุุ หรือื กล่่าววาจาที่่�ไม่่สุุภาพ หรืือยั่่�วยุุให้้
เกิิดการทะเลาะวิิวาท เกลีียดชััง เช่่น คำำ�หยาบคายไม่่สุุภาพ ประชดเสีียดสีี
ล้้อเลีียน ท้้าทายหรืือแสดงความก้้าวร้้าวชวนทะเลาะวิิวาทต่่อผู้้�อื่่�น
1.15 ไม่่ไปมั่่�วสุุมตามสถานเริิงรมย์์หรืือแหล่่งอบายมุุขทั้้�งหลายที่่�ไม่่เหมาะสมแก่่
สภาพนัักเรีียน ไม่่กระทำำ�สิ่่ง� ใดอัันนำำ�มาซึ่่ง� ความเสื่่�อมเสีียชื่่อ� เสีียงของโรงเรีียน
1.16 ไม่่ประพฤติิตนเสื่่�อมเสีียในทางชู้้�สาว
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2. นัักเรีียนต้้องเข้้าร่่วมกิิจกรรมของโรงเรีียนตามที่่�โรงเรีียนกำำ�หนดให้้
3. นัักเรีียนต้้องช่่วยกัันรัักษาทรััพย์์สิินและสาธารณสมบััติิของโรงเรีียน
4. เมื่่�อนักั เรีียนต้้องหยุุดเรีียน เช่่น ลาป่่วย ลากิิจ หรือมี
ื คี วามจำำ�เป็็นต้้องไปประกอบพิิธีี
ที่่�สำำ�คัญ
ั  ผู้้�ปกครองต้้องแจ้้งให้้ทางโรงเรีียนทราบ โดยขอลาเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร หรืือ
โทรศััพท์์แจ้้งคุุณครููประจำำ�ชั้้�น และเมื่่�อกลัับมาเรีียนต้้องส่่งใบลาขาดเรีียนให้้คุุณครูู
ประจำำ�ชั้้�นก่่อนเข้้าเรีียน
5. นัักเรีียนต้้องไม่่ตกแต่่งเครื่่�องประดัับ เช่่น สวมสร้้อยคอ สร้้อยข้้อมือื /กำำ�ไล ต่่างหูู เป็็นต้้น
6. นัักเรีียนต้้องไม่่แต่่งหน้้า ทาปาก กัันคิ้้ว� ใส่่ขนตาปลอม ทำำ�สีผี ม สไลซ์์ผม ซอยผม กัันผม
ตััดผมหน้้าม้้า สกิินเฮด ไว้้เล็็บยาว หรืือไว้้หนวดเครา เป็็นต้้น
7. นัักเรีียนต้้องไม่่เสริิมความงาม เช่่น เสริิมจมููก ทำำ�ตาสองชั้้�น เจาะหููมากกว่่า 1 รูู ไม่่
ใส่่คอนแทคเลนส์์ (สีีไม่่ธรรมชาติิ)
8. นัักเรีียนต้้องไม่่สัักผิิวบริิเวณใดๆ ในร่่างกาย
9. ไม่่นำำ�สิินค้้ามาจำำ�หน่่าย หรืือเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้าภายในโรงเรีียน
10. ไม่่นำำ�บุุคคลภายนอกเข้้ามาก่่อการทะเลาะวิิวาท หรืือก่่อความไม่่สงบภายในบริิเวณ
โรงเรีียน
11. ไม่่นำำ�สื่่�อ หนัังสืือ  เอกสาร แผ่่นพัับ คลิปวิ
ิ ดีิ ีโอ รููปภาพที่่�ส่่อไปในทางลามกอนาจาร
เข้้ามาในโรงเรีียน
12. ไม่่แอบอ้้างชื่่�อโรงเรีียนเพื่่�อจััดกิิจกรรมนำำ�เที่่�ยวกัันเองในรููปแบบต่่าง ๆ
13. ไม่่ใช้้เครื่่�องมืือสื่่อ� สารทุุกชนิิดในเวลาเรีียน โดยให้้นักั เรีียนถืือปฏิิบัติั ติ ามประกาศของ
ฝ่่ายปกครองว่่าด้้วยระเบีียบการใช้้อุปุ กรณ์์สื่่อ� สารในสถานศึึกษา
14. ไม่่เข้้าไปในสถานที่่�ต้้องห้้ามตามประกาศของโรงเรีียน
15. ไม่่ขีี ด เขีี ย นตัั ว หนัั ง สืื อ ข้้ อค วาม หรืื อติิ ด สติ๊๊� ก เกอร์์
ลวดลายต่่าง ๆ ลงบนกระเป๋๋านัักเรีียน
16. การเข้้า - ออกนอกบริิเวณโรงเรีียน ให้้เป็็นไปตาม
ประกาศของโรงเรีียน ว่่าด้้วยการเข้้า – ออกนอกบริิเวณ
โรงเรีียน
17. นัักเรีียนไม่่ใช้้สื่่�อผิิดจาก พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์
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วิิธีีการปฏิิบััติิ
14.1 นัักเรีียนติิดต่่อหััวหน้้าระดัับชั้้น� ของตนเองเพื่อ่� กรอกแบบฟอร์์มบััตรอนุุญาต
ออกนอกโรงเรีียนโดยมีีผู้้�ปกครองเป็็นผู้้�มารัับนักั เรีียนด้้วยตนเอง หรืือได้้รับั
อนุุญาตเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจากผู้้�ปกครองของนัักเรีียนเท่่านั้้�นและให้้
คุุ ณครูู หัั วหน้้ า ระดัั บชั้้� น เป็็ น ผู้้�พิิ จารณาและลงชื่่� ออนุุ ญ าตให้้ ออกนอก
โรงเรีียน
14.2 รัับบััตรอนุุญาตออกนอกโรงเรีียนส่่วนที่่� 2 มอบให้้เจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความ
ปลอดภััยที่่�ป้้อมหน้้าประตููของโรงเรีียน
15. การติิดต่่อกัับทางโรงเรีียนทุุกประเภทให้้เป็็นไปตามระเบีียบประกาศของทางโรงเรีียน
และห้้ามผู้้�ปกครองขึ้้�นบนอาคารเรีียน

หมวดที่่� 2 ลัักษณะความผิิด
เนื่่�องจากโรงเรีียนมีีความประสงค์์ที่่�จะให้้นัักเรีียนมีีความตั้้�งใจเล่่าเรีียน มีีความ
ประพฤติิ เรีียบร้้อย แต่่งกายถููกระเบีียบ สุุภาพเรีียบร้้อย เหมาะสมเป็็นนัักเรีียนที่่ดี�  ต
ี ลอดจน
รู้้�จักั ยัับยั้้ง� ในการที่่จ� ะประพฤติิไม่่เหมาะสมกัับการเป็็นนัักเรีียน ไม่่ทำำ�ผิดิ กฎหมายของบ้้านเมืือง
และศีีลธรรมอัันดีีงาม ปฏิิบัติั ใิ ห้้ถููกต้้องในทางที่่�ควร โรงเรีียนจึึงกำำ�หนดวิิธีกี ารพิิจารณาความ
ผิิดของนัักเรีียนไว้้ดัังนี้้�
1. ความผิิดสถานเบา
1.1 แต่่งกายผิิดระเบีียบของโรงเรีียน
1.2 ส่่งเสีียงดัังรบกวนผู้้�อื่่�น ไม่่ว่่าในอาคาร หรืือนอกอาคาร
1.3 ไม่่รัักษาความสะอาดของห้้องเรีียน และบริิเวณที่่�รัับผิิดชอบ
1.4 มาโรงเรีียนสายโดยไม่่มีีเหตุุผล
1.5 ปกปิิดความลัับของนัักเรีียนที่่�กระทำำ�ความผิิด
1.6 นำำ�อาหาร/ขนม/เครื่่�องดื่่�มขึ้้�นบนอาคารเรีียน
1.7 นอกจากที่่ก� ล่่าวมาทั้้ง� หมด ให้้อยู่ใ�่ นดุุลพิินิจขอ
ิ งครููหรืือหัวั หน้้าระดัับชั้้น�
2. ความผิิดปานกลาง
2.1 หนีีเรีียน  ไม่่เข้้าเรีียน ไม่่เข้้าร่่วมกิิจกรรม / หนีีออกนอกบริิเวณโรงเรีียน
2.2 นำำ�รถยนต์์หรืือรถจัักรยานยนต์์มาโรงเรีียน/เข้้ามาขัับขี่่�ในโรงเรีียน
2.3 หลบเลี่่�ยงการตรวจเครื่่�องแต่่งกาย หรืือทรงผมตามที่่�กำำ�หนด
59

2.4
2.5
2.6
2.7

แสดงกิิริิยา วาจาที่่�ไม่่สุุภาพต่่อครููหรืือผู้้�อื่่�น
ขััดคำำ�สั่่�งครููในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการเรีียนการสอน
หลีีกเลี่่�ยง หลบซ่่อน ไม่่เข้้าแถว
ขีีดเขีียนข้้อความที่่�ไม่่สุุภาพ หรืือข้้อความใด ๆ ลงบนเสื้้�อ กางเกง
กระเป๋๋านัักเรีียน และตามฝาผนััง
2.8 พููดจาข่่มขู่่�ผู้้�อื่่�นเพื่่�อให้้กระทำำ�การใดๆ หรืือ เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งทรััพย์์สิิน
2.9 ประพฤติิตััวไม่่เหมาะสมในกรณีีส่่อไปทางชู้้�สาว
2.10 เที่่�ยวกลางคืืน และอยู่่�ในสถานที่่�ที่่�ไม่่เหมาะสม
2.11 นอกจากที่่ก� ล่่าวมาทั้้ง� หมด ให้้อยู่ใ�่ นดุุลพิินิจขอ
ิ งครููหรืือหัวั หน้้าระดัับชั้้น�
3. ความผิิดสถานหนััก ร้้ายแรง
3.1 นัักเรีียนแจ้้งความเท็็จต่่อครูู / ปลอมแปลงเอกสาร
3.2 ทุุจริิตในการสอบ
3.3 สููบ/พกพา บุุหรี่่ บุ
� หรี่่
ุ ไ� ฟฟ้้า บารากู่่� ไฟแช็็คหรือื ไม้้ขีดี ไฟ หรืืออุปุ กรณ์์การ
เสพอื่่�นๆ
3.4 ดื่่�มสุุรา ตามสถานที่่�ต่่าง ๆ ทั้้�งในและนอกโรงเรีียน
3.5 หลีีกเลี่่�ยง ขััดขืนื ไม่่ปฏิิบัติั ติ ามคำำ�สั่่ง� ของโรงเรีียนเกี่่�ยวกัับระเบีียบข้้อบัังคัับ 
หรืือ คำำ�สั่่�งของครูู จนเกิิดความเสีียหายแก่่โรงเรีียน
3.6 มีีรอยสัักตามส่่วนต่่างๆ ของร่่างกาย
3.7 นัักเรีียนทำำ�ลายทรััพย์์สิินของโรงเรีียน ของครูู หรืือของนัักเรีียนด้้วยกััน
3.8 แสดงกิิริิยากระด้้างกระเดื่่�อง ก้้าวร้้าว หรืือลบหลู่่�ครููและบุุคลากรใน
โรงเรีียน
3.9 ทำำ�ร้้ายร่่างกายผู้้�อื่่�น หรืือก่่อการทะเลาะวิิวาทกััน ถึึงขั้้�นทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นได้้รัับ
อัันตรายแก่่ร่่างกาย หรืือจิิตใจ
3.10 เจตนาขโมยทรััพย์์สิินของโรงเรีียนและของผู้้�อื่่�น
3.11 เล่่นการพนััน ทั้้�งในและนอกโรงเรีียน
3.12 เสพสุุรา/สิ่่ง� มึึนเมา หรืือเสพสิ่่�งเสพติิดให้้โทษต่่างๆ หรืือมีไี ว้้ในครอบครอง
3.13 นำำ�สิ่่�งเสพติิดให้้โทษต่่างๆ หรืือสิ่่�งมึึนเมาเข้้ามาเผยแพร่่หรืือจำำ�หน่่ายใน
โรงเรีียน
3.14 ประพฤติิตนในทางชู้้�สาว
60

3.15 นำำ�อาวุุธที่่�เป็็นอัันตรายเข้้ามาในโรงเรีียน
3.16 การกระทำำ�ความผิิด พรบ. คอมพิิวเตอร์์
3.17 นอกจากที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมด ให้้อยู่่�ในดุุลพิินิิจของครููหรืือหััวหน้้าระดัับชั้้�น
เพื่่�อประโยชน์์แก่่ส่่วนรวม ในการดููแลความสงบ เรีียบร้้อย และปลอดภััย
แก่่นัักเรีียน และบุุคลากรของโรงเรีียน ถ้้าหากพบว่่า นัักเรีียนผู้้�ใดกระทำำ�
ความผิิดอัันมีีลัักษณะเป็็นภััยร้้ายแรง ดัังต่่อไปนี้้� ทางโรงเรีียนมีีสิิทธิิ
พิิจารณาลงโทษให้้นัักเรีียนผู้้�นั้้�น พ้้นสภาพจากการเป็็นนัักเรีียนโรงเรีียน
อััสสััมชััญศรีีราชาทัันทีี โดยไม่่ต้้องตัักเตืือนก่่อน
1) ทำำ�ให้้ผู้้�อื่่น� ถึึงแก่่ความตาย ไม่่ว่่าเป็็นการกระทำำ�โดยเจตนา หรืือโดย
ประมาทก็็ตาม
2) ทำำ�การวางเพลิิงเผาทรััพย์ขอ
์ งผู้้�อื่่�นหรืือของโรงเรีียน ไม่่ว่่าเป็็นการ
กระทำำ�โดยเจตนา หรืือโดยประมาทก็็ตาม
3) ทำำ�ร้้ายร่่างกายผู้้�อื่่�น จนเป็็นเหตุุทำำ�ให้้ผู้้�ถููกทำำ�ร้้ายได้้รัับอัันตราย
สาหััสไม่่ว่่าจะเป็็นการกระทำำ�โดยเจตนา หรืือโดยประมาทก็็ตาม
4) ครอบครอง หรืือมีไี ว้้เพื่อ่� เสพ หรืือจำำ�หน่่ายยาเสพติิดให้้โทษอัันเป็็น
สิ่่�งผิิดกฎหมายทุุกชนิิด
5) ครอบครอง หรืือจำำ�หน่่ายอาวุุธปืืน ระเบิิด หรืือวััตถุุอัันตรายที่่�
กฎหมายบััญญััติว่่ิ าเป็็นความผิิด หรือื ไม่่เหมาะสมแก่่การเป็็นนัักเรีียน
6) การกระทำำ�อื่่น� ใดที่่�มีผี ลกระทบต่่อความสงบ เรีียบร้้อย และปลอดภััย
ในการดููแลปกครองนัักเรีียน และบุุคลากรของโรงเรีียน
7) นอกจากที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมด ให้้อยู่ใ�่ นดุุลพิินิจขอ
ิ งผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน
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หมวดที่ 3
การตัดคะแนนความประพฤติ บทลงโทษ และวิธีแก้ไข
รหัส
01
02
03
04
05
06
07
08
09

ประเภทความผิด

คะแนน

ด้านที่ 1 การเรียน
ปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง/ครู
มาสายหรือไม่เข้าแถว(ครั้งละ)
ขาดเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผลเกิน 3 วัน
ไม่เข้าเรียนในแต่ละรายวิชา(วิชาละ)
ไม่ร่วมกิจกรรมโฮมรูม/แนะแนว/ชุมนุม/ลูกเสือ
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมออแกไนซ์เกมส์ (นักเรียนประจำ�)

ออกนอกห้องเรียนในขณะเรียน
ไม่นำ�อุปกรณ์การเรียนมา
ทุจริตในการสอบ

20
5
10
10
10
10
5
5
30

การพิจารณาและ
วิธีการปฏิบัติ

1. ตักเตือน
2. แจ้งผู้ปกครอง

1. ตักเตือน
2. แจ้ง/เชิญผู้ปกครองมาพบ
3. ทัณฑ์บน

ด้านที่ 2 การแต่งกาย
10

11

หลบเลี่ยงการตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม
ผมยาว / หน้าม้า /ซอยผม / สกินเฮด
สักทุกประเภท / ระเบิดหู
เจาะหูมากกว่า 1 รู
เล็บยาว
ถุงเท้า/รองเท้า/ กางเกง/กระโปรงนักเรียนสั้น /
ขาเดฟ
แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน เช่น ปล่อย
เสื้อออกนอกกางเกง/กระโปรง สวมเสื้อคนอื่น
ไม่ปักเลขประจำ�ตัว ไม่ติดเข็ม ใส่ชุดไม่ตรงตาม
ที่กำ�หนด
62

10
10
30
20
5
5
5

1. ตักเตือน
2. แจ้ง/เชิญผู้ปกครอง
3. ให้แก้ไข
4. สักตามร่างกาย    
   ระเบิดหู ให้หยุดเรียน
   เพื่อรักษาจนเป็นปกติ

รหัส

ประเภทความผิด

คะแนน

12 สวมใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน เช่น แหวน สร้อย
คอ สร้อยข้อมือ ต่างหู กำ�ไล บิ๊กอาย ขนตาปลอม
แต่งหน้าทาปาก
13 นักเรียนหญิงไม่สวมเสื้อซับใน / สวมใส่เสื้อชั้นใน
หรือซับในสีฉูดฉาด
14 สวมรองเท้า ถุงเท้าผิดระเบียบ / สวมกางเกง
นักเรียน กางเกงวอร์ม กระโปรงผิดระเบียบ
15 กระเป๋านักเรียนผิดระเบียบ หรือกระเป๋าแฟชั่น

5
5
5

การพิจารณาและ
วิธีการปฏิบัติ
1. ตักเตือน
2. แจ้งผู้ปกครอง
3. ริบของ 5 วัน
1. ตักเตือน
2. แจ้งผู้ปกครอง
3. ริบของ 5 วัน

5

1. ตักเตือน
2. แจ้งผู้ปกครอง
3. ริบของ 5 วัน

16 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด/มีหรือสูบบุหรี่
17 เสพสารเสพติดหรือสิ่งมึนเมาทุกชนิดหรือมีไว้ใน
ครอบครอง
18 ลักขโมย ยักยอก กรรโชกทรัพย์สิน ไม่ว่าเจตนา
หรือไม่เจตนา

40
50

1. ตักเตือน
2. เชิญผปู้ กครองมาพบ
3. ทัณฑ์บน
4. ปรับพฤติกรรมตาม
   ที่โรงเรียนกำ�หนดหรือ
   หยุดเรียน 3 - 5 วัน

19 ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน
20 ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนในโรงเรียนอาจเป็นกลุ่มเป็น
พวก หรือกับบุคคลภายนอก ทำ�ให้เสียชื่อเสียงของ
โรงเรียน
21 ชักชวนบุคคลภายนอกเข้ามาก่อเหตุทะเลาะวิวาท

20
60

22 ยุยงให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี หรือต่อ
ต้านระเบียบวินัยของโรงเรียน
23 เล่นการพนันทุกชนิด
24 ทำ�ลายทรัพย์สินของโรงเรียน หรือของผู้อื่น
25 มีพฤติกรรมชู้สาว หรือส่อในทางชู้สาว หรือ
อนาจาร

30

ด้านที่ 3 ความประพฤติ
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40

60

50
30
50

1. ตักเตือน
2. เชิญผปู้ กครองมาพบ
3. ทัณฑ์บน
4. ปรับพฤติกรรมตามที่
    โรงเรียนกำ�หนด/หยุดเรียน
5. พ้นสภาพการเป็นนักเรียน

รหัส

ประเภทความผิด

คะแนน

26 กลั่นแกล้งรังแก บังคับ ขู่เข็ญ หรือการกระทำ�อื่นใด
ทั้งวาจาหรือการกระทำ�ต่อผู้อื่น

20

27 แสดงกิริยาไม่สุภาพ / ก้าวร้าว ไม่เหมาะสมต่อ
บุคคลอื่น
28 มีส่วนร่วมกับการกระทำ�ผิดทุกกรณี
(เท่ากับผู้ทำ�ผิด)
29 กล่าววาจาไม่สุภาพ/หยาบคาย/โกหก/ให้การอัน
เป็นเท็จ/ไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการ
สอบสวน

20
ขั้นต่ำ�
10
20

การพิจารณาและ
วิธีการปฏิบัติ
1. ตักเตือน
2. เชิญผปู้ กครองมาพบ
3. ทัณฑ์บน
4. ปรับพฤติกรรมตาม
   ที่โรงเรียนกำ�หนดหรือ
   หยุดเรียน 3 - 5 วัน
1. ตักเตือน
2. เชิญผปู้ กครองมาพบ
3. ทัณฑ์บน
4. ปรับพฤติกรรมตามที่
    โรงเรียนกำ�หนด

ด้านที่ 4 การจราจร
30 ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรียน
ท่อส่งเสียงดัง สร้างความรำ�คาญในโรงเรียน
31 ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรียน
โดยไม่ได้รับอนุญาต
32 ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรในโรงเรียน

10
10

1. ตักเตือนและล็อคล้อรถ
2. เชิญผู้ปกครองมาพบ
3. ทัณฑ์บน

10

ด้านที่ 5 การดูแลรักษาความสะอาด
33 ทิ้งขยะสร้างความสกปรก ไม่ทำ�ความสะอาด
บริเวณ ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน
34 ขีดเขียนข้อความใดๆ ในห้องน้ำ�หรือฝาผนัง โต๊ะ
เก้าอี้ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นสาธารณสมบัติ
โดยไม่ได้รับอนุญาต
35 ขีดเขียนข้อความใดๆ ลงบนเสื้อและกางเกงของ
ตนเองหรือของผู้อื่น

64

5
10
10

1. ตักเตือน
2. แจ้งผู้ปกครอง
3. ปรับพฤติกรรมตามที่
   โรงเรียนกำ�หนด

รหัส

ประเภทความผิด

คะแนน

การพิจารณาและ
วิธีการปฏิบัติ

ด้านที่ 6 เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
36
37
38
39

พกพาอาวุธ มีด ปืน วัตถุระเบิด สนับมือ ประทัด
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา/กรีฑาสีไม่ถึง 80%
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมสำ�คัญที่โรงเรียนจัดขึ้น
โพสต์ภาพหรือข้อความไม่เหมาะสมในสื่อออนไลน์
อันนำ�มาซึ่งความเข้าใจผิดทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ของโรงเรียนหรือบุคคลอื่น
40 โรงเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบแต่ไม่มาพบตาม
กำ�หนด
41 มีสื่อลามกทุกชนิดไว้ในครอบครอง
42 ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดระหว่างเรียนและทำ�
กิจกรรม

50
20
20
30
20
20
20

1. ตักเตือน
2. เชิญผปู้ กครองมาพบ
3. ทัณฑ์บน
4. ปรับพฤติกรรมตาม
   ที่โรงเรียนกำ�หนดหรือ
   หยุดเรียน 3 - 5 วัน

1. ตักเตือน
2. แจ้งผู้ปกครอง
3. ระยะเวลาการยึดเป็นไป
   ตามระเบียบ และให้
   ผู้ปกครองติดต่อขอรับ
   คืนเมื่อครบกำ�หนด

43 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ขออนุญาตหรือออก
10
ไปซื้อของที่ร้านค้านอกโรงเรียน
44 ทำ�ลายหรือไม่ช่วยกันรักษาสมบัติส่วนรวม (ถ้า
20
ระหว่างเรียนรับผิดชอบทั้งห้อง)
1. ตักเตือน
45 ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนเช่น ส่งเสียง
10
2. แจ้งผู้ปกครอง
ดังรบกวนผู้อื่น ไม่ทำ�ความเคารพเชื่อฟังครู
46 นำ�อาหาร/ขนม/เครื่องดื่มขึ้นบนอาคารเรียนหัก
ขั้นต่ำ� 5
คะแนนเท่ากับมูลค่าราคาของสินค้า
หมายเหตุ
1. ความผิดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของครูและลงโทษตัดคะแนนตาม
   ความเหมาะสม หรือเปรียบเทียบความผิดใน 6 ด้าน
2. นอกจากนี้หัวหน้าฝ่ายปกครองมีอำ�นาจพิจารณากำ�หนดโทษอย่างอื่นนอกเหนือจาก
   ที่กำ�หนดวิธีการปฏิบัติลงโทษตามหมวดที่ 3 ได้เท่าที่จำ�เป็นและเหมาะสมกับลักษณะการ
   กระทำ�ความผิดของนักเรียน
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ผลของการตััดคะแนนความประพฤติิ
1.

2.

3.

4.

5.

นัักเรีียนที่่�ถููกตััดคะแนนพฤติิกรรม รวมถึึง 20 คะแนน ให้้เชิิญผู้้�ปกครองมาพบครูู
หััวหน้้าระดัับชั้้�น และครููประจำำ�ชั้้�น เพื่่�อดำำ�เนิินการ
1.1 เพื่่�อรัับทราบผลการตััดคะแนนพฤติิกรรม
1.2 ให้้มีกี ารปรัับพฤติิกรรมโดยการบำำ�เพ็็ญสาธารณประโยชน์์ตามที่่โ� รงเรีียนกำำ�หนด
1.3 ให้้บัันทึึกความดีีเพื่�อ่ ไถ่่ถอนคะแนนทุุกครั้้�ง
นัักเรีียนที่่�ถููกตััดคะแนนพฤติิกรรม รวมถึึง 21 – 30 คะแนน ให้้เชิิญผู้้�ปกครองมา
พบครููหััวหน้้าระดัับชั้้�น หััวหน้้าแผนกปกครอง และครููประจำำ�ชั้้�น เพื่่�อดำำ�เนิินการ
2.1 เพื่่�อรัับทราบผลการตััดคะแนนพฤติิกรรม
2.2 ให้้มีกี ารปรัับพฤติิกรรมโดยการบำำ�เพ็็ญสาธารณประโยชน์์ตามที่่โ� รงเรีียนกำำ�หนด
2.3 ให้้บัันทึึกความดีีเพื่�อ่ ไถ่่ถอนคะแนนทุุกครั้้�ง
นัักเรีียนที่่�ถููกตััดคะแนนพฤติิกรรม รวมถึึง 31 – 50 คะแนน ให้้เชิิญผู้้�ปกครองมา
พบครููหััวหน้้าระดัับชั้้�น หััวหน้้าฝ่่ายปกครองเพื่่�อดำ�ำ เนิินการ
3.1 เพื่่�อรัับทราบผลการตััดคะแนนพฤติิกรรม
3.2 ให้้มีกี ารปรัับพฤติิกรรมโดยการบำำ�เพ็็ญสาธารณประโยชน์์ตามที่่โ� รงเรีียนกำำ�หนด
3.3 ให้้บัันทึึกความดีีเพื่�อ่ ไถ่่ถอนคะแนนทุุกครั้้�ง
นัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนต้้น ที่่�ถููกตััดคะแนนพฤติิกรรม รวมถึึง 60 คะแนน
ให้้เชิิญผู้้�ปกครองมาพบผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชาหรืือผู้้�ได้้รัับมอบ
อำำ�นาจ ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
4.1 เพื่่�อรัับทราบผลการตััดคะแนนพฤติิกรรม
4.2 ไม่่มีีสิทธิ์์�
ิ สมััครเรีียนต่่อในมััธยมศึึกษาตอนปลายของโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา
4.3 ให้้มีกี ารปรัับพฤติิกรรม โดยการเข้้าอบรมพััฒนาคุุณภาพชีีวิตต
ิ ามที่่�โรงเรีียน
กำำ�หนดตลอดจนมีีการทำำ�ความดีีเพื่่�อไถ่่ถอนคะแนนทุุกครั้้�ง
นัักเรีียนระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนปลายที่่�ถููกตััดคะแนนพฤติิกรรม รวมถึึง 60 คะแนน
ให้้เชิิญผู้้�ปกครองมาพบผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชาหรืือผู้้�ได้้รัับมอบ
อำำ�นาจ ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
5.1 เพื่่�อรัับทราบผลการตััดคะแนนพฤติิกรรม
5.2 ทางโรงเรีียนจะพิิจารณาไม่่ออกใบรัับรองความประพฤติิให้้กัับนัักเรีียน
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5.3 ให้้มีกี ารปรัับพฤติิกรรม โดยการเข้้าอบรมพััฒนาคุุณภาพชีีวิต ต
ิ ามที่่�โรงเรีียน
กำำ�หนด ตลอดจนมีีการทำำ�ความดีีเพื่่�อไถ่่ถอนคะแนนทุุกครั้้�ง
5.4 หากเป็็นนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ตััดสิิทธิ์์�การเข้้าร่่วมพิิธีีรัับวุุฒิิบััตร
สำำ�เร็็จการศึึกษา
6. นัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนปลายที่่ถูู� กหัักคะแนนความประพฤติิรวมถึึง 100 คะแนน
6.1 ให้้เชิิญผู้้�ปกครองมาพบผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชาหรืือผู้้�ได้้รัับ
มอบอำำ�นาจ เพื่อรั
่� บท
ั ราบผลการหัักคะแนนความประพฤติิ คืนื นัักเรีียนกลัับ
สู่่�อ้้อมอกผู้้�ปกครอง
6.2 การปรัับพฤติิกรรมโดยเปลี่่�ยนสภาพแวดล้้อมทางการศึึกษาเพื่อ่� ให้้ผู้้�ปกครอง
ได้้ดููแลนัักเรีียนอย่่างใกล้้ชิด 
ิ (ย้้ายสถานศึึกษาเพื่อปรั
่� บั สภาพแวดล้้อมใหม่่)
7. การปรับพฤติกรรมโดยการบำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์และคืนคะแนน
เพื่่�อเป็็นแนวทางปฏิิบััติิให้้เกิิดความประพฤติิดีี และได้้คะแนนคืืนครึ่่�งหนึ่่�ง
โรงเรีียนจึึงได้้กำำ�หนดกิิจกรรมควบคุุมการปรัับพฤติิกรรม ดัังนี้้� ให้้นักั เรีียนทำำ�รายงาน
ในหััวข้้อที่่�ตนกระทำำ�ความผิิด สรุุปเป็็นข้้อคิด 
ิ โดยการถ่่ายภาพการทำำ�กิิจกรรมโดย
มีีคุุณครููประจำำ�ชั้้�น ครููคู่่�ชั้้�นของนัักเรีียนที่่�กระทำำ�ผิิด ครููแนะแนวระดัับชั้้�น หััวหน้้า
ระดัับชั้้�น เป็็นผู้้�สรุุปรายงานผลต่่อโรงเรีียน
การปรับพฤติกรรมดังนี้
7.1 กิิ จ กรรมบำำ� เพ็็ ญ ประโยชน์์ ด้้ ว ยการ
ทำำ�ความสะอาดสถานที่่�ต่า่ งๆ จำำ�นวน 5
ชั่่�วโมง (ได้้คืืน 5 คะแนน)
7.1.1 ทางเดินเท้าหน้าโรงเรียน
7.1.2 อาคารศักดา กิจเจริญ
7.1.3 อาคารเรียนยอห์น แมรี่
7.1.4 แนวถนนกำ�แพง 77 จังหวัด
7.1.5 ค่ายลูกเสือลูโดวิโก
7.1.6 ตามบริเวณที่ได้รับมอบหมาย
7.2 กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์เกี่ยวกับด้านบริการ จำ�นวน 5 ชั่วโมง (ได้คืน 5
คะแนน)
7.2.1 ทำ�หน้าที่ดูแลจราจร
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7.2.2 ช่วยงานห้องกิจการนักเรียน หรือช่วยครูทำ�งาน ฯลฯ
7.2.3 ช่วยดูแลน้องข้ามถนน/เข้าอาคารเรียน
7.2.4 ทำ�หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.3 กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์เกี่ยวกับด้านการเกษตร จำ�นวน 10 ชั่วโมง (ได้คืน
10 คะแนน)
7.3.1 ปลูกต้นไม้
7.3.2 รดน้ำ�ต้นไม้
7.3.3 ถางหญ้ากำ�จัดวัชพืช
7.3.4 ช่วยเก็บกิ่งไม้ที่ถูกตัด
7.3.5 เก็บหญ้าที่ถูกตัด
7.3.6 ช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ฯลฯ
7.4 กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์เกี่่�ยวกัับด้้านวิิชาการ จำำ�นวน 15 ชั่่�วโมง (ได้้คืืน
15 คะแนน)
7.4.1 จัดทำ�บอร์ด
7.4.2 ทำ�รายงาน
7.4.3 ทำ�สรุปบทเรียน
7.4.4 ท่องคำ�ศัพท์
7.4.5 คัดลายมือ
7.4.6 ช่วยครูทำ�งานตามที่ได้รับมอบหมาย
7.5 กิิจกรรมพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต จำำ�นวน 20 ชั่่�วโมง (ได้้คืืน 20 คะแนน)
7.5.1 การเข้้าค่่ายคุุณธรรม 5 – 7 วััน
7.5.2 การเข้้าวััดถือศี
ื ีล 5 – 7 วััน
7.5.3 การเข้้าค่่ายทหาร 5 – 7 วััน
7.5.4 การออกค่่ายอาสาพััฒนา 10 วััน ฯลฯ
8. ในกรณีีนัักเรีียนที่่�เป็็นนัักเรีียนประจำำ�ให้้ครููผู้้�ดููแลตึึกหรืือหอพัักเป็็นผู้้�รัับทราบเพื่่�อ
ดำำ�เนิินการแทนผู้้�ปกครองในส่่วนของผู้้�ปกครองที่่�ไม่่สามารถเดิินทางมาพบได้้
9. กรณีีที่่�ไม่่สามารถคืืนคะแนน เนื่่�องจากนัักเรีียนได้้ประพฤติิผิิดระเบีียบโรงเรีียน
อััสสััมชััญศรีีราชาว่่าด้้วยเรื่่อ� งวิินัยั และพฤติิกรรมนัักเรีียน หมวดที่่� 2 ลัักษณะความ
ผิิด ประเภทความผิิดสถานหนััก ร้้ายแรง
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หมวดที่่� 4
การยกย่่องเชิิดชููเกีียรติินัักเรีียนผู้้�มีีความประพฤติิดีี
เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมและพััฒนาให้้นัักเรีียนมีีคุุณภาพ  โรงเรีียนกำำ�หนดวางระเบีียบ
ว่่าด้้วยการยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิผู้้�ประพฤติิดีี เป็็นแบบอย่่างในการทำำ�ความดีีแก่่นัักเรีียนดัังนี้้�
1. เมื่่�อพบนัักเรีียนกระทำำ�ความดีีให้้ครููหรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้อง รวบรวมประวััติิผลงาน เสนอ
ต่่อหััวหน้้าระดัับชั้้�นประจำำ�ตึึก
2. เมื่่�อหัวั หน้้าระดัับชั้้น� ได้้รับั รายงานความดีีของนัักเรีียน ให้้จำำ�แนกข้้อมููลนัักเรีียนและ
ประเมิินผลพฤติิกรรมดีีในด้้านต่่าง ๆ ต่่อไปนี้้�
2.1 เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนอย่างสม่ำ�เสมอ
2.2 มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีคุณธรรม ยุติธรรม
2.3 คิดดี ทำ�ดี
2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริต
2.5 มีความรับผิดชอบ
2.6 รู้จักพึ่งและพัฒนาตนเอง
2.7 บำ�เพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
2.8 ประหยัดอดออม นิยมไทย
2.9 มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ� ผู้ตามที่ดี
2.10 สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง โรงเรียน สังคมและประเทศชาติ
3. หััวหน้้าระดัับชั้้�นบัันทึึกผลเพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการฝ่่ายปกครองรัับทราบและ
ร่่วมกัันพิิจารณา
4. คณะกรรมการฝ่่ายปกครองรวบรวมผลผู้้�ประกอบคุุณงามความดีี เพื่่�อพิิจารณา
ประกาศเกีียรติิคุุณ
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หมวดที่่� 5
การแต่่งกายและทรงผม
ระเบีียบว่่าด้้วยการแต่่งกายของนัักเรีียนหญิิง
1. ระดัับชั้้�นปฐมวััย
1.1 เสื้้�อแขนสั้้�นสีีขาว ปกบััวกลม ความกว้้างของปกประมาณ 2 นิ้้�ว ผ่่าหน้้าติิดกระดุุม
สีีขาว 3 เม็็ด เหนืืออกด้้านขวาปัักอัักษรย่่อ อสช ขนาด 0.5 นิ้้�ว และ เลขประจำำ�
ตััวขนาดตััวอัักษร 1 เซนติิเมตร ด้้วยไหมสีีแดง เหนืืออกด้้านซ้้ายมีีกระเป๋๋าสีีขาว
ขนาดกว้้างตั้้�งแต่่ 8-12 ซม. ปัักตราสััญลัักษณ์์โรงเรีียน อสช ด้้วยไหมสีีแดง และ
มีีวงกลมล้้อมรอบ ปัักด้้วยไหมสีีน้ำำ��เงิิน ด้้านบนเหนืือกระเป๋๋าปัักชื่่�อ  นามสกุุล
ของนัักเรีียน
1.2 กระโปรง สีีน้ำ��ำ เงิิน (ตามสีีที่่โ� รงเรีียนกำำ�หนด) จีีบรอบตััว ความกว้้างของจีีบ 1 นิ้้�วครึ่่�ง
รวมทั้้�งหมด 18 จีีบ  (ด้้านหน้้า 9 จีีบ  ด้้านหลััง 9 จีีบ) ด้้านขวามีีกระเป๋๋าเจาะ
และด้้านข้้างของกระโปรงทั้้�งด้้านหน้้าและด้้านหลััง มีีอินิ ทรธนููเย็็บติดิ เป็็นขอบ
ของกระโปรง ความกว้้าง 1 นิ้้�วครึ่่�ง ความยาว 7 นิ้้�ว ปลายทั้้�งสองข้้างตััดเป็็นทรง
สามเหลี่่�ยม ติิดกระดุุมสีีขาวที่่�ปลายทั้้�ง 2 ข้้าง
1.3 รองเท้้าหนัังหุ้้�มส้้น ติิดกระดุุมแปะ ไม่่ใช้้ชนิดผูู
ิ กเชืือก หััวรองเท้้าไม่่แหลม ถุุงเท้้า
ให้้เป็็นไปตามแบบของโรงเรีียน
2. ระดัับชั้้�นประถมศึึกษา
2.1 เสื้้�อแขนสั้้�นสีีขาว ปกบััวกลม ความกว้้างของปกประมาณ 2 นิ้้�ว ผ่่าหน้้าติิดกระดุุม
สีีขาว เอวจั๊๊�มพ์์มีีขอบกว้้างประมาณ 2 นิ้้�ว ด้้านหน้้าของขอบเอวติิดกระดุุมสีีขาว
2 เม็็ด เหนืือขอบเอวมีีจีีบปล่่อยด้้านซ้้าย 3 จีีบ และด้้านขวา 3 จีีบทั้้�งด้้านหน้้า
และด้้านหลััง เหนืืออกด้้านขวามืือปัักอัักษรย่่อ อสช ขนาด  0.5 นิ้้�ว และเลข
ประจำำ�ตััวขนาดตััวอัักษร 1 เซนติิเมตร ด้้วยไหมสีีแดง ตรงกลางปกเสื้้�อมีีโบว์์ไขว้้
สีีเดีียวกัับกระโปรง ตรงจุุดไขว้้ติิดกระดุุมสีีขาว ด้้านซ้้ายมืือมีีกระเป๋๋าเสื้้�อขนาด
กว้้างตั้้�งแต่่ 8-12 ซม.
2.2 กระโปรงสีีน้ำำ��เงิิน (ตามสีีที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด) จีีบรอบตััว ความกว้้างของจีีบ
ประมาณ 1 นิ้้�วครึ่่�ง ด้้านหน้้า 8 จีีบ ด้้านหลััง 8 จีีบ ด้้านขวามีีกระเป๋๋าเจาะ ขอบ
กระโปรงกว้้าง 1 นิ้้�ว ความยาวคลุุมเข่่า
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2.3 รองเท้้าหนัังหุ้้�มส้้น ติิดกระดุุมแปะ ไม่่ใช้้ชนิดผูู
ิ กเชืือก หััวรองเท้้าไม่่แหลม ถุุงเท้้า
ให้้เป็็นไปตามแบบของโรงเรีียน
3. ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
3.1 เสื้้�อแขนยาวสีีขาว ปกบััวแหลม ความกว้้างของปกประมาณ  2 นิ้้�ว ผ่่าหน้้าติิด
กระดุุมสีีขาว เอวจั๊๊�มพ์์มีขอบ
ี กว้้างประมาณ 2 นิ้้�ว เหนืือขอบเอวมีีจีีบปล่่อยด้้าน
ซ้้าย 3 จีีบและด้้านขวา 3 จีีบ ทั้้�งด้้านหน้้าและด้้านหลััง ปลายแขนยาวแบบเชิ๊๊�ต 
ติิดกระดุุมปลายแขนสองเม็็ด ด้้านซ้้ายมืือเหนืืออกปัักอัักษรย่่อ อสช ขนาด 0.5
นิ้้�ว และเลขประจำำ�ตััวขนาดตััวอัักษร 1 เซนติิเมตร ด้้วยไหมสีีแดง
3.2 กระโปรงสีีน้ำำ��เงิิน (ตามสีีที่่โ� รงเรีียนกำำ�หนด) แบบทวิิสต์์ มีจีี บี กระโปรงสองจีีบ ทั้้ง�
ด้้านหน้้าและด้้านหลััง ปลายบานเล็็กน้้อย ติิดซิปิ ด้้านซ้้ายมืือ ขอบกระโปรงกว้้าง
3 เซนติิเมตร ความยาวคลุุมเข่่า
3.3 รองเท้้าหนัังหุ้้�มส้้น ติิดกระดุุมแปะ ไม่่ใช้้ชนิดผูู
ิ กเชืือก หััวรองเท้้าไม่่แหลม ถุุงเท้้า
ให้้เป็็นไปตามแบบของโรงเรีียน
4. ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย
4.1 เสื้้�อแขนยาว สีีขาวผ้้าโทเร ปกเชิ้้�ต ผ่่าอกตลอด ปลายปกกว้้าง 6.5 ซม. กระดุุม
สีีขาวกลม ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 1 ซม. แขนยาวเบิ้้�ล ความกว้้างของแขนเสื้้�อ
ที่่�เบิ้้�ล 5 ซม. มีีกระเป๋๋าเสื้้�อ ความกว้้าง 11 ซม. ยาว 12 ซม. ที่่�หน้้าอกด้้านซ้้าย
โดยห่่างจากไหล่่ประมาณ 18 ซม. ด้้านขวาปัักอัักษร อสช พร้้อมเลขประจำำ�ตััว
บนเนื้้�อผ้้า ตามแบบที่่�โรงเรีียนกำำ�หนดเท่่านั้้�น ผููกเนคไทของโรงเรีียน พร้้อมติิด
เข็็มสััญลัักษณ์์ของมููลนิิธิิคณะเซนต์์คาเบรีียลแห่่งประเทศไทย
4.2 กระโปรงสีีน้ำำ��เงิิน ผ้้าโทเร ตััดแบบทวิิสต์์ 3 จีีบ ตีีเกล็็ดจากเอวลึึกลงมา 16 ซม.
ห้้ามใส่่เอวต่ำำ�� ความลึึกของจีีบ 15 ซม. ความยาวจากเอวถึึงปิิดหัวั เข่่า ติิดซิปิ ด้้าน
ซ้้ายของกระโปรง ติิดหููเข็็มขััดด้้านหน้้า 2 แห่่ง ด้้านหลััง 1 แห่่ง ความยาวหูู
เข็็มขััด  4 ซม. กว้้าง 1 ซม. คาดเข็็มขััดหนัังสีีน้ำำ��ตาลดำำ�  และใช้้หััวเข็็มขััดตรา
สััญลัักษณ์์ของโรงเรีียน
4.3 รองเท้้า ใช้้รองเท้้าหนัังขััดเงาหุ้้�มส้้นสีีดำำ� ติิดกระดุุมแปะ ไม่่ใช้้ชนิิดผููกเชืือก
หััวรองเท้้าต้้องไม่่แหลม ถุุงเท้้าให้้เป็็นไปตามแบบของโรงเรีียน
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ระเบีียบว่่าด้้วยการแต่่งกายของนัักเรีียนชาย
1. ระดัับปฐมวััย
1.1 เสื้้�อฮาวาย ผ้้าโทเร สีีขาวเกลี้้�ยง ไม่่บางเกิินควร ด้้านข้้างจัับจีีบคาดตามแนวนอน
ที่่�เอวทั้้�ง 2 ข้้าง (เอวจั๊๊�มพ์์) กระดุุม 4 เม็็ด มีีกระเป๋๋าติิดแนวอกข้้างซ้้าย 1 กระเป๋๋า
ขนาดกว้้างตั้้�งแต่่ 8-12 ซม. ที่่�กระเป๋๋าปัักอัักษรย่่อของโรงเรีียนด้้วยไหมสีีแดง ล้้อม
รอบด้้วยวงกลมสีีน้ำำ��เงิิน
1.2 กางเกงขาสั้้น� สีีน้ำ��ำ เงิิน ขอบเอวใส่่ยางยืืด มีกี ระเป๋๋าตามแนวด้้านข้้างตะเข็็บด้้านละ 1
กระเป๋๋า ไม่่มีีกระเป๋๋าหลััง (ความยาวของกางเกงวััดจากสะดืือถึงึ กึ่่ง� กลางหััวเข่่า)
1.3 รองเท้้าหนััง หุ้้�มส้้นไม่่มีีลวดลาย หััวรองเท้้าไม่่แหลม ถุุงเท้้าให้้เป็็นไปตามแบบ
ของโรงเรีียน
2. ระดัับประถมศึึกษา - มััธยมศึึกษา
2.1 เสื้้�อเชิ้้�ตแขนสั้้�น คอตั้้�งใช้้ผ้้าโทเร สีีขาวเกลี้้�ยง ไม่่บางหรืือหนาเกิินไป ไม่่ใช้้ผ้้ามััน
ผ้้าด้้ายดิิบ ผ้า้ ฝ้้ายหรืือผ้า้ เนื้้อห
� ยาบ ผ่่าอกตลอด มีีสาบนอก ขนาดกว้้าง 2.5 - 3 ซม.
ใช้้กระดุุมสีีขาวกลม ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 1 ซม. แขนสั้้�นเหนืือข้้อศอก 3 ซม.
ความกว้้างของแขนเสื้้�อพอเหมาะกัับรอบแขนของนัักเรีียนไหล่่ไม่่ตก มีีกระเป๋๋าติิด
แนวอกข้้างซ้้าย 1 กระเป๋๋า ขนาดกว้้างตั้้�งแต่่ 8-12 ซม. ปัักอัักษร อสช พร้้อมเลข
ประจำำ�ตััวบนเนื้้�อผ้้าด้้านขวาระดัับแนวอกด้้วยไหมสีีแดงเข้้มตามแบบที่่�โรงเรีียน
กำำ�ห นดเท่่านั้้� น  นัั ก เรีี ย นระดัั บชั้้� น มัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนปลายต้้ อ งมีี เ ข็็ ม กลัั ดต รา
สััญลัักษณ์์มููลนิิธิิคณะเซนต์์คาเบรีียลฯ กลััดไว้้มุุมบนขวาของกระเป๋๋าเสื้้�อ
2.2 กางเกงขาสั้้น�  ผ้้าสีีน้ำ��ำ เงิินใช้้ผ้า้ เนื้้อ� เกลี้้ย� ง ผิิวไม่่มัันหรืือด้้าน ไม่่บางหรืือหนาเกิินไป 
ไม่่ใช้้ผ้้ายีีนส์์ ผ้้าเวสปอยท์์ หรือผ้
ื ้าเนื้้�อหยาบ ความยาวของกางเกงวััดจากสะดืือ
ถึึงกึ่่ง� กลางหััวเข่่า ความกว้้างของขากางเกงเมื่่อยื
� นื ห่่างจากขา 4-6 ซม. ปลายพัับ 
ชายเข้้าข้้างใน กว้้าง 5 ซม. ผ่่าตรงส่่วนหน้้าโดยวิิธีติี ดซิ
ิ ป มี
ิ จีี บี ด้้านข้้างๆ ละ 2 จีีบ 
มีีกระเป๋๋าที่่ต� ะเข็็บด้้านข้้างด้้านละ 1 กระเป๋๋า ไม่่มีีกระเป๋๋าหลััง หููกางเกง กว้้าง 1 ซม.
2.3 เข็็มขััดหนัังสีีน้ำำ��ตาลดำำ� ใช้้หััวเข็็มขััดตราสััญลัักษณ์์ของโรงเรีียน
2.4 กางเกงพลศึึกษา ตามแบบของโรงเรีียน ขายาวถึึงตาตุ่่ม� รองเท้้าพละศึึกษา สีีขาว
ไม่่มีีลวดลาย
2.5 รองเท้้ าหนัั งขัั ดเงาหุ้้�มส้้ นสีีดำำ� ชนิิ ดผููกเชืือก แถวละ 4-5 รูู  ไม่่มีี ลวดลาย
หััวรองเท้้าไม่่แหลม พื้้�นและส้้นรองเท้้าสีีดำำ�
2.6 ถุุงเท้้าให้้เป็็นไปตามแบบของโรงเรีียน
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เครื่่�องแบบอื่่�นและอุุปกรณ์์ของนัักเรีียน
1.
2.

3.
4.

5.
6.

เครื่่�องแบบพลศึึกษาและชุุดกิิจกรรม ทุุกระดัับชั้้�นใช้้ตามที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด
เครื่่�องแบบลููกเสืือ นักั เรีียนชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 1 ถึึงชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ทุุกคน
ต้้องเรีียนวิิชาลููกเสืือ และนัักเรีียนชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนปลายที่่�ไม่่ได้้เรีียนวิิชารัักษา
ดิินแดนต้้องเรีียนและแต่่งเครื่่�องแบบลููกเสืือวิิสามััญตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการ
กำำ�หนด ซึ่่�งขนาดของเสื้้�อกางเกงและกระโปรง รวมถึึงสีีของผ้้าให้้เป็็นไปตามที่่�
โรงเรีียนกำำ�หนด นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1-3 ใช้้เครื่่�องแบบลููกเสืือสำำ�รอง
เครื่่�องแบบนัักศึึกษาวิิชาทหาร(นศท.)ให้้ใช้้ตามแบบของศููนย์์ฝึกึ นัักศึึกษาวิิชาทหาร
การแต่่งกายของนัักเรีียนในพิิธีีรัับวุุฒิิบััตรการจบหลัักสููตร   เพื่่�อให้้นัักเรีียนเกิิด
ความภาคภููมิิใจและมีีกำำ�ลังั ใจในการที่่�จะศึึกษาต่่อในระดัับสููงขึ้้น� ไป จึึงกำำ�หนดให้้
มีีพิิธีีมอบวุุฒิิบััตรให้้แก่่นัักเรีียนที่่�จบหลัักสููตร โดยนัักเรีียนที่่�เข้้ารัับวุุฒิิบััตรต้้อง
แต่่งกายตามแบบชุุดที่่�ทางโรงเรีียนกำำ�หนด
กระเป๋๋าหนัังสืือเรีียน ให้้เป็็นไปตามรููปแบบที่่�โรงเรีียนกำำ�หนดหรืือตามประกาศ
ของฝ่่ายกิิจการนัักเรีียน
เข็็มตราสััญลัักษณ์์หรือื เข็็มวิิทยฐานะ ให้้ประดัับสำ�หรั
ำ บนั
ั กั เรีียนมััธยมศึึกษา ตอนปลาย
ในตำำ�แหน่่งที่่กำ� �ห
ำ นดโดยฝ่่ายกิิจการนัักเรีียน ซึ่่ง� จะมีีพิธีิ ปี ระดัับเข็็มอย่่างเป็็นทางการ
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ระเบีียบว่่าด้้วยทรงผมนัักเรีียน
1.	นัักเรีียนชาย
นัักเรีียนทุุกระดัับชั้้�นต้้องตััดผมรองทรงสููง ด้้านข้้างและด้้านหลัังขาวเกรีียน ด้้าน
หน้้ายาวไม่่เกิินกึ่่�งกลางหน้้าผาก ด้้านบนยาวไม่่เกิิน 5 เซนติิเมตรไม่่กัันจอนกัันหน้้าผาก
ไม่่ย้้อมหรืือฉีดสี
ี ี ไม่่ใส่่น้ำำ��มััน เยล หรืือฉีีดสเปรย์์ หรืือดััดแปลงให้้เป็็นทรงอื่่�นตามสมััยนิิยม
ต้้องโกนหนวดเคราให้้เรีียบร้้อย
2. 	นัักเรีียนหญิิง
นัักเรีียนหญิิงชั้้�นอนุุบาล 1 - 3 และนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1 - 6
2.1 ผมสั้้�น ตััดตรง ปลายผมไม่่ยาวเกิินปกเสื้้�อ
2.2 ผมยาวให้้ถักั เปีีย 2 ข้้าง ปล่่อยปลายผมยาว 3 นิ้้ว�  รััดด้้วยยางสีีดำ� 
ำ และผููกริิบบิ้้น�
ขนาด 1.5 ซม. (สีีตามโรงเรีียนกำำ�หนด) ผมด้้านหน้้าติิดกิ๊๊�บสีีดำำ�  ไม่่ไว้้ผม
หน้้าม้้า ห้้ามซอยผม
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
นัักเรีียนทุุกคนต้้องไว้้ผมยาว ให้้ถักั เปีียสองข้้าง ปล่่อยปลายผมยาว 3 นิ้้�ว รััดด้้วย
หนัังยางสีีดำำ� ผููกริิบบิ้้�นขนาด 2 ซม. สีีน้ำำ��เงิิน ลาย ACS  ผมด้้านหน้้าติิดกิ๊๊�บสีดำี ำ� ไม่่ไว้้ผม
หน้้าม้้า ห้้ามซอยผม ดััดผม กััดสีีผม ย้้อมผม สไลซ์์์�ผม และห้้ามใช้้สเปรย์์ ยกผมด้้านหน้้าสููง
ไม่่ใช้้ที่่�คาดผม หวีีสับ หรื
ั ือเครื่่�องประดัับอื่่�นๆ
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
นักเรียนทุกคนต้องไว้ผมยาว รวบผมไว้ด้านหลัง รัดด้วยหนังยางสีดำ�  ผูกริบบิ้น
ขนาด 2 ซม. สีขาวลาย ACS  ผมด้านหน้าติดกิ๊บสีดำ� ไม่ไว้ผมหน้าม้า ห้ามซอยผม ดัดผม
กัดสีผม ย้อมผม สไลซ์ผม และห้ามใช้สเปรย์ ยกผมด้านหน้าสูง ไม่ใช้ที่คาดผม หวีสับ หรือ
เครื่องประดับอื่นๆ
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หมวดที่่� 6
ระเบีียบว่่าด้้วยการมาเรีียน การขาดเรีียน และการเข้้าร่่วมกิิจกรรม
1. การมาเรีียน
นัักเรีียนทุุกคนจะต้้องมาถึึงบริิเวณตึึกเรีียน
หรืือจุดที่่
ุ กำ� �ห
ำ นดให้้เข้้าแถวก่่อนเวลา 07.50 น.
การมาโรงเรีียนไม่่ทัันสััญญาณเคารพธงชาติิ
ถืือว่่ามาสาย ต้้องเข้้าแถว พิิเศษเพื่่�อขอใบ
อนุุญาตเข้้าห้้องเรีียน ณ ห้้องกิิจการนัักเรีียน
นัักเรีียนที่่�มาสายบ่่อยครั้้�งและไม่่มีีเหตุุผลอััน
สมควร ทางโรงเรีียนจะพิิจารณาโทษเกี่่�ยว
กัับความประพฤติิ
2. การออกนอกบริิเวณโรงเรีียน
นัักเรีียนที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องกลัับบ้้าน หรืือมีีเหตุุจำำ�เป็็นต้้องออกนอกบริิเวณโรงเรีียน
ให้้ปฏิิบัติั ิดัังนี้้�
2.1 ผู้้�ปกครองตามทะเบีียนประวััติิต้อ้ งมารัับนัักเรีียนด้้วยตนเอง หรืือมีหนั
ี ังสืือมอบ
อำำ�นาจให้้ผู้้�รับั มอบอำำ�นาจมารัับแทน แสดงกัับผู้้�ช่่วยหััวหน้้าฝ่่ายปกครองระดัับชั้้น�
เพื่่�อพิิจารณาออกใบอนุุญาต  แล้้วนำำ�ไปแสดงกัับเจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััย
ก่่อนออกนอกบริิเวณโรงเรีียน
2.2 กรณีีที่่เ� ป็็นนัักเรีียนประจำำ�ในช่่วงเวลาเรีียนต้้องไปขออนุุญาตกัับฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ� 
ตามระเบีียบของฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ� แล้้วต้้องนำำ�ใบอนุุญาตมาแสดงกัับฝ่่ายปกครอง
3. การลากิิจหรืือลาป่่วย
นัักเรีียนที่่�มีคี วามจำำ�เป็็นต้้องหยุุดเรีียนในกรณีีที่่ป่� ว่ ยหรืือมีกิี จธุ
ิ รุ ะจำำ�เป็็นให้้ปฏิิบัติั  ดั
ิ งั นี้้�
3.1 ใช้้ใบลาเข้้าเรีียน (ปค.2) เป็็นแบบก็็อปปี้้�ในตััว ผู้้�ปกครองกรอกข้้อความในใบลา
ให้้ครบถ้้วน พร้้อมลงลายมืือชื่่�อกำำ�กัับในใบอนุุญาตเข้้าเรีียน แล้้วให้้นัักเรีียนนำำ�
ไปยื่่�นกัับหััวหน้้าฝ่่ายปกครองระดัับชั้้�นนั้้�นๆ สำำ�เนาใบแรกส่่งผู้้�ช่่วยหััวหน้้าฝ่่าย
ปกครองระดัับชั้้น�   ใบที่่�สองส่่งที่่�ครููประจำำ�ชั้้�น นัักเรีียนที่่�ลาป่่วยเกิิน 3 วััน ต้้องมีี
ใบรัับรองแพทย์์มาแสดง
3.2 หััวหน้้าระดัับชั้้�น จะพิิจารณาลงลายมืือชื่่�อในใบอนุุญาตเข้้าห้้องเรีียนแล้้วให้้
นัักเรีียนไปแสดงต่่อครููประจำำ�ชั้้�น เพื่่�อเข้้าห้้องเรีียน
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หมายเหตุุ นัักเรีียนที่่มี� คี วามจำำ�เป็็นต้้องหยุุดเรีียน ต้้องแจ้้งให้้ทางโรงเรีียนทราบล่่วงหน้้า
ถ้้านัักเรีียนขาดเรีียนติิดต่่อกััน 3 วััน และไม่่ได้้รัับการติิดต่่อจากผู้้�ปกครอง โรงเรีียนจะส่่ง
จดหมายลงทะเบีียน หรืือโทรศััพท์์สอบถามไปยัังผู้้�ปกครองเพื่่�อขอทราบสาเหตุุ ถ้้ายัังขาด
การติิดต่่อกัับทางโรงเรีียนอีีกถืือว่่าไม่่ให้้ความร่่วมมืือ จะพิิจารณาโทษตามระเบีียบของ
โรงเรีียนต่่อไป

การควบคุุม ดููแล และพััฒนาคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์
นัักเรีียนที่่�ไม่่ปฏิิบััติิตามระเบีียบของโรงเรีียน จะถููกพิิจารณาลงโทษตามระดัับ
ความรุุนแรงของการกระทำำ�ความผิิดไว้้ดัังกรณีีต่่อไปนี้้�
1. พฤติิกรรมไม่่พึึงประสงค์์ชนิิดไม่่ร้้ายแรง (ตามระบุุไว้้ในฝ่่ายปกครอง)
1.1 เมื่่อครููรั
� บท
ั ราบหรืือพบเห็็นนัักเรีียนกระทำำ�ความผิิด ให้้ว่่ากล่่าว ตัักเตืือนด้้วยวาจา
และบัันทึึกข้้อมููลเบื้้�องต้้นไว้้เป็็นหลัักฐานในสมุุดบัันทึึกความประพฤติิของครูู
ประจำำ�ชั้้�น
1.2 เมื่่�อว่่ากล่่าวตัักเตืือนแล้้วไม่่ปรัับปรุงุ แก้้ไขตนให้้ดีขึ้้ี น� ให้้รายงานหััวหน้้าระดัับชั้้น�
เพื่อตั
่� ดค
ั ะแนนความประพฤติิ แล้้วบัันทึึกพฤติิกรรมไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรพร้้อม
ทั้้�งให้้นัักเรีียนลงลายมืือชื่่�อในแบบบัันทึึกการกระทำำ� ความผิิด นัักเรีียนคนใดถููก
บัันทึึก 3 ครั้้�ง ให้้ออกหนัังสืือเตืือนด้้านพฤติิกรรม โดยมีีผู้้�ปกครอง และหััวหน้้า
ระดัับชั้้น� ลงลายมืือชื่่อ� ไว้้เป็็นหลัักฐาน
1.3 ถ้้านัักเรีียนที่่�ถููกบัันทึึกความบกพร่่องทางพฤติิกรรมแล้้ว ยัังไม่่แก้้ไขหรืือปรัับ
เปลี่่�ยนพฤติิกรรมให้้ดีีขึ้้�นอีีก หััวหน้้าระดัับชั้้�นจะประสานกัับงานแนะแนว และ
หััวหน้้าฝ่่ายปกครองเพื่่�อหาทางแก้้ไขพฤติิกรรมเป็็นรายบุุคคลต่่อไป
2. พฤติิกรรมไม่่พึึงประสงค์์ชนิิดร้้ายแรง (ตามระบุุไว้้ในฝ่่ายปกครอง)
2.1 กรณีีนัักเรีียนมีีความประพฤติิขััดต่่อระเบีียบที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด  ให้้ครููที่่�รัับทราบ
หรืือพบเห็็นรายงานต่่อหััวหน้้าระดัับชั้้�น เพื่่�อสอบสวนข้้อเท็็จจริิง และบัันทึึก
พฤติิกรรมไว้้เป็็นหลัักฐาน พร้้อมทั้้�งตััดคะแนนความประพฤติิตามกำำ�หนด หรืือ
ให้้บำำ�เพ็็ญสาธารณประโยชน์์พร้้อมทั้้�งให้้นัักเรีียนลงลายมืือในแบบบัันทึึกการ
กระทำำ�ความผิิดด้้วย
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2.2 นัักเรีียนที่่�มีีพฤติิกรรมไม่่พึึงประสงค์์ซ้ำำ��ซาก หััวหน้้าระดัับชั้้�นจะเสนอเอกสาร
ข้้อมููลที่่�บันั ทึึกให้้หัวั หน้้าฝ่่ายกิิจการนัักเรีียน เพื่่อพิ
� จิ ารณาและวิินิจฉั
ิ ยั พฤติิกรรม
ร่่วมกัับคณะกรรมการฝ่่ายกิิจการนัักเรีียน ฝ่่ายกิิจการนัักเรีียนเชิิญผู้้�ปกครองมา
พบเพื่่�อรัับทราบและรายงานพฤติิกรรมนัักเรีียน พร้้อมทั้้�งบทลงโทษเสนอต่่อผู้้�
อำำ�นวยการ เพื่่�อพิิจารณาสั่่�งการต่่อไป

บทลงโทษ สำำ�หรัับนัักเรีียนผู้้�ถููกตััดคะแนนความประพฤติิ
นัักเรีียนที่่ถูู� กพิิจารณาให้้ตัดค
ั ะแนนความประพฤติิ จะถููกพิิจารณาโทษ ดัังต่่อไปนี้้�
1. ถููกตััดคะแนนพฤติิกรรม 30 คะแนนขึ้้�นไป นัักเรีียนต้้องทำำ�หนัังสืือตัักเตืือน
พฤติิกรรม และรายงานความประพฤติิของนัักเรีียนให้้ผู้้�ปกครองรัับทราบ
2. ถููกตััดคะแนนพฤติิกรรม 40 คะแนนขึ้้�นไป นัักเรีียนต้้องทำำ�หนัังสืือสััญญา
ภาคทััณฑ์์ครั้้ง� ที่่� 1 และเข้้ารัับการอบรมคุุณธรรม จริิยธรรม สััปดาห์์ละ 100 นาทีี
รวม 4 สััปดาห์์ เชิิญผู้้�ปกครองพบหััวหน้้ากิิจการนัักเรีียนประจำำ�ตึึกเรีียนเพื่่�อ
ติิดตามและร่่วมมืือแก้้ไขปััญหาพฤติิกรรมของนัักเรีียนตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุไว้้ใน
หนัังสืือตัักเตืือนพฤติิกรรม
3. ถููกตััดคะแนนพฤติิกรรม 50 คะแนนขึ้้น� ไป นัักเรีียนต้้องทำำ�หนังั สืือภาคทััณฑ์์ ครั้้ง� ที่่� 2
ต้้ อ งบำำ� เพ็็ ญ ประโยชน์์ ต ามที่่� โ รงเรีี ย นมอบหมาย และเข้้ า ค่่ายเสริิ ม สร้้ า ง
คุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์
4. ถููกตััดคะแนนพฤติิกรรม 65 คะแนนขึ้้น� ไป นัักเรีียนต้้องทำำ�หนังั สืือสัญ
ั ญาทััณฑ์์บน
ต้้ อ งบำำ� เพ็็ ญ ประโยชน์์ ต ามที่่� โ รงเรีี ย นมอบหมาย และเข้้ า ค่่ายเสริิ ม สร้้ า ง
คุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์
5. ถููกตััดคะแนนพฤติิกรรม 70 -100 คะแนน นัักเรีียนต้้องทำำ�หนัังสืือสััญญา
ทััณฑ์์บนครั้้�งที่่� 2 ซึ่่�งนัักเรีียนและผู้้�ปกครองยิินยอมพร้้อมปฏิิบัติั ติ ามรายละเอีียด
ที่่�ปรากฏในหนัังสืือสัญ
ั ญาทััณฑ์์บนอย่่างเคร่่งครััด โดยไม่่มีีข้อ้ โต้้แย้้งใด ๆ บำำ�เพ็็ญ
ประโยชน์์ตามที่่�โรงเรีียนมอบหมายและเข้้าค่่ายเสริิมสร้้างคุุณลัักษณะอัันพึึง
ประสงค์์
นอกจากนี้้ ค
� ะแนนความประพฤติิของนัักเรีียนที่่ถูู� กบัันทึึกจะนำำ�มาประกอบการ
พิิจารณาโทษตามที่่�ระบุุไว้้เป็็นระยะเวลา 1 ปีีการศึึกษา
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ข้อปฏิบัติในการติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดเรียน
หน้าที่ของโรงเรียน
ขาดเรียนวันที่ 1
ครูประจำ�ชั้นติดตาม
ไม่มาเรียน

มาเรียน

นักเรียนรายงานตัวที่ครูประจำ�ชั้น

และเข้าเรียนตามปกติ

ครูประจำ�ชั้นแจ้งหัวหน้าระดับชั้น

ขาดเรียนวันที่ 2

หัวหน้าระดับชั้นติดตาม
ไม่มาเรียน

หน้าที่ของนักเรียน

นักเรียนรายงานตัว
ที่หัวหน้าระดับชั้น

มาเรียน

หัวหน้าระดับชั้นแจ้งฝ่ายปกครอง

ขาดเรียนวันที่ 3
ฝ่ายปกครองติดตาม

นักเรียนรายงานตัว
ที่ฝ่ายปกครอง

มาเรียน

ไม่มาเรียน

ขาดเรียนวันที่ 4

มาเรียน

ฝ่ายปกครอง ส่งจดหมายติดตาม
การขาดเรียนส่งถึงผู้ปกครอง
ไม่มาเรียน

มาเรียน

7 วันหลังออกจดหมาย
ไม่มาเรียน
ฝ่ายปกครอง ทำ�จดหมายถึง
ผูอ้ �ำ นวยการขออนุมตั จิ �ำ หน่ายนักเรียน อนุมัติ
ให้เรียบร้อยภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันเริ่มหยุดเรียนวันแรก

ฝ่ายปกครอง แจ้งให้
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ การเงิน รับทราบ
และดำ�เนินการตามความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานต่อไป

หมายเหตุ ครูประจำ�ชน้ั จะเป็นผูต้ ดต
ิ ามนักเรียนที่ขาดเรียน โดยจะประสานกับผูป้ กครองทันที
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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
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ฝ่่ายกิิจกรรม
ฝ่่ายกิิจกรรม โรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา มีีการบริิหารจััดการอย่่างเป็็นระบบ 
ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายของโรงเรีียน ด้้านการจััดกิจิ กรรมทั้้�งภายในและภายนอก เพื่อพั
่� ฒ
ั นา
บุุคลากรและนัักเรีียนให้้เป็็นบุุคคลทั้้�งครบ  ได้้แก่่ ร่่างกาย สติิปััญญา สัังคม จิิตใจ 
คุุณธรรม สามารถทำำ�งานร่่วมกัับคนอื่่�นได้้อย่่างมีีความสุุข และมีีนโยบายส่่งเสริิมนัักเรีียน
ให้้มีสุี ุนทรีียภาพทางด้้านดนตรีี และกีีฬา โดยจััดหาผู้้�ฝึึกสอนที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะ
ด้้าน มีีชื่่�อเสีียง และผลงานเป็็นที่่�ยอมรัับในวงการ มาถ่่ายทอดความรู้้�และทัักษะ เพื่่�อ
พััฒนานัักเรีียนมุ่่�งสู่่ค� วามเป็็นเลิิศในระดัับภาค ประเทศ และนานาชาติิ โดยจััดแบ่่งหน่่วย
งานต่่างๆ ได้้แก่่ 

1. งานอภิิบาลและงานอาสาพััฒนา

การจััดการศึึกษาในรููปแบบโรงเรีียนคาทอลิิก มุ่่�งให้้ผู้้�เรีียนมีีการพััฒนา มองเห็็น
คุุณค่่าของการพััฒนาทางจิิตใจ ความดีีงาม และคุุณธรรมในการเจริิญชีีวิต 
ิ งานอภิิบาลและ
อาสาพััฒนาโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา จึึงยึึดหลัักธรรมคำำ�สอนของนัักบุุญหลุุยส์์ มารีี เดอ 
มงฟอร์์ตเป็็นหลัักในการจััดการศึึกษา การดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานจึึงมองภาพรวมเพื่่�อ
การอภิิบาลบำำ�รุุงทั้้�งบุุคลากรของโรงเรีียนและการพััฒนานัักเรีียนให้้เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรม
จริิยธรรม เสีียสละ รู้้�จัักแบ่่งปััน มองเห็็นคุุณค่่าของบุุคคลรอบข้้าง โดยผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ
ของโรงเรีียน ทั้้�งกิิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรีียน ซึ่่�งได้้รัับการประสานความร่่วมมืือ
ในระดัับหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและเอกชน

2. งานกีีฬา

ส่่งเสริิมให้้นักั เรีียนมีีทักั ษะด้้านการเล่่นกีีฬา รัักการออกกำำ�ลังั กายเพื่่อสุ
� ขภ
ุ าพ มีีน้ำ��ำ ใจ 
เป็็นนัักกีีฬา รู้้�จัักการทำำ�งานเป็็นหมู่่�คณะและสามารถปฏิิบััติิตนให้้ห่่างไกลจากสิ่่�งเสพติิด
และอบายมุุข แบ่่งออก 3 ประเภทดัังนี้้�
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2.1	กีีฬาสีีและกรีีฑาสีีภายใน
โรงเรีียนจััดแบ่่งนัักเรีียนออกเป็็นสีีต่่างๆ 8 สีี จััดแข่่งขัันกีีฬา และกรีีฑาสีี
ประจำำ�ปีี เพื่่�อส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนฝึึกการทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นหมู่่�คณะ ก่่อให้้เกิิด
ความรััก ความสามััคคีี เสีียสละเพื่่�อส่่วนรวม เกิิดทัักษะด้้านการเล่่นกีีฬา
2.2	กีีฬาทีีมโรงเรีียน
นัักเรีียนที่่�มีีความสามารถด้้านกีีฬาที่่�ผ่่านการคััดเลืือกเป็็นนัักกีีฬาทีีม
โรงเรีียน ได้้แก่่ ฟุุตบอล กรีีฑา บาสเกตบอล ว่่ายน้ำำ�� ฟุตุ ซอล ฯลฯ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
ตััวแทนเข้้าร่่วมการแข่่งขัันกีีฬาในนามของโรงเรีียน ทั้้�งได้้รัับการพััฒนาเพื่�อ่ สร้้าง
ชื่่�อเสีียงแก่่โรงเรีียน และประเทศชาติิในอนาคต

คุณสมบัติของนักกีฬาทีมโรงเรียน
1. อายุุตั้้�งแต่่ 10 ปีี - ไม่่เกิิน 18 ปีี
2. สุุขภาพแข็็งแรงและไม่่มีีโรคประจำำ�ตััว
3. มีีผลการเรีียนครั้้�งสุุดท้้ายก่่อนการสมััครตั้้�งแต่่  2.50 ขึ้้�นไป  และจะ
ต้้องมีีผลการเรีียนไม่่น้้อยกว่่าครั้้�งที่่�ใช้้สมััครในการสอบครั้้�งต่่อ ๆ ไป 
หากผลการเรีียนลดลง จะถููกพิิจารณาตััดสิิทธิ์์�จากการเป็็นนัักกีีฬา
ทีีมโรงเรีียนโดยทัันทีี
4. มีีความประพฤติิเรีียบร้้อย และมีีเจตคติิที่่�ดีีต่่อการเล่่นกีีฬา
5. ได้้รัับการยิินยอมจากผู้้�ปกครองเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
6. มีีทัักษะด้้านกีีฬาและผ่่านการคััดเลืือกจากคณะกรรมการ
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การคััดเลืือก
1. มีีคุุณสมบััติิของนัักกีีฬาทีีมโรงเรีียนครบถ้้วน ตามระเบีียบที่่�กำำ�หนด
ในใบสมััคร
2. ผ่่านการทดสอบความรู้้� ทัักษะด้้านกีีฬาและความถนััดเบื้้�องต้้น
3. ผ่่านการเห็็นชอบของคณะกรรมการซึ่่�งประกอบด้้วย
3.1 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
3.2 หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ
3.3 ผู้ควบคุมนักกีฬาทีมโรงเรียน
หน้้าที่่�ของนัักกีีฬาทีีมโรงเรีียน
1. เข้้าร่่วมกิิจกรรมกีีฬาที่่�ได้้รัับมอบหมายอย่่างเต็็มศัักยภาพด้้วยความ
ตั้้�งใจ และเสีียสละ
2. ปฏิิบัติั ิตนเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีแก่่เพื่่�อนนัักเรีียน และบุุคคลทั่่�วไป
3. เข้้ารัับฝึึกซ้้อมที่่�ผู้้�ควบคุุมนัักกีีฬาจััดให้้อย่่างสม่ำำ�� เสมอ
สถานที่่�ทำำ�การรัับสมััครคััดเลืือก
นัักเรีียนที่่�สนใจจะสมััครเพื่่�อคััดเลืือกเป็็นนัักกีีฬาทีีมโรงเรีียนติิดต่่อ
ขอระเบีียบการ ได้้ที่่�ฝ่่ายกิิจกรรม
2.3 การเล่่นออร์์แกไนซ์์เกมส์์
การที่่�โรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชามีีนัักเรีียนประจำำ�เป็็นจำำ�นวนมาก เพื่่�อให้้
นัักเรีียนได้้มีกี ารออกกำำ�ลังั กาย จึึงจััดนักั เรีียนประจำำ�ตั้้ง� แต่ร่ ะดัับชั้้น� ประถมศึึกษา
ปีีที่่� 1 ถึึงมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 จััดการแข่่งขัันกีีฬา ฟุุตบอล บาสเกตบอล ฟุุตซอล
ฯลฯ เวลาหลัังเลิิกเรีียนตลอดปีีการศึึกษา เพื่อพั
่� ฒ
ั นาสุุขภาพและความแข็็งแกร่่ง
ของร่่างกาย

3. งานสภานัักเรีียน

สภานัักเรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา มีีความมุ่่�งเน้้นให้้นักั เรีียนมีีความตระหนััก
ในบทบาทและหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย โดยส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนเข้้าใจและเรีียนรู้้�ความ
เป็็นประชาธิิปไตยที่่�ถููกต้้อง ตลอดจนการสร้้างสรรค์์งานที่่�เป็็นไปตามแนวนโยบายของ
โรงเรีียนและสิ่่�งสำำ�คััญของงานสภานัักเรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชาคืือการรู้้�จัักเสีียสละ
และทำำ�งานเพื่่�อส่่วนรวม มีีความเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านคุุณธรรมและจริิยธรรม โดยนำำ�เอาจิิตตารมย์์
ของนัักบุุญหลุุยส์์ หรือที่่
ื �เราเรีียกกัันติิดปากว่่า “พ่่อหลุุยส์์” มาเป็็นพื้้�นฐานของการทำำ�งาน
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4. งานกิิจกรรมภายในและภายนอก

ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนได้้มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมที่่�โรงเรีียนได้้จััดขึ้้�นทั้้�งภายในและ
ภายนอก อัันจะเป็็นสิ่่�งที่่�ดำำ�รงไว้้ซึ่่ง� เอกลัักษณ์์ วัฒ
ั นธรรมประเพณีีอันั ดีีงามของชาติิ  ศรััทธา
ในหลัักธรรมคำำ�สอนของศาสนา ร่่วมปฏิิบัติั ศิ าสนกิิจ  งานพิิธีกี ารทางศาสนาเยี่่ย� งศาสนิิกชน
ที่่�ดีี รู้้�จัักบำำ�เพ็็ญประโยชน์์เพื่่�อสัังคมร่่วมกัับชุุมชน และหน่่วยงานอื่่�นๆ

5. งานศููนย์์ดนตรีี

จััดการเรีียนการสอน โดยแยกผู้้�เรีียนออกเป็็นกลุ่่�มๆ ละ 2 – 10 คน ตาม
ประเภทดนตรีี ดัังนี้้�                                         
1) ดนตรีไทย
2) โยธวาทิต
3) ขับร้อง
4) กลองชุด
5) เปียโน
6) ไวโอลิน
7) กีต้าร์ไฟฟ้า
8) กีต้าร์เบส
9) กีต้าร์คลาสสิค
10) อูคูเลเล่
11) นาฏศิลป์และการแสดง
เปิดคอร์สการเรียนการสอน ดังนี้
1. คอร์์สในเวลาเรีียน ในคาบการเรีียนการสอน วิิชาดนตรีี
2. คอร์์สนอกเวลาเรีียน รัับสมััครนัักเรีียนในโรงเรีียน และบุุคคลภายนอก โดย
ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�ออกค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งนี้้�เป็็นไปด้้วยความสมััครใจ 
คอร์์สหลัังเลิิกเรีียน วัันจัันทร์์ - พฤหััสบดีี เวลา 16.45 - 17.45 น.
คอร์์สวัันเสาร์์
เวลาเรีียน 09.00 น. เป็็นต้้นไป
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6. งานกิิจกรรมพิิเศษ

รัับกลุ่่�มละไม่่เกิิน 20 คน เปิิดคอร์์สการเรีียนการสอน ดัังนี้้�
2.1 คอร์์สในเวลาเรีียน ในคาบการเรีียนวิิชาพลศึึกษา
2.2 คอร์์สนอกเวลาเรีียน รัับสมััครนัักเรีียนในโรงเรีียน และบุุคคลภายนอก ดัังนี้้�
- หลัังเลิิกเรีียน วัันจัันทร์์ – ศุุกร์์ เวลา 16.45 – 17.45 น.
- วัันเสาร์์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
กิิจกรรมพิิเศษที่่�เปิิดสอน 12 ประเภท
กีีฬาเทควัันโด กีีฬาเทนนิิส กีีฬาแบดมิินตััน กีีฬาปีีนหน้้าผา กีีฬาฟุุตบอล
กีีฬาว่่ายน้ำำ�� กีีฬาเทเบิิลเทนนิิส หมากรุุกไทยสากล ศิิลปะการเต้้น (Dance)
มวยไทย สแต็็ค และ Academy Football
คุุณสมบััติิของผู้้�สมััครเรีียน
1. เป็็นนัักเรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา ตั้้�งแต่่ระดัับชั้้�นอนุุบาล 2 ถึึงชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 6
2. บุุคคลภายนอกสำำ�หรัับคอร์์สนอกเวลาเรีียน สุุขภาพแข็็งแรงและไม่่มีีโรค
ประจำำ�ตััว
3. มีีความประพฤติิเรีียบร้้อย มีีระเบีียบวิินััย และมีีเจตคติิที่่�ดีีต่่อดนตรีี กีีฬา
4. มีีทัักษะทางด้้านดนตรีี กีีฬา
5. ได้้รับั การยิินยอมจากผู้้�ปกครอง
สถานที่่�รัับสมััครเรีียน
สมััครและสอบถามรายละเอีียดได้้ที่่�ศููนย์์กิิจกรรมพิิเศษ ฝ่่ายกิิจกรรม ตึึกสุุวรรณ
สมโภช โรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา โทรศััพท์์ 038-311055 ต่่อ 170, 09-4558-3028
ในวัันและเวลาเปิิดทำำ�การ

7. งานสััมพัันธ์์ชุุมชน

ส่่งเสริิมการปฏิิบััติิงานชุุมชนสััมพัันธ์์เพื่่�อให้้โรงเรีียนและชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในการ
พััฒนาชุุมชนและโรงเรีียนในด้้านต่่างๆ การสร้้างความสััมพัันธ์์อันั ดีีระหว่่างโรงเรีียนกัับชุมุ ชน
1) จััดกิจิ กรรมประสานงานสร้้างความเข้้าใจสร้้างความศรััทธาที่่�ถููกต้้องระหว่่าง
โรงเรีียนกัับชุุมชนตามโอกาสต่า่ ง ๆ อัันควร
2) ขอความร่่วมมืือและสนัับสนุุนจากชุุมชนเพื่อช่่
่� วยเหลืือสนัับสนุุนและพััฒนา
โรงเรีียนในด้้านต่่าง ๆ
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ฝ่่ายบริิหารทั่่ว� ไป
สถานที่ทำ�การ
วัน – เวลาทำ�การ
โทรศัพท์

อาคารศักดา กิจเจริญ
วันจันทร์  -  วันเสาร์ เวลา  07.50 – 17.00  น.
0-3831-1055-6  ต่อ  354

ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไปมีีหน้า้ ที่่�ดููแลงานด้้านโภชนาการ  งานร้้านค้้า และงานสุุขอนามััย
เพื่่อ� ให้้บริกิ ารแก่่นัักเรีียน พร้้อมทั้้ง� ช่่วยสนัับสนุุนในการจััดกิจิ กรรมเพื่อ�่ ให้้การเรีียนการสอน
ดำำ�เนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

1. งานโภชนาการ

โรงเรีียนบริิหารจััดการด้้านโภชนาการโดย
คำำ�นึึงถึึงคุุณภาพทางโภชนาการพร้้อมทั้้�งควบคุุม
ดููแลความสะอาดความปลอดภััย เพื่่�อให้้นัักเรีียนมีี
สุุขภาพที่่�แข็็งแรงและมีีพัฒ
ั นาการเหมาะสมตามวััย
โดยมีีการบริิการดัังนี้้�
1. จัดบริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
ชัน้ เตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ ี 4
2. จััดบริกิ ารอาหาร 3 มื้้�อให้้นักั เรีียนประจำำ�
3. จัดบริการอาหารว่างให้นักเรียนชั้น
เตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 4
4. จััดบริกิ ารอาหารและเครื่่�องดื่่�ม บริิการงานจััดเลี้้�ยง ทั้้�งบุุคคลภายในและภายนอก

2. งานร้้านค้้า

ในช่่วงชั่่ว� โมงเรีียนของนัักเรีียนแต่ล่ ะระดัับชั้้น�  อนุุญาตให้้รับป
ั ระทานอาหารได้้เฉพาะ
นัักเรีียนที่่�มีคี วามจำำ�เป็็นและต้้องได้้รับอนุ
ั ญ
ุ าตจากครููผู้้�สอนประจำำ�วิชิ าในชั่่ว� โมงเรีียนโดยมีี
ใบอนุุญาตไปแสดงต่่อครููผู้้�ดููแลอาคารหรืือครููเวรประจำำ�วััน
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แนวปฏิบัติการใช้บริการการซื้ออาหารในอาคารศักดา กิจเจริญ
เพื่่อ� เป็็นการอำำ�นวยความสะดวกในการให้้บริกิ ารจำำ�หน่่ายอาหารและการซื้้ออ
� าหาร
ในอาคารศัักดา กิิจเจริิญ เป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย  มีีแนวปฏิิบัติั ิดัังนี้้�
1. เวลาเปิิดให้้บริิการ
เช้้า            เปิิดเวลา   6.00 น. –  7.50 น.  
กลางวััน      เปิิดเวลา 11.30 น. – 13.30 น.  
บ่่าย            เปิิดเวลา 15.30 น. – 17.00 น.  
(สำำ�หรับผู้้�ป
ั กครองเปิิดให้้บริิการตลอดเวลาเปิิดทำำ�การ)
2. การให้้บริิการ
2.1 เข้้าแถวซื้้�ออาหารตามลำำ�ดัับก่่อนหลััง
2.2 นัักเรีียนทุุกคนต้้องมีีระเบีียบ – วิินัยั  กิิริยิ าวาจาและวััฒนธรรมที่่�ดีใี นการ
รัับประทานอาหารและไม่่เล่่นหรืือส่่งเสีียงดัังในอาคาร
2.3 ช่่วยกัันรัักษาความสะอาดในอาคาร
2.4 เครื่่�องใช้้ในอาคารเป็็นของใช้้ร่่วมกััน นัักเรีียนต้้องช่่วยกัันดููแลรัักษา ไม่่
อนุุญาตให้้นำำ�ภาชนะ และอาหารทุุกชนิิดออกนอกอาคาร (ฝ่่าฝืืนจะถููก
ปรัับ)
2.5 หลัังรัับประทานอาหารเรีียบร้้อยแล้้วให้้เก็็บภาชนะไปยัังจุุดที่่�กำำ�หนด
2.6 ห้้ามใช้้เครื่่�องไฟฟ้้าทุุกชนิิดในอาคารก่่อนได้้รัับอนุุญาต
2.7 ห้้ามติิดป้้ายทุุกชนิิดในบริิเวณอาคารก่่อนได้้รัับอนุุญาต

3. งานอนามััยโรงเรีียน

ห้้องพยาบาลมีีบุุคลากรประจำำ�เฉพาะทางการพยาบาล ประกอบด้้วยพยาบาล
วิิชาชีีพ ผู้้�ช่่วยพยาบาล และทีีมงานสุุขภาพที่่�มีีประสบการณ์์ ให้้บริิการแก่่ผู้้�มารัับบริิการ
พร้้อมทั้้�งมีียา-เวชภััณฑ์์ และอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อการปฐมพยาบาล ไว้้บริกิ าร
แก่่ผู้้�ป่่วยอย่่างครบครััน และมีีห้อ้ งพัักแยกสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยชาย และผู้้�ป่่วยหญิิง
บริิการของห้้องพยาบาล
1. ให้้การปฐมพยาบาลแก่่ผู้้�ป่่วย
2. ตรวจ - รัักษาโรคเบื้้�องต้้น จััด และจ่่ายยาแก่่ผู้้�มารัับบริิการ
3. บริิการนำำ�ผู้้�ป่่วยที่่�ทำำ�การตรวจคััดกรองแล้้วพบว่่ามีีการบาดเจ็็บรุุนแรงหรืือเจ็็บ
ป่่วยฉุุกเฉิินส่่งต่่อโรงพยาบาล
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4. ให้้บริกิ ารเบิิกจ่่ายยาไว้้ใช้้กับนั
ั กั เรีียนตามอาคารเรีียน ตึึกนอน และให้้ยืมื กระเป๋๋ายา
เคลื่่�อนที่่�ใช้้ในกิิจกรรมต่่างๆ ของโรงเรีียน
5. จััดดำ�ำ เนิินงานตรวจสุุขภาพนัักเรีียนประจำำ�ปีี
6. จััดดำ�ำ เนิินงานให้้บริิการวััคซีีนตามเกณฑ์์แก่่นัักเรีียน
7. ส่่งเสริิมเผยแพร่่ความรู้้�ทางสุุขภาพ ผ่่านทางสื่่�อต่่างๆ ของโรงเรีียน
8. ประสานงานเพื่่�อควบคุุม และป้้องกัันการเกิิดโรคภายในโรงเรีียน
ขั้้�นตอนการรัับบริิการ
1. ในเวลาเรีียนและเวลาเข้้าแถว ให้้นักั เรีียนแจ้้งอาการเจ็็บป่ว่ ยกัับครููประจำำ�ชั้้น� หรืือ
ครููผู้้�สอนเพื่�่อขออนุุญาตไปห้้องพยาบาล แล้้วจึึงไปทำำ�ใบขออนุุญาตเข้้าห้้อง
พยาบาลที่่ครููที่่
� ไ� ด้้รับั มอบหมายประจำำ�ตึกึ เรีียนนั้้น� (ยกเว้้นกรณีีฉุกุ เฉิิน)
2. นัักเรีียนนำำ�ใบขออนุุญาตดัังกล่่าวไปห้้องพยาบาล เพื่อรั
่� บั การปฐมพยาบาลหรืือ
ตรวจรัักษาเบื้้�องต้้นตามอาการเจ็็บป่่วย ครูู/เจ้้าหน้้าที่่�ห้้องพยาบาลพิิจารณา
อาการเจ็็บป่ว่ ยตามความเหมาะสมในเบื้้�องต้้นว่่านัักเรีียนสามารถเรีียนต่่อได้้ /
ต้้องนอนพัักดููอาการ (กรณีีอาการไม่่ดีีขึ้้�นหรืือสงสััยเป็็นโรคติิดต่่อจะติิดต่่อ 
ผู้้�ปกครองรัับกลัับ)
3. ส่่งต่่อไปรัับการตรวจรัักษาที่่ส� ถานพยาบาล (กรณีีบาดเจ็็บรุนุ แรง หรืือเจ็็บป่ว่ ยฉุุกเฉิิน)
4. เมื่่�อนักั เรีียนกลัับจากห้้องพยาบาลถึึงตึึกเรีียนแล้้ว ให้้นำำ�ใบขออนุุญาตที่่�มีบัี นั ทึึก
เวลาออกจากห้้องพยาบาล โดยมีีครููหรือื เจ้้าหน้้าที่่ห้� อ้ งพยาบาลเซ็็นชื่่อ กำ
� ำ�กับั แล้้วไป
ยื่่�นเข้้าห้้องเรีียน

4. งานนัักกีีฬาโครงการพิิเศษ

โรงเรีี ย นจัั ด ให้้ มีี นัั ก กีี ฬ าโครงการ
พิิเศษ ส่่งเสริิมความเป็็นเลิิศทางด้้านกีีฬา
มุ่่� งเน้้ น และฝึึ ก ให้้ นัั ก เรีี ย นมีี ค วามรัับผิิด
ชอบ มีีระเบีียบวิินัยั  พััฒนาตนเอง สร้้างชื่่�อ
เสีี ย งให้้ กัั บ โรงเรีียน มีีการจััดที่่�พัักและ
สวััสดิิการที่่�ดีีให้้กัับนัักกีีฬาโครงการพิิเศษ
นัักเรีียนที่่จ� ะได้้รับสิ
ั ทธิ์์� 
ิ เป็็นนัักกีีฬาโครงการพิิเศษ จะต้้องผ่่านการคััดเลืือกความสามารถ
ตามที่่�คณะกรรมการการคััดเลืือกกำำ�หนดคุุณสมบััติไิ ว้้ โดยสามารถสอบถามรายละเอีียด
การรัับสมััครเพื่�อ่ คััดเลืือกได้้ที่่�ฝ่่ายกิิจกรรมพิิเศษ
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ฝ่่ายอาคารสถานที่่�
สถานที่ทำ�การ
วัน – เวลาทำ�การ
โทรศัพท์

สำ�นักงานฝ่ายอาคารสถานที่ และอาคารศักดา กิจเจริญ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 07.30 – 17.00 น.  
038-311055 ต่อ 351, 179

งานของฝ่่ายอาคารสถานที่่� เป็็นงานที่่�ดููแลรัับผิิดชอบความเป็็นระเบีียบ
เรีียบร้้อย ความสะอาด สภาพแวดล้้อม ความปลอดภััยของอาคารสถานที่่�ต่่างๆ และ
ซ่่อมบำำ�รุงุ อาคารเรีียน อาคารประกอบการให้้เกิิดความมั่่�นคงแข็็งแรง ตลอดจนปรัับปรุงุ
ซ่่อมแซม บำำ�รุุงรัักษา วััสดุุ ครุุภััณฑ์์ อุุปกรณ์์การเรีียนการสอน โต๊๊ะ เก้้าอี้้� เครื่่�องใช้้ใน
ห้้องเรีียน พร้้อมทั้้�งดููแลเรื่่�องสาธารณููปโภค  ระบบไฟฟ้้า ระบบน้ำำ��ประปา เครื่่�อง
ทำำ�ความเย็็น ระบบโทรศััพท์์ให้้อยู่่�ในสภาพที่่�พร้้อมใช้้งาน และจััดหาสิ่่�งอำำ�นวยความ
สะดวกต่่างๆ ให้้เพีียงพอต่่อการใช้้งานในการจััดกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�ส่่งเสริิมการจััดการ
เรีียนรู้้�ให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด

1. สวนสมุุนไพร/ศููนย์์การเรีียนรู้้�

สวนสมุุนไพร/ศููนย์์การเรีียนรู้้� เปิิดให้้บริกิ ารโดยจััดให้้เป็็นแหล่่งการเรีียนรู้้�ทางเกษตร
ตามแนวปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงของพระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิิพลอดุุลยเดช  เป็็น
ประโยชน์์ในการศึึกษาประกอบการเรีียนตามสาระต่่างๆ เพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้เห็็นสภาพจริิง
พร้้อมเรีียนรู้้�และลงมืือปฏิิบัติั จริ
ิ งิ เช่่น แปลงผัักสวนครััวนานาชนิิด  แปลงสาธิิตการปลููกข้้าว
การเลี้้�ยงสััตว์์ การทำำ�ปุ๋๋�ยหมััก และอื่่�นๆ อีีกหลากหลาย

2.	ค่่ายลููกเลืือลููโดวิิโก

ค่่ายลููกเสืือ  ให้้บริิการแก่่นัักเรีียนและบุุคคลภายนอกที่่�เข้้ามาใช้้งาน เป็็นสถานที่่�
สำำ�หรับฝึ
ั กึ กิิจกรรมต่่างๆ ในการเรีียนการสอนวิิชา ลููกเสืือ/เนตรนารีี ค่่ายกิิจกรรมต่า่ งๆ มีี
shelter และพื้้�นที่่�สำำ�หรัับกางเต็็นท์์พอเพีียงในการพัักค้้างคืืน  และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
นอกจากนี้้�ค่่ายลููกเสืือ ยังั เหมาะเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�นอกสถานที่่� เพื่อป
่� ระกอบการเรีียนในราย
วิิชาอื่่�นๆ หรืือค่่ายวิิชาการ  
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3. งานโสตทััศนููปกรณ์์

1. จััดหาทรััพยากรที่่�ใช้้ในงานโสตทััศนููปกรณ์์ เช่่น อุุปกรณ์์โสตทััศนููปกรณ์์ วััสดุุ
ครุุภััณฑ์์ และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกให้้เพีียงพอกัับความต้้องการและอยู่่�ใน
สภาพใช้้งานได้้ดีีและปลอดภััย
2. ซ่่อมบำำ�รุงุ  รัักษาโสตทััศนููปกรณ์์ วัสั ดุุ ครุภัุ ณ
ั ฑ์์ให้้อยู่ใ�่ นสภาพที่่�ดีพร้
ี อ้ มใช้้งาน
3. บัันทึึกภาพกิิจกรรมของโรงเรีียนทั้้�งภายในและภายนอกโรงเรีียน
4. สนัับสนุุนให้้มีีการใช้้เทคโนโลยีีในการเรีียนการสอน
5. อำำ�นวยความสะดวกในการที่่โ� รงเรีียนมีีการประชุุม อบรม สััมมนาในโอกาสต่่างๆ

4. แหล่่งเรีียนรู้้�อื่่�นๆ

ฝ่่ายอาคารสถานที่่� จััดโรงเรีียนให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�อย่่างหลากหลาย ทั้้�งภายในและ
ภายนอกห้้องเรีียน เพื่่�อส่่งเสริิมการศึึกษา พััฒนาศัักยภาพนัักเรีียนทางด้้านร่่างกายและ
จิิตใจ โดยใช้้แหล่่งเรีียนรู้้�เหล่่านี้้� ประกอบการเรีียนและฝึึกกิิจกรรมต่่างๆ ดัังนี้้�
1. ห้องสมุด  
2. ห้องคอมพิวเตอร์ (1 เครื่อง : คน)
3. ห้อง Learning  Centre
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
5. ห้องหุ่นยนต์ (Robot Room) 6. ห้องทำ�อาหาร (Cooking Room)
7. ศูนย์ดนตรี
8. ห้องศิลปะ
9. สนามกีฬา
9.1 สนามฟุตบอล
9.2 สนามฟุตซอล
9.3 สนามเซปักตะกร้อ
9.4 สนามบาสเก็ตบอล
9.5 สนามเทนนิส
9.6 สนามวอลเล่ย์บอล
9.7 สนามแบดมินตัน
9.8 สนามหญ้าเทียมอุดมประเสริฐ
9.9 สนามเปตอง
9.10 สนามแชร์บอล
9.11 สนามแฮนด์บอล
9.12 สระว่ายน้ำ�ขนาดมาตรฐาน
9.13 อัสสัมชัญซอคเกอร์ฟิลด์
10. สนามเด็กเล่น
11. อ่างน้ำ�หลุยส์  มารี
12. กำ�แพงคำ�ขวัญ 77 จังหวัด
13. ศาลาไทย
14. สวนสัตว์เปิดไซบีเรีย (ACS Siberia Zoo)
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ฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ�

ระเบีียบการเข้้าเป็็นนัักเรีียนประจำำ�
โรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา เปิิดรัับนัักเรีียนประจำำ�ชายตั้้�งแต่่ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1
ถึึงชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 เปิิดรัับนัักเรีียนประจำำ�หญิิงตั้้�งแต่่ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1 ถึึง
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 เพื่่�อให้้นัักเรีียนที่่�มีีภููมิิลำำ�เนาอยู่่�ในจัังหวััดต่่างๆ ได้้มีีโอกาสเข้้ามา
ศึึกษาเล่่าเรีียน ปััจจุุบัันนัักเรีียนประจำำ�โรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชามาจากทุุกจัังหวััดของ
ประเทศไทย

ประเภทที่่�พัักของนัักเรีียนประจำำ�มีี 2 ประเภท ดัังนี้้�
1. หอพัักโรงเรีียน  ตั้้�งอยู่่�ภายในบริิเวณโรงเรีียน ประกอบด้้วย
1.1 รับนักเรียนประจำ�ชาย ตั้งแต่ชั้น ป.1 - ม.6
1.2 รับนักเรียนประจำ�หญิง ตั้งแต่ชั้น ป.4 - ม.6
2. หอพัักครูู ตั้้ง� อยู่่บริ
� เิ วณโดยรอบของโรงเรีียน ส่่วนใหญ่่อยู่่ไ� ม่่ไกลจากโรงเรีียนมาก
นััก ครููหอพัักต้้องมีีอาคารและสถานที่่�เป็็นของตนเอง และมีีคุุณสมบััติิตามที่่�
โรงเรีียนกำำ�หนด จึึงจะอนุุมัติั ใิ ห้้เปิิดหอพักั ได้้ ทั้้ง� นี้้�เพื่อช่่
่� วยรองรัับนักั เรีียนประจำำ�
ที่่�มีีจำำ�นวนมาก และเป็็นทางเลืือกสำำ�หรัับผู้้�ปกครองที่่�ต้้องการให้้นัักเรีียนเข้้าพััก
ในหอพัักขนาดเล็็ก มีีความจุุนัักเรีียน ประมาณ 40 คน (คละชั้้�น) โดยอยู่่�ภายใต้้
การควบคุุมดููแลของโรงเรีียน ระเบีียบการและค่่าใช้้จ่่ายทุุกอย่่างเหมืือนหอพััก
โรงเรีียน มีีครููเจ้้าของหอพัักเป็็นผู้้�ดููแลนัักเรีียน มีีรถรัับส่่งในการเดิินทางไป-กลัับ
หอพัักกัับโรงเรีียน หอพัักครููประกอบด้้วย หอพัักนัักเรีียนชาย และหอพัักนัักเรีียนหญิิง
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ข้้อปฏิิบัติั ิในการเข้้าเป็็นนัักเรีียนประจำำ�
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ผู้้�ปกครองที่่�ประสงค์์จะให้้บุตุ รหลานเข้้าเป็็นนัักเรีียนประจำำ�ให้้ติดิ ต่่อที่่�ห้อ้ งธุุรการ  
โดยผ่่านขั้้�นตอนการสมััครนัักเรีียนใหม่่และแจ้้งความจำำ�นงขอเข้้าเป็็นนัักเรีียน
ประจำำ�ลงในใบสมััครให้้ชััดเจน
บิิดา มารดา หรืือผู้้�ปกครองต้้องเป็็นผู้้�พานัักเรีียนไปมอบตััวด้้วยตนเองในวัันมอบตััว
ลงทะเบีียน  เพื่อรู้้�
่� จัักที่่�พักั และรัับทราบระเบีียบการต่่างๆ ของฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ�
การเข้้าเป็็นนัักเรีียนประจำำ�  ทางโรงเรีียนจะเป็็นผู้้�จัดที่่
ั พั� กั ให้้ในวัันมอบตััวเข้้าเป็็น
นัักเรีียน  ไม่่อนุุญาตให้้ผู้้�ปกครองเลืือกที่่พั� กั เอง  และไม่่ต้้องระบุุชื่่อที่่
� พั� กั ลงในใบสมััคร
เมื่่�อสมััครเป็็นนัักเรีียนประจำำ�แล้้ว จะต้้องพัักตามที่่�พัักที่่�จััดให้้เท่่านั้้�นอย่่างน้้อย
1 ปีีการศึึกษา ฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ�จะพิิจารณาจััดที่่�พัักให้้ตามความเหมาะสม  
โดยคำำ�นึงึ ถึึงชั้้น� เรีียนของนัักเรีียนเป็็นเกณฑ์์สำำ�หรับนั
ั กั เรีียนหญิิงจะจััดให้้อยู่หอพั
่� กั
นัักเรีียนหญิิงโดยเฉพาะ
นัักเรีียนที่่�ไม่่มีีทะเบีียนบ้้านอยู่่�ในจัังหวััดชลบุุรีี  จะพัักอาศััยอยู่่กั� ับบุคค
ุ ลอื่่�นหรืือ
พัักตามหอพัักของบุุคคลภายนอกไม่่ได้้   ในกรณีีที่่�สำำ�รวจพบว่่าไม่่ปฏิิบััติิตาม
ระเบีียบข้้อนี้้�  นัักเรีียนต้้องพ้้นสภาพจากการเป็็นนัักเรีียนของโรงเรีียน
เมื่่�อเข้้าเป็็นนัักเรีียนประจำำ�แล้้ว  หากต้้องลาออกจากโรงเรีียนหรืือย้า้ ยเป็็นนัักเรีียน
ไป-กลัับระหว่่างภาคเรีียนจะไม่่คืืนค่่าอยู่่ป� ระจำำ� ไม่่ว่่ากรณีีใด ๆ

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนประจำ�
ชำำ�ระในวัันส่่งนัักเรีียนเข้้าที่่�พักั ของแต่่ละภาคเรีียน  (1 ปีีการศึึกษามีี 2 ภาคเรีียน)
มีีรายการดัังนี้้�
- ค่าอยู่ประจำ�  (ค่าที่พัก + อาหาร + ซักรีดเสื้อผ้า)
- ค่าธรรมเนียมการเรียน
- ค่าธรรมเนียมอื่น
สำำ�หรัับนัักเรีียนประจำำ�ที่่�เข้้าใหม่่  จะมีีค่่าใช้้จ่่ายที่่�เพิ่่�ม ได้้แก่่  ค่่าลงทะเบีียน ค่่า
เครื่่�องใช้้แรกเข้้า (เตีียง-ตู้้�) ค่่าเข้้าร่่วมกิิจกรรมภาคฤดููร้้อน ค่่าอุุปกรณ์์ต่า่ งๆ เช่่น ชุุดนักั เรีียน
ชุุดลููกเสืือ ชุุดพละ รองเท้้า ถุุงเท้้า กระเป๋๋าและเข็็มขััด ทางโรงเรีียนจะจััดที่่�พัักให้้นัักเรีียน
ที่่�เข้้าใหม่่ ซึ่่�งชำำ�ระค่่าใช้้จ่่ายในวัันมอบตััวเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้วเท่่านั้้�น สำำ�หรัับนัักเรีียนเก่่าให้้
ชำำ�ระก่่อน หรืือชำำ�ระในวัันส่่งนัักเรีียนเข้้าที่่�พัักของแต่่ละภาคเรีียน
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การชำำ�ระเงิิน ติิดต่่อโดยตรงที่่�แผนกการเงิิน อาคารศัักดา กิิจเจริิญ เบอร์์โทรศััพท์์
0-3831-1055 ต่่อ 114, 104

การติิดต่่อประสานงานต่่างๆ เกี่่�ยวกัับนัักเรีียนประจำำ�
1.

เรื่่�องทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับนัักเรีียนประจำำ�ที่่�เป็็นนัักเรีียนเก่่าของโรงเรีียน ติิดต่่อที่่�ฝ่่าย
นัักเรีียนประจำำ�ตามวัันและเวลาที่่�เปิิดทำำ�การ ดัังนี้้�    
- สถานที่่�ทำำ�การ ห้้องฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ� อาคารศัักดา กิิจเจริิญ
- วัันเวลาทำำ�การ  วัันจัันทร์์ - วัันศุุกร์์   เวลา  07.50 - 17.00 น.
- ติิดต่่อสอบถามหรืือนัดห
ั มายเพื่่อพบหั
�
วั หน้้าฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ� เบอร์์โทรศััพท์์
0-3831-105 ต่่อ 101
2. การสมััครเข้้าเป็็นนัักเรีียนประจำำ�ใหม่่  และการลาออกจากโรงเรีียน ติิดต่่อที่่�
แผนกธุุรการ อาคารศัักดา กิิจเจริิญ
3 ด้้านการเรีียน ติิดต่่อที่่�ฝ่่ายวิิชาการ อาคารยอห์์น แมรี่่�
4. ผู้้�ปกครองต้้องให้้ที่่อยู่
� แ่� ละหมายเลขโทรศััพท์ที่่์ แ� น่่นอน  ซึ่่�งสามารถติิดต่่อได้้ตลอด
เวลา ในกรณีีที่่มี� เี หตุุจำำ�เป็็นและเรื่่อ� งรีีบด่่วน ถ้้าเปลี่่�ยนหมายเลขโทรศััพท์ต้์ อ้ งแจ้้ง
ให้้ทางโรงเรีียนทราบโดยด่่วน
5. กำำ�ห นดการและวัั น หยุุ ด ต่่ า งๆ ทาง
โรงเรีียนจะแจ้้งให้้ผู้้�ปกครองทราบล่่วง
หน้้าใน Facebook Fan page ของ
ฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ�  Line กลุ่่�มของ
ผู้้�ปกครองนัักเรีียนประจำำ� และเว็็บไซต์์
ของโรงเรีียน
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การติิดต่่อระหว่่างผู้้�ปกครองกัับนัักเรีียน
1.   การติิดต่่อกัับนัักเรีียน ให้้ผู้้�ปกครองติิดต่่อได้้ที่่�ตึึก/หอพัักที่่�นัักเรีียนสัังกััด 
ไม่่อนุุญาตให้้นัักเรีียนรัับโทรศััพท์์ในเวลาเรีียน ผู้้�ปกครองสามารถฝากข้้อความ
ได้้ที่่ครููตึ
� กึ  ครููหอพััก ครููประจำำ�ชั้้น� ห้้องฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ�หรือื ห้้องประชาสััมพัันธ์์
ของโรงเรีียน
2. ทางโรงเรีียนอนุุญาตให้้นัักเรีียนส่่งและรัับจดหมายจากผู้้�ปกครองหรืือบุุคคล
ภายนอกได้้ โดยผ่่านผู้้�รัับผิดชอบที่่
ิ
ท� างโรงเรีียนกำำ�หนด ซึ่่�งพััสดุุทุกุ ชิ้้น� จะต้้องผ่่าน
การตรวจสอบจากฝ่่ายปกครองและฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ� 

การเยี่่�ยมนัักเรีียนและรัับออกไปนอกบริิเวณโรงเรีียน
1. กรณีีบิิดา–มารดา หรืือผู้้�ปกครองไปเยี่่�ยมด้้วยตนเองให้้แสดงบััตรประจำำ�ตััว
ประชาชน บััตรข้้าราชการหรืือใบอนุุญาตขัับขี่่(� อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง) ของบิิดา–มารดา  
หรืือผู้้�ปกครองต่่อครููเวรประจำำ�ตึึกนอน
2.   ผู้้�ไปเยี่่�ยมหรืือรัับนัักเรีียนต้้องเป็็นบุุคคลที่่�นัักเรีียนรู้้�จัักและต้้องมีีหนัังสืือมอบ
อำำ�นาจจากผู้้�ปกครองให้้ผู้้�อื่่�นไปเยี่่�ยมแทน พร้้อมแนบสำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััว
ประชาชน  บััตรข้้าราชการ  หรืือใบอนุุญาตขัับขี่่� (อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง) ที่่�มีีลายเซ็็น
ผู้้�ปกครองรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง มอบให้้ผู้้�ไปเยี่่�ยมนัักเรีียนเพื่่�อนำำ�ไปแสดงต่่อครูู
เวรประจำำ�ตึกึ นอนหรืือครููหอพักั  พร้้อมแสดงบััตรประจำำ�ตัวั ประชาชนของผู้้�ไปเยี่่ย� ม
หรืือรัับนัักเรีียนด้้วย

การกลัับบ้้าน

(ระเบีียบนี้้�เป็็นการขอความร่่วมมืือจากทางผู้ป้� กครองให้้ปฏิิบััติเิ พื่่�อความปลอดภััย
ของตััวนัักเรีียนเอง)
1. อนุุญาตให้้นัักเรีียนประจำำ�กลัับบ้้านได้้ทุุกเย็็นวัันศุุกร์์ หรืือวัันหยุุดพิิเศษตาม
ประกาศของฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ� สำ�หรั
ำ ับสััปดาห์์ที่่�ไม่่อนุุญาตให้้กลัับบ้้านจะแจ้้ง
ให้้ทราบล่่วงหน้้า
2. ไม่่อนุุญาตให้้นักั เรีียนกลัับบ้า้ นก่่อนวััน-เวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ ยกเว้้นกรณีีมีเี หตุุจำำ�เป็็น
ที่่�ไม่่ทราบล่่วงหน้้าให้้ผู้้�ปกครองติิดต่่อที่่�ฝ่า่ ยนัักเรีียนประจำำ�เพื่อ่� เขีียนคำำ�ร้อ้ งฯ โดย
ผ่่านการพิิจารณาอนุุญาตจากหััวหน้้าฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ�เท่่านั้้�น
3. ไม่่อนุุญาตให้้นักั เรีียนกลัับบ้า้ นโดยการติิดต่่อขออนุุญาตทางโทรศััพท์หรื
์ อื โทรสาร
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4.   ผู้้�ปกครองควรไปรัับนักั เรีียนด้้วยตนเอง  ในกรณีีที่่ผู้้�ป
� กครองไปรัับด้้วยตนเองไม่่ได้้ การ
มอบหมายให้้ผู้้�อื่่�นไปรัับแทนให้้ปฏิิบััติิดัังนี้้�
4.1 ผู้้�ไปรัับนักั เรีียนต้้องเป็็นบุุคคลที่่�นักั เรีียนรู้้�จักั และต้้องมีีหนังั สืือมอบอำำ�นาจ
จากผู้้�ปกครองให้้ผู้้�อื่่น� ไปรัับแทน  พร้้อมแนบสำำ�เนาบััตรประจำำ�ตัวั ประชาชน
บััตรข้้าราชการ หรืือใบอนุุญาตขัับขี่่� (อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง) ที่่�มีลี ายเซ็็นผู้้�ปกครอง
รัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง มอบให้้ผู้้�ไปรัับนักั เรีียนเพื่อนำ
่� ำ�ไปแสดงต่่อครููเวรประจำำ�
ตึึกนอนหรืือครููหอพััก พร้้อมแสดงบััตรประจำำ�ตััวประชาชนของผู้้�ไปรัับ
นัักเรีียนด้้วย
4.2 ผู้้�ปกครองประสานกัับครููประจำำ�ตึึกและครููหอพััก ในการอนุุญาตให้้บุุคคล
อื่่�นเพิ่่�มลายเซ็็นชื่่อ� เป็็นผู้้�ปกครองในเอกสารตััวอย่่างลายเซ็็น ผู้้�ปกครอง เพื่่อ�
สามารถรัับนัักเรีียนกลัับบ้้านแทนผู้้�ปกครองได้้
4.3 นัักเรีียนประจำำ�ตึึกในโรงเรีียนที่่�จะกลัับบ้้านต้้องยื่่�นใบลากลัับบ้้านที่่�ผ่่าน
การเซ็็นอนุุมัติั จิ ากผู้้�รัับผิดชอบป
ิ
ระจำำ�ตึกึ นอน  มอบให้้เจ้้าหน้้าที่่�รักั ษาความ
ปลอดภััยที่่�ประตููเข้้า – ออกโรงเรีียนทุุกครั้้�ง
4.4 นัักเรีียนต้้องกลัับเข้้าที่่�พักั ก่่อนเวลา 17.00  น.  ของวัันอาทิิตย์หรื
์ อวั
ื นั หยุุด
สุุดท้้าย
4.5 นัักเรีียนที่่�จะกลัับบ้้านด้้วยตนเองเฉพาะนัักเรีียนชั้้�น ม.ปลาย ต้้องได้้รัับ
อนุุญาตจากหััวหน้้าตึึกหรืือครููเจ้้าของหอพัักโดยส่่งแบบฟอร์์มขออนุุญาต
กลัับบ้้านด้้วยตนเองที่่�มีีลายเซ็็นผู้้�ปกครองตามตััวอย่่างลายเซ็็นที่่�ให้้ไว้้กัับ
ครููประจำำ�ตึึกนอน หรืือครููหอพััก และนัักเรีียนต้้องแต่่งเครื่่�องแบบนัักเรีียน
ครบชุุด นัักเรีียนใหม่่อนุุญาตให้้กลัับบ้้านเองได้้ในภาคเรีียนที่่� 2
4.6 กรณีีที่่�นัักเรีียนกลัับบ้้านและเกิิดเจ็็บป่่วย ไม่่สามารถกลัับเข้้าที่่�พัักตาม
กำำ�หนดได้้ ผู้้�ปกครองต้้องโทรศััพท์์แจ้้งให้้ทางตึึกนอนหรืือฝ่่ายนัักเรีียน
ประจำำ�หรืือครููหอพัักทราบล่่วงหน้้าทุุกครั้้�ง(ไม่่รัับการแจ้้งจากนัักเรีียน)
4.7 การกลัับเข้้าที่่�พักั ช้้ากว่่าวัันเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้  ผู้้�ปกครองต้้องเป็็นผู้้�ไปส่่งและ
พานัักเรีียนไปรายงานตััวที่่�หัวั หน้้าตึึกนอนหรืือครููหอพักั ก่่อนเข้้าตึึก/หอพััก
ทุุกครั้้�ง  ถ้้าผู้้�ปกครองไม่่ไปส่่งนัักเรีียน  จะไม่่อนุุญาตให้้นัักเรีียนเข้้าตึึก/
หอพััก  สำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�กลัับช้้าจะมีีการบัันทึึกรายงานเสนอหััวหน้้าฝ่่าย
นัักเรีียนประจำำ�
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กรณีีที่่�นัักเรีียนกลัับบ้้านโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต ทางโรงเรีียนจะไม่่รัับผิิดชอบใด  ๆ  
แต่่จะติิดต่่อแจ้้งให้้ผู้้�ปกครองทราบ หากนัักเรีียนกระทำำ�ผิิดซ้ำำ��  ฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ�จะ
จำำ�หน่่ายชื่่อออ
� กจากการเป็็นนัักเรีียนประจำำ�และพ้้นสภาพการเป็็นนัักเรีียนของโรงเรีียนด้้วย

การย้้ายที่่�พััก
นัักเรีียนประจำำ�จะต้้องพัักหอพัักที่่ท� างโรงเรีียนจััดให้้อย่่างน้้อย 1 ปีีการศึึกษา ผู้้�ปกครอง
จึึงจะยื่่�นคำำ�ร้้องขอย้้ายที่่�พัักสิ้้�นปีีการศึึกษาได้้ โดยมีีแนวปฎิิบััติิ ดัังนี้้�
1. ผู้้�ปกครองต้้องชำำ�ระเงิินค่่าใช้้จ่่ายที่่�พัักเดิิมให้้ครบก่่อนดำำ�เนิินการขอย้้ายที่่�พััก
2. ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการย้้ายที่่�พักั   2,000 บาท กรณีีแจ้้งย้้ายที่่�พักั ภายในวัันสุุดท้า้ ย
ของภาคเรีียนที่่� 2
3. ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการย้้ายที่่�พััก 4,000  บาท  กรณีีแจ้้งย้้ายตั้้�งแต่่หลัังวัันปิิด
ภาคเรีียนที่่� 2 ถึึงวัันก่่อนเปิิดเรีียนภาคเรีียนที่่� 1
4. ชำำ�ระค่่าเตีียง-ตู้้�  ให้้ที่่�พัักใหม่่  2,000 บาท  กรณีีย้้ายจากตึึกไปหอพััก หรืือย้้าย
จากหอพัักเข้้าตึึก
ทางโรงเรีียนไม่่อนุุญาตนัักเรีียนประจำำ�ย้้ายที่่�พััก  หรืือเปลี่่�ยนสภาพเป็็นนัักเรีียน
ไป–กลัับ ระหว่่างปีีการศึึกษา คืือ แจ้้งย้้ายที่่�พัักตั้้�งแต่่วัันเปิิดเรีียนภาคเรีียนที่่� 1 เป็็นต้้นไป  
กรณีีที่่�ผู้้�ปกครองจะขอย้้ายที่่�พัักระหว่่างภาคเรีียน ต้้องปฏิิบััติิดัังนี้้�
1. การย้ายที่พักจากที่พักหนึ่งไปอีกที่พักหนึ่ง
1.1 ชำำ�ระค่่าอยู่่ป� ระจำำ�ครบตามจำำ�นวนให้้หอพักั ที่่�นักั เรีียนสัังกััดอยู่ก่่อ
่� น ขอ
ย้้ายที่่�พัักพร้้อมทั้้�งชำำ�ระค่่าอยู่่�ประจำำ�และค่่าเครื่่�องใช้้แรกเข้้าครบตาม
จำำ�นวนให้้ที่่�พัักใหม่่ที่่�ต้้องการย้้ายเข้้าไปอยู่่�
1.2 ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการย้้ายที่่�พััก 4,000  บาท
2. การย้ายที่พักจากนักเรียนประจำ�เปลี่ยนเป็นนักเรียนไปกลับ 
2.1 อยู่ประจำ�ครบตามจำ�นวนทั้งปีการศึกษาให้หอพักที่สังกัด 
2.2 ชำ�ระค่าธรรมเนียมการย้ายที่พัก 4,000  บาท
กรณีีต่่อไปนี้้�ถือว่่
ื าเป็็นการกระทำำ�ที่่ผิ� ดิ ต่่อระเบีียบของฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ�นักั เรีียน
ผู้้�นั้้�นจะต้้องพ้้นสภาพจากการเป็็นนัักเรีียนของโรงเรีียนทัันทีี
1.   เปลี่่�ยนสถานะจากการเป็็นนัักเรีียนประจำำ�เป็็นนัักเรีียนไป–กลัับโดยพลการ  
โดยไม่่แจ้้งย้้ายที่่�พัักตามระเบีียบของฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ�
2. นัักเรีียนที่่�ได้้รัับอนุุมััติิให้้เป็็นนัักเรีียนไป–กลัับแล้้ว  ไม่่ได้้ไปพัักอาศััยอยู่่�กัับ
บิิดาหรืือมารดา แต่ไ่ ปอาศััยอยู่่กั� บบุ
ั คค
ุ ลอื่่น�  หรืือหอพักั ที่่ท� างโรงเรีียนไม่่อนุุมัติั ิ
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การลาพัักการเรีียนเพื่่�อไปต่่างประเทศ ในโครงการแลกเปลี่่�ยนต่่างๆ
ผู้้�ปกครองต้้องติิดต่่อที่่�งานทะเบีียนและปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบที่่�โรงเรีียนกำำ�หนดเมื่่�อทราบ
กำำ�หนดเวลาที่่�นัักเรีียนจะกลัับมาเรีียน ให้้ติิดต่่อเรื่่�องที่่�พัักกัับฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ�ล่่วงหน้้า
ก่่อนวัันเดิินทางกลัับเพื่่อ� จััดเตรีียมที่่�พักั สำำ�หรับนั
ั กั เรีียน โดยฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ�จะพิิจารณา
ที่่�พัักเดิิมให้้นัักเรีียน

การลาออกจากโรงเรีียน
1. นัักเรีียนประจำำ�ที่่�ประสงค์์จะลาออกจากโรงเรีียนให้้ติิดต่่อที่่�แผนกธุุรการเพื่่�อยื่่�น
คำำ�ร้อ้ งขอลาออกจากการเป็็นนัักเรีียน
2. กรณีีที่่แ� จ้้งลาออกช้้ากว่่าวัันเวลาที่่กำ� �ห
ำ นด ต้้องชำำ�ระค่่าอยู่่ป� ระจำำ�ตามอััตราต่่อไปนี้้�
ภาคเรียนที่ 1
2.1 แจ้้งลาออกตั้้ง� แต่่หลัังวัันปิิดภาคเรีียนที่่� 2 ถึึงวัันก่่อนเปิิดภาคเรีียนที่่� 1 ต้้อง
ชำำ�ระค่่าอยู่่�ประจำำ�จำำ�นวน  7,000   บาท
2.2 แจ้้งลาออกตั้้�งแต่่วัันเปิิดเรีียนภาคเรีียนที่่� 1 เป็็นต้้นไป  ต้้องชำำ�ระค่่าอยู่่�
ประจำำ�ครบตามจำำ�นวน
ภาคเรียนที่ 2
2.3 แจ้้งลาออกตั้้�งแต่่หลัังวัันปิิดภาคเรีียนที่่� 1 ถึึงวัันก่่อนเปิิดภาคเรีียนที่่� 2 ต้้อง
ชำำ�ระค่่าอยู่่�ประจำำ� จำำ�นวน 7,000 บาท
2.4 แจ้้งลาออกตั้้�งแต่่วัันเปิิดเรีียนภาคเรีียนที่่� 2 เป็็นต้้นไป ต้้องชำำ�ระค่่าอยู่่ป� ระจำำ�
ครบตามจำำ�นวน
2.5 การลาออกสิ้้�นปีีการศึึกษา ต้้องแจ้้งล่่วงหน้้าภายในวัันสอบวัันสุุดท้้ายก่่อน
ปิิดภาคเรีียนที่่�  2
2.6 นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ทุุกคนเมื่่�อสอบปลายภาคเรีียนที่่� 2 เสร็็จสิ้้�น
แล้้ว  ทางโรงเรีียนจะถืือว่่าพ้้นสภาพของการเป็็นนัักเรีียนประจำำ�ของโรงเรีียน
สำำ�หรับนั
ั กั เรีียนที่่�สอบเข้้า หรืือได้้รับคั
ั ดั เลืือกให้้เรีียนต่่อในระดัับมัธั ยมศึึกษา
ปีีที่่� 4 จะต้้องผ่่านขั้้�นตอนการมอบตััวเข้้าเป็็นนัักเรีียนอีีกครั้้�ง (ไม่่ต้้องชำำ�ระ
ค่่าสมาชิิกสมาคมผู้้�ปกครองฯ  และค่่าเครื่่�องใช้้แรกเข้้า)  และฝ่่ายนัักเรีียน
ประจำำ�จะจััดที่่�พัักให้้ใหม่่ในวัันลงทะเบีียน

102

กรณีีพิิเศษที่่�โรงเรีียนจะเชิิญผู้้�ปกครองมาพบ
1. นัักเรีียนประพฤติิผิิดระเบีียบของโรงเรีียนหรืือคู่่�มืือนัักเรีียนและผู้้�ปกครอง
“ด้้านที่่� 3 ความประพฤติิ”
2. นัักเรีียนไม่่นอบน้้อมเชื่่�อฟััง แสดงกิิริิยาก้้าวร้้าวไม่่เชื่่�อฟัังคำำ�สั่่�งครููหรืือฝ่่าฝืืน
ระเบีียบข้้อบัังคัับของโรงเรีียนจนเป็็นตััวอย่่างที่่�ไม่่ดีีต่่อนัักเรีียนคนอื่่�น ๆ
3. การไม่่เอาใจใส่่ต่่อการเรีียน เมื่่อ� ได้้รับั การเตืือนและลงโทษหลายครั้้�งแล้้วยัังไม่่ดีีขึ้้น�
4. การไม่่ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมต่่าง ๆ  ตามเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้  โดยไม่่มีีการติิดต่่อแจ้้ง
ให้้ทางโรงเรีียนทราบล่่วงหน้้า

กิิจกรรมและนัันทนาการของนัักเรีียนประจำำ�
1. การเล่่นกีีฬา/ดนตรีี  ทางโรงเรีียนส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนประจำำ�รู้้�จัักใช้้เวลาว่่างให้้
เป็็นประโยชน์์ เพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีสุุขภาพที่่�สมบููรณ์์แข็็งแรงและเลืือกกิิจกรรมตาม
ความถนััด จึึงจััดให้้มีีการเล่่นกีีฬาเป็็นทีีมและเล่่นดนตรีีตามความถนััดในเวลา
หลัังเลิิกเรีียนทุุกวัันจัันทร์์-วัันพฤหััสบดีี โดยวัันอัังคารนัักเรีียนชั้้�น ม.ปลาย เรีียน
วิิชารัักษาดิินแดน (รด.)
2. การแข่่งขัันกีีฬาระหว่่างตึึกนอน ในวัันหยุุด
เรีียนหรืือเย็็นวัันศุุกร์์บางวััน นัักเรีียนประจำำ�
แต่่ละตึึกนอนจััดทีีมกีีฬาประเภทต่า่ งๆ เข้้า
แข่่งขัันกัับทีมี ของตึึกอื่่�นๆ  เพื่อ่� เพิ่่�มทัักษะใน
การเล่่นกีีฬาและเป็็นการออกกำำ�ลังั กายด้้วย
3. การว่่ายน้ำำ��  ทางโรงเรีียนมีีสระว่่ายน้ำำ�ข
� นาด
มาตรฐานโอลิิมปิิก สำำ�หรัับบริิการนัักเรีียน
ประจำำ�ทุุกคน นัักเรีียนสามารถไปว่่ายน้ำำ�� ได้้
ตามวัันและเวลาที่่�กำำ�หนดให้้
4. การชมรายการโทรทััศน์์  มีีการติิดตั้้�งจาน
รัับสัญ
ั ญาณจากดาวเทีียม ทุุกตึึกนอนเพื่อ�่ ให้้
นัักเรีียนได้้ติดต
ิ ามชมข่่าวสาร การแข่่งขัันกีีฬา
สารคดีีและภาพยนตร์์ จากทุุกมุุมโลกในช่่วงเวลาที่่�นัักเรีียนพัักผ่่อน

103

5. การออกไปซื้้�อของ  ทุุกวัันอาทิิตย์ร์ ะหว่่างเวลา
13.00 - 16.00 น. นัักเรีียนประจำำ�ตั้้ง� แต่่ชั้้น� ม.1
ขึ้้�นไป จะได้้รัับอนุุญาตให้้ออกไปซื้้�อของใช้้และ
อุุ ป กรณ์์ ก ารเรีี ย นที่่� ต ลาดศรีี ร าชาหรืื อ ห้้ า ง
สรรพสิินค้้า โดยนัักเรีียนจะต้้องแต่่งเครื่่�องแบบ
นัักเรีียนครบชุุด ทางโรงเรีียนจะมีีครููดููแลทั่่�วไป
ขณะที่่�นักั เรีียนอยู่่น� อกโรงเรีียน สำำ�หรับนั
ั กั เรีียน
ใหม่่อนุุญาตให้้ออกไปซื้้�อของในภาคเรีียนที่่�สอง
6. การเล่่นดนตรีีในเวลาว่่าง นัักเรีียนประจำำ�สามารถตั้้ง� วงดนตรีีขนาดเล็็ก ประกอบด้้วย
ผู้้�เล่่นประมาณ 4 – 6 คน  เพื่่�อฝึึกเล่่นดนตรีีที่่�นัักเรีียนชอบ ซึ่่�งนอกจากนัักเรีียน
จะได้้ผ่่อนคลายสมองแล้้ว ยัังสามารถเล่่นดนตรีี ประเภทต่่างๆ ได้้อีีกด้้วย
7. มุุมนัันทนาการและเทคโนโลยีี สำ�หรั
ำ บั ให้้นักั เรีียนค้้นหาข้้อมููลผ่่านทาง อิินเตอร์์เนต 
ในช่่วงเวลาพัักผ่่อนหลัังอาหารเย็็นทุุกวััน และวัันหยุุดเสาร์์-อาทิิตย์์

สวััสดิิภาพของนัักเรีียนประจำำ�
1.

2.

การรัั กษาพยาบาล   กรณีีที่่�นัั กเรีี ยนเจ็็บป่่ วยหรืื อได้้รัั บบาดเจ็็ บเล็็ กน้้อย
ทางโรงเรีียนมีีพยาบาลประจำำ�โรงเรีียน ให้้บริกิ ารระหว่่างเวลา 07.45 – 19.30 น.
ถ้้านัักเรีียนประจำำ�เจ็็บป่่วยมาก ครููที่่�ดููแลที่่�พัักจะเป็็นผู้้�พานัักเรีียนไปพบแพทย์์  
กรณีีที่่� จำำ�เป็็ นต้้องนอนพัั กรัั กษาตัั วที่่� โรงพยาบาล ทางโรงเรีี ยนจะแจ้้ งให้้
ผู้้�ปกครองทราบ   เพื่่�อจััดคนมาเฝ้้าที่่�โรงพยาบาลหรืือรัับนัักเรีียนไปรัักษาตัั ว ที่่�
โรงพยาบาลใกล้้บ้้านตามที่่�เห็็นสมควร ค่่ารัักษาพยาบาลทั้้�งหมด ผู้้�ปกครอง
จะต้้องเป็็นผู้้�จ่่าย ถ้้านัักเรีียนได้้รับอุ
ั บัุ ติั เิ หตุุสามารถเบิิกค่่ารัักษาพยาบาลในส่่วน
ที่่�เป็็นค่่าประกัันอุุบััติิเหตุุจากบริิษััทประกัันภััยได้้ตามข้้อกำำ�หนด
ด้้านความปลอดภััย  มีีเจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััยผลััดเปลี่่�ยนเวรกัันดููแล
ภายในบริิเวณโรงเรีียนตลอด 24 ชั่่�วโมง มีีการตรวจเช็็คบััตรผู้้�ที่่�จะเข้้า – ออก
โรงเรีียนอย่่างเคร่่งครััด นักั เรีียนประจำำ�หอพักั โรงเรีียนที่่ขออนุ
�
ญ
ุ าตเข้้า - ออกนอก
บริิเวณโรงเรีียนในทุุกกรณีีต้้องแสดงบััตรนัักเรีียน และบััตรอนุุญาตจากฝ่่าย
นัักเรีียนประจำำ� ณ จุุดรัักษาความปลอดภััยของโรงเรีียนทุุกครั้้�ง
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กรรมการนัักเรีียนประจำำ�ตึึกและหอพััก
ฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ�ได้้กำำ�หนดให้้มีคณ
ี ะกรรมการตึึก และกรรมการหอพััก ซึ่่�งได้้
มาจากการเลืือกตั้้�งของนัักเรีียนประจำำ�ภายในตึึกและหอพััก เพื่่�อเป็็นการฝึึกให้้นัักเรีียน
ประจำำ�ได้้มีีโอกาสเรีียนรู้้�และมีีประสบการณ์์ในการอยู่่�ร่่วมกัันแบบประชาธิิปไตย ทั้้�งภาค
ทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติั ิ ได้้รับั การฝึึกให้้เป็็นผู้้�นำำ�และผู้้�ตามที่่�ดี รู้้�ี จักั บำำ�เพ็็ญประโยชน์์เพื่่อส่่
� วน
รวม พร้้อมทั้้�งเป็็นการแบ่่งเบาภาระหน้้าที่่�ครููที่่ดูู� แลประจำำ�ตึกึ และหอพััก คณะกรรมการตึึก
ประกอบด้้วย ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน  และกรรมการ 8 คน รวมจำำ�นวนตึึกละ
10 คน คณะกรรมการหอพััก ประกอบด้้วยประธาน 1 คน  และรองประธาน 1 คน จำำ�นวน
หอพัักละ 2 คน ซึ่่�งได้้รัับการแต่ง่ ตั้้�งโดยหััวหน้้าฝ่่ายนัักเรีียนประจำำ�

ระเบีียบปฏิิบััติทั่่�ิ วไป
1.
2.

3.
4.
5.
6.  
7.
8.

เมื่่�อทำำ�ทรััพย์์สิินของโรงเรีียนเสีียหายหรืือชำ�รุ
ำ ุด  ต้อ้ งชดใช้้ตามราคาของสิ่่�งของ
นั้้�นๆ  หากทำำ�ด้้วยเจตนานัักเรีียนต้้องได้้รัับโทษตามที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด
ห้้ามนัักเรีียนนำำ�ของมีีค่่าทุุกชนิิดมาโรงเรีียน เช่่น สร้้อย/แหวนทองคำำ�/นาฬิิกา/
สิินค้้าราคาแพง เป็็นต้้น และผู้้�ปกครองไม่่ควรให้้เงิินติิดตััวนัักเรีียนเป็็นจำำ�นวน
มากเกิินความจำำ�เป็็น โรงเรีียนจะไม่่รัับผิิดชอบใดๆ เมื่่�อเงิินหรืือสิ่่�งของเกิิด
สููญหาย
ห้้ามนำำ�สื่่�อต้้องห้้ามลามกอนาจาร การ์์ตููน อาวุุธทุุกชนิิดหรืือสิ่่�งอื่่�นใดที่่�ทาง
โรงเรีียนสั่่�งห้้ามนำำ�เข้้ามาภายในบริิเวณโรงเรีียน
นัักเรีียนประจำำ�ทุุกคนต้้องตััดผมตามระเบีียบของโรงเรีียน
ห้้ามนัักเรีียนเล่่นการพนััน ห้้ามดื่่�มของมึึนเมาทุุกชนิิด  ห้้ามสููบบุุหรี่่� และนำำ�สิ่่�ง
เสพติิดทุุกประเภทมาที่่�หอพัักนัักเรีียนประจำำ�หรืือโรงเรีียนโดยเด็็ดขาด
นัักเรีียนจะต้้องปฏิิบัติั ติ ามตารางเวลาของนัักเรีียนประจำำ�ที่่ท� างโรงเรีียนกำำ�หนด
ไว้้อย่่างเคร่่งครััด
จดหมายหรืือพััสดุุที่่�ส่่งถึึงนัักเรีียนประจำำ�ทุุกคน  ทางโรงเรีียนมีีสิิทธิ์์�ที่่�จะตรวจ
สอบในกรณีีที่่�จำำ�เป็็น
นัักเรีียนประจำำ�ทุุกคนต้้องทำำ�ประกัันอุุบััติิเหตุุรายปีีตามระเบีียบที่่�ทางโรงเรีียน
กำำ�หนด
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เครื่่�องใช้้ส่่วนตััวที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับนัักเรีียนประจำำ�

(รายการที่่� 1- 11 โรงเรีียนจััดให้้ โดยเก็็บเงิินรวมค่่าใช้้จ่่ายแล้้ว)
1.   ชุดนักเรียนชายและชุดนักเรียนหญิง ระดับประถม-ม.ต้น 3
2.   ชุดนักเรียนชายและชุดนักเรียนหญิง ระดับ ม.ปลาย
4
3.   ชุดลูกเสือชายและชุดเนตรนารีหญิง ระดับประถม-ม.ต้น 1
4.   ชุดพละของโรงเรียน  
1
5. ถุงเท้านักเรียนตามแบบที่โรงเรียนกำ�หนด
5
6. ถุงเท้าลูกเสือ
1
7. รองเท้านักเรียนสีดำ�  (รองเท้าหนัง)
1
8.   รองเท้าลูกเสือชาย ชั้น ป.4-ม.3
1
9. รองเท้าพละสีขาว
1
10.   กระเป๋านักเรียน
1  
11.   เข็มขัดและหัวเข็มขัด
1   
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ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
คู่
คู่
คู่
คู่
คู่
ใบ
ชุด       

(รายการที่่� 12-21 ผู้้�ปกครองจััดหาและซื้้�อเพิ่่�มเติิม)
12. ชุุดนอน  (นัักเรีียนชายหรืือชุุดนอนนัักเรีียนหญิิง)
3 - 4 ชุุด
13. ชุุดร่่วมกิิจกรรมนัันทนาการ (ซื้้�อที่่�โรงเรีียนภายหลััง)
1 ชุุด
14. ผ้้าห่่มนอน
1 ผืืน
15. ผ้้าเช็็ดตััวขนาดกลาง
2 ผืืน
16. กางเกงชั้้�นใน
5 ตััว
17. รองเท้้าแตะ (แบบราคาไม่่แพง)
1 คู่่�
18. ขัันน้ำำ��พลาสติิกขนาดกลาง  ไม่่มีีที่่�จัับ
1 ใบ
19. ตะกร้้าพลาสติิกใส่่ผ้้า
1 ใบ
20. ถัังน้ำำ��พลาสติิกขนาดเล็็ก
1 ใบ
21. เครื่่�องใช้้เบ็็ดเตล็็ดต่่างๆ  ได้้แก่่  ยาสีีฟััน แปรงสีีฟััน สบู่่� แป้้ง ยาขััดรองเท้้า  
แปรงขััดรองเท้้า กุุญแจ  ฯลฯ

หมายเหตุุ :
โรงเรีียนมีีจำำ�หน่่ายเครื่่�องใช้้ทุุกรายการข้้างต้้น ยกเว้้นผ้้าห่่ม
ให้้ผู้้�ปกครองตรวจรายการเครื่่�องใช้้ – อุุปกรณ์์ และจััดเตรีียมให้้พร้้อมตาม
รายการก่่อนส่่งนัักเรีียนเข้้าที่่�พักั  สิ่่�งของเครื่่�องใช้้ส่่วนตััว ไม่่ควรใช้้ของที่่�มีรี าคา
แพง เพื่่�อป้้องกัันการสููญหาย
ชุุดร่่วมกิิจกรรมนัันทนาการซื้้�อที่่�ห้้องจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์การเรีียนของโรงเรีียน
เสื้้�อผ้า้ ควรปัักหรืือเขีียนชื่่อที่่
� ช� ายเสื้้�อด้้านในหรืือขอบกางเกงด้้านบน ส่่วนรหััส
ที่่�พัักให้้เขีียนด้้วยปากกาที่่�เสื้้�อผ้้าและเครื่่�องใช้้ทุุกชิ้้�น  การปัักหรืือเขีียนให้้ทำำ�
เป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย
รองเท้้าแตะให้้ใช้้รองเท้้าราคาถููก เพื่่�อป้้องกัันการสููญหายและง่่ายต่่อการ
ทำำ�ความสะอาด
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ตารางเวลาของนักเรียนประจำ�
เวลา/วัน

วันเรียน

วันเสาร์

วันอาทิตย์

05.45 น.

ตื่นนอน/อาบน้ำ�

06.15 น.

ทบทวนบทเรียน-เตรียมอุปกรณ์

ตื่นนอน

ตื่นนอน

06.30 น.

อาหารเช้า

อาหารเช้า

อาหารเช้า

08.00 น.

เข้าเรียน

พักผ่อน

พักผ่อน

08.30 น.

ทำ�การบ้าน - ทบทวนบทเรียน

ทำ�การบ้าน - ทบทวนบทเรียน

10.00 น.

กิจกรรมพิเศษ-ว่ายน้ำ�

พักผ่อน-ไปตลาด-ว่ายน้ำ�

10.30 น.

ทำ�การบ้าน - ทบทวนบทเรียน

ทำ�การบ้าน - ทบทวนบทเรียน

11.45 น.
11.20 - 12.10 น.

กลับจากตลาด - รายงานตัว
อาหารกลางวันระดับประถม

12.00 น.

พักผ่อน
อาหารกลางวัน - พักผ่อน

อาหารกลางวัน - พักผ่อน

13.30 น.

ทำ�การบ้าน - ทบทวนบทเรียน

ทำ�การบ้าน - ทบทวนบทเรียน

15.00 น.

พักผ่อน - เล่นกีฬา

พักผ่อน - เล่นกีฬา

อาบน้ำ�

อาบน้ำ�

อาหารเย็น - ชมภาพยนตร์

จัดตู้เสื้อผ้า - ตู้หนังสือ - อบรม

12.10 - 13.00 น.

อาหารกลางวันระดับมัธยม

15.40 น.

เลิกเรียน (วันศุกร์)

16.30 น.

เลิกเรียน - พักผ่อน - อาหารว่าง

16.45 - 17.45 น.

เล่นกีฬา

17.00 น.
17.45 น.
18.00 - 18.30 น.

อาบน้ำ�

18.15 น.

อาหารเย็น - พักผ่อน

18.30 น.

อบรม - ทำ�การบ้าน

19.15 น.

อาหารเย็น - พักผ่อน

พักผ่อน - ประชุม

20.00 น.

ทำ�การบ้าน - ทบทวนบทเรียน

ทำ�การบ้าน - ทบทวนบทเรียน

21.30 น.

เข้านอน

เข้านอน (21.00 น.)

เข้านอน (21.00 น.)

วัันศุุกร์์  หลัังอาหารเย็็นพัักผ่่อน – ดููทีีวีี  ถ้้าวัันเสาร์์มีีเรีียนชดเชยให้้ทำำ�การบ้้าน – อ่่านหนัังสืือ
วัันเสาร์์ – อาทิิตย์์ นัักเรีียนที่่�ไม่่ไปร่่วมกิิจกรรมใดๆ เข้้าทำำ�การบ้้านระหว่่างเวลา 09.00 - 11.20 น. ตามตารางเวลา
วัันอาทิิตย์์  นัักเรีียนคาทอลิิกร่่วมพิิธีีมิิสซา เวลา 06.30 น.
นัักเรีียนที่่�จะดููหนัังสืือหลัังเวลาเข้้านอน ต้้องขออนุุญาตครููเวรประจำำ�สัปด
ั าห์์ทุุกครั้้�งและต้้องเข้้านอนไม่่เกิิน  22.30 น.
วัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์  ใช้้ตารางเวลาเดีียวกัับวัันเสาร์์
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(*)

เพลงอัสสัมชัญศรีราชา

อัสสัมชัญศรีราชา
อัสสัมชัญศรีราชา
พวกเราจะพากเพียร
เพื่อให้ชาวโลกชื่นชม
จะรวมกันทั้งกายใจ
เทิดเกียรติสถาบันเรา
พวกเราจะสร้างความดี
ร่วมกันรุ่นน้องรุ่นพี่
จะช่วยกันสร้างผลงาน
เลือดเราแดงขาวซื่อตรง
(**) จะไม่เดินหลงทางผิด
จะเดินตามแสงสว่าง
อัสสัมชัญศรีราชา
จดจำ�นามไว้ทุกคำ�
อัสสัมชัญศรีราชา

เกียรติศักดิ์ศรี ดังสนั่นก้องฟ้า
เรายึดมั่นในคุณธรรม
มุ่งเรียนเพื่อสร้างสังคม
ให้สมศักดิ์ศรีของเรา
ไม่ให้แดงขาวหมองเศร้า
แดงขาว อัสสัมชัญศรีราชา (*)
จะรักและสามัคคี
เพื่อให้ศักดิ์มั่นคง
ด้วยอุดมการณ์สูงส่ง
พวกเราอัสสัมชัญศรีราชา (*)
เพื่อให้ชีวิตถูกทาง
หนทางแห่งแสงธรรม
จะพาพวกเราก้าวนำ�
พวกเรา อัสสัมชัญศรีราชา (*,**,*)
เรายึดมั่นในคุณธรรม

109

เพลงเพชรบูรพา
แหล่งศึกษายิ่งใหญ่ไพศาล
ทอประกายพร่างพราวนภา
แดงขาวเลือดเราเข้มข้น
แดงคือทางแสงแห่งศักดิ์ศรี
สีขาวคือธรรมนำ�ทาง
สร้างสังคมเพื่อมวลประชา
แดงขาวเลือดเราทรนง
เกียรติศักดิ์อัสสัมชัญลือนาม

เด่นตระการดั่งเพชรบูรพา
อัสสัมชัญศรีราชาเกรียงไกร
พวกเราทุกคนยึดมั่นความดี
สามัคคีร่วมใจเป็นหนึ่ง
ส่องสว่างทางชีวิตรุดหน้า
เพชรบูรพาเจิดจ้าทั่วไทย
ด้วยความซื่อตรงใครไม่อาจหยาม
เพชรน้ำ�งาม อัสสัมชัญศรีราชา

คณะผู้จัดทำ�
ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์
ภราดาศิริชัย ผังรักษ์
ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์
ภราดาณัฐธร สุพล
ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง
ภราดาวินธกร ป้องศรี
ม.วธัญญู เกตุน้อย
มิส ดร.ปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี
มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล
ม.วิชัย โพนทะยาน
มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช
ม.ชัยวัชร์ ต่อจรัส
ม.ปรัชญา วิชา
มิสจงวิไล แจ่มศรี
มิสสุดา มงคลสิทธิ์
มิสชนันท์ญาณ์ ศรัณยบูรณ์
มิสสุพัตรา ราชกิจ
มิสวรรณวิสา จิตตบุญ
มิสศุภสิริ พิทักษ์สายชล
มิสลักขณา ตอพล
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ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

