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	 จากการปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้การจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ

และเอกชนต้องปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้	เพื่อตอบสนอง

กับเป้าหมายของหลักสูตร	 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	 จึงจัด

ทำาหนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองเล่มนี้	 โดยมีข้อมูลที่ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง	ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ	

๒๕๔๒	 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๒)	 	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 และลักษณะ

เฉพาะของการศึกษาเซนต์คาเบรียลที่มุ่งให้นักเรียนมีความรู้	คุณธรรม

และยึดหลักศาสนา	 พร้อมทั้งวัฒนธรรมอันดีงามที่โรงเรียนกำาหนดขึ้น	

นอกจากกฏระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำาหนดไว้	 เพื่อเป็น

แนวทางให้นักเรียนได้ประพฤติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผน

พร้อมทั้งใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ	 ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง

รวมถึงผู้ปกครองจะได้รับทราบวัตถุประสงค์และนโยบายของโรงเรียน

ในการอบรบนักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ	 	 คือ	 พัฒนาร่างกาย	 จิตใจ

อารมณ์	สังคม	และสติปัญญา	สามารถติดตามพฤติกรรมได้อย่างใกล้

ชิด	และหาแนวทางพัฒนาร่วมกับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

นักเรียนและผู้ปกครองจะได้รับประโยชน์	จากการใช่้คู่มือนักเรียนและ

ผู้ปกครองในการดำาเนินชีวิตในโรงเรียน
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 นักบุญหลุยส์	 มารี เกิดที่ตำ�บลมงฟอร์ต ประเทศฝรั่งเศส ท่�นรับศีลบวชเป็น 

พระสงฆ์ในปี ค.ศ.๑๗๐๐ และสิ้นชีวิตในปี ค.ศ. ๑๗๑๖ เป็นที่รู้จักทั่วไปในน�ม “คุณพ่อมงฟอร์ต” 

ตลอดเวล� ๑๖ ปีแห่งชีวิตง�น ท่�นเด็ดเดี่ยวม�นะ มุ่งนำ�วิญญ�ณมนุษย์ไปสู่สวรรค์ ตัวอย่�งที่

ท่�นเทศน์สอน รับใช้ผู้เจ็บป่วยและคนย�กจน ได้ดลใจผู้สืบส�นง�นขึ้น ๒ กลุ่ม คือ สงฆ์คณะ

ข้�บริก�รพระแม่ม�รี และภคินีคณะธิด�พระปรีช�ญ�ณ   

 คุณพ่อมงฟอร์ต ได้เปิดโรงเรียนขึ้นในปี ค.ศ.๑๗๑๔ เพื่อให้เย�วชนและคนด้อยโอก�ส

ได้รู้จักหนท�งที่จะเข้�สู่เมืองสวรรค์โดยผ่�นกระบวนก�รท�งก�รศึกษ�อยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของ

ผู้ติดต�มกลุ่มที่ ๓ คือคณะภร�ด�ซึ่งต่อม�ภ�ยหลังได้ชื่ออย่�งเป็นท�งก�รว่� “ภราดาคณะ
เซนต์คาเบรียล” คณะภร�ด�จัดก�รศึกษ�ที่เน้นคติธรรมแห่งชีวิตของคุณพ่อมงฟอร์ต “God 

Alone” แปลว่� “พระเจ้�เท่�นั้น” (พระเจ้�เท่�นั้น = สัจธรรม หรือ คว�มรักส�กล)

ประวัติ 

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
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หมวดที่ ๑ : ประวัติความเป็นมา
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ความหมายของตราสัญลักษณ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

 ตราสัญลักษณ์คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์และคว�มส�มัคคีของบรรด�สม�ชิกโรงเรียน

ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์รวมหัวใจหล�ยพันหล�ยหมื่นดวงไว้ให้อยู่ใต้สำ�นึกแห่งก�รประพฤติปฏิบัติร่วมกัน ซึ่ง

ตร�สัญลักษณ์มีคว�มหม�ยเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 

โล่	หรือ	Coat	of	Arms	

อยู่ใจกลางของตรา	 เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติประวัติอันยาวนานและยั่งยืนของสถาบันภราดา

คณะเซนต์คาเบรียล	ภายในโล่แบ่งเป็น	๔	ส่วน	มีความหมายเชื่อมโยงกัน	ดังนี้	

A.M.	คือ	Ave	Maria	(ภาษาละติน)	
Maria	 เป็นชื่อมารดาของพระเยซูคริสต์	 Ave	
Maria	ตรงกับภาษาไทยว่า	วันทาแม่มารี	ช่อดอก
ซ่อนกลิ่นสีขาว	เป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ์	

ดวงดาว	
ดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าเหนือเรือที่กำาลังแล่นกลาง
คลื่นลม	หมายถึง	แสงแห่งความหวังได้แก่	แสง-
ธรรมแห่งศาสนากับแสงแห่งปัญญา	

รูปเรือใบ	
เปรียบได้กับเรือที่แล่นในนาวาชีวิตต่อสู้คลื่น
ลมแสงแดดไปจนถึงฝั่ง	 เป็นคติ	 ให้ได้คิด
เสมอว่า	“ชีวิตคือการต่อสู้” 

เครื่องหมาย	DS 
(ตัวย่อมาจากภาษาฝรั่งเศส	 Dieu	 Seul)	 มี
ความหมายว่า	 จะทำาทุกสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคล
แก่พระเจ้า	 ส่วนคติพจน์ของนักบุญหลุยส์	
มารี	 กรีญอง	 เดอ	 มงฟอร์ต	 ผู้สถาปนา
คณะเซนต์คาเบรียล	 โดยอีกนัยหนึ่ง	 D	หรือ	 
Divinity	 คือ	 การแสวงหาพระเป็นเจ้า	 หรือ
ธรรมะ	 นั่นคือ	 พระเป็นเจ้าต้องนำาทางชีวิต	
S	 หรือ	 Science	 หมายถึง	 การแสวงหา
ความรู้ทางโลก	ศาสตร์ต่างๆ	

พวงมาลัยดอกไม้	
ที่ประดับรองโล่นั้นเป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทำาความดีเพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่ง
เกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสูญสลายไป	 คำาว่า	 Labor	 Omnia	 Vincit	 (Work	 Conquers	
All	 Things)	 ที่ระบุอยู่ใต้ชื่อ	 Brothers	 of	 St.Gabriel	 เป็นคติพจน์	 (Motto)	 ประจำาใจของสมาชิกใน
ครอบครัวที่ต้องมีความวิริยะ	อุตสาหะ	อันจะนำามาซึ่งความสำาเร็จ

 ตรานี้จะอยู่ในความคิดคำานึงของทุกคนและจะช่วยเตือนใจให้รำาลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่ง	 คณะภราดาเซนต์คาเบรียลหรือ

ภายในอ้อมอกของแม่	 คือ	 ศาสนา	 เป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์และจริงใจต่อกัน	 เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีความหวังคือคุณธรรม	 และ

ปัญญาเป็นเครื่องนำาทางชีวิตที่มีทั้งความรัก	ความเสียสละ	และเป็นชีวิตที่สมบูรณ์	สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลด้วยความอุตสาหะ
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 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เดิมชื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญสำาโรง เป็นสถ�บันก�รศึกษ�ลำ�ดับที่ ๑๓ ของ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เปิดทำ�ก�รสอนวันที่ ๑๗ พฤษภ�คม พ.ศ.๒๕๒๒ โดยน�ยวิชัย ม�ลีนนท์  ประธ�นกรรมก�รบริษัท เทพ�รักษ์ที่ดิน จำ�กัด ได้บริจ�คที่ดิน
จำ�นวน ๑๔ ไร่ ๓ ง�น ๕๔ ต�ร�งว� พร้อมเงิน จำ�นวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (ส�มล้�นบ�ทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อดำ�เนิน
ก�รก่อตั้ง	“โรงเรียนอัสสัมชัญสำาโรง” ขึ้น โดยตั้งชื่อต�มตำ�บลสำ�โรงเหนือในขณะนั้น
 เริ่มแรกเปิดทำ�ก�รสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๖ รวม ๘ ห้องเรียน มีครู ๑๕ คน นักเรียน ๓๗๑ คน ต่อ
ม�เมื่อวันที่ ๑๘ สิงห�คม พ.ศ.๒๕๓๓ กระทรวงมห�ดไทยประก�ศเปลี่ยนแปลงเขตก�รปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญสำ�โรงจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  
“โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ” เมื่อวันที่ ๑ พฤษภ�คม พ.ศ.๒๕๔๖
 ปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปร�ก�รมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๒ ง�น ๑๒.๕ ต�ร�งว� เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๑ ถึง  
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่  ๖  ทั้ง  หลักสูตร	Modern	Language	Program	(MLP)	และหลักสูตร	English	Program	(EP) รวม ๙๙ ห้องเรียน โดยมี  
ภราดาทักษบุตร		ไกรประสิทธ์ิ เป็นผู้รับใบอนุญ�ต ผู้จัดก�รและเป็นผู้อำ�นวยก�ร 

คำาขวัญ ความรู้	คู่คุณธรรม	นำาชีวิต
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ประวัติ	โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

วัตถุประสงค์

นโยบาย

วิสัยทัศน์

คติพจน์

๑.จุดมุ่งหมายของชีวิตคือการรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงองค์สัจธรรมสูงสุด	ซึ่งเป็นบ่อเกิดของชีวิต
๒.มนุษย์ทุกคนต้องทำางาน	ความวิริยะ	อุตสาหะ	เป็นหนทางไปสู่ความสำาเร็จ

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล	
พัฒนาตนสู่คุณภาพชีวิต	ตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต

ความวิริยะ	อุตสาหะ	นำามาซึ่งความสำาเร็จ	

 ๑. ให้ก�รศึกษ�อบรมนักเรียนเป็นผู้มีคว�มรู้ มีทักษะ ทั้งในระดับประถมศึกษ�และมัธยมศึกษ� ซึ่งจะเป็นพื้นฐ�นในก�รค้นคว้�ห�คว�มรู้ต่อเนื่องไป

ตลอดชีวิต

 ๒. มุ่งสร้�งให้นักเรียนเป็นผู้มีศ�สน�และหลักธรรมยึดมั่น อันจะช่วยให้เป็นผู้ส�ม�รถดำ�รงชีวิตในโลกแห่งคว�มเป็นจริง แก้ปัญห�ชีวิตด้วยสันติวิธี

ตัดสินใจด้วยสติปัญญ�และคว�มสุขุม มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

ปรัชญา

 ๑.  พัฒน�ผู้เรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พัฒน�ร่�งก�ย สติปัญญ� อ�รมณ์และจิตใจ ภ�ยใต้บรรย�ก�ศของเสถียรภ�พและคว�มรัก

 ๒. ปลูกฝังคว�มรักช�ติ ศ�สน� และพระมห�กษัตริย์ เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประช�ธิปไตย รู้รักษ�ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีง�มของ

ช�ติ

 ๓. เน้นคว�มเป็นเลิศท�งวิช�ก�รและก�รปฏิบัติ ก�รเจนจัดท�งภ�ษ� คณิตศ�สตร์ และวิทย�ศ�สตร์อันจะช่วยให้ผู้เรียนเป็นคนมีทักษะมีเหตุผล มี

คว�มคิดเห็นตรรกะ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและเป็นคนมีทัศนะกว้�งไกล รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญ�ท้องถิ่นเพื่อพัฒน�ภ�วะแวดล้อมและคุณภ�พชีวิต

ในสังคมมนุษย์

 ๔. เน้นก�รปฏิบัติและก�รปลูกฝังค่�นิยมของก�รเค�รพในสิทธิต่อกันและกัน และก�รผนึกกำ�ลังคว�มดีร่วมกันพัฒน�ชุมชนที่ตนอ�ศัยอยู่ โดยก�ร

ศึกษ�และเข้�ใจอ�รยธรรมและมรดกท�งวัฒนธรรม
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สีแดง หม�ยถึง คว�มกล้�ห�ญในก�รต่อสู้กับอุปสรรคปัญห�ต่�งๆ รวมทั้งคว�มเสียสละอดทน ซึ่งก็คือคว�มวิริยะ อุตส�หะ  ที่จะนำ�
ชีวิตให้ประสบกับคว�มสำ�เร็จ
สีขาว หม�ยถึง คว�มบริสุทธิ์อันเปรียบได้กับศ�สน�รวมไปถึงคว�มจริงใจ ซื่อสัตย์ อันเป็นคุณธรรมซึ่งจะนำ�ไปสู่คว�มสงบสุข  

อ	ส	ช ย่อม�จ�ก อัสสัมชัญ หรือ "อ�ศรมชัญ" แยกเป็นศัพท์บ�ลีมคธว่� "อัสสโม" แผลงเป็นไทยว่� "อ�ศรม" 
หม�ยคว�มถึงกุฏิที่ถือศีลบำ�เพ็ญ ส่วนคำ�ว่� "ชัญ" หรือ "ชัญญ" แยกต�มร�กศัพท์เดิมได้ธ�ตุศัพท์ว่� "ช" แปล
ว่� "ที่เกิด" และ "ญ" แปลว่� "ญ�ณ" หรือ คว�มรู้ "ชัญ" หรือ "ชัญญ" คือ ที่เกิดญ�ณคว�มรู้ เมื่อนำ�ศัพท์
ทั้งสองม�รวมกันก็ส�ม�รถแปลได้ว่� "อัสสัมชัญ" คือ "สถ�นที่สำ�หรับบำ�เพ็ญพรตและห�วิช�คว�มรู้" นั่นเอง 
โดยยังคงคว�มหม�ยภ�ษ�อังกฤษ "Assumption" ว่�ก�รได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งก�ยและวิญญ�ณของ
พระน�งม�รีอ� พระม�รด�ของพระเยซูคริสตเจ้�

ดอกไม้ประจำาโรงเรียน  

นนทร ี เป็นพืชยืนต้นผลัดใบ ขึ้นได้ในทุกพื้นที่ เติบโตเร็ว แข็งแรง เป็นพืชสมุนไพร และเนื้อไม้มี
ร�ค� ดอกสีเหลืองสด ช่อสูงเป็นทรงเจดีย์ วงชีวิตและก�รเติบโตของต้นนนทรี ให้ข้อคิดแก่นักเรียน
ว่� ก�รผลัดใบ คือ ก�รเปลี่ยนระดับชั้นก�รศึกษ�ไปสู่ก�รเติบโตที่กล้�แกร่งกว่�เดิม ดอกสีเหลือง
สด คือ คว�มสดชื่นแห่งวัย ช่อสูงเป็นทรงเจดีย์ยอดแหลม คือ ก�รสร้�งร�กฐ�นก�รศึกษ�ที่มั่นคง
ส�ม�รถให้คว�มรู้แก่นักเรียน เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม คว�มกล้�แห่งปัญญ� เพื่อออกไป
สร้�งสรรค์สังคมและประเทศช�ติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

อัตลักษณ์

เอกลักษณ์

แดง
ขาว

รักดี	มีวินัย	ใส่ใจสังคม	มีวิริยะอุตสาหะและยึดมั่นในสัจธรรม

มุ่งสู่มาตรฐานสากล

บทสวดประจำาโรงเรียน

ประนมกรไหว้พระผู้ปร�ณี  ทรงรกัเร�ทวคีุม้ครองสอดสอ่งเมตต�

โปรดประท�นสติปัญญ�  ให้เรียนวิช�แตกฉ�นตลอดทั้งวัน

พยุงเร�ก้�วหน้�สร้�งสรรค์ คว�มดนีรินัดรส์ตัยซ์ือ่ถอืธรรมจรรย�

อวยพรช�ติ ศ�สน์ กษัตร�  บิดรม�รด�อีกมวลครูบ�อ�จ�รย์

โปรดให้ประช�สุขศ�นต์  รักกันยืนน�นผดุงซึ่งสันติภ�พเทอญ

บทสวดตอนเช้า บทวันทามารีย์	(Ave	Maria)

บทสวดตอนเย็น

วันท�ม�รีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษท�น

พระเจ้�สถิตกับท่�น ผู้ได้รับพระพรกว่�สตรีใดๆ

และพระเยซูโอรสของท่�น ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

สันตะม�รีย์ พระม�รด�พระเจ้�  

โปรดภ�วน�เพื่อลูกทั้งหล�ยผู้เป็นคนบ�ป 

บัดนี้และเมื่อจะต�ย อ�แมน

ไหว้องค์พระทรงศักดิ์  เปี่ยมด้วยรักและเมตต�

เร�กร�บโมทน�  ที่คุ้มครองป้องภัยพ�ล

วันผ่�นไปไพบูลย์  ได้เพิ่มพูนวิช�ก�ร

โปรดเอื้ออภิบ�ล  ช�ติและศ�สน์กษัตร�

อีกอวยพระพรแผ่  แก่พ่อแม่และครูบ�

เร�ผิดขอขม�  ช่วยรักษ�ปกป้องเทอญ

หมวดที่ ๑ : ประวัติความเป็นมา

9

สีประจำาโรงเรียน  

อักษรย่อ	อ	ส	ช

ดอกนนทรี
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เพลงสดุดีอัสสัมชัญ

 ชื่ออัสสัมชัญนั้นเด่นม�ช้�น�น   ยังมีพย�นปร�กฏรับรอง 
ไม่เคยมีใครลบเกียรติอัสสัมชัญ   เร�ต้องช่วยกันคอยประคับประคอง 
เพื่อมิให้ล�ยข�วและแดงของเร�  เศร้�และหมอง คงผ่องใสสะอ�ดต�
คอยพยุงชื่อถือเกียรติศักดิ์  อัสสัมชัญไว้ทุกวันเวล� 
  พวกเร�ม�เถิดม�ร่วมจิตพร้อมกัน  เป็นเอกฉันท์เพื่อช่วยอวยพร 
ให้อัสสัมชัญนั้นชื่อคงถ�วร  ฟุ้งเฟื่องขจรไว้ชั่วนิรันดร์ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ
 อัสสัมชัญ โห่ให้ลั่นเพื่ออวยชัย  ให้ เอซี น�มที่เร�รักและทูนเทิด 
อัสสัมชัญ จงม�พร้อมใจกันเถิด   ม�ชูเชิด เอซี ไว้ชั่วดินฟ้�
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10

แผนผังภายในโรงเรียน
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เป็นอาคารเรียนสูง	๔	ชั้น	
ชั้นล่าง เป็นห้องวัดและประเมินผล ห้องสำ�นักผู้อำ�นวยก�ร ห้องศูนย ์
  วิทยสนเทศและห้องฝึกอบรม ห้องฝ่�ยวิช�ก�ร ห้องว�รส�ร   
  ห้องเทคโนโลยีเพื่ิอก�รศึกษ� 
ชั้น	๒		 	 เป็นห้องเรียนและห้องพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๔ และ 
  ห้องปฏิบัติก�รชีววิทย�
ชั้น	๓   เป็นห้องเรียนและห้องพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๕ ห้อง  
  ปฏิบัติก�รเคมี และท�งเชื่อมสะพ�นมิตร�ส�มัคคี
ชั้น	๔   เป็นห้องเรียนและห้องพักครูระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖ และ 
  ห้องปฏิบัติก�รฟิสิกส์

เป็นอาคารสูง	๕	ชั้น	
ชั้นล่าง			 เป็นโถงโล่งสำ�หรับจัดกิจกรรมและประชุม ห้องสมุด EP ห้อง    
  Discovery    Center ,  ห้อง Academic Affairs    and    Head of EP  
  ห้อง Disciplinary Affairs , Staff Room ๓ ห้อง, ห้องพย�บ�ล  
  ห้องประชุม Multifunctions, ห้อง Student Affairs และ 
  ห้อง Foreign Teacher Co-ordinator 
ชั้น	๒-๔	 เป็นห้องเรียนนักเรียน EP ห้องปฏิบัติก�รวิทย�ศ�สตร์ และ 
  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 

เป็นอาคารสูง	๖	ชั้นที่เชื่อมกับอาคารอำานวยการและอาคารหลุยส์	ชาแนล	
ชั้นล่าง   เป็นโถงโล่งสำ�หรับทำ�กิจกรรม ห้องฝ่�ยปกครองและห้องง�น  
  ซ่อมบำ�รุง 
ชั้น	๒-๕		เป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๕ ถึง  ชั้นมัธยมศึกษ�ปี 
   ที่ ๓ และท�งเชื่อมสะพ�นมิตร�ส�มัคคที่ชั้น ๓ 
ชั้น	๖    เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์

อาคารมงฟอร์ต

เป็นอาคาร	๒	ชั้น	ที่เชื่อมระหว่างอาคารอัสสัมชัญกับอาคารมงฟอร์ต
ชั้นล่าง   เป็นสำ�นักง�นแผนกธุรก�ร ง�นประช�สัมพันธ์ 
ชั้น	๒   เป็นห้องผู้อำ�นวยก�ร ห้องรับรอง สำ�นักง�นแผนกก�รเงิน 
  และห้องประชุมอำ�นวยก�ร

อาคารอำานวยการ

อาคารหลุยส์	ชาแนล

เป็นอาคารสูง	๕	ชั้น	
ชั้นล่าง   เป็นห้องเกียรติยศและห้องปฏิบัติธรรม 
ชั้น	๒-๕  เป็นห้องเรียนและห้องพักครู ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๑-๔  
ชั้น	๖   เป็นห้องปฏิบัติก�รวิทย�ศ�สตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพักครู
  วิทย�ศ�สตร์ และห้องพักครูคอมพิวเตอร์

อาคารศักดานุสรณ์

เป็นอาคารสูง	๒	ชั้น	
ชั้นล่าง	 เป็นห้่องอุปกรณ์ก�รศึกษ� ห้องพักครูพลศึกษ� ห้องกิจกรรม   
 ง�นลูกเสือและรักษ�ดินแดน ห้องฝ่�ยบริห�รทั่วไป 
ชั้น	๒ เป็นสระว่�ยน้ำ� ๒ สระ  ขน�ด ๒๕ เมตร และ ๑๘ เมตร และ 
 ห้องส่งเสริมสมรรถท�งก�ย

อาคารเรียน

หมวดที่ ๑ : ประวัติความเป็นมา
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อาคารอัสสัมชัญ

อาคารเซนต์คาเบรียล
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เปน็อาคาร						๕						ชัน้					เพือ่เปน็ศูนยก์ารเรยีนรูส้นุทรยีศาสตรแ์ละพัฒนาศกัยภาพ 
ผู้เรียนด้านสุนทรียะเป็นสำาคัญ 
ชั้น	๑  เป็นโภชน�ค�ร 
ชั้น	๒ เป็นห้องสมุด ห้องอภิบ�ล ห้องศิลปะ 
ชั้น	๓ แหล่งก�รเรียนรู้ภ�ษ�จีน ห้องประชุมม�ลีนนท์ และ
 ห้องพักครูหน่วยง�นและกลุ่มส�ระฯ 
ชั้น	๔  เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ดนตรีไทยและน�ฏศิลป์ 
 ห้องประชุมรัชตสมโภช
ชั้น	๕  เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ดนตรีส�กล

อาคารหลุยส์	มารี

อาคาร	SPORT	CENTER
เป็นอาคารหลังคารูปโดมสูง	
ใช้เป็นสถานที่ทำากิจกรรม	ประชุม	ออกกำาลังกาย	เล่นกีฬา	และใช้ใน
การเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยสน�มกีฬ�บ�สเกตบอล ๒ สน�ม 
และสน�มฟุตซอล ๒ สน�ม ภ�ยในติดตั้ง Score Board ร�ยง�นผล
ก�รแข่งขันด้วยระบบตัวเลข Digital จำ�นวน ๒ ตัว

อาคารเรียน

แผนที่โรงเรียน
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ภราดาวิริยะ	ฉันทวโรดม
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๘

ภราดา	ดร.บัญชา	แสงหิรัญ
ผู้จัดการโรงเรียน

พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๕

ภราดาประทีป	ม.โกมลมาศ
ผู้รับใบอนุญาต	พ.ศ.๒๕๒๒
ผู้จัดการ	พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๙

ภราดาสุรสิทธิ์	สุขชัย

ผู้อำานวยการ	พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๔๐

และ	พ.ศ.๒๕๔๒

ภราดาอรุณ	เมธเศรษฐ

ผู้อำานวยการ

พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๑

ภราดา	ดร.สุรกิจ	ศรีสราญกุลวงศ์

ผู้อำานวยการ

พ.ศ.๒๕๔๓

ภราดาศักดา	กิจเจริญ

ผู้อำานวยการ

พ.ศ.๒๕๔๔	-	๒๕๔๙

ภราดา	ผศ.ดร.วินัย	วิริยวิทยาวงศ์

ผู้อำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๕

ภราดาทักษบุตร	ไกรประสิทธิ์

ผู้อำานวยการปัจจุบัน

ผู้อำานวยการและคณะภราดาในอดีตจนถึงปัจจุบัน

หมวดที่ ๑ : ประวัติความเป็นมา
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หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

 แนวทางการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ใช้พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พุทธศักร�ช ๒๕๔๒ 

และหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ เป็นกรอบในก�รดำ�เนินก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒน�โรงเรียนและ

เป้�หม�ยของก�รดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนโดยมีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตรง�นวิช�ก�ร คณะอนุกรรมก�รนโยบ�ยและ

แผนพัฒน� เพื่อดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์เป้�หม�ยก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปร�ก�รให้มีทิศท�งที่ชัดเจน ดำ�เนินก�รจัดทำ�และ

พัฒน�หลักสูตรไปสู่หลักสูตรสถ�นศึกษ� คือ หลักสูตร	Modern	 Language	 Program	 :	 MLP	 (การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น

สื่อ)	และหลักสูตร	English	Program	:	EP	(การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ)	ซึ่งมีก�รจัดระบบในก�ร

ดำ�เนินก�รและบริห�รหลักสูตรให้เป็นไปต�มแผนพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของโรงเรียน มีม�ตรฐ�นส�กลรองรับที่ชัดเจน มีแนวท�งและวิธีก�ร

จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่หล�กหล�ย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในส่วนที่เป็นกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน เพื่อพัฒน�ผู้เรียนให้ได้รับประสบก�รณ์จริงและ

ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ ตลอดจนมีก�รนิเทศก�รเรียนก�รสอน เพื่อนำ�ผลก�รดำ�เนินก�รม�พัฒน�และปรับปรุงคุณภ�พก�รเรียนก�ร

สอนให้มีประสิทธิภ�พ โดยมีจุดมุ่งหม�ย เพื่อพัฒน�ผู้เรียนมุ่งสู่คุณภ�พม�ตรฐ�นส�กล ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาดังต่อไปนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่	๑-๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่	๔-๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑-๓

น้ำาหนัก ชั่วโมง	/	ปี น้ำาหนัก ชั่วโมง	/	ปี น้ำาหนัก ชั่วโมง	/	ปี

ภาษาไทย ๕.๐ ๒๐๐ ๕.๐ ๒๐๐ ๓.๐ ๑๒๐

คณิตศาสตร์ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐

วิทยาศาสตร์ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๓.๐ ๑๒๐

สังคมศึกษา ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ประวัติศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ศิลปะ/ดนตรี ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

คอมพิวเตอร์ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

การงานอาชีพ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

ภาษาอังกฤษ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐

ภาษาไทย - - - - ๑.๐ ๔๐

คณิตศาสตร์ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

วิทยาศาสตร์ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

สังคมศึกษา ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

หน้าที่พลเมือง ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

ภาษาอังกฤษ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ภาษาจีน ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

รวมรายวิชา ๓๒ ๑๒๘๐ ๓๒ ๑๒๘๐ ๓๒ ๑๒๘๐

แนะแนว ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

ลูกเสือ	/	รด. ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

ชุมนุมวิชาการ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

พัฒนาสังคม ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

รวมกิจกรรม ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐

รวมทั้งหมด ๓๖ ๑๔๔๐ ๓๖ ๑๔๔๐ ๓๖ ๑๔๔๐

สาระพื้นฐาน

สาระเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา	ชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	ถึง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔	ถึง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	MLP

กลุ่มสาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่	๔ มัธยมศึกษาปีที่	๕ มัธยมศึกษาปีที่	๖

สาระพื้นฐาน หน่วย ชั่วโมง/ปี หน่วย ชั่วโมง/ปี หน่วย ชั่วโมง/ปี

ภาษาไทย ๒.๐ ๑๖๐ ๒.๐ ๑๖๐ ๒.๐ ๑๖๐

คณิตศาสตร์ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐

วิทยาศาสตร์		(MLP) ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

สังคมศึกษาพื้นฐาน ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ประวัติศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ศิลปะ/ดนตรี ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

คอมพิวเตอร์ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ภาษาอังกฤษ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

สาระเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๓.๐ ๑๒๐

คณิตศาสตร์	MLP ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ฟิสิกส์ ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐

เคมี ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐

ชีววิทยา ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐

สังคมศึกษาเพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๓.๐ ๘๐

หน้าที่พลเมือง ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ภาษาอังกฤษ	MLP ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

รวมรายวิชา ๓๘ ๑๕๕๘ ๓๘ ๑๕๕๘ ๓๖ ๑๔๔๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

ลูกเสือ	/	รด.	 ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

ชุมนุมวิชาการ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

พัฒนาสังคม ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

รวมกิจกรรม ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐

รวมทั้งหมด ๔๒ ๑๗๑๘ ๔๒ ๑๗๑๘ ๔๐ ๑๖๐๐
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่	๔ มัธยมศึกษาปีที่	๕ มัธยมศึกษาปีที่	๖

สาระพื้นฐาน หน่วย ชั่วโมง/ปี หน่วย ชั่วโมง/ปี หน่วย ชั่วโมง/ปี

ภาษาไทย ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

คณิตศาสตร์ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐

วิทยาศาสตร์		 ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

สังคมศึกษาพื้นฐาน ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ประวัติศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ศิลปะ/ดนตรี ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

คอมพิวเตอร์ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ภาษาอังกฤษ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

สาระเพิ่มเติม
ภาษาไทยเพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๓.๐ ๑๒๐

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๓.๐ ๑๒๐

คณิตศาสตร์	MLP ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

วิทยาศาสตร์	MLP ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

สังคมศึกษาเพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

หน้าที่พลเมือง ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

ศิลปะ/ดนตรี	(เพิ่มเติม) ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒.๐ ๔๐ ๒.๐ ๔๐ ๒.๐ ๘๐

ภาษาอังกฤษ	MLP ๒.๐ ๔๐ ๒.๐ ๔๐ ๒.๐ ๘๐

ภาษาจีน ๒.๐ ๔๐ ๒.๐ ๔๐ ๒.๐ ๘๐

รวมรายวิชา ๓๖ ๑๔๔๐ ๓๖ ๑๔๔๐ ๓๓ ๑๓๒๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

ลูกเสือ	/	รด.	 ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

ชุมนุมวิชาการ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

พัฒนาสังคม ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

รวมกิจกรรม ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐

รวมทั้งหมด ๔๐ ๑๖๐๐ ๔๐ ๑๖๐๐ ๓๗ ๑๔๘๐

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔	ถึง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	แผนการเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ	MLP
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่	๔ มัธยมศึกษาปีที่	๕ มัธยมศึกษาปีที่	๖

สาระพื้นฐาน หน่วย ชั่วโมง/ปี หน่วย ชั่วโมง/ปี หน่วย ชั่วโมง/ปี

ภาษาไทย ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

คณิตศาสตร์ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐

วิทยาศาสตร์		 ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

สังคมศึกษาพื้นฐาน ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ประวัติศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ศิลปะ/ดนตรี ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

คอมพิวเตอร์ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ภาษาอังกฤษ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

สาระเพิ่มเติม
ภาษาไทยเพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๓.๐ ๑๒๐

คณิตศาสตร์	MLP ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

วิทยาศาสตร์	MLP ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

สังคมศึกษาเพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

หน้าที่พลเมือง	๑,๒ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ศิลปะ/ดนตรี	(เพิ่มเติม) ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๒.๐ ๘๐

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ภาษาอังกฤษ	MLP ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ภาษาจีน ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ECC	อังกฤษ	/	จีน	/	คอม	 ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐

รวมรายวิชา ๓๘ ๑๔๔๐ ๓๘ ๑๔๔๐ ๓๔ ๑๓๖๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

ลูกเสือ	/	รด.	 ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

ชุมนุมวิชาการ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

พัฒนาสังคม ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

รวมกิจกรรม ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐

รวมทั้งหมด ๔๒ ๑๖๐๐ ๔๒ ๑๖๐๐ ๓๖ ๑๕๐๐

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔	ถึง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	แผนการเรียน	ภาษาอังกฤษ	ภาษาจีนและคอมพิวเตอร์	MLP

ECC	นักเรียนสามารถเลือก	1	วิชา	จาก	3	วิชา	ภาษาอังกฤษ	/	ภาษาจีน	/	คอมพิวเตอร์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่	๔ มัธยมศึกษาปีที่	๕ มัธยมศึกษาปีที่	๖

สาระพื้นฐาน หน่วย ชั่วโมง/ปี หน่วย ชั่วโมง/ปี หน่วย ชั่วโมง/ปี

ภาษาไทย ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

คณิตศาสตร์ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐

วิทยาศาสตร์		 ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

สังคมศึกษาพื้นฐาน ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ประวัติศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ศิลปะ/ดนตรี ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

คอมพิวเตอร์ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ภาษาอังกฤษ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

สาระเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๓.๐ ๑๒๐

คณิตศาสตร์	MIS ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ฟิสิกส์ ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐

เคมี ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐

ชีววิทยา ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐

สังคมศึกษาเพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

หน้าที่พลเมือง ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ภาษาอังกฤษ	EIS ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

รวมรายวิชา ๓๘ ๑๕๒๐ ๓๘ ๑๕๒๐ ๓๘ ๑๕๒๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

ลูกเสือ	/	รด.	 ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

ชุมนุมวิชาการ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

พัฒนาสังคม ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

รวมกิจกรรม ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐

รวมทั้งหมด ๔๒ ๑๖๘๐ ๔๒ ๑๖๘๐ ๔๒ ๑๖๘๐

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔	ถึง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	EP

๒.๐

๓.๐

๒.๐

๒.๐

๑.๐

๒.๐

๑.๐

๒.๐

๒.๐
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่	๔ มัธยมศึกษาปีที่	๕ มัธยมศึกษาปีที่	๖

สาระพื้นฐาน หน่วย ชั่วโมง/ปี หน่วย ชั่วโมง/ปี หน่วย ชั่วโมง/ปี

ภาษาไทย ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

คณิตศาสตร์ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐

วิทยาศาสตร์		 ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

สังคมศึกษาพื้นฐาน ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ประวัติศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ศิลปะ/ดนตรี ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

คอมพิวเตอร์ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ภาษาอังกฤษ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

สาระเพิ่มเติม

ภาษาไทยเพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

สังคมศึกษาเพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

หน้าที่พลเมือง	๑,๒ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

ภาษาอังกฤษ	EIS ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

คณิตศาสตร์	MIS ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

คณิตศาสตร์เพื่อการธุรกิจ ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐

ภาษาญี่ปุ่น	 ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐

ภาษาญี่ปุ่น	เพิ่มเติม ๖.๐ ๒๔๐ ๖.๐ ๒๔๐ ๖.๐ ๒๔๐

รวมรายวิชา ๔๔ ๑๔๔๐ ๔๔ ๑๔๔๐ ๔๓ ๑๔๘๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

ลูกเสือ	/	รด.	 ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

ชุมนุมวิชาการ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

พัฒนาสังคม ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐

รวมกิจกรรม ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐

รวมทั้งหมด ๔๔ ๑๖๐๐ ๔๔ ๑๖๐๐ ๔๓ ๑๖๔๐

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔	ถึง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	แผนการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อนานาชาติ	EP

นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้จาก	1	กลุ่มวิชา	จาก	2	กลุ่มวิชาคือ	คณิตศาสตร์กับภาษาญี่ปุ่น



พิธีเป�ดอาคารหลุยส� มาร� และศักดาน�สรณ� คู่ม
ือน

ักเ
รีย

นแ
ละ

ผู้ป
กค

รอ
ง 

โร
งเ

รีย
นอ

ัสส
ัมช

ัญ
สม

ุทร
ปร

าก
าร

22

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 ก�รบริห�รจัดก�รก�รศึกษ�จะยึดต�มกรอบ นโยบ�ย เป้�หม�ย วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน มีคว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�นักเรียนระดับประถม

ศึกษ�ให้ครอบคลุมทั้ง ๘ กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนสู่คว�มเป็นเลิศในทุกด้�น เป็นบุคคลทั้งครบ ทั้งด้�นวิช�ก�ร ด้�นกิจกรรม สุนทรียะ

และด้�นคุณธรรมจริยธรรรม นักเรียนทุกคนได้รับก�รพัฒน�เป็นไปต�มเป้�หม�ยของหลักสูตรก�รศึกษ�ช�ติ  คือ  เก่ง		ดี		มีสุข

กิจกรรม	ค่ายทักษะวิชาการ	(Academic	Camp)

กิจกรรม	ชุมนุม/ชมรม	และวัน	Club	Market

กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ	เอ	ซี	เอส	พี	Academic	Show	&	Share

กิจกรรม	ACSP	Logic	Games

กิจกรรมทัศนศึกษา	(Field	Trip	Day)

กิจกรรมทัศนศึกษาและทักษะชีวิตและจิตอาสา	(Unity	&	Life	skills	Volunteers	Camp)

กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนแลกเปลี่ยน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6:	Intensive	Course

เก่ง
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ดี
กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา

กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรม	มารยาทงามตามแบบไทย

กิจกรรมธรรมะในโรงเรียน

กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

กิจกรรม	Smart	Students

กิจกรรมรู้เท่าทันปัญหาทางเพศ

กิจกรรม	การหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคภัย

กิจกรรมรณรงค์	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

กิจกรรม	รู้เท่าเอาไว้กัน	รู้ทันเอาไว้แก้	เรื่องเพศ

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

กิจกรรม	To	Be	Authentic		Leader

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำา

กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่	ACSP

กิจกรรม	เครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้นำา
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  กิจกรรมท�งด้�นกีฬ�  เช่น  ฟุตบอล  บ�สเก็ตบอล เทเบิลเทนนิส  กรีฑ�  ว่�ยน้ำ� สแต็คและอื่น ๆ โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้

ฝึกซ้อมและพัฒน�ทักษะท�งด้�นกีฬ�   เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำ�ลังก�ยพัฒน�ร่�งก�ยแข็งแรงสมบูรณ์  รู้จักใช้เวล�ว่�งให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมให้

นักเรียนเป็นนักกีฬ�ตัวแทนของโรงเรียนเข้�ร่วมแข่งขันกับหน่วยง�นต่�ง ๆ ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก

  กิจกรรมท�งด้�นศิลปะ-ดนตรี  เช่น ดนตรีไทย ดนตรีส�กล  วงโยธว�ทิต น�ฏศิลป์และว�ดภ�พ เป็นต้น  โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียน

ได้ฝึกซ้อมและพัฒน�ทักษะสำ�หรับนักเรียนที่มีคว�มสนใจ  รู้จักใช้เวล�ว่�งให้เกิดประโยชน์  รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้�ร่วม

แข่งขันในร�ยก�รต่�ง ๆ   ทั้งนี้นักเรียนจะต้องส�ม�รถฝึกซ้อมได้อย่�งสม่ำ�เสมอต�มเวล�ที่กำ�หนด

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน	(กีฬาสี)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีร่างกายไม่สมส่วน

กิจกรรมออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านสิ่งเสพติด

กิจกรรม	ภาพพิมพ์	

กิจกรรมดนตรี	Show	&	Share

กิจกรรมอัจฉริยภาพดนตรี-นาฏศิลป์

กิจกรรมทดสอบและพัฒนาน้ำาหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย

มีสุข

กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพ

ด.ญ.ชญานุศภัฒค์	ชินนะเกิดโชค	ม.1/7 วงมั่นคง	รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง	
รายการ	HOTWAVE	MUSIC	AWARD	2017รองแชมป์เยาวชนไทย	ประเภท	ดาบฟอยล์บุคคล
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การจบระดับประถมศึกษา
 ผู้เรียนต้องเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นและร�ยวิช�/กิจกรรมเพิ่มเติม
โดยเป็นร�ยวิช�พื้นฐ�นต�มโครงสร้�งเวล�เรียนที่หลักสูตรแกน
กล�งก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นกำ�หนดและร�ยวิช�/กิจกรรมเพ่ิมเติม
ต�มที่สถ�นศึกษ�กำ�หนด
การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑.  ผู้เรียนต้องผ่�นก�รประเมินร�ยวิช�พ้ืนฐ�นและเพ่ิมเติมโดย 
 เป็นร�ยวิช�พื้นฐ�น ๖๖ หน่วยกิตและร�ยวิช�เพิ่มเติมต�ม 
 สถ�นศึกษ�กำ�หนด
๒. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร โดยเป็นร�ยวิช�พื้นฐ�น  
 ๖๖ หน่วยกิต และร�ยวิช�เพิ่มเติมต�มสถ�นศึกษ�กำ�หนด
๓.  ผู้เรียนมีผลก�รประเมินก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์และเขียนในระดับ  
 “ผ่�น” 

เกณฑ์การจบการศึกษา
๔.  ผู้เรียนมีผลก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่�น”
๕.  ผู้เรียนเข้�ร่วมกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนและมีผลก�รประเมิน “ผ่�น”
การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. ผู้เรียนเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นและเพิ่มเติม โดนเป็นร�ยวิช�พื้นฐ�น ๔๑  
 หน่วยกิต และร�ยวิช�เพิ่มเติมต�มที่สถ�นศึกษ�กำ�หนด
๒.  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่� ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็น 
 ร�ยวิช�พื้นฐ�น ๔๑ หน่วยกิต และร�ยวิช�เพิ่มเติมต�มที่สถ�นศึกษ�  
 กำ�หนด 
๓.  ผู้เรียนมีผลก�รประเมินก�รอ่�น  คิดวิเคร�ะห์และเขียนในระดับ “ผ่�น”
๔.  ผู้เรียนมีผลก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ “ผ่�น”

๕.  ผู้เรียนเข้�ร่วมกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนและมีผลก�รประเมิน “ ผ่�น”

หมายเหตุ	นักเรียน	EP	ผ่านการสอบวัดความสามารถทางภาษา	 	

	 	 	 	อังกฤษ	IELTS	๖	หรือ	TOEFL	หรือ	CU-TEP
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เกณฑ์การพิจารณาการได้รับเกียรติบัตรเรียนดี	(Criteria for Certificate & Diploma)

ประถมศึกษาปีที่	๑-๓ ประถมศึกษาปีที่	๔-๖ มัธยมศึกษาปีที่	๑-๓ มัธยมศึกษาปีที่	๔-๖

๑.	ประกาศนียบัตรเรียนดี

๑.๑.	ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ๓.๙๐ ๓.๙๐ ๓.๗๕ ๓.๗๕

๑.๒.	ทุกรายวิชา	ต้องได้รับระดับ 

ผลการเรียนไม่ต่ำากว่า
๓.๕ ๓.๕ ๓.๐ ๓.๐

๒.	ประกาศนียบัตรเรียนดี	๓	ปีติดต่อกัน

๒.๑	จะต้องได้รับ	Certificate	ติดต่อกัน 

๓	ปีการศึกษาโดยคิดตามระดับของช่วงชั้น
ประถมศึกษาปีที่	๑-๓ ประถมศึกษาปีที่	๔-๖ มัธยมศึกษาปีที่	๑-๓ มัธยมศึกษาปีที่	๔-๖

คุณสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่	๑ มัธยมศึกษาปีที่	๔

๑.	ผลการเรียน ระดับผลการเรียนเฉลี่ย	๓.๒๕	 

(คิดจากชั้น	ป.๔-ป.๕)

สอบผ่านทุกรายวิชา	ไม่มีผลการเรียน	 

๐,	ร,	และ	มส

ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม	๓.๗๕	 

(คิดจากชั้น	ม.๑-ม.๓	๕	ภาคเรียน)

สอบผ่านทุกรายวิชา	ไม่มีผลการเรียน	 

๐,	ร,	และ	มส.

๒.	ความประพฤติ นักเรียนต้องมีความประพฤติเรียบร้อยและไม่มีทัณฑ์บนจากฝ่ายปกครอง

หมายเหตุ	:	นักเรียนต้องมีความประพฤติเรียบร้อยและไม่มีทัณฑ์บน

 ๑.  นักเรียนที่ไม่ผ่�นเกณฑ์	ต้องซื้อใบสมัครและสอบวัดความรู้ตามที่โรงเรียนกำาหนด	เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่	๑	 

	 	 	 และมัธยมศึกษาปีที่	๔	

 ๒.  ข้อกำ�หนดในก�รเลือกแผนก�รเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๔

 แผนการเรียน	วิทยาศาสตร์	–	คณิตศาสตร์	 ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	๓.๐๐	และไม่มีผลการเรียน	๐,	ร,	มส

	 แผนการเรียน	คณิตศาสตร์	–	ภาษาอังกฤษ	 ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	๒.๐๐	และไม่มีผลการเรียน	๐,	ร,	มส

	 แผนการเรียน	ภาษาอังกฤษ	–	ภาษาจีนและคอมพิวเตอร์	(ECC)	ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	๒.๐๐	และไม่มีผลการเรียน	๐,	ร,	มส

 หมายเหตุ	 นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 ถ้ามีความประสงค์จะย้าย	 หลักสูตร	 ต้องยื่นคำาร้องเพื่อสอบวัดความรู้ตามหลักสูตร 

	 	 ที่กำาหนด	(ในกรณีที่ได้โควตาจะถูกตัดสิทธิ์และต้องทำาการทดสอบตามที่โรงเรียนกำาหนด) 

เกณฑ์การเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑	และมัธยมศึกษาปีที่	๔
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์	(โควตา)	ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำาหนดดังนี้

หมายเหตุ	:	สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔	ที่ผ่านเกณฑ์	(โควตา)	ต้องซื้อใบสมัคร

นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์	ดำาเนินการดังนี้	
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 :  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

กลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ

การประเมินผลการเรียนรูตาม

กลุมสาระการเรียนรู

การประเมินผลรายวิชา /

ตัวชี้วัด

-ระดับ

ผลการเรียน

-ระดับ

คุณภาพ

-ระดับผลการ

เรียน ๘ ระดับ

-เงื่อนไข

ผลการเรียน

( ร,มส.)

ระหวางเรียน

ประถม มัธยม

ปลายป/

ปลายภาค

ประเมิน

ประเมิน ประเมิน ประเมินผาน

ผานเลื่อนชั้น

ผาน

ผาน

ไมผาน

ซ้ำชั้น
ดุลยพินิจ

ไมผานไมผาน

ประถมศึกษา

ซอมเสริม / พัฒนา

แกไขผลการประเมิน แกไขผลการประเมิน

เรียนซ้ำรายวิชา/เรียนซ้ำชั้น

ซอมเสริม / พัฒนา

มัธยมศึกษา

ผาน

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ดี ดี

ผาน

ผาน ผานไมผาน

อนุมัติ

ผลการเรียน

ไมผาน ไมผาน

การประเมิน

การอาน คิดวิเคราะหและเขียน

ตัดสินผลการเรียนและบันทึกผลการประเมินในเอกสารที่สถานศึกษากำหนด

การประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค

การประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู

การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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งานทะเบียนนักเรียน
ระเบียบการขอเอกสารทางการศึกษา	งานทะเบียนและวัดผล

กำาหนดรับเอกสารหลักจากยื่นคำาร้องขอแล้ว	3	วันทำาการ	(ไม่นับวันหยุดราชการ	วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประเภทของเอกสาร

๑.	ปพ.๑ (ระเบียนแสดงผลการเรียน)	เป็นเอกส�รบันทึกผลก�รเรียนของนักเรียนในทุกกลุ่มส�ระวิช�และกิจกรรมต่�งๆ ที่ได้เรียนในแต่ละช่วงชั้น 

เพื่อใช้เป็นหลักฐ�นในก�รสมัครเข้�เรียนต่อ ขอทุนก�รศึกษ� หรือสมัครเข้�ทำ�ง�น

๒.	ปพ.๖ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือสมุดแจ้งเกรดหรือสมุดบันทึกผลการเรียน เพื่อให้นักเรียนนำ�ไปแจ้งผลก�รเรียนให้กับ 

ผู้ปกครองทร�บ 

๓.	ปพ.๗ ใบรับรองผลการศึกษา นักเรียนใช้ในกรณีที่ต้องก�รใบรับรองก�รเป็นนักเรียนของโรงเรียน ใช้เป็นหลักฐ�นชั่วคร�วแทน ปพ.๑  

๔.	ใบรับรองผลการศึกษา	(Transcript)	/	ใบรับรองภาษาอังกฤษ	(Letter	of	Certifififififfiication)	 Transcript เป็นเอกส�รบันทึกผลก�รเรียนของ

นักเรียนในทุกกลุ่มวิช�และกิจกรรมต่�งๆ ที่ได้เรียนในแต่และช่วงชั้นของหลักสูตรเป็นภ�ษ�อังกฤษ ใช้เป็นหลักฐ�นยื่นเพื่อศึกษ�ต่อต่�งประเทศ 

หรือหลักสูตรน�น�ช�ติในประเทศ  หนังสือรับรองภ�ษ�อังกฤษ (Letter	of	Certifififififfiication)	 เป็นหนังสือรับรองยืนยันก�รเป็นนักเรียนฉบับภ�ษ�

อังกฤษ เพื่อนำ�ไปติดต่อท�งร�ชก�รต่�งประเทศ เช่น ทำ�วีซ่�เพื่อเดินท�งไปต่�งประเทศ 

การขอหลักฐานเป็นภาษาอังกฤษ เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ ชื่อและน�มสกุลให้ตรงกับชื่อและน�มสกุลในหนังสือเดินท�ง (Passport)

สำาหรับ		Transcript ให้เขียนชื่อ-น�มสกุล บิด� หรือ ม�รด� สถ�นที่เกิด และที่อยู่เป็นภ�ษ�อังกฤษ

๕.	การเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล  มีขั้นตอนดังนี้

   ติดต่อขอแบบคำ�ร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัตินักเรียน

   นำ�หนังสือสำ�คัญแสดงก�รเปลี่ยนชื่อตัว  หนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลพร้อมสำ�เน�ทะเบียนบ้�น  ม�ขอแบบ 

   คำ�ร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัตินักเรียน 

๖.	การย้ายสถานศึกษา  มีขั้นตอนดังนี้

   ผู้ปกครองผู้มอบตัวนักเรียนม�ขอคำ�ร้องขอล�ออกจ�กก�รเป็นนักเรียน

   กรอกข้อมูลพื้นฐ�นนักเรียน

   แนบรูปถ่�ยสี หรือข�วดำ� ขน�ด 1 นิ้วครึ่ง แต่งก�ยถูกต้องต�มระเบียบของโรงเรียน 

    ต้องไม่เป็นรูปถ่�ยโพล�รอยด์ รูปถ่�ยสติ๊กเกอร์หรือภ�พสแกน  จำ�นวน 2 รูป

หมายเหตุ	

แนวปฏิบัติในการขอหลักฐานการศึกษา

  เขียนคำ�ร้อง กรอกข้อมูลพื้นฐ�นด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจน

 นำ�ใบคำ�ร้องไปชำ�ระค่�ธรรมเนียมที่แผนกก�รเงิน  ฉบับละ 20 บ�ท

 ก�รแนบรูปถ่�ย 

 			สำาหรับนักเรียนปัจจุบัน  แนบรูปถ่�ยสี หรือข�วดำ� ขน�ด 1 นิ้วครึ่ง แต่งก�ยถูกต้องต�มระเบียบของโรงเรียน  

   สำาหรับศิษย์เก่า เป็นเสื้อเชิ้ตสีข�วแขนสั้น รูปถ่�ยอ�ยุไม่เกิน 6 เดือน ต้องไม่เป็นรูปถ่ายโพลารอยด์	รูปถ่ายสติ๊กเกอร์หรือภาพสแกน			

   (รูปถ่าย	1	ใบ	สำาหรับเอกสาร	1	ชุด)
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หมวดที่ ๓
	ระเบียบและข้อปฏิบัติของนักเรียน	 

 ระเบียบและข้อปฏิบัติด้านวิชาการ
 ระเบียบและข้อปฏิบัติด้านปกครอง
 ระเบียบและข้อปฏิบัติด้านกิจกรรม
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ระเบียบและข้อปฏิบัติด้านวิชาการ

ระเบียบและข้อปฏิบัติการตัดสินผลการเรียน
 หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ กำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ เพื่อตัดสินผล

ก�รเรียนของผู้เรียน ดังนี้

๑.  ตัดสินผลก�รเรียนเป็นร�ยวิช� ผู้เรียนต้องมีเวล�เรียนตลอดภ�คเรียนไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๘๐ ของเวล�เรียนทั้งหมดในร�ยวิช�นั้น ๆ

๒.  ผู้เรียนต้องได้รับก�รประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่�นต�มเกณฑ์ที่สถ�นศึกษ�กำ�หนด

๓.  ผู้เรียนต้องได้รับก�รตัดสินผลก�รเรียนทุกร�ยวิช�

๔.  ผู้เรียนต้องได้รับก�รประเมินและมีผลก�รประเมินผ่�นต�มเกณฑ์ที่สถ�นศึกษ�กำ�หนดในก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์ และเขียน   

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

๑. นักเรียนต้องเข้�สอบตรงเวล�ที่กำ�หนด กรณีที่มีคว�มจำ�เป็น ต้องแจ้งเหตุผลต่อคุณครูผู้กำ�กับห้องสอบ ห�กเข้�ห้องสอบช้�เกิน  

 ๑๕ น�ที จะถูกตัดสิทธิ์ในก�รสอบวิช�นั้น

๒. นักเรียนไม่นำ�เอกส�ร และอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับก�รสอบเข้�ห้องสอบ

๓. นักเรียนไม่กระทำ�ก�รใดๆ อันเป็นก�รส่อไปในท�งทุจริตก�รสอบ ถ้�พบว่�มีก�รทุจริตก�รสอบจะถูกปรับตกในร�ยวิช�นั้นทันที

๔. นักเรียนที่สอบเสร็จแล้วต้องไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำ�ก�รอื่นใด อันเป็นก�รรบกวนผู้อื่นในห้องสอบ

ระเบียบว่าด้วยการสอบ

ระเบียบการแก้ไขผลการเรียน	/	สอบแก้ตัว		๐	ร	มส
 โรงเรียนได้กำ�หนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติก�รแก้ไขผลก�รเรียน / สอบแก้ตัว ๐ ร มส โดยยึดต�มแนวปฏิบัติก�รวัดและประเมินผล

ก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ โดยกำ�หนดขั้นตอนและแนวท�งปฏิบัติดังนี้  นักเรียนดำ�เนิน

ก�รสอบแก้ตัวได้ทั้งหมด ๓ ครั้ง

๑.	 ซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว	ครั้งที่	๑

 ๑.๑ นักเรียนตรวจสอบร�ยชื่อติด ๐ ร มส ท�งเว็บไซต์ของโรงเรียน (วันประก�ศดูจ�กปฏิทินโรงเรียน)

 ๑.๒ เข้�ประชุมกับฝ่�ยวิช�ก�รในวันแรกที่ทำ�ก�รซ่อมเสริม

 ๑.๓ รับใบลงทะเบียนซ่อมเสริม/หรือสอบแก้ตัวกับครูประจำ�ชั้น (สำ�หรับนักเรียนมัธยมศึกษ�ชำ�ระค่�ลงทะเบียนวิช�ละ ๑๐ บ�ท)

 ๑.๔ นักเรียนติดต่อครูประจำ�วิช�เพื่อดำ�เนินก�รซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว

 ๑.๕ เมื่อดำ�เนินก�รซ่อมเสริมหรือสอบแก้ตัวเสร็จส้ินแล้วให้นำ�ใบลงทะเบียนซ่อมเสริมให้ครูประจำ�วิช�บันทึกผลก�รเรียนและ 

   ผลก�รประเมินลงในช่องแก้ตัวแล้วนำ�ใบลงทะเบียนส่งที่หน่วยง�นทะเบียนและวัดผล

   (นักเรียนจะได้ผลก�รประเมินต�มคว�มส�ม�รถจริง เกรด ๐-๔ ยกเว้นติด มส จะได้ผลก�รเรียน ๐-๑ เท่�นั้น)
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ระเบียบและข้อปฏิบัติการขอสอบกลางภาค/ปลายภาค	

(กรณีไม่สามารถมาสอบในวันที่โรงเรียนกำาหนดได้) มี ๒ กรณี คือ

๑. มีเหตุสุดวิสัยทำ�ให้ไม่ส�ม�รถม�เข้�สอบกล�งภ�ค/ปล�ยภ�คได้ต�ม 

 วันและเวล�ที่โรงเรียนกำ�หนด เช่น เจ็บป่วย ให้ติดต่อฝ่�ยวิช�ก�รเพื่อ 

 ยื่นคำ�ร้องพร้อมแนบเอกส�รที่แสดงถึงคว�มจำ�เป็นในก�รข�ดสอบ  

 เช่น ใบรับ-รองแพทย์ แล้วผู้เรียนดำ�เนินก�รสอบต�มวันที่ท�งวิช�ก�ร 

 กำ�หนด ได้ผลคะแนนต�มที่นักเรียนสอบได้จริง

๒. ถ้�โรงเรียนพิจ�รณ�แล้วเห็นว่�ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยเมื่อผู้เรียนได้เข้�สอบ 

 ต�มวันที่ท�งวิช�ก�รกำ�หนดเสร็จเรียบร้อย ให้ผลก�รสอบร้อยละ ๘๐  

 ของคะแนนที่นักเรียนสอบได้

หมวดที่ ๓ : ระเบียบและข้อปฏิบัติของนักเรียน

31

๒.	 ซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว	ครั้งที่	๒  

 (กรณีนักเรียนไม่สามารถซ่อมเสริมให้เสร็จสิ้นในครั้งที่	๑	ได้)

 ๒.๑	นักเรียนและผู้ปกครองเข้�ประชุมกับฝ่�ยวิช�ก�ร

   (ต�มวันและเวล�ที่ฝ่�ยวิช�ก�รกำ�หนด)

 ๒.๒ นักเรียนดำ�เนินก�รซ่อมเสริมกับครูประจำ�วิช�โดยใช้เวล�ว่�งนอก 

   เหนือจ�กเวล�เรียนปกติเท่�นั้น

 ๒.๓ เมื่อดำ�เนินก�รซ่อมเสริมหรือสอบแก้ตัวเสร็จสิ้นแล้วให้นำ�ใบลง 

   ทะเบียนซ่อมเสริมให้ครูประจำ�วิช�บันทึกผลก�รเรียนและผล 

   ก�รประเมินลงในช่องแก้ตัวแล้วนำ�ใบลงทะเบียนส่งที่หน่วยง�น 

   ทะเบียนและวัดผล(นักเรียนจะได้ผลก�รประเมินต�มคว�ม 

   ส�ม�รถจริง เกรด ๐-๔ ยกเว้นติด มส จะได้ผลก�รเรียน ๐-๑  

   เท่�นั้น)

๓.	 ซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว	ครั้งที่	๓	

 (กรณีนักเรียนไม่สามารถซ่อมเสริมให้เสร็จสิ้นในครั้งที่	๒	ได้)

 ๓.๑ นักเรียนและผู้ปกครองเข้�ประชุมกับฝ่�ยวิช�ก�ร

   (ต�มวันและเวล�ที่ฝ่�ยวิช�ก�รกำ�หนด)

 ๓.๒ นักเรียนดำ�เนินก�รซ่อมเสริมกับครูประจำ�วิช�โดยใช้เวล�ว่�ง 

   นอกเหนือจ�กเวล�เรียนปกติเท่�นั้น

 ๓.๓ เมื่อดำ�เนินก�รซ่อมเสริมและลงทะเบียนซ่อมเสริมให้ครู 

   ประจำ�วิช�บันทึกผลก�รเรียนและผลก�รประเมินลงในช่องแก้ตัว

   (นักเรียนจะได้ผลก�รประเมินเกรด ๑ เท่�นั้น)

   แล้วนำ�ใบลงทะเบียนม�ส่งที่หน่วยง�นทะเบียนและวัดผล 

 ๓.๔ ห�กนักเรียนสอบแก้ตัว “ไม่ผ่�น” ทั้ง ๒ ครั้ง นักเรียนจะต้องเรียน 

   ซ้ำ�ในร�ยวิช�นั้นๆ หรือ เรียนซ้ำ�ชั้นแล้วแต่กรณี ต�มระเบียบ 

   ก�รวัดผลและประเมินผลของสถ�นศึกษ�ที่กำ�หนดท้ังนี้ก�ร 

   พิจ�รณ�เรียนซ้ำ�ให้อยู่ในดุลพินิจของสถ�นศึกษ�

ระเบียบการเรียนซ้ำา

สถ�นศึกษ�จะจัดให้ผู้เรียน เรียนซ้ำ�ใน ๒ กรณีดังนี้

๑. เรียนซ้ำ�ร�ยวิช�ห�กผู้เรียนได้รับก�รสอนซ่อม

เสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่�นเกณฑ์ก�ร

ประเมิน ให้เรียนซ้ำ�ในร�ยวิช�นั้น ทั้งนี้ให้อยู่ใน

ดุลพินิจของสถ�นศึกษ�ใน ก�รจัดเรียนซ้ำ�ในช่วงใด

ช่วงหนึ่งที่สถ�นศึกษ�เห็นว่�เหม�ะสม เช่น พักกล�ง

วัน วันหยุด ชั่วโมงว่�ง เลิกเรียน ปิดภ�คเรียน เป็นต้น

๒.	เรียนซ้ำาชั้น	มี	๒	ลักษณะ	คือ

 ๒.๑ ผู้ เ รี ย นมี ร ะ ดั บ ผ ล ก � ร เรี ย น เฉ ล่ี ย ใน 

 ปีก�รศึกษ�นั้นต่ำ�กว่� ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่�จะ 

 เป็นปัญห�ต่อก�รเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น

 ๒.๒  ผูเ้รยีนมผีลก�รเรยีน  ๐    ร    มส เกนิครึง่หน่ึงของ 

 ร�ยวิช�ที่เรียนในปีก�รศึกษ�นั้น ทั้งนี้ห�กเกิด 

 ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ ทั้ง ๒ ลักษณะให้ 

 สถ�นศึกษ�แต่งตั้งคณะกรรมก�รพิจ�รณ�  ห�ก 

 เห็นว่�ไม่มีเหตุผลพอสมควรให้ซ้ำ�ชั้น โดยยกเลิก 

 ผลก�รเรียนเดิมและใช้ผลก�รเรียนใหม่แทน ห�ก 

 พิจ�รณ�แล้วไม่ต้องเรียนซ้ำ� ให้อยู่ในดุลพินิจของ 

 สถ�นศึกษ�ในก�รแก้ไขผลก�รเรียน

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษในการทุจริตการสอบ

ห�กผู้เข้�สอบคนใดพย�ย�มกระทำ�หรือกระทำ�ก�ร

ทุจริตในก�รสอบวิช�ใด จะมีผลปฏิบัติดังนี้

๑. กรณีผู้ เข้�สอบกระทำ�ก�รทุจริตในก�รสอบ 

 ร�ยวิช�ใด เมื่อได้สอบสวนแล้วให้หัวหน้�ฝ่�ย 

 วิช�ก�รหรือผู้มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รจัดสอบ สั่งให ้

 ปรับคะแนนสอบร�ยวิช�นั้นเป็น ๐

๒. กรณีทุจริตในก�รสอบด้วยวิธีก�รคัดลอกคำ�ตอบ 

 ระหว่�งผู้เข้�สอบด้วยกันให้สันนิษฐ�นไว้ก่อน 

 ว่�ผู้เข้�สอบนั้นได้สมคบกันกระทำ�ก�รทุจริต เมื่อ 

 ได้สอบสวนแล้วให้หัวหน้�ฝ่�ยวิช�ก�รหรือผู้มี 

 อำ�น�จหน้�ที่ในก�รจัดสอบ สั่งให้ปรับคะแนน 

 สอบร�ยวิช�นั้นเป็น ๐ ทั้งผู้ลอกและผู้ให้ลอก
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ระเบียบและข้อปฏิบัติด้านปกครอง

ระเบียบว่าด้วยการมาเรียน
๑. นักเรียนต้องม�โรงเรียนทัน เข้าแถวเคารพธงชาติก่อนเวลา	๐๗.๕๐	น.

๒. นักเรียนที่ม�โรงเรียนไม่ทันเข้�แถวเค�รพธงช�ติถือว่�ม�โรงเรียนส�ยจะต้องขอใบอนุญาตจากฝ่ายปกครองเพื่อนำาใบอนุญาต 

ขอเข้าห้องเรียน

๑. การลากิจ  ต้องนำ�ใบล�กิจส่งล่วงหน้�อย่�งน้อย ๒-๓ วัน ในกรณีที่ต้องล�กิจกะทันหัน ด้วยเหตุเร่งด่วนจะต้องนำ�ใบล�กิจส่งคุณครู

ประจำ�ชั้นในวันที่ม�เรียนก่อนเข้�ห้องเรียน จึงจะได้รับอนุญ�ตให้เข้�ห้องเรียนได้

๒. การลาป่วย ให้โทรศัพท์แจ้งท�งโรงเรียน คุณครูประจำ�ชั้น หรือคุณครูฝ่�ยปกครอง ก่อนเวล� ๐๘.๓๐ น. ในกรณีที่ล�ป่วยเกิน ๓ วัน 

หรือพักรักษ�ตัวในโรงพย�บ�ล ต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมใบล�ส่งคุณครูประจำ�ชั้นในวันที่นักเรียนม�โรงเรียนทุกครั้ง

๓.	 การหยุดเรียนตั้งแต่	๒	วันขึ้นไป	ผู้ปกครองต้องโทรแจ้งคุณครูประจำ�ชั้น หรือท�งโรงเรียน

ระเบียบว่าด้วยการลากิจ	–	ลาป่วย

๑. กรณีที่ออกไปทำากิจกรรมนอกห้องเรียน	 แต่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน	  ให้นักเรียนขอใบอนุญ�ตที่ห้องปกครอง โดยต้องได้รับ

อนุญ�ตจ�กคุณครูที่รับผิดชอบกิจกรรม คุณครูหัวหน้�ระดับชั้น หัวหน้�ฝ่�ยวิช�ก�ร และหัวหน้�ฝ่�ยปกครองต�มลำ�ดับ  แล้วถ่�ย

เอกส�รใบอนุญ�ตเพื่อส่งคุณครูประจำ�ชั้น ฝ่�ยวิช�ก�ร และฝ่�ยปกครอง ก่อนนักเรียนจะออกจ�กห้องเรียน

๒. กรณีที่นักเรียนไปทำากิจกรรมของโรงเรียนนอกบริเวณโรงเรียน  คุณครูที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้นต้องขออนุญ�ตคุณครูหัวหน้�ระดับ

ชั้น ฝ่�ยวิช�ก�ร และฝ่�ยปกครองต�มลำ�ดับ แล้วถ่�ยเอกส�รใบอนุญ�ตเพื่อส่งคุณครูประจำ�ชั้น ฝ่�ยวิช�ก�ร และฝ่�ยปกครอง ก่อนนำ�

นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน

ระเบียบว่าด้วยการขออนุญาตออกนอกห้องเรียนและออกนอกบริเวณโรงเรียน
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ข้อปฏิบัติทั่วไปของนักเรียน
๑. นักเรียนปฏิบัติตนต�มหลักธรรมของศ�สน�ที่นับถือ ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีง�ม

๒. เมื่อนักเรียนม�ถึงโรงเรียนต้องอยู่ภ�ยในบริเวณโรงเรียนและห้�มนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนระหว่�งเวล�เรียน เว้นแต่ได้รับใบอนุญ�ต

๓. นักเรียนต้องแต่งก�ยต�มเครื่องแบบของโรงเรียนให้ถูกต้องทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน

๔. นักเรียนต้องไว้ทรงผมต�มระเบียบของโรงเรียน ไม่ไว้หนวด เคร� และตัดผมตรงต�มเวล�ที่กำ�หนด

๕. นักเรียนต้องใช้ว�จ�สุภ�พ กิริย�ม�รย�ทที่ดีอ่อนน้อมถ่อมตนไหว้เค�รพ เชื่อฟังบิด�-ม�รด� ครู และผู้อ�วุโสกว่� ต�มวัฒนธรรมอันดีง�ม

๖. นักเรียนต้องเป็นผู้มีประช�ธิปไตย เค�รพสิทธิและให้เกียรติผู้อื่น

๗. นักเรียนต้องช่วยกันรักษ�ทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ประหยัดน้ำ� ไฟฟ้� ดูแลคว�มสะอ�ดและรักษ�ส�ธ�รณสมบัติ

๘. นักเรียนต้องช่วยกันรักษ�ชื่อเสียงของโรงเรียน วงศ์ตระกูล และบำ�เพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

๙. นักเรียนต้องไม่นำ�ของมีค่�ม�โรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญ�ต เช่น โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก ฯลฯ

๑๐.  นักเรียนต้องไม่เล่นเกม  ไม่เข้�ร้�นเกมในเวล�เรียน และไม่สวมเครื่องแบบของโรงเรียนเมื่อเข้�ร้�นเกม

๑๑.  นักเรียนต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่�งสร้�งสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบท�งตรงหรือท�งอ้อมต่อผู้อื่น

๑๒. นักเรียนต้องไม่มั่วสุม หรือก่อคว�มเดือดร้อน เที่ยวเตร่ในสถ�นที่ที่ไม่เหม�ะสมกับสถ�นภ�พของก�รเป็นนักเรียน

๑๓.  นักเรียนต้องไม่กระทำ�ก�รใด ๆ ที่ไม่เหม�ะสมกับสภ�พก�รเป็นนักเรียน เช่น แต่งหน้� ท�เล็บ ย้อมผม ทำ�สีผม สักต�มร่�งก�ย  เจ�ะลิ้น   

  เจ�ะหู (นักเรียนหญิงเจ�ะหูข้�งละ ๑ รู ใช้ต่�งหูหัวหมุดเงิน หรือทอง) หรือทำ�ศัลยกรรมเพื่อคว�มง�มทั้งนักเรียนช�ยและนักเรียนหญิง

๑๔.		นักเรียนต้องไม่นำ�บุคคลภ�ยนอกเข้�ม�ในบริเวณโรงเรียน เว้นแต่จะได้รับอนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กหน่วยง�นที่ม�ติดต่อ

๑๕.  นักเรียนต้องมีคว�มซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ลักขโมย ไม่ปลอมแปลงเอกส�ร เป็นต้น

๑๖.  นักเรียนต้องไม่มีอ�วุธในครอบครอง  ก่อก�รทะเล�ะวิว�ท  และทำ�ร้�ยร่�งก�ย จิตใจผู้อื่น

๑๗.  นักเรียนต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด สิ่งมอมเม�ทุกชนิดและไม่มีไว้ในครอบครอง เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุร� เสพย�เสพติด  และเล่นก�รพนันฯลฯ

๑๘. นักเรียนช�ย–หญิงต้องไม่ปฏิบัติต่อกันเกินขอบเขตของคว�มเป็นเพื่อนทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน

๑๙. นักเรียนต้องไม่ขึ้นบนอ�ค�รเรียนในวันหยุดร�ชก�ร ห�กนักเรียนจำ�เป็นต้องเข้�ม�ทำ�กิจกรรม ส�ม�รถใช้พื้นที่ภ�ยในบริเวณโรงเรียน  

๒๐. นักเรียนส�ม�รถขึ้นอ�ค�รเรียนได้ตั้งแต่ เวล� ๐๖.๔๕ น.และต้องลงจ�กอ�ค�รเรียนไม่เกิน ๑๗.๐๐ น. และไม่ใช้ห้องเรียน ห้องกิจกรรม หรือ 

 ห้องปฏิบัติก�รต่�ง ๆ หลังเลิกเรียน เว้นแต่ได้ขออนุญ�ต โดยมีครูอยู่ดูแลตลอดเวล�
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๑. ว่�กล่�วตักเตือนด้วยว�จ�

๒. ตักเตือนด้วยก�รบันทึกในแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน(ปค.๐๒) บันทึกโดยคุณครูประจำ�ชั้นหรือคุณครูประจำ�วิช�

๓. ตักเตือนด้วยก�รบันทึกในแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน(ปค.๐๓) บันทึกโดยหัวหน้�ระดับชั้น หรือหัวหน้�ง�นดูแลนักเรียนหญิง

๔. ตักเตือนด้วยก�รบันทึกในแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนแจ้งผู้ปกครอง(ปค.๐๔) บันทึกโดยผู้ช่วยหัวหน้�ฝ่�ยปกครอง แจ้งให้ผู้ปกครองทร�บ

๕. ตักเตือนด้วยก�รบันทึกในแบบบันทึกทัณฑ์บน (ปค.๐๕) บันทึกโดยหัวหน้�ฝ่�ยปกครอง พร้อมเชิญผู้ปกครองม�พบและลงล�ยมือรับรอง 

 ทัณฑ์บน และทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์

๖. ตักเตือนด้วยก�รบันทึกในหนังสือสัญญ�ศึกษ�ต่อ (ปค.๐๖) เชิญผู้ปกครองม�พบพร้อมลงล�ยมือรับรอง และทำ�กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน 

 พฤติกรรม

๗. นักเรียนที่ได้รับก�รลงโทษต�มระเบียบข้อที่ ๖ แล้วประพฤติคว�มผิดซ้ำ�บ่อยครั้ง หรือเว้นแต่ก�รกระทำ�ด้วยคว�มผิดนั้นๆ กระทำ�โดยประม�ท 

 ให้ผู้ปกครองพิจ�รณ�นำ�นักเรียนผู้กระทำ�คว�มผิดนั้นไปเรียนที่สถ�บันอื่น

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน

ระเบียบว่าด้วยการใช้เครื่องมือสื่อสารของนักเรียน
๑. นักเรียนระดับประถมศึกษ�ไม่อนุญ�ตให้นำ�เครื่องมือ

สื่อส�รม�โรงเรียน เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก 

เป็นต้น

๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�อนุญ�ตให้นำ�โทรศัพท์มือถือม�

โรงเรียนได้ ให้ปฏิบัติดังนี้

 ๒.๑ วัตถุประสงค์เพื่อติดต่อกับผู้ปกครอง ในตอนเช้�ก่อน

เข้�เรียน ให้ปิดเครื่องเวล� ๐๗:๔๕ น. และเปิดเครื่องหลังจ�ก

เลิกเรียน 

 ๒.๒ ไม่อนุญ�ตให้ใช้ในช่วงก�รเรียนก�รสอนและเข้�ร่วม

กิจกรรมต่�งๆ เว้นแต่ได้รับอนุญ�ตจ�กครูผู้สอน 

 ๒.๓ ถ้�โทรศัพท์มือถือมีก�รสูญห�ย โรงเรียนจะไม่รับผิด

ชอบ

 ๒.๔ ไม่อนุญ�ตให้ช�ร์ตแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อส�รใน

โรงเรียน

 ๒.๕ ถ้�ใช้โทรศัพท์มือถือผิดระเบียบจ�กข้อกำ�หนดฝ่�ยปกครอง

จะเก็บไว้ โดยมีข้อกำ�หนดดังนี้

 ครั้งที่	๑ ฝ่�ยปกครองจะเก็บไว้เป็นเวล� ๑ เดือน  

 ครั้งที่	๒ ฝ่�ยปกครองจะเก็บไว้เป็นเวล� ๑ ภ�คเรียน 

 ครั้งที่	๓ ฝ่�ยปกครองจะเก็บไว้เป็นเวล� ๑ ปีก�รศึกษ�

๓. นักเรียนใช้ แท็บเล็ต เพื่อเป็นสื่อในก�รเรียนรู้  

 ๓.๑ อนุญ�ตให้ใช้แท็บเล็ตเพื่อก�รเรียนก�รสอนเท่�นั้น

 ๓.๒ ปฏิบัติต�มระเบียบก�รใช้แท็บเล็ตที่โรงเรียนกำ�หนด ห�ก

ไม่ปฏิบัติจะมีบทลงโทษดังต่อไปนี้

 ครั้งที่	๑ ถูกบันทึกลงในแบบบันทึกพฤติกรรม ปค.๐๓

 ครั้งที่	๒ เรียนเชิญผู้ปกครองเข้�พบพร้อมลงบันทึกคว�มผิด

 ครั้งที่	๓ ไม่อนุญ�ตให้นักเรียนใช้แท็บเล็ต ๑ เดือน

 หากมีการกระทำาซ้ำาจากนี้จะไม่อนุญาตให้ใช้แท็บเล็ตตลอด	 

๑	ภาคเรียน
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ระเบียบว่าด้วยบทบาท	หน้าที่	ของผู้ปกครอง

๑. ดูแลเอ�ใจใส่ให้นักเรียนในปกครองของท่�นในก�รศึกษ� 
 เล่� เรียน ปฏิบัติต�มกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
๒. กรณีนักเรียนที่ม�ส�ยหลังเค�รพธงช�ติ ต้องขอใบอนุญ�ตเข้� 
 ห้องเรียนที่ห้องปกครองทุกครั้ง ถ้�นักเรียนมีเหตุจำ�เป็นฉุกเฉิน 
 ให้ผู้ปกครองโทรแจ้งท�งโรงเรียนด้วย
๓. ดูแลก�รแต่งก�ยของนักเรียนให้ถูกต้องต�มระเบียบของ 
 โรงเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน
๔. ดูแลตรวจกระเป๋�นัก เรียนดูแลก�รบ้�นให้นัก เรียนจัด 
 ต�ร�งเรียนด้วยตนเองเตรียมอุปกรณ์ก�รเรียนให้พร้อม  
 และติดต�มเอกส�รต่�งๆ จ�กท�งโรงเรียน เช่น สมุดจด 
 ก�รบ้�น จดหม�ย จุลส�ร ว�รส�ร เป็นต้น 
๕. เมื่อนักเรียนย้�ยที่อยู่ผู้ปกครองจะต้องแจ้งท�งโรงเรียนทันที  
 เพื่อคว�มสะดวกในก�รติดต่อระหว่�งโรงเรียนกับผู้ปกครอง
๖. เมื่อมีก�รเปลี่ยนผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองแจ้งม�ท�งโรงเรียนเพื่อ 
 รับทร�บและลงชื่อไว้ในทะเบียนของโรงเรียนเป็นหลักฐ�นด้วย
๗. เมื่อโรงเรียนเชิญผู้ปกครอง ผู้ปกครองต้องให้คว�มร่วมมือม� 
 ต�มนัดหม�ยทุกครั้ง
๘. ต้องลงน�มรับรองในใบล�จดหม�ยหรือเอกส�รจ�กท�ง 
 โรงเรียนทุกครั้ง
๙. ดูแลกวดขัน เรื่องของมีค่� อุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับก�ร 
 เรียนม�โรงเรียนในกรณีเกิดก�รสูญห�ยโรงเรียนจะไม่  
 รับผิดชอบเช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่�ยรูป โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น
๑๐. ในกรณีนักเรียนในปกครองของท่�นแจ้งว่�ไปทำ�ง�นให้กับ 
 โรงเรียนในวันหยุด ไปทำ�ง�นบ้�นเพื่อน หรือกลับบ้�นผิดเวล� 
 ให้ขอดูหนังสือจ�กท�งโรงเรียนหรือครูที่รับผิดชอบหรือ 
 สอบถ�มท�งโรงเรียนทุกครั้ง
๑๑. เมื่อพบนักเรียนในปกครองของท่�นมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 เกี่ยวกับก�รเรียน ก�รใช้จ่�ยเงิน ก�รเที่ยวเตร่ ก�รคบเพื่อน ให ้
 ติดต่อท�งโรงเรียนเพื่อห�แนวท�งแก้ปัญห�ร่วมกัน

 ผู้ปกครอง	คือ ผู้ที่ลงชื่อเป็นหลักฐ�นในเอกส�รมอบตัวกับท�งโรงเรียน โดยทั่วไปเป็นบิด� ม�รด� จะเป็นผู้รับผิดชอบในก�รดูแลนักเรียน
ร่วมกับท�งโรงเรียน ในก�รพัฒน�นักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ ด้�นร่�งก�ย สติปัญญ� สังคม อ�รมณ์ และจิตวิญญ�ณ  ให้นักเรียนเป็นคนดี 
คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่�งมีคว�มสุข จึงขอคว�มร่วมมือจ�กผู้ปกครองดังนี้

๑๒. เมื่อพบนักเรียนในปกครองของท่�นมีปัญห�เกี่ยวกับสุขภ�พ 
 ท�งก�ย สุขภ�พจิต เช่น โรคที่ต้องรักษ�ต่อเนื่อง โรคสม�ธิสั้น  
 โรคภ�วะซึมเศร้� ให้ติดต่อท�งโรงเรียนเพื่อห�แนวท�งแก้ปัญห� 
 ร่วมกัน
๑๓. ให้นักเรียนในคว�มปกครองของท่�น เข้�ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
 ทุกกิจกรรม 
๑๔. ผู้ปกครองที่เข้�ม�ในสถ�นศึกษ� กรุณ�แต่งก�ยให้เรียบร้อย  
 เหม�ะสม ให้เกียรติสถ�นศึกษ� และเป็นแบบอย่�งที่ดีแก่นักเรียน
๑๕. ผู้ปกครองที่อยู่ในโรงเรียนในช่วงเค�รพธงช�ติ สวดภ�วน�  
 สงบนิ่ง ร้องเพลงโรงเรียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบ�รมี ให ้
 ผู้ปกครองยืนตรงสงบนิ่ง
๑๖. ผู้ ป กครองที่ จ ะติ ดต่ อกั บคุณครู หรื อนั ก เรี ยน ให้ ติ ดต่ อที่  
 ห้องปกครอง หรือห้องธุรก�ร (ไม่อนุญ�ตให้ผู้ปกครองขึ้นอ�ค�ร 
 เรียนโดยไม่ได้รับอนุญ�ต ทั้งนี้เพื่อคว�มปลอดภัยของนักเรียน)
๑๗. ช่วยดูแลนักเรียนในปกครองของท่�นที่ขี่ รถจักรย�นยนต์ 
 ม�โรงเรียน จะต้องมีใบขับขี่และสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง และ  
 ได้รับอนุญ�ตจ�กท�งโรงเรียนเพ่ือคว�มปลอดภัยของนักเรียน  
 (ไม่อนุญ�ตให้นักเรียนขับรถยนต์ม�โรงเรียน)
๑๘. ในกรณีผู้ปกครองจะม�รับนักเรียนกลับบ้�นหรือออกนอกบริเวณ 
 โรง เ รี ยนในช่ ว งก�ร เ รี ยนก�รสอนให้ บิ ด � -ม�รด�หรื อ  
 ผู้ปกครองที่ลงช่ือเป็นหลักฐ�นไว้กับท�งโรงเรียนม�ติดต่อรับท่ี 
 ห้องปกครองและนำ�ใบอนุญ�ตให้กับพนักง�นรักษ�คว�ม 
 ปลอดภัย ก่อนออกนอกบริเวณโรงเรียน 
๑๙. ขอคว�มร่วมมือผู้ปกครองในก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่�ง 
 สร้�งสรรค์ เพื่อแจ้งข้อมูลติดต�มข่�วส�รที่ถูกต้องชัดเจน 
 ระหว่�งโรงเรียนกับผู้ปกครอง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งท�ง 
 ตรงและท�งอ้อมแก่ผู้อื่น
๒๐. ผู้ปกครองควรให้เวล�ในก�รอบรมสั่งสอนนักเรียน ร่วมกันปรึกษ� 
 ว�งเป้�หม�ยในอน�คตและให้กำ�ลังใจยกย่องชมเชยในก�ร 
 ปฏิบัติตนที่ดี
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 ระเบียบทรงผมนักเรียนชาย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	ถึง	มัธยมศึกษาปีที่	๓		

 ระเบียบทรงผมนักเรียนชาย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔	ถึง	๖		

 ระเบียบทรงผมนักเรียนหญิง	ชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	ถึง	มัธยมศึกษาปีที่	๖		

ตัดทรงนักเรียน ด้านหน้ายาวไม่เกิน	๔	ซม.

	 ตัดทรงนักเรียน	หรือรองทรงสูง	ไม่มีจอนผม	เส้นผมบนศีรษะ	ยาวไม่เกิน	๔	ซม.	ไม่ยาว 
ลงปรกหน้าผาก	ไม่หวีแสกกลาง	ไม่ใช้ของตกแต่งทรงผม	ไม่ไว้หนวด	เครา

 ผมยาว ความยาวไม่เกินกึ่งกลางหลัง	 ยาวเท่ากันตลอดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง	 ห้ามปล่อยผม	
รวบผมรัดด้วยยางรัดผมสีดำา	หรือถักเปียธรรมดา	๒	เปีย	ผูกโบสีขาว	(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้แยกสีโบว์ตามหลักสูตร	สีขาวสำาหรับหลักสูตร	MLP	สีแดงเข้มสำาหรับหลักสูตร	EP)	ไม่มีลวดลาย	
ไม่ใช้เครื่องสำาอางหรือสิ่งตกแต่งผม	และไม่ทำาสีผม	

ด้านหน้า

ด้านหน้า

ด้านหน้าด้านหน้า

ด้านข้าง

ด้านข้าง

ด้านหลัง

ด้านหลัง

ด้านหลังด้านหลัง

 ถักเปียธรรมดา	๒	เปีย   รวบผมรัดด้วยยางรัดผมสีดำา	
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 ระเบียบเครื่องแบบนักเรียนชาย			

 	ชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	ถึง	มัธยมศึกษาปีที่	๖  

เสื้อ:	

เสื้อเชิ้ตผ้�ข�วธรรมด�กระเป๋�ซ้�ยปักอักษรย่อ อ ส ช ไม่มีจุด และเลขประจำ�ตัวที่อกขว� (ส�ม�รถม�ปั๊มแบบที่ถูกต้องได้ที่ห้องธุรก�ร) ช�ย

เสื้อใส่ไว้ในก�งเกงเห็นเข็มขัดชัดเจน ห้�มดึงช�ยเสื้อปิดเข็มขัด เฉพ�ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๔ ถึง ๖ ติดเข็มตร�คณะมูลนิธิฯ อกข้�งขว� 

เหนืออักษรย่อ อ ส ช 

กางเกง:	

สีน้ำ�เงินอ่อน ก�งเกงต้องมีจีบ เป็นตะเข็บอยู่ตอนหน้� ไม่มีกระเป๋�หลัง ย�วเหนือเข่�ไม่เกิน ๓ ซม.

เข็มขัด: 

หนังเลี่ยนสีดำ� หัวเข็่มขัดเป็นโลหะสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้� ตรงกล�งมีตร�สัญลักษณ์มูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลฯ

ถุงเท้า:	

ถุงเท้�ไนลอนสีข�ว แบบลอนเล็ก ไม่ต้องพับปล�ย คว�มย�วไม่เกินครึ่งหนึ่งของหน้�แข้ง

รองเท้า:	

รองเท้่�หนังแบบธรรมด� สีดำ�ล้วนผูกเชือก ไม่มีลวดล�ย ไม่ใส่ทรงหัวแหลม
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 ระเบียบเครื่องแบบนักเรียนหญิง		

 	ชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	ถึง	มัธยมศึกษาปีที่	๖  

เสื้อ:	
เสื้อสั่งตัดต�มแบบของโรงเรียน ปักอักษรย่อ อ ส ช ไม่มีจุด และเลขประจำ�ตัวที่อกขว� (ส�ม�รถม�ปั๊มแบบที่ถูกต้องได้ที่ห้องธุรก�ร) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	ถึง	๓ บนบ่�เสื้อมีที่สำ�หรับสอดบังคับส�ยสะพ�ย ๒ ข้�ง ด้วยผ้�สีเดียวกับเสื้อ ช�ยเสื้อใส่ในกระโปรง ที่คอเสื้อมีโบสีแดง ติด

กระดุมสัญลักษณ์ตร�สัญลักษณ์มูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลฯ ที่ตำ�แหน่งของรังดุมเสื้อเม็ดที่หนึ่งติดคอเสื้อพอดี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	๔	ถึง	๖ แขนเสื้อสั้นทรงกระบอก คว�มย�วเหนือข้อศอกเมื่อยืนตรงประม�ณ ๕ ซม. มีกระเป๋�ติดระดับแนวอกเบื้องซ้�ย  

๑ ใบ เสื้อตัดเป็นแบบขอบเอว มีคว�มหน� ๓ นิ้ว ตีเกล็ดหน้�-หลัง ข้�งละ ๒ เกล็ด ช�ยเสื้ออยู่นอกกระโปรงระดับสะโพกบน และสวมเสื้อซับในบ่�ใหญ่ทุกครั้ง เมื่อ

แต่งชุดนักเรียน ที่คอเสื้อมีโบสีแดงสีเดียวกับกระโปรง กระดุมสัญลักษณ์ตร�มูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลฯ ที่ตำ�แหน่งของรังดุมเสื้อเม็ดที่หนึ่ง ติดคอเสื้อพอดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑	ถึง	๓ มีกระเป๋�ที่หน้�อกเสื้อด้�นซ้�ย แขนเสื้อย�วถึงข้อมือ ช�ยเสื้อตัดแบบขอบเอว ช�ยเสื้ออยู่นอกกระโปรง ระดับสะโพก
บน และสวมเสื้อซับในบ่�ใหญ่ทุกครั้ง เมื่อแต่งชุดนักเรียน ปล�ยแขนตลบติดกระดุมตร�คณะเซนต์ค�เบรียลฯ ที่คอเสื้อมีโบสีแดงสีเดียวกับกระโปรง ผูกมัดทิ้งปล�ย
โบคล้�ยหูกระต่�ยไว้ที่รังดุมเสื้อเม็ดที่หนึ่งติดคอเสื้อพอดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๔	 ถึง	 ๖ เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ่�อกตลอด ผ้�ข�วเกลี้ยงไม่บ�งเกินควร ข้�งหลังไม่มีรอยต่อ ส�บพับเข้�ไม่เดินเกล็ด เสื้อไม่รัดรูป มี

กระเป๋�ที่หน้�อกเสื้อด้�นซ้�ย แขนย�วถึงข้อมือ ปล�ยแขนตลบติดกระดุมตร�มูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลฯ ผูกเนคไทและติดเข็มตร�คณะเซนต์ค�เบรียลฯ บนเนคไทสี
แดงเข้ม คว�มย�วไม่เกินขอบของกระโปรง และ สวมเสื้อซับในบ่�ใหญ่ทุกครั้ง เมื่อแต่งชุดนักเรียน

เข็มขัด	(เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔	ถึง	๖)	:	หนังเลี่ยนสีดำ� หัวเข็่มขัดเป็นโลหะสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้� ตรงกล�งมีตร�สัญลักษณ์มูลนิธิ

คณะเซนต์ค�เบรียลฯ

กระโปรง: ผ้�สีแดงเข้ม ไม่มีลวดล�ย ไม่รัดรูป ติดซิปด้�นซ้�ยมือ คว�มย�วคลุมเข่�ต่ำ�กว่�ข�พับ ๓ นิ้ว แต่ไม่เกินครึ่งน่อง  
เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	๑-๓ คล้องส�ยสะพ�ยสีเดียวกับกระโปรง ทั้ง ๒ ข้�ง พร้อมติดกระดุมส�ยสะพ�ยกับขอบด้�นหน้�ของกระโปรงให้เรียบร้อย

ถุงเท้า: ถุงเท้�ไนลอนสีข�ว แบบลอนเล็ก ไม่มีลวดล�ย คว�มย�วพับได้ ๒ ครั้ง ขอบล่�งของระยะพับจรดต�ตุ่ม

รองเท้า: รองเท้�หนังหุ้มส้นสีดำ�แบบนักเรียน ทรงหัวมน มีส�ยพ�ดรัดติดกระดุม ไม่มีลวดล�ย ห้�มใช้รองเท้�พื้นหน�  
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 ระเบียบเครื่องแบบพละชาย	-	หญิง			

 เครื่องแบบพละชาย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	ถึง	มัธยมศึกษาปีที่	๖	

 เครื่องแบบพละหญิง	ชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	ถึง	มัธยมศึกษาปีที่	๖	

เสื้อ	-	กางเกง:	ใช้เครื่องแบบที่โรงเรียนจำ�หน่�ย ติดกระดุมเม็ดล่�ง ๑ เม็ดให้เรียบร้อย 

ถุงเท้า:	ถุงเท้�ไนลอนสีข�ว แบบลอนเล็ก ไม่มีลวดล�ย คว�มย�วพับได้ ๒ ครั้ง ขอบล่�งของระยะพับจรดต�ตุ่ม

รองเท้า:	รองเท้่�ผ้�ใบสีข�ว หุ้มส้น ไม่มีลวดล�ย ส้นรองเท้�สูงไม่่เกิน ๓ ซม. ห้�มใช้รองเท้�แบบพื้นหน�



พิธีเป�ดอาคารหลุยส� มาร� และศักดาน�สรณ� คู่ม
ือน

ักเ
รีย

นแ
ละ

ผู้ป
กค

รอ
ง 

โร
งเ

รีย
นอ

ัสส
ัมช

ัญ
สม

ุทร
ปร

าก
าร

40

 ระเบียบเครื่องแบบลูกเสือ			

ลูกเสือสำารอง	ป.๑	ถึง	ป.๓ ลูกเสือสามัญ	ป.๔	ถึง	ป.๖ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	ม.๑	ถึง	ม.๓

หมวกทรงกลม	 

มีกะบังหน้�หมวกทำ�ด้วยผ้�สีกรมท่�แนว

ตะเข็บ ระหว่�งชิ้นและขอบหมวก โดยรอบ

ท�บด้วยด้�ยหรือไหมสีเหลือง 

เสื้อเชิ้ตสีฟ้า	

ต�มที่โรงเรียนกำ�หนด  ติดกระดุมคอและสอด

ช�ยเสื้อภ�ยในก�งเกง

ผ้าผูกคอสีแดงแถบขาว  

รู ป ส � ม เ ห ลี่ ย ม ห น้ � จั่ ว ต ร � จั ง ห วั ด

สมุทรปร�ก�ร  ด้�น  ๙๐ ซม. ด้�นตั้ง  ๖๕ ซม.

กางเกงขาสั้น  

ต�มแบบก�งเกงนักเรียน

เข็มขัดหนังสีน้ำาตาล  

ชนิดหัวขัด ทำ�ด้วยโลหะสีทอง มีล�ยดุนตร�

คณะลูกเสือแห่งช�ติ ภ�ยในกรอบช่อชัยพฤกษ์

ถุงเท้า	 

ถุงเท้�ไนลอนสีข�ว  แบบลอนเล็ก  ไม่มี

ลวดล�ย  ไม่พับปล�ย

รองเท้า  

รองเท้�หนัง  แบบธรรมด�  สีดำ�ล้วน ผูกเชือก  

ไม่มีลวดล�ย

หมวกปีกสีกากี	 

ติดดอกจันที่ปีกหมวกด้�นขว�

เสื้อ	-	กางเกงลูกเสือ		สีกากี  

ติดกระดุมเสื้อทุกเม็ดทั้งกระดุมคอและ

กระดุมคอและกระดุมกระเป๋�เสื้อ

ผ้าผูกคอสีเหลือง

ต�มสีประจำ�จังหวัด รูปส�มเหลี่ยมหน้�จั่ว  

มีตร�จังหวัดสมุทรปร�ก�ร ด้�นฐ�น ๙๐ซม.  

ด้�นตั้ง ๖๕ ซม.

เข็มขัดหนังสีน้ำาตาล  

กว้�งไม่เกิน  ๓  ซม.  ชนิดหัวขัด  ทำ�ด้วย

โลหะสีทอง  มีล�ยดุนตร�คณะลูกเสือแห่ง

ช�ติ  ภ�ยในกรอบช่อชัยพฤกษ์

ถุงเท้าสีกาก ี 

ดึงพอดีเข่�  ต�มแบบที่โรงเรียนกำ�หนด

รองเท้าหนัง  

สีน้ำ�ต�ลแก่  ไม่มีลวดล�ย  หุ้มส้น  ชนิด

ผูกเชือก

หมวกทรงอ่อนสีเลือดหม ู 

ติดตร�คณะลูกเสือแห่งช�ติ  ติดที่หน้�

หมวกเหนือคิ้วซ้�ย

เสื้อ	-	กางเกงลูกเสือ		สีกากี	 

ติดอินทรธนู  สีเลือดหมู

ผ้าผูกคอสีเหลือง

ต�มสีประจำ�จังหวัด  รูปส�มเหลี่ยมหน้�

จั่ว  มีตร�จังหวัดสมุทรปร�ก�ร ด้�นฐ�น 

๙๐ ซม.  ด้�นตั้ง ๖๕ ซม.

เข็มขัดหนังสีน้ำาตาล  

กว้�งไม่เกิน  ๓  ซม.  ชนิดหัวขัด  ทำ�ด้วย

โลหะสีทอง  มีล�ยดุนตร�คณะลูกเสือแห่ง

ช�ติ  ภ�ยในกรอบช่อชัยพฤกษ์

ถุงเท้าสีกาก ี 

พับขอบไว้ใต้เข่�  ติดพู่สีเลือดหมู

รองเท้าหนัง  

สีน้ำ�ต�ลแก่  ไม่มีลวดล�ย  หุ้มส้น  ชนิด

ผูกเชือก
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 การติดเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ		

ลูกเสือสำารอง

ลูกเสือสามัญ

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ปา้ยชือ่โรงเรยีน			ตดิแขนเสือ้ด้�น 
ขว� ห่�งแนวตะเข็บ  ๑ ซม. ยึด
รอยรีดเป็นศูนย์กล�ง 
ป้ายเลขกลุ่ม	 –	 กอง  ติดแขน
เสื้อด้�นขว�  ใต้ป้�ยชื่อโรงเรียน  
ห่�ง  ๑  ซม. 
เครื่องหมายวิชาพิเศษ  ติดแขน
เสื้อด้�นขว�  ใต้เลขกลุ่ม – กอง  
ห่�ง  ๑  ซม.

ปา้ยชือ่โรงเรยีน			ตดิแขนเสือ้ด้�น 
ขว�  ห่�งแนวตะเข็บ ๑ ซม.  ยึด
รอยรีดเป็นศูนย์กล�ง
ป้ายเลขกลุ่ม	–	กอง ติดแขนเสื้อ
ด้�นขว�  ใต้ป้�ยชื่อโรงเรียนห่�ง 
๑ ซม.
เครื่องหมายวิชาพิเศษ  ติดแขน
เสื้อด้�นขว�  ใต้เลขกลุ่ม - กอง  
ห่�ง ๑ ซม.

ป้ายชื่อโรงเรียน  ติดแขนเสื้อ
ด้�นขว�  ห่�งแนวตะเข็บ  ๑ 
ซม.  ยึดรอยรีดเป็นศูนย์กล�ง
ป้ายเลขกลุ่ม	–	กอง  ติดแขน
เสื้อด้�นขว�  ใต้ป้�ยชื่อโรงเรียน  
ห่�ง  ๑  ซม.
เครื่องหมายวิชาพิเศษ  ติดแขน
เสื้อด้�นขว�  ใต้เลขกลุ่ม - กอง  
ห่�ง  ๑  ซม.

ป้ายสัญลักษณ์ลูกเสือตรี	ลูกเสือ
โท  ลูกเสือเอก  ติดกระเป๋�เสื้อ
ด้�นซ้�ย
ดาวประจำาการ ติดด้�นบน
กระเป๋�เสื้อด้�นซ้�ย

ป้ายสัญลักษณ์ลูกเสือโลก  ติด
บนกระเป๋�เสื้อด้�นซ้�ย
ด�วประจำ�ก�ร ติดด้�นบน
กระเป๋�เสื้อด้�นซ้�ย

ป้ายชื่อ	-	สกุล  ปักด้วยไหมสี
ดำ�บนผ้�สีข�ว  เย็บติดเหนือ
กระเป๋�เสื้อด้�นขว�

ป้ายชื่อ	-	สกุล  ปักด้วยไหม
สีทองบนผ้�สีเลือดหมู เย็บติด
เหนือกระเป๋�เสื้อด้�นขว�

เครื่องหมายหมู่	 ติดแขนเสื้อ
ด้�นซ้�ย  ห่�งแนวตะเข็บ  ๑  
ซม.  ยึดรอยรีดเป็นศูนย์กล�ง

ริบบิ้นเครื่องหมายหมู่	 ใช้เข็ม
กลัดติดแขนเสื้อด้�นซ้�ย  ห่�ง
แนวตะเข็บหัวไหล่  ๑  ซม.

เครื่องหมายลูกเสือสำารอง	 ติด
เหนือกระเป๋�เสื้อด้�นซ้�ย ๑ ซม.

ป้ายชื่อ	 -	 สกุล	  ปักด้วยไหมสี
ทองบนผ้�สีน้ำ�เงิน  เย็บติดเหนือ
กระเป๋�เสื้อด้�นขว�

เครื่องหมายหมู ่ติดแขนเสื้อด้�น

ซ้�ย  ห่�งแนวตะเข็บ  ๑  ซม.  

ยึดรอยรีดเป็นศูนย์กล�ง น�ยหมู่

ติดริบบิ้นสีเหลือง  ๒ เส้น  รอง

น�ยหมู่ติดริบบิ้นสีเหลือง ๑ เส้น 

แขน เสื้ อ ด้ �นซ้ � ยต�มแนว 

ตะเข็บแขนเสื้อด้�นล่�ง
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 ระเบียบเครื่องแบบเนตรนารี			

เนตรนารีสำารอง	ป.๑	ถึง	ป.๓ เนตรนารีสามัญ	ป.๔	ถึง	ป.๖ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่	ม.๑	ถึง	ม.๓

หมวกทรงกลม	 

มีกะบังหน้�หมวกทำ�ด้วยผ้�สีกรมท่� ตัวหมวก

เย็บด้วยผ้�  ๖  ชิ้น  แนวตะเข็บระหว่�งชิ้น

และขอบหมวก  โดยรอบท�บด้วยด้�ยหรือไหม

สีแดง

เสื้อแขนสั้น	

ต�มแบบเสื้อนักเรียนหญิง  ให้สอดช�ยเสื้ออยู่

ภ�ยในกระโปรง

ผ้าผูกคอสีแดงแถบขาว  

รู ป ส � ม เ ห ลี่ ย ม ห น้ � จั่ ว ต ร � จั ง ห วั ด 

สมุทรปร�ก�ร  ด้�นฐ�น  ๙๐  ซม.  ด้�นตั้ง  

๖๕  ซม.

กระโปรงสีแดง

ต�มแบบกระโปรงนักเรียน

ถุงเท้า	 

ถุงเท้�ไนลอนสีข�ว แบบลอนเล็ก ไม่มีลวดล�ย 

คว�มย�วขน�ดพับได้  ๒  ครั้ง  กว้�ง  ๔ - ๕  

ซม.  ให้ขอบล่�งของระยะพับจรดต�ตุ่ม

รองเท้าหนัง  

แบบรองเท้�นักเรียน

หมวกปีกแคบสีเขียวแก่

มีตร�หน้�หมวกรูปเครื่องหม�ยเนตรน�รีทำ�

ด้วยโลหะสีทอง  ปีกหมวกด้�นหลังพับขึ้น

เสื้อ	-	กระโปรงเนตรนารี	สีเขียวแก่

ต�มแบบข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งช�ติ

ผ้าผูกคอสีเหลือง

ต�มสีประจำ�จังหวัด  รูปส�มเหลี่ยมหน้�จั่ว  

มีตร�จังหวัดสมุทรปร�ก�ร ด้�นฐ�น ๙๐ 

ซม.  ด้�นตั้ง ๖๕ ซม.

เข็มขัดหนังสีดำา 

กว้�งไม่เกิน  ๓  ซม.  หัวชนิดหัวขัดทำ�ด้วย

โลหะสีทองเครื่องหม�ยเนตรน�รี

ถุงเท้า  

ถุงเท้�ไนลอนสีข�ว  แบบลอนเล็ก  ไม่มี

ลวดล�ย คว�มย�วขน�ดพับได้  ๒  ครั้ง  

กว้�ง  ๔ - ๕  ซม.  ให้ขอบล่�งของระยะ

พับจรดต�ตุ่ม

รองเท้าหนัง  

แบบรองเท้�นักเรียน

หมวกปีกแคบสีเขียวแก่

มีตร�หน้�หมวกรูปเคร่ืองหม�ยเนตรน�รี

ทำ�ด้วยโลหะสีทอง ปีกหมวกด้�นหลังพับ

ขึ้น

เสื้อ	-	กระโปรงเนตรนารี	สีเขียวแก่

ต�มแบบข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งช�ติ ติด

อินทรธนูสีเลือดหมู อยู่เหนือบ่� ทั้ง ๒ ข้�ง

ผ้าผูกคอสีเหลือง

ต�มสีประจำ�จังหวัด รูปส�มเหลี่ยมหน้�จั่ว  

มีตร�จังหวัดสมุทรปร�ก�ร ด้�นฐ�น ๙๐ 

ซม.  ด้�นตั้ง ๖๕ ซม.

เข็มขัดหนังสีน้ำาตาล  

กว้�งไม่เกิน  ๓  ซม.  หัวชนิดหัวขัดทำ�ด้วย

โลหะสีทองเครื่องหม�ยเนตรน�รี

ถุงเท้า

ถุงเท้�ไนลอนสีข�ว  แบบลอนเล็ก  ไม่มี

ลวดล�ย คว�มย�วขน�ดพับได้  ๒  ครั้ง  

กว้�ง  ๔ - ๕  ซม.  ให้ขอบล่�งของระยะ

พับจรดต�ตุ่ม

รองเท้าหนัง  

แบบรองเท้�นักเรียน
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 การติดเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ		

เนตรนารีสำารอง

เนตรนารีสามัญ

เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ป้ายชื่อโรงเรียน  ติดแขนเสื้อ
ด้�นขว�  ห่�งแนวตะเข็บ  ๑ 
ซม.  ยึดรอยรีดเป็นศูนย์กล�ง
ป้ายเลขกลุ่ม	 –	 กอง  ติดแขน
เสื้อด้�นขว�  ใต้ป้�ยชื่อโรงเรียน  
ห่�ง  ๑  ซม.
เครื่องหมายวิชาพิเศษ  ติดแขน
เสื้อด้�นขว�  ใต้เลขกลุ่ม - กอง  
ห่�ง  ๑  ซม.

ป้ายชื่อโรงเรียน  ติดแขนเสื้อ
ด้�นขว�  ห่�งแนวตะเข็บ  ๑ 
ซม.  ยึดรอยรีดเป็นศูนย์กล�ง
ป้ายเลขกลุ่ม	–	กอง  ติดแขน
เสื้อด้�นขว�  ใต้ป้�ยชื่อโรงเรียน  
ห่�ง  ๑  ซม.
เครื่องหมายวิชาพิเศษ	 ติดแขน
เสื้อด้�นขว�  ใต้เลขกลุ่ม - กอง  
ห่�ง  ๑  ซม.

ป้ายชื่อโรงเรียน  ติดแขนเสื้อ
ด้�นขว�  ห่�งแนวตะเข็บ  ๑ 
ซม.  ยึดรอยรีดเป็นศูนย์กล�ง
ป้ายเลขกลุ่ม	–	กอง	 ติดแขน
เสื้อด้�นขว�  ใต้ป้�ยชื่อโรงเรียน  
ห่�ง  ๑  ซม.
เครื่องหมายวิชาพิเศษ	 ติดแขน
เสื้อด้�นขว�  ใต้เลขกลุ่ม - กอง  
ห่�ง  ๑  ซม.

ป้ายเนตรนารีสำารอง  ติดเหนือ
กระเป๋�เสื้อด้�นซ้�ย ประม�ณ 
๑  ซม.

ป้ายสัญลักษณ์เนตรนาร ี ติดบน
กึ่งกล�งกระเป๋�เสื้อด้�นซ้�ย 
ดาวประจำาการ ติดบนกระเป๋�
เสื้อด้�นซ้�ย

ป้ายสัญลักษณ์ลูกเสือโลก	 ติด
บนกึ่งกล�งกระเป๋�เสื้อด้�นซ้�ย 
ด�วประจำ�ก�ร ติดบนกระเป๋�
เสื้อด้�นซ้�ย

ป้ายชื่อ	-	สกุล	 ปักด้วยไหมสี
ดำ�บนผ้�สีข�ว  เย็บติดเหนือ
กระเป๋�เสื้อด้�นขว�

ป้ายชื่อ	-	สกุล  ปักด้วยไหมสี
ทองบนผ้�สีเลือดหมู  เย็บติด
เหนือกระเป๋�เสื้อด้�นขว�

เครื่องหมายหมู ่ ติดแขนเสื้อ
ด้�นซ้�ย  ห่�งแนวตะเข็บ  ๑  
ซม.

เครื่องหมายหมู่	 ติดแขนเสื้อ
ด้�นซ้�ย  ห่�งแนวตะเข็บ  ๑  
ซม.

เครื่องหมายหมู่	ติดแขนเสื้อด้�น
ซ้�ยห่�งแนวตะเข็บ ๑ ซม. ยึด
รอยรีดเป็นศูนย์กล�ง
นายหมู่	  ติดริบบิ้นสีเหลือง ๒ เส้น 
รองนายหมู ่ ติดริบบิ้นสีเหลือง  
๑ เส้นแขนเสื้อด้�นซ้�ยต�มแนว
ตะเข็บแขนเสื้อด้�นล่�ง
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 ระเบียบเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร		

นักศึกษาวิชาทหารชาย-หญิง	ชั้นปีที่	๑	ถึง	๓

หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว	  เป็นหมวกทรงกลมทำ�ด้วยผ้�สักหล�ดเสิร์จ หรือวัตถุเทียมเสิร์จสีก�กีแกมเขียว ไม่มีตะเข็บ ขอบหมวกหุ้ม

ด้วยหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดำ� กว้�ง ๑ ซม. ด้�นหน้�ข้�งซ้�ยเหนือขอบหมวกมีตร�หน้�หมวกขน�ดใหญ่

เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว  เสื้อคอเปิดปกเสื้อแบะมุมปกแหลม ตัวเสื้อด้�นหน้�ผ่�ตลอด ไม่มีส�บ ที่คอและแนวอกมีดุม ๖ ดุม แขนย�วรูป

ทรงกระบอกที่อกมีกระเป๋�ปักข้�งละ ๑ กระเป๋� ไม่มีแถบ มีปกกระเป๋� ขัดดุมข้�งละ ๑ ดุม กระเป๋�และปกกระเป๋�เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้� ตัดมุม

เป็นรูปตัดพอง�ม ทุกดุม ใช้ดุมกลมแบน ขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�ง ๒ ซม. ทำ�ด้วยวัตถุสีก�กีแกมเขียว ช�ยเสื้อตัดตรงไม่มีเว้� ใช้เสื้อยืดคอกลมแขน

สั้น สีก�กีแกมเขียว ก�รพับแขนเสื้อกระทำ�ได้เมื่อได้รับอนุญ�ตเป็นครั้งคร�ว ถ้�จะพับแขนเสื้อให้พับไว้เหนือข้อศอก โดยพับ กว้�งประม�ณ ๗ 

ซม.

กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว  ปล�ยข�ย�วปิดต�ตุ่ม ไม่พับปล�ยข� กว้�งไม่น้อยกว่� ๑๘ ซม. ไม่เกิน ๒๖ ซม. ขอบเอวมีห่วง สำ�หรับสอด

เข็มขัด  กว้�งไม่เกิน ๑ ซม. ๗ ห่วง ทำ�ด้วยผ้�สีเดียวกับก�งเกง กระเป๋�แนวตะเข็บก�งเกงด้�นข้�ง เป็นกระเป๋� ปะข้�งละ ๑ กระเป๋� ป�กกระเป๋�

เฉียง ไม่มีปก ก้นกระเป๋�ตัดตรง และด้�นหลังมีกระเป๋�ปะข้�งละ ๑ กระเป๋� ก้นกระเป๋� เป็นรูปส�มเหลี่ยม มีปกกระเป๋�เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้�ขัด

ดุมข้�งละ ๑ ดุม เมื่อสวมประกอบกับรองเท้�ครึ่งน่องสีดำ� หรือ รองเท้�เดินป่�ให้สอดปล�ยข�ก�งเกงไว้ในรองเท้�

เข็มขัดสีกากีแกมเขียว  ทำ�ด้วยด้�ยหรือไนลอนถักสีก�กีแกมเขียว กว้�ง ๓ ซม. หัวเข็มขัดทำ�ด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้�ท�งนอน

ปล�ยมน กว้�ง ๓.๕ ซม. ย�ว ๕ ซม. พื้นเกลี้ยง มีรูปเครื่องหม�ยหน่วยบัญช�ก�รกำ�ลังสำ�รอง อยู่เหนือช่อชัยพฤกษ์ดุนนูน อยู่กึ่งกล�งเหนือหัว

เข็มขัด ไม่มีเข็ม สำ�หรับสอดรู ปล�ยส�ยเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทอง กว้�ง ๑ ซม.  ใช้ค�ดทับขอบก�งเกงโดยให้ส�ยเข็มขัดสอดไว้ภ�ยในห่วงก�งเกง

ถุงเท้า มี ๒ ชนิด คือ  ถุงเท้�สีดำ� และถุงเท้�สีก�กีแกมเขียว ใช้ประกอบรองเท้�สูงครึ่งน่องสีดำ� หรือรองเท้�เดินป่�

รองเท้าสูงครึ่งน่องสีดำา หรือรองเท้�เดินป่� ชนิดผูกเชือกทำ�ด้วยหนัง หรือวัตถุเทียมหนังหุ้มเลยข้อเท้�ประม�ณครึ่งน่อง มีรูสำ�หรับร้อยเชือก

ม�กกว่� ๖ คู่

 การติดเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ		
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 การติดเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ		

นักศึกษาวิชาทหาร

        เครื่องหมายชั้นปีการศึกษา  เป็นตัวเลขไทยสูง ๑ ซม. ทำ�ด้วยโลหะสีทอง ด้�นบนของตัวเลขอยู่ท�ง

ด้�นคอ ห่�งจ�กตะเข็บไหล่เสื้อ ๑ ซม. ปักด้วยไหม หรือด้�ยสีเหลืองติดที่ปกเสื้อด้�นซ้�ย ให้ฐ�นของตัวเลขขน�นกับปก

เสื้อด้�นหน้� ห่�งจ�กขอบปก ๒.๕ ซม.

 เครื่องหมายสังกัดจังหวัด เป็นรูปอักษรย่อชื่อของจังหวัดต�มกฎหม�ย ว่�ด้วยเครื่องแบบร�ชก�รฝ่�ย

พลเรือนให้ปักด้วยไหม หรือด้�ยสีเหลือง ตรงแนวกล�งเหนือกระเป๋�ด้�นซ้�ย ห่�งจ�กขอบกระเป๋�ด้�นบน ๒ ซม.

 เครื่องหมายป้ายผ้าชื่อ ทำ�ด้วยผ้�สีดำ� รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้� กว้�ง ๓ ซม. ย�วเท่�กับคว�มกว้�งของ

ป�กกระเป๋�เสื้อ ชื่อและชื่อสกุล ปักด้วยไหม หรือด้�ยเป็นอักษรตัวบรรจงสีเหลือง สูง ๐.๘ ซม.  เย็บติดกับอก

เสื้อชิดกับด้�นบนของปกกระเป๋�เสื้อ ด้�นขว�ของเสื้อคอเปิดสีก�กีแกมเขียว

 เครื่องหมายสังกัดหน่วยบัญชาการกำาลังสำารอง เป็นรูปเครื่องหม�ยหน่วยบัญช�ก�รกำ�ลัง

สำ�รอง ปักด้วยไหม หรือด้�ยสีเหลืองที่ปกเสื้อด้�นขว� ให้ส่วนล่�งของเครื่องหม�ยขน�นกับขอบปกเสื้อด้�น

หน้�

 เครื่องหมายสถานศึกษาวิชาทหาร	 เป็นรูปเครื่องหม�ยหรือสัญลักษณ์ของสถ�นศึกษ�วิช� 

ทห�รที่นักศึกษ�วิช�ทห�รสังกัดอยู่ ทำ�ด้วยผ้�พิมพ์ หรือปักลักษณะและสีต�มเครื่องหม�ยหรือสัญลักษณ์ของ

สถ�นศึกษ�วิช�ทห�ร กว้�งไม่น้อยกว่� ๗.๕ ซม. ไม่เกิน ๘.๕ ซม. สูงไม่น้อยกว่� ๘.๕ ซม. และไม่เกิน ๑๐ ซม. 

โดยเย็บติดที่ต้นแขนเสื้อด้�นขว�ห่�งจ�กตะเข็บไหล่ ๒ ซม.

 เครื่องหมายรักชาติยิ่งชีพ	ตัวอักษรปักด้วยไหมสีเหลือง สีพื้นของเครื่องหม�ยใช้สีฟ้� ตัด

ขอบเหลืองสีเหลือบ ห่�งจ�กตะเข็บหัวไหล่ ๒ ซม. กว้�ง ๗ ซม. ขน�ดตัวหนังสือ ๐.๕ ซม.

      			เครื่องหมายตำาแหน่งทำาด้วยผ้าหรือปักด้วยไหมหรือด้าย เป็นรูปย่อ ปลอกอินทรธนู สีต�มตำ�แหน่งขน�ดกว้�ง ๒.๕ ซม. สูง ๓ 

ซม. ติดที่ปกเสื้อด้�นซ้�ยให้ฐ�นของเครื่องหม�ยอยู่แนวกล�งและขน�นกับขอบปกเสื้อด้�นหน้� มีระยะห่�งจ�กขอบปกเสื้อ ๑.๕ ซม.

๑.	ตำาแหน่งหัวหน้าหมู่	สีเขียว			๒.	ตำาแหน่งหัวหน้าหมวด	สีแดง		๓.	ตำาแหน่งหัวหน้ากองร้อย	สีฟ้า
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ระเบียบและข้อปฏิบัติด้านกิจกรรม
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ระเบียบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
๑. นักเรียนต้องมีเวล�เรียนวิช�ลูกเสือ-เนตรน�รีไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๘๐  และต้องเข้�ร่วมกิจกรรมค่�ยพักแรมต�มที่กำ�หนด จึงจะได้ผลก�รเรียน ผ (ผ่�น) 

 ในวิช�ลูกเสือ

๒.  แต่งก�ยชุดเสือ-เนตรน�รีอย่�งถูกต้อง ตรงต�มระเบียบที่โรงเรียนกำ�หนด

๓.  ประพฤติและปฏิบัติตนต�มคำ�ปฏิญ�ณ และกฎของลูกเสือ

ระเบียบกิจกรรมรักษาดินแดน
๑. นักเรียนที่ต้องก�รเรียนจะต้องผ่�นก�รทดสอบสมรรถภ�พท�งร่�งก�ย   ดังนี้

        ดันพื้น	๒๒	ครั้ง	/		๒	นาท ี   ลุก-นั่ง	๓๔	ครั้ง	/		๒	นาที	   วิ่ง	๘๐๐	เมตร	/	๓	นาที	๑๕	วินาที

๒. นักศึกษ�วิช�ทห�รจะต้องมีเวล�เรียน/เข้�รับก�รฝึกครบ ๑๐๐% และต้องผ่�นก�รทดสอบภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติ  รวมทั้งเข้�รับก�รฝึกภ�คสน�ม 

 ต�มที่โรงเรียนรักษ�ดินแดนกำ�หนด  จึงจะได้ผลก�รเรียน ผ่�น  

๓. แต่งก�ยชุดนักศึกษ�วิช�ทห�รอย่�งถูกต้อง ต�มระเบียบที่โรงเรียนรักษ�ดินแดนกำ�หนด

๔. ประพฤติและปฏิบัติตนต�มระเบียบของโรงเรียนรักษ�ดินแดนอย่�งเคร่งครัด
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หมวดที่	๔
 การใช้บริการต่่างๆ	ภายในโรงเรียน

	ฝ่ายธุรการและการเงิน				

	ฝ่ายบริหารทั่วไป

	ศูนย์ดนตรีไทยและสากล

	หน่วยงานห้องสมุด

	ศูนย์วิทยสนเทศ

	งานพยาบาล
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การใช้บริการแผนกธุรการ

เวลาเปิดทำาการ	
ทุกวันจันทร์	–	วันศุกร์
เวล� ๐๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. 
วันเสาร์	
เวล� ๐๗.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น.

เว้นวันอาทิตย์	และวันหยุดนักขัตฤกษ์	

การชำาระเงิน
ทุกวันจันทร์	–	วันศุกร์
เวล� ๐๗.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
วันเสาร์	
เวล� ๐๗.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น.

เว้นวันอาทิตย์	และวันหยุดนักขัตฤกษ์	

การติดต่อ
ทางโทรศัพท์	 ๐-๒๓๘๔-๗๔๙๑-๖ 
โทรสาร		๐-๒๓๘๔-๐๔๔๕
ทางอินเตอร์เน็ต	http://www.acsp.ac.th  

e-mail	:	acsp.thurakarn@gmail.com

การขอให้ประกาศทางเครื่องกระจายเสียงภายในโรงเรียน
บริก�รให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในกรณีที่จำ�เป็นเท่�นั้น และงดประก�ศใน
ช่วงเวล�ที่มีก�รเรียนก�รสอน

วันจันทร์	–	วันศุกร์	
 เวล�  ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๕๐ น. 
   ๑๖.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
วันเสาร์	
 เวล� ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๕๐ น. 
 ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. 
 ๑๔.๓๐ น.

บริการจำาหน่ายใบสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น

การใช้บริการแผนกการเงิน

กำาหนดระยะเวลาการชำาระเงิน
ภาคเรียนที่	๑	 	ภายในเดือน		 มิถุนายน		
ภาคเรียนที่	๒		 	ภายในเดือน	 พฤศจิกายน
ห�กเกินระยะเวล�ที่กำ�หนด เจ้�หน้�ที่ จะออกจดหม�ยติดต�มทวงถ�มไปยังผู้ปกครอง 
โดยผ่�นนักเรียน ห�กยังไม่ม�ชำ�ระ ท�งเจ้�หน้�ที่จะส่งร�ยชื่อนักเรียนให้คณะกรรมก�ร
ดำ�เนินก�รต่อไป โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการออกเอกสารใบรับรองต่าง	ๆ	ของนักเรียน	
ในกรณีที่ผู้ปกครองยังคงค้างชำาระค่าเทอม

การชำาระเงินประเภทต่าง	ๆ	
ท�งโรงเรียนจะแจ้งให้ทร�บผ่�นท�งนักเรียน ผู้ปกครองติดต�มได้จ�กสมุดจดก�รบ้�น 
และจดหม�ยเวียน
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การใช้บริการรถตู้รับ-ส่ง	นักเรียน

วิธีการชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

ช่องทางการชำาระเงิน
 ชำ�ระเงินเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่�ย “โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปร�ก�ร” เท่�นั้น

 ชำ�ระผ่�นบัตรเครดิต

 ชำ�ระผ่�นบัตรเครดิต CGA  (ไม่มีค่�ธรรมเนียม)

 บัตรเครดิต Visa card หรือ Master card (ค่�ธรรมเนียม ร้อยละ ๒)

 ชำ�ระผ่�นบริก�ร   Bill Payment  ของธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)   

 โดยส�ม�รถ ด�วน์โหลดเอกส�รได้ที่ www.acsp.ac.th หรือสอบถ�มข้อมูลได้ที่แผนกก�รเงิน 

๑. ในกรณี นักเรียนประสบอุบัติเหตุนอกโรงเรียน ผู้ปกครองส�ม�รถยื่นบัตรประกันที่ท�งโรงเรียนได้แจกให้ กับ 

 โรงพย�บ�ลที่ระบุในบัตร โดยไม่ต้องสำารองจ่ายค่ารักษาใดๆ	ตามวงเงินประกัน	 

๒. ผู้ปกครองหรือนักเรียน ติดต่อยื่นเรื่องขอเบิกเงินค่�ชดเชยก�รรักษ�พย�บ�ลเนื่องจ�กอุบัติเหตุ วงเงินประกันค่ารักษา	

	 พยาบาลครั้งละไม่เกิน	๑๐,๐๐๐	บาท	(ต่อหนึ่งเหตุการณ์ที่ได้รับอุบัติเหตุ)

๓. เอกส�รที่ใช้ประกอบก�รเบิกค่�รักษ�พย�บ�ลอุบัติเหตุ

  •	ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

  •	ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง

๔. ค่�รักษ�พย�บ�ลเบิกได้ต�มระเบียบของบริษัทประกันภัย	ที่โรงเรียนได้ทำาสัญญาไว้

 ก�รให้บริก�รรถตู้รับ-ส่งนักเรียน ดำ�เนินก�รโดยผู้ประกอบก�รชมรมรถตู้ ที่อยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมดูแลของโรงเรียน ผู้ปกครองส�ม�รถ
ติดต่อได้ที่แผนกธุรก�ร

หมวดที่ ๔ : การใข้บริการต่างๆภายในโรงเรียน
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การใช้บริการโภชนาการ

เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์	–	วันศุกร์	 
	ช่วงเช้า	
เวล� ๐๖.๓๐ – ๐๗.๔๕ น. 
(ผู้ปกครองถึงเวลา	๐๘.๓๐	น.)
	ช่วงพักกลางวัน	  
ระดับประถมศึกษาปีที่	๑	–	๓	 
เวล� ๑๑.๐๐ – ๑๑.๕๐ น.
ระดับประถมศึกษาปีที่	๔	–	๖	 
เวล� ๑๑.๑๐ – ๑๑.๕๐ น.
ระดับมัธยมศึกษาปีที่	๑	–	๓	
เวล� ๑๒.๐๐ – ๑๒.๕๐ น.
ระดับมัธยมศึกษาปีที่	๔	–	๖
เวล� ๑๒.๑๐ – ๑๒.๕๐ น.
	ช่วงเย็น	
เวล� ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
วันเสาร์เปิดจำาหน่าย 

เวล� ๐๖.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. 

 นักเรียนทุกคนจะต้องใช	้บัตรประจำาตัวนักเรียน ในก�รซื้ออ�ห�รและเครื่องดื่ม

 นักเรียนต้อง เข้าแถวซื้ออาหาร	ตามลำาดับก่อน	–	หลัง

 ให้นำ�ภ�ชนะที่ใช้แล้ว แยกเศษอาหาร	และวางในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้

 ไม่นำ�ภ�ชนะใดๆ รวมทั้งอ�ห�ร และเครื่องดื่ม ออกมานอกโรงอาหาร

 รับประท�นอ�ห�รด้วย กิริยามารยาทที่เรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง ไม่วิ่งเล่น ในบริเวณ 

  โรงอ�ห�ร และระหว่�งเส้นท�งไปโรงอ�ห�ร

หมายเหต ุ ผู้ปกครองที่ม�ใช้บริก�รโภชน�ก�ร ส�ม�รถใช้บัตรที่มีสัญลักษณ์ของ  
  Smart Purse และ Thai Smart Card

การใช้บริการงานอุปกรณ์การศึกษา

วันจันทร์	–	วันศุกร์		
เวล� ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
วันเสาร์	ในกรณีที่มีเรียนวิชาการครึ่งวัน	
เวล� ๐๗.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
วันเสาร์	ในกรณีที่มีเรียนวิชาการเต็มวัน	
เวล� ๐๗.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
(ในช่วงเวลาเรียน	จะปิดการให้บริการ
กับนักเรียน)

เวลาเปิดให้บริการ  นักเรียนทุกคนจะต้องใช	้บัตรประจำาตัวนักเรียน ในก�รซื้ออ�ห�รและเครื่องดื่ม
 ทุกคนต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบในการซื้อสินค้า
 ก�รใช้บริก�รในเวล�เรียน นักเรียนต้องมีใบอนุญาตจากครูผู้สอน		
		 หรือฝ่ายปกครอง
 ไม่นำ� กระเป๋าเข้าไปในห้องอุปกรณ์การศึกษา
 ไม่นำ� อาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในห้องอุปกรณ์การศึกษา
 ผู้ที่มีเจตน� ขโมยหรือหยิบสินค้าไปโดยไม่ชำาระเงิน จะถูกปรับเป็นเงินสด  
  จำานวน	๑๐	เท่าของราคาสินค้า และดำ�เนินก�รต�มระเบียบของฝ่�ยปกครอง

หมายเหต ุ ผู้ปกครองที่ม�ใช้บริก�รโภชน�ก�ร ส�ม�รถใช้บัตรที่มีสัญลักษณ์ของ  
  Smart Purse และ Thai Smart Card
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อัตราค่าบริการสระว่ายน้ำา
อัตราค่าบริการของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	
ค่�เรียนต�มหลักสูตร/สม�ชิก  ระดับประถมศึกษ�ปีที่ ๑-๖ : ๑,๕๐๐ บ�ท/ปี
ค่�ลงสระและเป็นสม�ชิก  ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ ๑-๖ : ๑,๐๐๐ บ�ท/ปี
หมายเหตุ	กรณีไม่เป็นสมาชิก	ค่าลงสระครั้งละ	๕๐	บาท	

อัตราค่าบริการสำาหรับผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป	
อัตราค่าบริการแบบรายครั้ง			            
ผู้ใหญ่ (อ�ยุ ๑๕ ปีขึ้นไป)  ค่�ลงสระครั้งละ ๗๐/คน   บ�ท
เด็ก (อ�ยุต่ำ�กว่� ๑๕ ปี)    ค่�ลงสระครั้งละ ๖๐/คน  บ�ท
อัตราค่าบริการแบบสมาชิก 
สม�ชิกร�ยปี   ๓,๐๐๐ บ�ท
สม�ชิกร�ยครึ่งปี (๖ เดือน)  ๒,๐๐๐ บ�ท
 
อัตราค่าบริการศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
อัตราค่าบริการสำาหรับผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป
อัตราค่าบริการแบบรายครั้ง
ผู้ใหญ่ (อ�ยุ ๑๕ ปีขึ้นไป)  ครั้งละ  ๗๐  บ�ท
เด็ก  (อ�ยุต่ำ�กว่� ๑๕ ปี) ครั้งละ  ๗๐  บ�ท
อัตราค่าบริการแบบสมาชิก	
ร�ค�สม�ชิกร�ยปี   ๓,๐๐๐ บ�ท
ร�ค�สม�ชิกครึ่งปี (๖ เดือน)  ๒,๐๐๐ บ�ท

ข้อตกลงในการใช้บริการห้องซ้อมดนตรี	
 ถอดรองเท้�ก่อนเข้�ห้องซ้อม
 จำ�นวนคนเข้�ห้องซ้อมดนตรีไม่เกินกว่� ๖ คน
 ห้�มรับประท�นอ�ห�ร หรือเครื่องดื่มทุกชนิด ภ�ยในห้องซ้อม
 กรุณ�เล่นดนตรีด้วยคว�มสุภ�พ ไม่เล่นดังจนเกินไป
 กรุณ�อย่�เดินเข้�ออกจ�กห้องซ้อม ขณะยังเล่นเพลงอยู่
 สอบถ�มครูผู้ดูแล เมื่อไม่ทร�บวิธีก�รใช้ง�นอุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีที่ถูกต้อง
 แจ้งครูผู้ดูแลทันทีที่พบว่�มีอุปกรณ์ หรือเครื่องดนตรีเสียห�ย
 ถ้�มีอุปกรณ์ หรือเครื่องดนตรีเสียห�ยโดยไม่เกิดจ�กก�รใช้ง�นปกติ ท�ง  
  ผู้เรียน/ซ้อมต้องเป็นผู้รับผิดชอบคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้น ห้�มทำ�ก�รสลับส�ย 
  สัญญ�ณของเครื่องดนตรี กับแอมป์เครื่องดนตรีอื่น เนื่องจ�กแอมป์แต่ละ  
  เครื่องออกแบบม�ไม่เหมือนกัน
  ถ้�ท�งศูนย์ดนตรีจับได้ว่�มีก�รขโมยอุปกรณ์ หรือเครื่องดนตรี ท�งศูนย์ดนตรี 
  จะดำ�เนินก�รต�มกฎระเบียบของโรงเรียนทันที 

การให้บริการงานสระว่ายน้ำาและ

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย	

(นอกเวลาเรียน)

การให้บริการแก่นักเรียน 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 
เวล�  ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   
วันเส�ร์   
เวล�  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  
การให้บริการแก่บุคคลภายนอก
วันจันทร์ - วันศุกร์  
เวล� ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
วันเส�ร์ - วันอ�ทิตย์   
เวล� ๑๐.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ปิดบริการ	วันหยุดนักขัตฤกษ ์  

การให้บริการศูนย์ดนตรี
ของนักเรียน

เวล�เปิดให้บริก�ร
วันจันทร์	-	วันศุกร์	
เวล� ๐๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
วันเสาร์	
เวล� ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

หมวดที่ ๔ : การใข้บริการต่างๆภายในโรงเรียน
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การใช้บริการห้องสมุด
เปิดให้บริการเวลา
วันจันทร์		–	วันพฤหัสบด ี             
เวล� ๐๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
วันศุกร์		                 
เวล� ๐๗.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
วันเสาร์
เวล� ๐๗.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

การยืม	–	คืน	หนังสือมีข้อปฏิบัติดังนี้

 ก�รยืมหนังสือ นักเรียนต้องนำ�บัตรประจำ�ตัวนักเรียนม�ยืมด้วยตัวเอง  

 ทุกครั้ง และห้�มนำ�บัตรผู้อื่นม�ยืม 

 นักเรียนระดับประถมศึกษ�ปีที่ ๑ - ๒  ไม่อนุญ�ตให้ยืมหนังสือได้ ถ้�  

 ต้องก�รยืม ส�ม�รถให้ผู้ปกครองยืมให้ได้

 นักเรียนระดับประถมศึกษ�ปีที่ ๓ - ๖ ยืมหนังสือได้คนละ ๑ เล่ม 

 เป็นเวล� ๗ วัน

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ ๑ – ๖ ยืมหนังสือได้ คนละ ๓ เล่ม 

 เป็นเวล� ๗ วัน

 คุณครู ส�ม�รถยืมได้ คนละ ๑๐ เล่ม เป็นเวล� ๓ เดือน  

 หรือห�กต้องก�รยืมเพื่อไปทำ�แผนก�รสอน กรุณ�แจ้งคุณครูบรรณ�รักษ์ล่วงหน้�  

 ห�กหนังสือมีก�รสูญห�ยหรือชำ�รุด ต้องเสียค่�ปรับ ๒ เท่�ร�ค�ของหนังสือ

 ในกรณีที่พบว่�มีก�รคืนหนังสือเกินกำ�หนดต้องเสียค่�ปรับวันละ ๑ บ�ท ต่อเล่ม

 ก�รยืมหนังสือของบุคคลภ�ยนอก ต้องติดต่อทำ�บัตรสม�ชิกกับท�งห้องสมุดก่อน   

 โดยชำ�ระค่�สม�ชิก ๑๐๐ บ�ท ต่อปี พร้อมนำ�รูปถ่�ย ๒ รูป ม�เพื่อทำ�บัตรสม�ชิก

ข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุดมีดังนี้

 ควรแต่งก�ยสุภ�พเรียบร้อย 

 บันทึกรหัสประจำ�ตัวก่อนเข้�ใช้ทุกครั้ง  

 ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

 กรุณ�เก็บหนังสือ / เก้�อี้ ทุกครั้ง เมื่ออ่�นเสร็จ

 ไม่อนุญ�ตให้นำ�กระเป๋�นักเรียน และหนังสืออื่นเข้�ห้องสมุด

 ไม่อนุญ�ตให้นำ�อ�ห�ร และเครื่องดื่มเข้�ห้องสมุด

พื้นที่สำาหรับให้บริการ
ชั้น	๒	สำาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
	หนังสือวิช�ก�ร หนังสือเสริมคว�มรู้ 

หนังสือแบบฝึกหัดนักเรียนระดับประถมศึกษ�

และหนังสือบันเทิงใจ 

	อินเทอร์เน็ต

	อินเทอร์เน็ตไร้ส�ย (Wi-Fi)

	บริก�ร CD,DVD 

  ห้องภ�พยนตร์

  ห้องเรียนวิทย�ศ�สตร์

  ห้องกิจกรรม Amazing Room 

  มุมเล่�นิท�น

  บริก�รยืม – คืนหนังสือ

  คอมพิวเตอร์เพื่อก�รสืบค้นส�รสนเทศใน 

 ห้องสมุด

ชั้น	๓	สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

  หนังสือวิช�ก�ร หนังสือเสริมคว�มรู ้

  หนังสือแบบฝึกหัดนักเรียนมัธยมศึกษ� 

 และหนังสือบันเทิงใจ 

  มุมหนังสือภ�ษ�ต่�งประเทศ

  มุมนิตยส�ร และหนังสือพิมพ์

  มุมประช�สัมพันธ์ข่�วส�รห้องสมุด

  ห้องคอมพิวเตอร์

  อินเทอร์เน็ตไร้ส�ย (Wi-Fi)

  บริก�ร CD,DVD 

  บริก�รยืม – คืนหนังสือ

  คอมพิวเตอร์เพื่อก�รสืบค้นส�รสนเทศใน 

 ห้องสมุด
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นักเรียนทุกคนต้องมีบัตรประจำาตัวนักเรียนซึ่งทางโรงเรียนได้

ดำาเนินการทำาบัตรประจำาตัวนักเรียนให้กับนักเรียนทุกคน

หากกรณีที่บัตรชำารุดหรือสูญหาย	

 นักเรียนต้องติดต่อขอทำ�บัตรนักเรียนใหม่ โดยชำ�ระค่�  

 ธรรมเนียมบัตรที่แผนกก�รเงิน ๓๕๐ บ�ท และนำ�ใบเสร็จม� 

 ยื่นที่ศูนย์วิทยสนเทศเพื่อทำ�บัตรใหม่

 ในกรณีชำ�รุด จะนัดโอนเงินคืนเข้�บัตรใหม่อีก ๒ สัปด�ห์หลัง 

 วันที่ทำ�บัตร

การพิมพ์และถ่ายเอกสาร

 นำ� บัตร	SmartCard  ลงทะเบียนที่ ตู้	Kiosk บริเวณข้�ง 

 ตู้เอทีเอ็ม หน้�ห้องธุรก�ร 

 ก�รเปลี่ยนเงินในบัตรเป็นเครดิตปริ้นทำ�ได้โดยตนเองที่ตู้  

 Kiosk โดยมีก�รเติมขั้นต่ำ� ๒๐ บ�ท

หมายเหตุ เมื่อโอนเงินในบัตรเป็นเครดิตปริ้นง�นแล้วไม่ส�ม�รถ

เปลี่ยนกลับได้

การใช้บริการศูนย์วิทยสนเทศและการทำาบัตรประจำาตัวนักเรียน

เปิดบริการตั้งแต่เวลา	๐๗.๐๐	–	๑๘.๐๐	น.

ตำาแหน่งของเครื่องปริ้นและถ่ายเอกสาร 

 ห้องสมุด      ห้องวิทยสนเทศ 

 ห้องอุปกรณ์ก�รศึกษ�  	อ�ค�รหลุยส์ช�แนล ชั้น ๖

 ห้องพักครูอ�ค�รเซนต์ค�เบรียลชั้น ๒

เปิดให้บริการ	๐๗.๐๐-๑๗.๓๐	น.

 นักเรียนที่ม�ใช้บริก�ร ลงชื่อ เลขประจำ�ตัว ชั้นเรียนในสมุด

บันทึกก�รใช้ทุกครั้ง

 นักเรียนที่ป่วยห�กต้องก�รนอนพักให้ติดต่อขอใบอนุญ�ตจ�ก

ฝ่�ยปกครองให้ม�นอนที่ห้องทุกคน (ยกเว้นระดับประถมศึกษ�) 

 นักเรียนที่ป่วย เรียนไม่ไหวท�งห้องพย�บ�ลจะปฐมพย�บ�ล

เบื้องต้นให้และโทรแจ้งผู้ปกครองรับกลับ

กรณีนักเรียนได้รับอุบัติเหตุและมีการส่งโรงพยาบาล

 ท�งห้องพย�บ�ลจะปฐมพย�บ�ลเบื้องต้นต�มลักษณะที่เกิด

อุบัติเหตุก่อนนำ�ส่งโรงพย�บ�ล

  เจ้�หน้�ที่พย�บ�ลที่ิอยู่ประจำ�ห้องพย�บ�ลจะเป็นผู้นำ�

นักเรียนส่งไปโรงพย�บ�ลเพื่อทำ�ก�รรักษ�

  เจ้�หน้�ที่พย�บ�ลจะเป็นผู้ติดต่อผู้ปกครองเพื่อแจ้งอ�ก�รให้

ทร�บต�มอ�ก�ร

การใช้บริการห้องพยาบาล

 ทางโรงเรียนจัดการตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับนักเรียนทุกคนตามกฎของกระทรวงสาธารณสุขโดยนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่	๑	–	มัธยมศึกษาปีที่	๑	จะตรวจในภาคเรียนที่	๑	และ	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๒	–	๖	จะตรวจในภาคเรียนที่	๒	โดย

การตรวจสุขภาพประจำาปีจะเป็นการตรวจร่างกายทั่วไป	ดำาเนินการโดยโรงพยาบาลเมืองสมุทร	ปู่เจ้า

หมวดที่ ๔ : การใข้บริการต่างๆภายในโรงเรียน
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หมวดที่	๕
	 	 	 	 เกียรติประวัติโรงเรียน  

	 	 	  สมาคมผู้ปกครองและครู

	 	 	 		 สมาคมศิษย์เก่า   

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ
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เกียรติประวัติของโรงเรียน

    ร�งวัลเกียรติคุณสัญญ�ธรรมศักดิ์ “ดีเด่น” ระดับมัธยมศึกษ� ปีก�รศึกษ� 

๒๕๔๙ 

   รางวัลโรงเรียนพระราชทาน	ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำาปีการ

ศึกษา	๒๕๕๐			และรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๔	

   ผ่�นก�รตรวจ ผลก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� จ�กหน่วยง�นภ�ยนอก 

(External Quality Assurance) และสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นด้�นก�รศึกษ� 

(สมศ.) ด้�นผลก�รจัดก�รศึกษ� ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร ด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ และด้�นก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน อยู่ในระดับ “คุณภ�พดี

ม�ก” พร้อมได้รับร�งวัล As Outstanding Basic Education Institution National 

Conference on Quality Assurance ๒๐๑๕

  รางวัลชนะเลิศโครงการโรงเรียนส่งเสริมการประกวดกิจกรรมการอ่าน

หนังสือวรรณกรรมเยาวชนแว่นแก้ว	 ประจำาปีการศึกษา	 ๒๕๕๑	 รับโล่พระราชทาน	

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี			

 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปร�ก�รได้รับ

เครื่องหม�ยเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” โดยคุรุสภ� เมื่อวันที่ ๒๒ 

ตุล�คม ๒๕๕๘ และได้รับคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหม�ยเชิดชู

เกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำ�ปี ๒๕๕๘ 

ภราดาทักษบุตร	ไกรประสิทธิ ์

หมวดที่ ๕ : เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ
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ได้คะแนนแอดมิชชันรวมอันดับ	๖	ของประเทศและ

อันดับ	๑	ของคณะจิตวิทยา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการ	สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	

เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้รับรางวัล	เหรียญเงิน	จากรายการ	

“การแข่งขัน	๒๐๑๖	World	Mathematical	Olympiad	-	World	Final”		 

ณ	Seoul	National	University	ประเทศเกาหลีใต ้

เป็น	๑	ในผู้แทนนักเรียนไทย	๑๒	คน	จากการคัดเลือกโดย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่ง	The	International	Youth	Robot	Competition		

 ๒๐๑๖	ณ	ประเทศเกาหลีใต้
	รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์รุ่น	๗	-	๑๒	ปี	และรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน	
	 หุ่นยนต์ประเภทซูโม่	รุ่น	Senior	จากการแข่งขันหุ่นยนต์	ระดับประถมศึกษาแห่งชาติครั้งที่	๔	(IYRC		
	 THAILAND)	เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย	ไปแข่งขันในรายการ	The	International	Youth		
	 Robot	Competition	๒๐๑๗	ณ	ประเทศมาเลเซีย

เด็กชายสรชัช		ภูมิดาธนาพร 

เด็กชายศุภกิต	กิจเกษตรไพศาล 

เด็กชายทยากร		สุวานิช

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	รุ่นที่	๒๒

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	รุ่นที่	๒๒

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	๕	

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	๕	

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้รับรางวัลพระราชทาน	 ใน

โครงการคัดเลือกนักเรียน	 นักศึกษา	 และสถานศึกษา	 เพื่อรับรางวัล

พระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๕

ได้รับรางวัล
	รองชนะเลิศอันดับ	๑			คณิตคิดเร็ว
	รองชนะเลิศอันดับ	๑			คณิตโจทย์ปัญหา
	รองชนะเลิศอันดับ	๒		คณิตโจทย์ปัญหา	ประเภททีม
	รองชนะเลิศอันดับ	๒		คณิตคิดเร็ว	ประเภททีม
จากการแข่งขัน	The	Malaysia	Mathematics	Competition	ณ	ประเทศมาเลเซีย

นายคณิศร	โพธิสาร

นายภาสชัย	แก้วสนธิ	 

นายพัศวีร์	มะลิแย้ม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑
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เหรียญทอง	ประเภท	2x2	Cube		จากการแข่งขัน	
Rubik’s	Cube	USM	Penang	Cube	2017	
ณ	ประเทศมาเลเซีย

ได้รับเหรียญทอง	จากการแข่งขันกีฬา	เวคบอร์ด	ชาย	ประเภททีม

ในแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่	๒๙	ณ	ประเทศมาเลเซีย

รับรางวัลระดับนานาชาติ
รุ่น	Junior	Ski	13-15	stock	ปี	2013
รุ่น	Junior	Ski	13-15	stock	ปี	2014
รุ่น	Junior	Ski	13-15	limited	ปี	2014
แชมป์โลกเจ็ตสกี	 รุ่น	 มือใหม่	 2015	 	 (Novice	 Ski	 Stock)	 เครื่องยนต์

มาตรฐาน	การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้รับเหรียญเงิน	จากการแข่งขันกีฬา	ไอซ์ฮอกกี้ชาย	ประเภททีม	

ในแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่	๒๙	ณ	ประเทศมาเลเซีย	

รับรางวัลชนะเลิศ	ระดับนานาชาติประเภทเดียว	๓-๓-๓,	 

Double	Cycle	ประเภททีม	Timed	3-6-3	Relay	2015	Wssa	

Asian	Open	Sport		Stacking	Championships	 

ณ	Kuala	Lumpur	ประเทศมาเลเซีย

ตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน

รายการ	European	U13	International	Fencing	Championships	2017

ณ	กรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	

นายทัศพงศ์		แสงอุทัย 

นายรัชวุฒิ	เจตกาญจนกฤตต ์

เด็กชายธาดา		พึ่งฮั้ว 

นายขวัญชัย		เกรียงวิทยากุล

เด็กหญิงชญานุศภัฒค์		ชินนะเกิดโชค

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๕

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๒

นายชยุตพล	กูลรัตน์

หมวดที่ ๒
 :  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
โครงการและกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	

ภายในโรงเรียน
	 สนับสนุนเงินร�ยได้จ�กค่�ธรรมเนียมสม�ชิกแรกเข้�  

 ร้อยละ ๒๐  เข้�กองทุนไม่สูญสล�ย

	 สนับสนุนกิจกรรมพัฒน�ก�รศึกษ�จ�กร�ยได้ค่�บำ�รุง 

 สม�ชิก (ร�ยปี) ร้อยละ ๗๐

	 สนั บ สนุ นค่ � ใ ช้ จ่ � ย ก � รสอน เ ส ริ ม ร ะดั บ ชั้ น 

 มัธยมศึกษ�ปีที่ ๔-๖

	 จัดสวัสดิก�รครู พนักง�น ผู้ปฏิบัติง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ

	 จัดสวัสดิก�รช่วยเหลือสม�ชิกผู้ปกครองและครู  

 (เจ็บป่วย,ถึงแก่กรรม)

		จัดทำ�ประกันสุขภ�พครู (ร่วม ๓ ฝ่�ย)

	 จัดกิจกรรม ACSP Minimarathorn ครั้งที่ ๑๘ 

 (๑๐ ก.ย. ๒๕๖๐)

	 ร่ ว มจั ด ง �น เลี้ ย ง สั ง ส ร รค์ ข อบคุณ เค รื อ ข่ � ย 

 ผู้ปกครอง 

		จัดโครงก�รนักเรียนดีเด่น (๒๖ มกร�คม ๒๕๖๐)

	 ร่วมจัดง�นร�ตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญสมุทรปร�ก�ร  

 ครั้งที่ ๒๕ (๒๖-๒๘ มกร�คม ๒๕๖๐)

	 จัดกิจกรรม Family Rally ครั้งที่ ๑๙

 (๔-๕ มีน�คม ๒๕๖๐) 

 เริ่มก่อตั้งขึ้นและดำาเนินการ	เมื่อวันที่	๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๒๗	โดยมี
วัตถุประสงค์ในการดำาเนินนโยบายคือ
๑.	 สร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งผู้ปกครองและครู ผู้ปกครองกับ  
 ผู้ปกครอง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นซึ่งกันและกันให้เกิดคว�ม 
 ร่วมมือในก�รส่งเสริมก�รศึกษ� ระเบียบวินัย ศีลธรรม วัฒนธรรมและ 
 สวัสดิก�รของครูและนักเรียน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจก�รต่�งๆ ของโรงเรียน
๓. ส่งเสริมคว�มเจริญและเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียน
๔. ดำ�เนินก�รห�ทุนไว้เป็นทุนส่งเสริมคว�มเจริญในก�รศึกษ�ของนักเรียน 
 และสวัสดิก�รครู
๕. ให้ทุนก�รศึกษ�แก่เด็กเรียนดี ประพฤติดี แต่ข�ดทุนทรัพย์
๖. ส่งสริมก�รศึกษ�ของครูและนักเรียน
๗. ส่งเสริมคว�มส�มัคคีธรรมและผดุงเกียรติของสม�ชิก
๘. ไม่เกี่ยวข้องกับก�รเมือง
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สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการวัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่าฯ

๑.ส่งเสริมและสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�ง 

 ศิษย์เก่�กับครูระหว่�งศิษย์เก่�กับศิษย์เก่�และ 

 ระหว่�งศิษย์เก่�กับศิษย์ปัจจุบัน

๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้�นก�รศึกษ�และ 

 กิจกรรมต่�งๆ ของโรงเรียน

๓.ส่งเสริมคว�มเจริญและเผยแพร่ชื่อเสียงให้แก่ 

 โรงเรียน

๔.ส่งเสริมคว�มส�มัคคีและผดุงเกียรติของศิษย์เก่�

๕.ไม่ดำ�เนินก�รเกี่ยวข้องกับก�รเมืองแต่ประก�รใด

โครงการและกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าฯ

	จัดกิจกรรม ACSP FAMILY BOWLING  

 ๒๕๖๐

	จัดกิจกรรม ACSP HOMECOMING DAY

	กิจกรรม Bike for Teachers

	 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	 เกิดขึ้นจ�กก�รรวมตัวของ
ศิษย์เก่�กลุ่มเล็กๆซึ่งระลึกถึงพระคุณของโรงเรียนที่ได้บ่มเพ�ะฝึกฝนบรรด�ลูก
ศิษย์ จนส�ม�รถเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่ดีของสังคม จึงมีคว�มตั้งใจกลับม�รวมตัว
กันเพื่อเช่ือมสัมพันธ์กันในหมู่เพื่อนฝูง-พี่น้องศิษย์เก่�และจะกลับม�มีส่วนร่วมใน
ก�รรับใช้โรงเรียนอันเป็นที่รักอีกครั้ง ก�รรวม  ตัวกันในครั้งแรกๆ เป็นเพียงกลุ่ม
เล็กๆ จึงได้ตั้งเป็น “ชมรมศิษย์เก่า	อัสสัมชัญสำาโรง” ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อม�เมื่อ
มีผู้ร่วมอุดมก�รณ์ม�กขึ้นจึงได้จัดตั้งเป็นสม�คมในน�ม	 “อัสสัมชัญ	 สำาโรง” และ
เมื่อโรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น “อัสสัมชัญสมุทรปราการ” สม�คมศิษย์เก่�จึงแก้ไขก�ร
จดทะเบียนชื่อสม�คมศิษย์เก่�เป็น “สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ” ในปี 
พ.ศ.๒๕๔๗

หมวดที่ ๕ : เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ
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