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คำนำ
คูม่ อื นักเรียนและผูป้ กครองเล่มนี้ โรงเรียนได้จดั ทำขึน้ เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ นักเรียน
และผูป้ กครองโดยตรง เป็นการแนะนำให้รจู้ กั โรงเรียน ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ตา่ งๆ
ตลอดจนหลักสูตรโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป
นอกจากประโยชน์ทน่ี กั เรียนจะได้รบั โดยตรงแล้ว คูม่ อื เล่มนีย้ งั เป็นประโยชน์ตอ่ บิดา
มารดา ผู้ปกครอง ในการที่จะได้รับทราบว่าโรงเรียนมีแนวปฏิบัติต่อบุตรหลานของท่านอย่างไร
เพื่อให้ท่านสามารถติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และสามารถช่วยสอดส่อง
กำกับ ดูแล บุตรหลานของท่านให้ปฏิบตั ติ นในสิง่ ทีด่ งี าม สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ องโรงเรียน
หากท่านเห็นว่านักเรียนมิได้ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ แลtคำแนะนำตามคู่มือนี้
ท่านสามารถติดต่อกับโรงเรียนได้ทนั ที เพือ่ ความเข้าใจอันดีตอ่ กัน
อนึง่ การศึกษาของนักเรียน จะมีผลดี สำเร็จตามความปรารถนานัน้ มิได้ขน้ึ อยูก่ บั
ทางโรงเรียนแต่ประการเดียว แต่ขน้ึ อยูก่ บั ตัวนักเรียนเอง ถ้าเป็นบุคคลทีเ่ ชือ่ ฟังคำสัง่ สอน
อบรมของครู อาจารย์ ศึกษาใฝ่หาความรูด้ ว้ ยความตัง้ ใจจริง มีความอุตสาหะ วิรยิ ะ มานะ
อดทน ย่อมเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการศึกษาอย่างแน่นอน
โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิง่ ว่านักเรียนและผูป้ กครองจะศึกษา “คูม่ อื นักเรียนและ
ผูป้ กครอง” ฉบับนี้ และนำไปปฏิบตั ิ ผลดีทง้ั ปวงย่อมเกิดแก่ “นักเรียน” อันเป็นศูนย์รวม
และเป็นที่รักยิ่งของผู้ปกครองและโรงเรียน
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป
พฤษภาคม 2556
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ประวั ต ิ โ รงเรี ย นในเครื อ อั ก ษรกรุ ๊ ป
อักษรกรุป๊ เป็นกลุม่ โรงเรียนเอกชนซึง่ เริม่ ก่อตัง้ ขึน้ โดย อาจารย์นคิ ม หมดราคี ด้วยความมุง่ มัน่
และตั้งใจ จะพัฒนาการศึกษาให้มีความก้าวหน้าจึงได้ขยายโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป ดังต่อไปนี้
ปีการศึกษา 2512 เข้ารับกิจการโรงเรียนอนุบาลอักษรศึกษา แล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็น
โรงเรียนอนุบาลกาญจนา ซึง่ ในขณะทีเ่ ริม่ ต้นมีนกั เรียนจำนวน 32 คน
ปีการศึกษา 2513 จากความศรัทธาของผู้ปกครอง จึงได้เริ่มจัดตั้งโรงเรียนอักษรศึกษา
เพื่อเปิดสอนในระดับ ชั้นประถมศึกษาและปัจจุบันเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2529 ก่อตั้งโรงเรียนอักษรพัทยา ที่ซอยบัวขาว ถนนพัทยากลาง และในปี 2543
ได้ย้ายมาอยู่ที่ ซอยกอไผ่ ถนนพัทยาใต้ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2537 ก่อตั้งโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ที่ถนนเทพประสิทธิ์ เปิดทำการสอนตั้งแต่
่ระดับชั้น อนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2539 ก่อตั้งโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา ที่ถนนเทพประสิทธิ์ เปิดทำการสอน
ตัง้ แต่ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
ทัง้ แผนกช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ปีการศึกษา 2554
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
ปีการศึกษา 2551 ก่อตั้งโรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ ที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
เปิดทำการสอนตัง้ แต่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
แผนกพาณิชยกรรม และบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2555 ได้เปลีย่ นชือ่ เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2551 รวมโรงเรียนอนุบาลกาญจนาและโรงเรียนอักษรศึกษาเข้าด้วยกันใช้ชื่อว่า
“โรงเรียนอักษรศึกษา” เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปัจจุบันอักษรกรุ๊ปเป็นกลุ่มโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล
ประถม มัธยม และอาชีวศึกษาแบบครบวงจร และพร้อมที่จะสร้างเยาวชนในเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง
ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างอนาคตของตนเอง เป็นที่ภาคภูมิใจของพ่อแม่ และเป็นคนที่มีคุณภาพ
ของประเทศชาติต่อไป
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โรงเรี ย นในเครื อ อั ก ษรกรุ ๊ ป
ประกอบด้ ว ย
1. โรงเรียนอักษรศึกษา
เปิดสอนระดับ เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีท่ี 3
2. โรงเรียนอักษรพัทยา
เปิดสอนระดับ เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีท่ี 3
3. โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
เปิดสอนระดับ เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีท่ี 3
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีอกั ษรพัทยา
เปิดสอนระดับ ปวช. - ปวส.
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีอกั ษรบริหารธุรกิจ เปิดสอนระดับ ปวช. - ปวส.

งานวิ ช าการ
การจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ อนุ บ าล
การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2546 โดยหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน กำหนดให้ใน 1 สัปดาห์
จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการ ตามคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ 12 ประการได้แก่
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสขุ นิสยั ทีด่ ี
2. กล้ามเนือ้ ใหญ่และกล้ามเนือ้ เล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กัน
3. มีสขุ ภาพจิตดีและมีความสุข
ุ ธรรม จริยธรรม และมีจติ ใจทีด่ งี าม
4. มีคณ
5. ชืน่ ชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลือ่ นไหว
และรักการออกกำลังกาย
6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
7. รักธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย
8. อยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ได้อย่างมีความสุขและปฏิบตั ติ นเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม
9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
11. มีจนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์
12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
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การจั ด ประสบการณ์ ร ะดั บ อนุ บ าล
การจัดประสบการณ์ระดับอนุบาลใช้หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ
ศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกกิจกรรมด้วยตนเอง
ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรง ผู้เรียนได้ลงมือทำผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
จากแหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย และตอบสนองความสนใจของผูเ้ รียน โดยเนือ้ หาในการ
จัดประสบการณ์ครอบคลุมสาระทีก่ ำหนดไว้ 4 สาระทีค่ วรรู้ ดังนี้
1. เรือ่ งราวเกีย่ วกับตัวเด็ก เด็กควรรูจ้ กั ชือ่ - นามสกุล รูปร่าง หน้าตา
รูจ้ กั อวัยวะ ต่างๆ วิธรี ะวังรักษาร่างกายให้สะอาดปลอดภัย เรียนรูท้ จ่ี ะเล่นและทำสิง่ ต่างๆ
ด้วยตนเองคนเดียวหรือกับผูอ้ น่ื ตลอดจนเรียนรูท้ จ่ี ะแสดงความคิดเห็น ความรูส้ กึ
และแสดงมารยาทที่ดี
2. เรือ่ งราวเกีย่ วกับบุคคลและสถานทีแ่ วดล้อมเด็ก เด็กควรได้มโี อกาสรูจ้ กั
และรับรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทัง้ บุคคลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือ มีโอกาสใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน
3. เรือ่ งราวเกีย่ วกับธรรมชาติรอบตัว เด็กควรได้เรียนรูส้ ง่ิ มีชวี ติ สิง่ ไม่มชี วี ติ
รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงของโลกทีแ่ วดล้อมเด็กตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล กลางวัน
กลางคืน
4. เรือ่ งราวเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรจะได้รจู้ กั สี ขนาด รูปร่าง
รูปทรง น้ำหนัก ผิวสัมผัสของสิง่ ต่างๆ ทีใ่ ช้อยูใ่ นชีวติ ประจำวัน การจัดประสบการณ์
อาจปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นตามความสนใจตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบกาณณ์
การจัดประสบการณ์ปลี ะ 2 ภาคเรียนๆ ละ 20 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน
ตัง้ แต่วนั จันทร์ - วันศุกร์ หยุดเรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โดย ภาคเรียนที่ 1 ประมาณ 16 พฤษภาคม - 10 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 ประมาณ 25 ตุลาคม - 10 มีนาคม
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การจัดกิจกรรมประจำวัน
กิจกรรมประจำวันสำหรับผูเ้ รียนมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ทัง้ กิจกรรมทีเ่ ป็นรายบุคคลและกิจกรรมกลุม่ กิจกรรมทีผ่ เู้ รียนมีอสิ ระเลือกเสรี
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนซึ่งกิจกรรมทั้งหมดผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
ตามตารางกิจกรรมประจำวัน ดังนี้
ตารางกิ จ กรรมประจำวั น
เวลา
กิจกรรม
07.30 - 08.00
รับเด็ก
08.00 - 08.30
กิจกรรมยามเช้า
08.30 - 09.00
ดืม่ น้ำ, ดืม่ นม, เข้าห้องน้ำ
09.00 - 09.30
ศิลปะสร้างสรรค์
09.30 - 10.00
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
10.00 - 10.30
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
10.30 - 11.00
กิจกรรมกลางแจ้ง
11.00 - 11.30
กิจกรรมเสรี, กิจกรรมเกมการศึกษา
11.30 - 12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน, แปรงฟัน
12.00 - 14.00
อนุบาล 1 - 2 นอนพักผ่อน
อนุบาล 3 กิจกรรมพิเศษ
14.00 - 14.30
ล้างหน้า รับประทานอาหารว่าง
14.30 - 15.00
ทบทวนบทเรียน
15.00 - 16.00
เสริมกิจกรรมรักการอ่าน, ฝึกการเขียน และการท่องศัพท์
หมายเหตุ
กิจกรรมพิเศษ เช่น ว่ายน้ำ ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษ เทควันโด คอมพิวเตอร์
แจ๊สแดนซ์ ศิลปะ และกิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมเสริมพิเศษแต่ละระดับชัน้ แต่ละโรงเรียนอาจแตกต่างกันตามความเหมาะสม
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กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะ
กิจกรรมเสริมทักษะ คือ กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนือ้ เล็ก
การพัฒนาภาษา ส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ อีกทัง้ ยังเป็นการส่งเสริม
ั ญา เช่น กิจกรรมร้อยดอกไม้ วัสดุตา่ งๆ
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญ
กิจกรรมการปัน้ กิจกรรมหนูนอ้ ยรักสะอาด และกิจกรรมต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับพัฒนาการ
ตามวัยและสภาพท้องถิน่ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้สมั ผัสกับวัสดุชนิดต่างๆ
ทีแ่ ตกต่างกัน ฝึกความสัมพันธ์รหว่างมือและสายตา รูจ้ กั แยกแยะความแตกต่าง
ทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิและการทำงานเป็นกลุ่ม

กิ จ กรรมพิ เ ศษ
กิจกรรมเสริมพิเศษ คือ กิจกรรมทีโ่ รงเรียนจัดให้ผเู้ รียนสัปดาห์ละ 1 ครัง้
เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนือ้ ใหญ่ กล้ามเนือ้ เล็ก พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
สังคม สติปญ
ั ญา เพือ่ ให้เด็กๆ ได้เคลือ่ นไหวออกกำลังกาย มีความสุขและสนุกสนาน
กับการมาโรงเรียน ส่งเสริมความรักในดนตรี และศิลปะ โดยมีคณ
ุ ครูพเิ ศษ ผูม้ คี วามชำนาญ
เฉพาะด้านคอยดูแล เช่น กิจกรรมว่ายน้ำ กิจกรรมทัศนศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ
คอมพิวเตอร์ แจ๊สแดนซ์ และกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

กิ จ กรรมศู น ย์ ก ารเรี ย น
กิจกรรมศูนย์การเรียน คือ กิจกรรมทีค่ รูจดั ให้อย่างมีวตั ถุประสงค์
ซึง่ สอดคล้องกับเรือ่ งทีเ่ รียนในแต่ละสัปดาห์ เพือ่ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กบั ผูเ้ รียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม

การประเมิ น ผล
1. การประเมินผล
การประเมินผลผู้เรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป
เป็นการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญาของผูเ้ รียน
โดยมีการประเมินอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภาพปกติที่จัดให้ผู้เรียน
ในแต่ละวัน และนำข้อมูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรม
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รบั การพัฒนาด้านต่าๆ ตามศักยภาพ
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การประเมิ น ผล
2. รูปแบบการประเมินและวิธีการประเมิน
โรงเรียนใช้วธิ กี ารประเมินทีห่ ลากหลาย เช่น การสังเกต
การบันทึกพฤติกรรม การสนทนา การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลงานเด็ก
ทีเ่ ก็บใน Protfolio (แฟ้มสะสมงาน) โดยมีการรายงานผลการประเมินให้ผปู้ กครองทราบ
ปีการศึกษาละ 2 ครัง้
เกณฑ์การประเมินเพือ่ เลือ่ นชัน้ พิจารณาจาก
(1) ผลพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน
(2) เวลาเรียน (ต้องมีเวลาเรียนเพียงพอ 80% ของเวลาเรียนทัง้ ปี)
กำหนดการในการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป จัดการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา
ของนักเรียน โดยประเมิน 3 รายวิชา ได้แก่
(1) ภาษาไทย
(2) ภาษาอังกฤษ
(3) คณิตศาสตร์ และมิตสิ มั พันธ์
นักเรียนทีม่ เี วลาเรียนน้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทัง้ ปีการศึกษา
สามารถเสริมพัฒนาการโดยการลงเรียนภาคฤดูร้อนได้
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หลัก สู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศั ก ราช 2551
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเปิดสอนตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1
ถึงระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึง่ ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ โดยหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดี มีปญ
ั ญา มีความสุข มีศกั ยภาพ
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมาย เพือ่ ให้เกิดกับผูเ้ รียน
เมือ่ จบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดังนี้

จุ ด หมาย
1. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ยั
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรูอ้ นั เป็นสากลและมีความสามารถในการสือ่ สาร การคิด การแก้ ปัญหา
การใช้เทคโนโลยี และมีทกั ษะชีวติ
3. มีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี มีสขุ นิสยั และรักการออกกำลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจติ สำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ใน
วิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจติ สำนึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาไทย การอนุรกั ษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดนั้น จะช่วยให้
ผูเ้ รียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสือ่ สาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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มาตรฐานการเรี ย นรู ้
การพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง
และพหุปญ
ั ญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงกำหนด ให้ผเู้ รียนเรียนรู้
8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ ดังนี้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8. ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง
รูร้ กั ษ์สง่ิ แวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปญ
ั หา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวติ
ทัง้ ด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ งั ช่วยให้ครู
รู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน
2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย
ความเป็นผูน้ ำ ผูต้ ามทีด่ ี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรูจ้ กั แก้ปญ
ั หา
การตัดสินใจทีเ่ หมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอือ้ อาทร และสมานฉันท์
กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย
(1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
(2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม
คมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรม
3. กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน
ทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ชุมชนและท้องถิน่
ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพือ่ แสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม
ความเสียสละต่อสังคม มีจติ สาธารณะ
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โครงสร้ า งเวลาเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา โรงเรี ย นในเครื อ อั ก ษรกรุ ๊ ป
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานโรงเรี ย นในเครื อ อั ก ษรกรุ ๊ ป

ป.1

เวลาเรียน (ชัว่ โมง)
ระดับประถมศึกษา
ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

200
200
80
80
80
80
40
40
800

200 200 200
200 200 200
80 80 80
80 80 80
80 80 80
80 80 80
40 40 40
40 40 40
800 800 800

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
ภาษาไทย
คณิ ต ศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม
สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา
ศิ ล ปะ
การงานอาชี พ และเทคโนโลยี
ภาษาต่ า งประเทศ (ภาษาอั ง กฤษ)
รวมเวลาเรี ย นพื ้ น ฐาน

200 200
200 200
80 80
80 80
80 80
80 80
40 40
40 40
800 800

แนะแนว 40 ชม./ปี
* กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เ รี ย น

* รายวิ ช า/กิ จ กรรมที ่ ส ถานศึ ก ษา
จั ด เพิ ่ ม เติ ม ตามความพร้ อ มและจุ ด เน้ น

ลูกเสือ - เนตรนารี 40 ชม./ปี
ชุ ม นุ ม 30 ชม./ป ี
กิ จ กรรมเพื ่ อ สั ง คม
และสาธารณประโยชน์ 10 ชม./ปี
ภาษาอั ง กฤษ 40 ชม./ปี
ภาษาจีน 40 ชม./ปี
ประวัติศาสตร์ 40 ชม./ปี

รวมเวลาเรี ย นทั ้ ง หมด

1,040 ชั่วโมง/ปี
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โครงสร้ า งเวลาเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ย นในเครื อ อั ก ษรกรุ ๊ ป
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานโรงเรี ย นในเครื อ อั ก ษรกรุ ๊ ป

กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ / กิ จ กรรม
ภาษาไทย
คณิ ต ศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม
สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา
ศิ ล ปะ
การงานอาชี พ และเทคโนโลยี
ภาษาต่ า งประเทศ (ภาษาอั ง กฤษ)
รวมเวลาเรี ย นพื ้ น ฐาน

* กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เ รี ย น

เวลาเรียน (ชัว่ โมง)
ระดับมัธยมศึกษา
ม.2
ม.1
ม.3

120
120
120
120
80
80
80
120
840

120
120
120
120
80
80
80
120
840

120
120
120
120
80
80
80
120
840

แนะแนว 40 ชม./ปี
ลูกเสือ - เนตรนารี 40 ชม./ปี
ชุมนุม 30 ชม./ปี
กิ จ กรรมเพื ่ อ สั ง คม
และสาธารณประโยชน์ 10 ชม./ปี
ภาษาอั ง กฤษ 80 ชม./ปี

* รายวิ ช า/กิ จ กรรมที ่ ส ถานศึ ก ษา
จั ด เพิ ่ ม เติ ม ตามความพร้ อ มและจุ ด เน้ น

ภาษาจีน 40 ชม./ปี
สังคมศึกษา 40 ชม./ปี
คณิต 80 ชม./ปี

รวมเวลาเรี ย นทั ้ ง หมด

1,200 ชั ่ ว โมง/ปี
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การวั ด และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปมีการวัดผลประเมินผลโดยใช้ วิธีการที่หลากหลาย
สอดคล้องเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้มีการประเมินผลตามสภาพจริง
และดำเนินการอย่างต่อเนื่องผสมผสานกับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการประเมิน
จะครอบคลุมความรู้ ทักษะ พฤติกรรมของผูเ้ รียน ตามคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
การเข้าร่วมและการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งการประเมินออกได้ดังนี้
1. การประเมิ น ระดั บ ชั ้ น เรี ย น
เป็นการตรวจสอบว่า ผูเ้ รียนมีพฒ
ั นาการความก้าวหน้า ในการเรียนรูอ้ นั เป็นผล
มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสง่ิ ทีจ่ ะต้องได้รบั
การพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนด้วย ทัง้ นีโ้ ดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชีว้ ดั
2. การประเมิ น ระดั บ สถานศึ ก ษา
การวัดประเมินผลระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียน
เป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และเป็นการประเมินเกีย่ วกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผูเ้ รียนมีสง่ิ
ที่ต้องการพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ระดับชาติ และระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศ เพือ่ ปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอนตลอดจนเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การประเมิ น ระดั บ เขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
4. การประเมิ น ระดั บ ชาติ
เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผเู้ รียนทุกคนทีเ่ รียนในชัน้ ป.3, ป.6
และ ม.3 เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับ ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

วิ ธ ี ก ารประเมิ น
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2.1 การประเมิ น กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ,
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประเมินผลระหว่างเรียน
70 คะแนน
การประเมินผลกลางภาคเรียน
15 คะแนน
การประเมินผลปลายภาคเรียน
15 คะแนน
รวม
100 คะแนน
สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประเมินผลระหว่างเรียน
80 คะแนน
การประเมินผลกลางภาคเรียน
10 คะแนน
การประเมินผลปลายภาคเรียน
10 คะแนน
รวม
100 คะแนน
1) การตัดสินผลการเรียน ให้นำคะแนนระหว่างปี/ระหว่างภาค มารวมกับคะแนนปลายปี/
ปลายภาค ตามอัตราส่วน 70:30 ในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ และตามอัตราส่วน 80:20
ในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงาน
อาชีพและเทคโนโลยี แล้วนำมาเปลี่ยนเป็นระดับผลการเรียน
2) ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน เทียบกับช่วงร้อยละของคะแนน ในแต่ละรายวิชา
กำหนดระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ ทัง้ ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดังต่อไปนี้
ระดับ 4
มีผลการเรียนตัง้ แต่ 80 - 100 หมายถึง ผลการเรียนดีเยีย่ ม
ระดับ 3.5
มีผลการเรียนตัง้ แต่ 75 - 79 หมายถึง ผลการเรียนดีมาก
ระดับ 3
มีผลการเรียนตัง้ แต่ 70 - 74 หมายถึง ผลการเรียนดี
ระดับ 2.5
มีผลการเรียนตัง้ แต่ 65 - 69 หมายถึง ผลการเรียนค่อนข้างดี
ระดับ 2
มีผลการเรียนตัง้ แต่ 60 - 64 หมายถึง ผลการเรียนน่าพอใจ
ระดับ 1.5
มีผลการเรียนตัง้ แต่ 55 - 59 หมายถึง ผลการเรียนพอใช้
ระดับ 1
มีผลการเรียนตัง้ แต่ 50 - 54 หมายถึง ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขน้ั ต่ำ
ระดับ 0
มีผลการเรียนตัง้ แต่ 0 - 49 หมายถึง ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
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ผลการเรียนทีม่ เี งือ่ นไข ได้แก่ ไม่มสี ทิ ธิเ์ ข้ารับการประเมินผลปลายภาคในรายวิชา
และรอการตัดสินให้ใชัอักษรระบุเงื่อนไขแสดงผลการเรียน ประกอบด้วย
“มส” หมายถึง ไม่มสี ทิ ธิเ์ ข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยผูเ้ รียนทีม่ เี วลาเรียน
ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละวิชาและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผล
ปลายภาคเรียน
“ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินไม่ได้ โดยผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียน
รายวิชานั้นครบถ้วน เช่น ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมาย
ให้ทำซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัย ที่ทำให้ประเมินผล
การเรียนไม่ได้
2.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสือ่ ความ
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสือ่ ความ เป็นการประเมินศักยภาพของผูเ้ รียน
ในการอ่านจากหนังสือ ตำราเรียน เอกสาร และสือ่ ต่างๆ เนือ้ หา และ/หรือ เพิม่ พูนความรู้
แล้วนำเนือ้ หาทีอ่ า่ นมาคิด วิเคราะห์ นำไปสูก่ ารแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์
การแก้ปัญหาต่างๆ แล้วถ่ายทอดความคิดด้วยการเขียนที่มีสำนวนภาษาที่ถูกต้อง
โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนให้สอดคล้องกับขอบเขต และตัวชีว้ ดั โดยมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ คือ
3 ดีเยีย่ ม
หมายถึง มีผลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ
2 ดี
หมายถึง มีผลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
1 ผ่าน
หมายถึง มีผลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ
0 ไม่ผา่ น
หมายถึง มีผลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ
เพือ่ ใช้ในการตัดสินผลการเรียนรายปี (ระดับประถมศึกษา) รายภาค (ระดับมัธยมศึกษา)
และจบการศึกษาแต่ละระดับ
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2.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินพฤติกรรม
ของผูเ้ รียนในแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่ โดยสถานศึกษาได้กำหนดไว้ ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุง่ มัน่ ในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจติ สาธารณะ
โดยมีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ คือ
ดีเยี่ยม
=
3
ดี
=
2
ผ่าน
=
1
ไม่ผ่าน
=
0
2.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นเงื่อนไข
สำคัญอีกประการหนึง่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้
ผูเ้ รียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน 3 กิจกรรม คือ
1) กิจกรรมแนะแนว
2) กิจกรรมนักเรียน ซึง่ ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ผู้บำเพ็ญประโยชน์โดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 1 กิจกรรม
และเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก 1 กิจกรรม
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนต้องผ่านการเข้าร่วม
และปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวอักษรแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ผ) ผ่าน
ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละปี/
ภาค และผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมทีส่ ถานศึกษากำหนด ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
ของจุดประสงค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(มผ) ไม่ผา่ น
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถงึ ร้อยละ 80 ของเวลาทัง้ หมดทีจ่ ดั กิจกรรมทีส่ ถานศึกษากำหนด
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ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจุดประสงค์กิจกรมพัฒนาผู้เรียน
2.5 การประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเ้ รียน
การประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเ้ รียน กำหนดเป็นผ่านและไม่ผา่ น ในการผ่านกำหนด
เกณฑ์การตัดสินเป็น ดีมาก ดี และพใช้ และความหมายแต่ละระดับดังนี้
ดีมาก หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเป็นนิสัย และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์สุขชองตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ระดับดีมากจำนวน 3 - 5 สมรรถนะและไม่มสี มรรถนะใดได้ผลการประเมนต่ำกว่าระดับดี
ดี
หมายถึง ผูเ้ รียนมีสมรรถนะในการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
เพื่อให้เป็นการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก
1) ได้ผลการประเมินระดับดีมาก จำนวน 1 - 2 สมรรถนะ และไม่มสี มรรถนะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี หรือ
2) ได้ผลการประเมินระดับดีมาก จำนวน 2 สมรรถนะ แต่ไม่มสี มรรถนะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับพอใช้ หรือ
3) ได้ผลการประเมินระดับดี จำนวน 4 - 5 สมรรถนะ และไม่มสี มรรถนะใดได้ผล
การประเมินต่ำกว่าระดับพอใช้
พอใช้ หมายถึง ผูเ้ รียนรับรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และเงือนไขทีส่ ถานศึกษา
กำหนดโดยพิจารณาจาก
1) ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ จำนวน 4 - 5 สมรรถนะ และไม่มสี มรรถนะใดได้ผล
การประเมินต่ำกว่าระดับพอใช้ หรือ
2) ได้ผลการประเมินระดับดี จำนวน 2 สมรรถนะ แต่ไม่มสี มรรถนะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับพอใช้
ต้องปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับต้องปรับปรุง ตัง้ แต่ 1 สมรรถนะ

21

ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป
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ระเบียบการแต่งกายระดับอนุบาล (หลักสูตรสามัญ)

เครื ่ อ งแบบชุ ด อนุ ร ั ก ษ์ ไ ทย (วั น จั น ทร์ )
1. เสือ้ สีมว่ งคอเชิต้ ลายอนุรกั ษ์ไทย (ตามแบบของโรงเรียน)
2. กางเกงวอร์มขาสัน้ สีขาว แถบม่วง (ตามแบบของโรงเรียน)
3. รองเท้ากีฬาสีขาว
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มลี วดลาย

เครื่องแบบนักเรียนชาย (วันอังคาร, วันพุธ และวันศุกร์)
1. เสือ้ คอฮาวายสีขาว มีกระเป๋าเสือ้ ทางด้านบนซ้าย ปักตราโรงเรียน
ปักชื่อ-นามสุกลด้านขวาด้วยไหมสีแดง
2. กางเกงสีกรมท่า เอวยางยืด
3. รองเท้านักเรียนสีดำชายติดกระดุม
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มลี วดลาย

เครื่องแบบนักเรียนหญิง (วันอังคาร, วันพุธ และวันศุกร์)
1. เสือ้ คอบัวสีขาว มีกระเป๋าเสือ้ ทางด้านบนซ้าย ปักตราโรงเรียน
ปักชื่อ-นามสกุลด้านขวาด้วยไหมสีแดง
2. กระโปรงจีบรอบตัวสีกรมท่า มีกระดุมข้างหน้า 2 เม็ด ด้านหนัง 2
เม็ด สำหรับยึดเสือ้ ติดกระโปรง
3. รองเท้านักเรียนสีดำติดกระดุม
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มลี วดลาย
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เครื ่ อ งแบบกิ จ กรรม (วั น พฤหั ส บดี )
1. เสือ้ กิจกรรมสีแดง (ตามแบบของโรงเรียน)
2. กางเกงกิจกรรมสีแดง (ตามแบบของโรงเรียน)
3. รองเท้ากีฬาสีขาว
4. ถุงเท้าสีขาว

ชุ ด ว่ า ยน้ ำ (ตามตารางสอน)
1. ใช้ชุดว่ายน้ำตามแบบของโรงเรียนโดยปักชื่อ-นามสกุล
ด้วยไหมสีขาว
2. ผ้าเช็ดตัว ถุงย่ามและหมวกคลุมผมตามแบบของโรงเรียน
โดยปักชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจนทุกชิ้น
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เครื ่ อ งนอน-เครื ่ อ งใช้ ข องนั ก เรี ย นอนุ บ าล
1.วันจันทร์ให้ผู้ปกครองเตรียมเครื่องนอนของนักเรียน
พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย นำมาพร้อมกับนักเรียนในตอนเช้า
วันศุกร์ให้ผู้ปกครองนำเครื่องนอนกลับบ้านเพื่อทำความสะอาด
2. เครื่องนอนทุกชิ้น ต้องเขียนชื่อ-นามสกุล
ของนักเรียนให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการสูญหาย

กระเป๋ า นั ก เรี ย น
ใช้ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

ทรงผม
1. นักเรียนชาย ทรงผมนักเรียน หรือรองทรง
2. นักเรียนหญิง ผมสัน้ ระดับใบหู ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบผม หรือถักเปียให้เรียบร้อย
ผูกโบว์สีน้ำเงิน/กรมท่า
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ระเบียบการแต่งกายระดับอนุบาล (หลักสูตร IEP)

เครื ่ อ งแบบชุ ด อนุ ร ั ก ษ์ ไ ทย (วั น จั น ทร์ )
1. เสือ้ สีมว่ งคอเชิต้ ลายอนุรกั ษ์ไทย (ตามแบบของโรงเรียน)
2. กางเกงวอร์มขาสัน้ สีขาว แถบม่วง (ตามแบบของโรงเรียน)
3. รองเท้ากีฬาสีขาว
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มลี วดลาย

เครื ่ อ งแบบนั ก เรี ย นชาย
(วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์)
1. เสือ้ โปโลสีขาว (ตามแบบของโรงเรียน) ปักตรา สัญลักษณ์
Intensive English Program (IEP)
สีน้ำตาลบนหน้าอกซ้าย
2. กางเกงนักเรียนสีเทา เอวยางยืด (ตามแบบของโรงเรียน)
3. รองเท้านักเรียนสีดำชายติดกระดุม
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มลี วดลาย

เครื ่ อ งแบบนั ก เรี ย นหญิ ง
(วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์)
1. เสือ้ โปโลสีขาว (ตามแบบของโรงเรียน) ปักตรา สัญลักษณ์
Intensive English Program (IEP)
สีน้ำตาลบนหน้าอกซ้าย
2. กระโปรงเอีย้ มสีเทา (ตามแบบของโรงเรียน) ปักตรา
สัญลักษณ์ Intensive English Program (IEP)
สีน้ำตาลบนหน้าอก
3. รองเท้านักเรียนสีดำติดกระดุม
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มลี วดลาย
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ระเบียบการแต่งกายระดับประถมศึกษา
เครื ่ อ งแบบชุ ด อนุ ร ั ก ษ์ ไ ทยนั ก เรี ย นชาย (วั น จั น ทร์ )
1. เสือ้ สีมว่ งคอเชิต้ ลายอนุรกั ษ์ไทย (ตามแบบของโรงเรียน)
2. กางเกงนักเรียนสีกรมท่า
3. เข็มขัดหนังสีดำพร้อมใส่หวั เข็มขัดมีตราโรงเรียน
4. รองเท้าผ้าใบสีดำผู้เชือกไม่มีลวดลายแบบนักเรียนชาย
5. ถุงเท้าสีขาวไม่มลี วดลาย

เครื ่ อ งแบบชุ ด อนุ ร ั ก ษ์ ไ ทยนั ก เรี ย นหญิ ง (วั น จั น ทร์ )
1. เสือ้ สีมว่ งคอเชิต้ ลายอนุรกั ษ์ไทย (ตามแบบของโรงเรียน)
2. กระโปรงนักเรียนสีกรมท่า
3. รองเท้าสีดำแบบรองเท้านักเรียนหญิง
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มลี วดลาย

เครื่องแบบนักเรียนชาย (วั น อั ง คาร, วั น ศุ ก ร์ )
1. เสือ้ เชิต้ สีขาว มีกระเป๋าเสือ้ ทางด้านบนซ้าย ปักตราโรงเรียน
ปักชื่อ-นามสกุลด้านขวาด้วยไหมสีแดง
2. กางเกงสีกรมท่าแบบกางเกงนักเรียน
3. เข็มขัดหนังสีดำพร้อมใสหัวเข็มขัดมีตราโรงเรียน
4. รองเท้าผ้าใบสีดำผู้เชือกไม่มีลวดลายแบบนักเรียนชาย
5. ถุงเท้าสีขาวไม่มลี วดลาย ความยาวมาตรฐานไม่พบั

เครื่องแบบนักเรียนหญิง (วั น อั ง คาร, วัน ศุ ก ร์ )
1. เสือ้ สีขาวคอบัว มีกระเป๋าเสือ้ ทางด้านบนซ้าย ปักตราโรงเรียน
ปักชื่อ-นามสกุลด้านขวาด้วยไหมสีแดง ใส่โบว์สีกรมท่าที่คอเสื้อ
(ตามแบบของโรงเรียน)
2. กระโปรงสีกรมท่าแบบกระโปรงนักเรียน
3. รองเท้าสีดำแบบรองเท้านักเรียนหญิง
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มลี วดลาย ความยาวมาตรฐานพับครึง่
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เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี (วันพุธ)
ลูกเสือสำรอง (ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)
หมวก ทรงกลมสีนำ้ เงินขลิบเหลืองมีกระบังหน้าหมวก
มีรปู เสือ และอักษรใต้หน้าเสือว่า “ลูกเสือ”
เสื ้ อ เสือ้ นักเรียนสีขาว มีกระเป๋าเสือ้ ทางด้านบนซ้าย
ปักตราโรงเรียน ปักชือ่ -นามสกุลด้านขวาด้วยไหมสีแดง
ติดสัญลักษณ์หน้าเสือด้านขวาเหนือชื่อ-นามสกุล
ติดเครื่องหมายอาร์มชื่อโรงเรียนที่หัวไหล่ด้านขวา
ผ้าพันคอ ผ้าสามเหลี่ยมสีน้ำเงินขลิบเหลือง
มีตราจังหวัดชลบุรี และใส่วอคเกิล้ หนังสีนำ้ ตาล สัญลักษณ์ลกู เสือ
กางเกง กางเกงนักเรียนสีกรมท่า
เข็ ม ขั ด เข็มขัดหนังสีดำพร้อมใสหัวเข็มขัด
มีตราโรงเรียน
ถุงเท้า ถุงเท้าสีขาวไม่มลี วดลาย ความยาวมาตรฐาน
ไม่พับ
รองเท้ า รองเท้าผ้าใบสีดำผู้เชือกไม่มีลวดลาย
แบบนักเรียนชาย

เนตรนารีสำรอง (ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)
หมวก ทรงกลมสีนำ้ เงินขลิบแดงมีกระบังหน้าหมวก
ติดสัญลักษณ์เนตรนารี
เสื ้ อ เสือ้ นักเรียนสีขาว มีกระเป๋าเสือ้ ทางด้านบนซ้าย
ปักตราโรงเรียน ปักชือ่ -นามสกุลด้านขวาด้วยไหมสีแดง
ติดสัญลักษณ์หน้าเสือด้านขวาเหนือชื่อ-นามสกุล
ติดเครื่องหมายอาร์มชื่อโรงเรียนที่หัวไหล่ด้านขวา
ผ้าพันคอ ผ้าสามเหลี่ยมสีน้ำเงินขลิบแดง
มีตราจังหวัดชลบุรี และใส่วอคเกิล้ หนังสีนำ้ ตาล สัญลักษณ์ลกู เสือ
กางเกง กระโปรงนักเรียนสีกรมท่า
ถุ ง เท้ า ถุงเท้าสีขาว ไม่มลี วดลาย
ความยาวมาตรฐานพับครึง่
รองเท้ า รองเท้าสีดำแบบรองเท้านักเรียนหญิง
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ชุ ด ลู ก เสื อ สามั ญ (ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 4 - 6)
1. เสือ้ น๊อต (ด้านใน) สีขาว
2. สวมเสือ้ กลาสีสกี ากีแถบดำ
3. กางเกงสีกากี(นักเรียนชาย) /
กระโปรงสีกากี (นักเรียนหญิง)
4. เข็มขัดลูกเสือ/เนตรนารี สายสีกากี
5. ผ้าพันคอสีดำ ผูกโบว์สกี ากี
6. หมวกลูกเสือ-เนตรนารี แถบสีดำ
7. ถุงเท้าขาว/รองเท้าผ้าใบสีขาว (นักเรียนหญิง)/
รองเท้าผ้าใบสีดำ (นักเรียนชาย)
8. อุปกรณ์ทใ่ี ช้ตดิ เพิม่ เติม
- เครือ่ งหมายตราลูกเสือโลก
ทีก่ ระเป๋าด้านซ้าย, ไม้พลอง

เครื ่ อ งแบบกิ จ กรรม (วั น พฤหั ส บดี )
1. เสือ้ กิจกรรมสีแดง (ตามแบบของโรงเรียน)
2. กางเกงวอร์มสีกรมท่าแถบขาว
(ตามแบบของโรงเรียน)
3. ถุงเท้าสีขาว ไม่มลี วดลาย
4. นักเรียนชาย
รองเท้าผ้าใบสีดำผู้เชือกไม่มีลวดลาย แบบนักเรียนชาย
5. นักเรียนหญิง รองเท้าผ้าในสีขาวไม่มลี วดลาย
แบบนักเรียนหญิง
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เครื ่ อ งแบบพลศึ ก ษา
(วั น ที ่ ม ี ช ั ่ ว โมงเรี ย นพลศึ ก ษา)
1. เสื้อพละสีฟ้า แขนสีกรมท่าขลิบสีเหลือง
ที่คอและแขน หน้าอกมีตราโรงเรียนและชื่อโรงเรียน
(ตามแบบของโรงเรียน) ปักปักชือ่ -นามสกุลด้านขวา
ด้วยไหมสีขาว
2. กางเกงวอร์มสีกรมท่าแถบขาว
(ตามแบบของโรงเรียน)
3. ถุงเท้าสีขาว ไม่มลี วดลาย
4. นักเรียนชาย
รองเท้าผ้าใบสีดำผู้เชือกไม่มีลวดลาย แบบนักเรียนชาย
5. นักเรียนหญิง
รองเท้าผ้าในสีขาวไม่มีลวดลายแบบนักเรียนหญิง

ชุ ด ว่ า ยน้ ำ (ตามตารางสอน)
1. ใช้ชุดว่ายน้ำตามแบบของโรงเรียนโดยปักชื่อ-นามสกุล
ด้วยไหมสีขาว
2. ผ้าเช็ดตัว ถุงย่ามและหมวกคลุมผมตามแบบของโรงเรียน
โดยปักชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจนทุกชิ้น
ทรงผม
1. นักเรียนชาย ทรงผมนักเรียน
2. นักเรียนหญิง ผมสัน้ ระดับใบหู
ถ้าไว้ผมยาวต้องถักเปียธรรมดา 2 เปีย ผมด้านหน้าต้องเก็บ
หรือติดกิบ๊ ดำให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยลงมา ผูกโบว์สนี ำ้ เงิน/
กรมท่าเป็นสีพน้ื ไม่มลี วดลายเท่านัน้
(ไม่รวบผมหรือปล่อยผม)

กระเป๋ า นั ก เรี ย น
ใช้ตามแบบทีโ่ รงเรียนกำหนด ห้ามใช้กระเป๋าอืน่ ๆ
ไม่ว่าแบบสะพายหรือย่าม ของสถาบันอื่นใดโดยเด็ดขาด
ห้ามติดสติก๊ เกอร์ รูปภาพ หรือ เขียนลวดลายใด ๆ
ลงบนกระเป๋า
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ระเบียบการแต่งกายระดับประถมศึกษา (Intensive English Program: IEP)

เครื ่ อ งแบบนั ก เรี ย นชาย
(วันจันทร์, อังคาร, และวันศุกร์)
1. เสือ้ สีครีม (ตามแบบของโรงเรียน) ปักตรา สัญลักษณ์ Intensive English
Program (IEP) สีแดงเลือดหมูบนหน้าอกซ้าย
2. กางเกงนักเรียนสีเทาลายสก๊อต เอวยางยืด (ตามแบบของโรงเรียน)
3. รองเท้านักเรียนสีดำ
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มลี วดลาย

เครื ่ อ งแบบนั ก เรี ย นหญิ ง
(วันจันทร์, อังคาร, และวันศุกร์)
1. เสือ้ สีครีม (ตามแบบของโรงเรียน) ปักตรา สัญลักษณ์ Intensive English
Program (IEP) สีแดงเลือดหมูบนหน้าอกซ้าย
2. กระโปรงนักเรียนลายสก๊อตสีเทา (ตามแบบของโรงเรียน)
3. รองเท้านักเรียนสีดำติดกระดุม
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มลี วดลาย

เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี (วันพุธ)
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ลูกเสือสำรอง (ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)
หมวก

ทรงกลมสีนำ้ เงินขลิบเหลืองมีกระบังหน้าหมวก มีรปู เสือ และอักษรใต้หน้าเสือว่า

“ลูกเสือ”
เสื ้ อ เสือ้ นักเรียน IEP สีครีม ติดสัญลักษณ์หน้าเสือด้านขวาเหนือชือ่ -นามสกุล
ติดเครื่องหมายอาร์มชื่อโรงเรียนที่หัวไหล่ด้านขวา
ผ้าพันคอ ผ้าสามเหลี่ยมสีน้ำเงินขลิบเหลือง มีตราจังหวัดชลบุรี และใส่วอคเกิ้ลหนังสีน้ำตาล
สัญลักษณ์ลูกเสือ
กางเกง กางเกงนักเรียนสีเทาลายสก๊อต
เข็ ม ขั ด เข็มขัดหนังสีดำพร้อมใสหัวเข็มขัด มีตราโรงเรียน
ถุงเท้า
ถุงเท้าสีขาวไม่มลี วดลาย ความยาวมาตรฐาน ไม่พบั
รองเท้ า รองเท้าผ้าใบสีดำผู้เชือกไม่มีลวดลาย แบบนักเรียนชาย

เนตรนารีสำรอง (ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)
หมวก ทรงกลมสีนำ้ เงินขลิบแดงมีกระบังหน้าหมวก ติดสัญลักษณ์เนตรนารี
เสื ้ อ เสือ้ นักเรียนสี IEP สีครีม ติดสัญลักษณ์หน้าเสือด้านขวาเหนือชือ่ -นามสกุล
ติดเครื่องหมายอาร์มชื่อโรงเรียนที่หัวไหล่ด้านขวา
ผ้าพันฃอ ผ้าสามเหลี่ยมสีน้ำเงินขลิบแดง มีตราจังหวัดชลบุรี และใส่วอคเกิ้ลหนังสีน้ำตาล
สัญลักษณ์ลูกเสือ
กางเกง กระโปรงนักเรียนสีเทาลายสก๊อต
ถุ ง เท้ า ถุงเท้าสีขาว ไม่มลี วดลาย ความยาวมาตรฐานพับครึง่
รองเท้ า รองเท้าสีดำแบบรองเท้านักเรียนหญิง

เครื ่ อ งแบบกิ จ กรรม (วั น พฤหั ส บดี )

1. เสือ้ กิจกรรมสีขาว (ตามแบบของโรงเรียน)
ปักตราสัญลักษณ์ ntensive English Program
(IEP) สีแดงเลือดหมูบนหน้าอกซ้าย
2. กางเกงวอร์มสีแดงเลือดหมูแถบขาว
(ตามแบบของโรงเรียน)
3. ถุงเท้าสีขาว ไม่มลี วดลาย
4. นักเรียนชาย
รองเท้าผ้าใบสีดำผู้เชือกไม่มีลวดลาย แบบนักเรียนชาย
5. นักเรียนหญิง รองเท้าผ้าในสีขาวไม่มลี วดลาย
แบบนักเรียนหญิง
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ระเบียบการแต่งกายระดับมัธยมศึกษา
เครื ่ อ งแบบชุ ด อนุ ร ั ก ษ์ ไ ทยนั ก เรี ย นชาย (วั น จั น ทร์ )
1. เสือ้ สีมว่ งคอเชิต้ ลายอนุรกั ษ์ไทย (ตามแบบของโรงเรียน)
2. กางเกงวอร์มสีดำขลิบขาว (ตามแบบของโรงเรียน)
3. รองเท้าผ้าใบสีดำผูเ้ ชือกไม่มลี วดลาย แบบนักเรียนชาย
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มลี วดลาย

เครื ่ อ งแบบชุ ด อนุ ร ั ก ษ์ ไ ทยนั ก เรี ย นหญิ ง (วั น จั น ทร์ )
1. เสือ้ สีมว่ งคอเชิต้ ลายอนุรกั ษ์ไทย (ตามแบบของโรงเรียน)
2. กางเกงวอร์มสีดำขลิบขาว (ตามแบบของโรงเรียน)
3. รองเท้าผ้าใบสีขาวผูเ้ ชือกไม่มลี วดลายแบบ
นักเรียนหญิง
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มลี วดลาย

เครื ่ อ งแบบนั ก เรี ย นชาย (วั น อั ง คาร, วั น ศุ ก ร์ )
1. เสือ้ เชิต้ สีขาว มีกระเป๋าเสือ้ ทางด้านบนซ้าย ปักตราโรงเรียน
ปักชือ่ -นามสกุลด้านขวาด้วยไหมสีนำ้ เงิน
2. กางเกงสีนำ้ เงินแบบกางเกงนักเรียน
3. เข็มขัดหนังสีดำพร้อมใสหัวเข็มขัดมีตราโรงเรียน
4. รองเท้าผ้าใบสีดำผูเ้ ชือกไม่มลี วดลายแบบนักเรียนชาย
5. ถุงเท้าสีขาวไม่มลี วดลาย ความยาวมาตรฐานไม่พบั
เครื ่ อ งแบบนั ก เรี ย นหญิ ง (วั น อั ง คาร, วั น ศุ ก ร์ )
1. เสือ้ สีขาวแขนยาว มีกระเป๋าเสือ้ ทางด้านบนซ้าย
ปักตราโรงเรียน ปักชือ่ -นามสกุลด้านขวาด้วยไหมสีนำ้ เงิน
ใส่โบว์สกี รมท่าทีค่ อเสือ้ (ตามแบบของโรงเรียน)
2. กระโปรงสีกรมท่า (ตามแบบของโรงเรียน)
3. รองเท้าสีดำแบบรองเท้านักเรียนหญิง
4. ถุงเท้าสีขาวไม่มลี วดลาย ความยาวมาตรฐานพับครึง่
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ชุ ด ลู ก เสื อ สามั ญ (มั ธ ยมศึ ก ษา)
1. เสือ้ น๊อต (ด้านใน) สีขาว
2. สวมเสือ้ กลาสีสกี ากีแถบดำ
3. กางเกงสีขาว (นักเรียนชาย) /
กระโปรงสีขาว (นักเรียนหญิง)
4. เข็มขัดลูกเสือ/เนตรนารี สายสีกากี
5. ผ้าพันคอสีนำ้ ตาลแดง ผูกโบว์สกี ากี
6. หมวกลูกเสือ-เนตรนารี แถบสีนำ้ ตาลแดง
7. ถุงเท้าขาว/รองเท้าผ้าใบสีขาว
(นักเรียนหญิง)/รองเท้าผ้าใบสีดำ (นักเรียนชาย)
8. อุปกรณ์ทใ่ี ช้ตดิ เพิม่ เติม
- เครื่องหมายตราลูกเสือโลก
ทีก่ ระเป๋าด้านซ้าย
- ไม้พลอง
- เครือ่ งหมายตราประจำจังหวัด
ติดบนปกเสื้อกลาสี
- ไม้งา่ ม

เครื ่ อ งแบบกิ จ กรรม (วั น พฤหั ส บดี )
1. เสือ้ กิจกรรมสีแดง (ตามแบบ
ของโรงเรียน)
2. กางเกงวอร์มสีกดำท่าแถบขาว
(ตามแบบของโรงเรียน)
3. ถุงเท้าสีขาว ไม่มลี วดลาย
4. นักเรียนชาย รองเท้าผ้าใบสีดำผูเ้ ชือก
ไม่มีลวดลายแบบนักเรียนชาย
5. นักเรียนหญิง
รองเท้าผ้าในสีขาวไม่มีลวดลายแบบนักเรียนหญิง
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เครื ่ อ งแบบพลศึ ก ษา
(วั น ที ่ ม ี ช ั ่ ว โมงเรี ย นพลศึ ก ษา)
1. เสือ้ พละสีฟา้ แขนสีกรมท่า
ขลิบสีเหลืองที่คอและแขน
หน้าอกมีตราโรงเรียนและชื่อโรงเรียน
(ตามแบบของโรงเรียน) ปักปักชือ่ นามสกุลด้านขวาด้วยไหมสีขาว
2. กางเกงวอร์มสีดำท่าแถบขาว
(ตามแบบของโรงเรียน)
3. ถุงเท้าสีขาว ไม่มลี วดลาย
4. นักเรียนชาย รองเท้าผ้าใบสีดำผูเ้ ชือก
ไม่มีลวดลายแบบนักเรียนชาย
5. นักเรียนหญิง รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มี
ีลวดลายแบบนักเรียนหญิง

ทรงผม
1. นักเรียนชาย ทรงผมนักเรียน
2. นักเรียนหญิง ผมสัน้ ระดับใบหู ถ้าไว้ผมยาวต้องถักเปียธรรมดา 2 เปีย
ผมด้านหน้าต้องเก็บหรือติดกิบ๊ ดำให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยลงมา
ผูกโบว์สนี ำ้ เงิน/กรมท่าเป็นสีพน้ื ไม่มลี วดลายเท่านัน้
(ไม่รวบผมหรือปล่อยผม)
กระเป๋านักเรียน
ใช้ตามแบบทีโ่ รงเรียนกำหนด ห้ามใช้กระเป๋าอืน่ ๆ
ไม่วา่ แบบสะพายหรือย่าม ของสถาบันอืน่ ใดโดยเด็ดขาด
ห้ามติดสติก๊ เกอร์ รูปภาพ หรือ เขียนลวดลายใด ๆ
ลงบนกระเป๋า
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ระเบี ย บและการลงโทษนั ก เรี ย น
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กฎกระทรวง
กำหนดความประพฤติ ข องนั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
………………………………………………….
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง เด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล
ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา
๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทำได้โดย อาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รบั อนุญาตในช่วงเวลาเรียน
(๒) เล่นการพนัน จัดให้มกี ารเล่นการพนัน หรือมัว่ สุมในวงการพนัน
(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
(๔) ซือ้ จำหน่าย แลกเปลีย่ น เสพสุรา หรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ สิง่ มึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด
(๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพือ่ เอาทรัพย์บคุ คลอืน่
(๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผูอ้ น่ื เตรียมการหรือกระทำการใดๆ
อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชูส้ าวซึง่ ไม่เหมาะสมในทีส่ าธารณะ
(๘) เกีย่ วข้องกับการค้าประเวณี
(๙) ออกนอกสถานทีพ่ กั เวลากลางคืน เพือ่ เทีย่ วเตร่หรือรวมกลุม่ อันเป็น
การสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผูอ้ น่ื
ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษากำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษาได้เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้ง กับกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ว่ า ด้ ว ยการลงโทษนั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
....................................................................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ
อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือตำแหน่งทีเ่ รียก ชือ่ อย่างอืน่ ของโรงเรียน
หรือสถานศึกษานัน้
“กระทำความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาทีก่ ระทำความผิด
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
ข้อ ๕ โทษทีจ่ ะลงโทษแก่นกั เรียนหรือนักศึกษาทีก่ ระทำความผิด มี 4 สถานดังนี้
๕.๑ ว่ากล่าวตักเตือน
๕.๒ ทำทัณฑ์บน
๕.๓ ตัดคะแนนความประพฤติ
๕.๔ กิจกรรมเพือ่ ให้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียน และนักศึกษาด้วยวิธรี นุ แรง หรือแบบกลัน่ แกล้ง หรือลงโทษด้วย
ฃวามโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คำนึงถึงอายุของนักเรียน หรือนักศึกษา และความร้ายแรง
ของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย
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การลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษาให้เป็นไป เพือ่ เจตนาทีจ่ ะแก้นสิ ยั และความประพฤติ
ไม่ดขี องนักเรียนหรือนักศึกษาให้รสู้ ำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนใน ทางทีด่ ตี อ่ ไป
ให้ผบู้ ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา
หรือผูท้ ผ่ี บู้ ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย เป็นผูม้ อี ำนาจในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนกั เรียน หรือนักศึกษากระทำความผิด ไม่รา้ ยแรง
ข้อ ๘ การทำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนกั เรียนหรือนักศึกษาทีป่ ระพฤติตนไม่เหมาะสม
กับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินกั เรียน และนักศึกษา
หรือได้รบั โทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยงั ไม่เข็ดหลาบ
การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผูป้ กครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ดว้ ย
ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตั วิ า่ ด้วยการ ตัดคะแนน
ความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกข้อมูล
ไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๐ ทำกิจกรรมเพือ่ ให้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ใช้ในกรณีทน่ี กั เรียน และนักศึกษา
กระทำความผิดทีส่ มควร ต้องปรับเปลีย่ นพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทาง
ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มอี ำนาจ
ตีความและวินจิ ฉัย ปัญหาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศยั โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

39

ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนและการพิจารณาพฤติกรรมของนักเรียน
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้การดำเนินชีวติ การปฏิบตั ติ นของนักเรียนมีความเรียบร้อย
มีระเบียบวินยั มีคณ
ุ ธรรม มีสมั มาคารวะ รูจ้ กั การให้ – การแบ่งปัน รูก้ าลเทศะ
มีความสามัคคี รักหมูค่ ณะ รักสถาบัน รักกันดุจพีน่ อ้ ง รวมทัง้ เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ
คุณภาพของนักเรียน
ให้เป็นบุคคลทีด่ ดี ำเนินชีวติ ได้อย่างเป็นสุขและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
และเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพของประเทศชาติ
ข้ อ ปฏิ บ ั ต ิ ส ำหรั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นในเครื อ อั ก ษรกรุ ๊ ป
1. ต้องมีผปู้ กครอง ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ให้เชือ่ ฟังและปฏิบตั ติ ามคำตักเตือนของคุณครูทกุ ท่าน
3. นักเรียนต้องมีสมั มาคารวะต่อบุคคลและแสดงความเคารพ เมือ่ พบคุณครูทกุ ท่าน
ในและนอกโรงเรียน กล่าวคำ “สวัสดี” “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” ในโอกาสอันควร
4. มีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทัว่ ไป ไม่กล่าวคำหยาบ หรือส่อเสียด
5. แต่งเครือ่ งแบบนักเรียนให้เรียบร้อยทุกครัง้ ทีม่ าติดต่อกับโรงเรียน
6. ไม่ตกแต่งเครือ่ งประดับใดๆ ไม่นำของมีคา่ และสิง่ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับการเรียน
มาโรงเรียน ยกเว้นนาฬิกาข้อมือทีไ่ ม่ใช่เครือ่ งประดับ นักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาด้านสายตา
ให้สวมแว่นตา แบบและสีทส่ี ภุ าพเท่านัน้ กรณีใส่คอนแทคเลนส์สายตาให้ใช้แบบไม่มสี ี
ไม่อนุญาตให้ใส่คอนแทคเลนส์สี สร้อยคอสำหรับแขวนพระให้ใช้สร้อยสแตนเลส
หรือเชือกสีดำขนาดไม่เกิน 2 มิลลิเมตร พระทีแ่ ขวนต้องมีขนาดไม่เกิน 1.5 นิว้
7. ไม่อนุญาตให้นกั เรียนนำอุปกรณ์สอ่ื สารทุกชนิด เกมส์ ของมีคา่ ของมีคม
และอาวุธทุกชนิดมาโรงเรียน หากพบเห็นทางโรงเรียนจะริบไว้ และให้ผปู้ กครองมาติดต่อ
ขอรับคืนเมือ่ สิน้ ภาคเรียน
8. ในกรณีทน่ี กั เรียนนำของมีคา่ มาโรงเรียนแล้วเกิดการสูญหาย หรือเสียหาย
ทางโรงเรียนจะไม่รบั ผิดชอบไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
9. มาโรงเรียนให้ทนั เข้าแถวเคารพธงชาติ เมือ่ มาในโรงเรียนแล้ว
จะออกนอกบริเวณโรงเรียน ต้องมีผปู้ กครองมารับและต้องได้รบั อนุญาตก่อนทุกครัง้
10. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเดินทางมาโรงเรียน และกลับบ้าน
ไม่เถลไถลไปตามสถานทีต่ า่ งๆ ทีไ่ ม่เหมาะสมกับสภาพของความเป็นนักเรียน
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11. กรณีทผ่ี ปู้ กครองมารับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ก่อนเวลาเลิกเรียน
ผูป้ กครองต้องกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกบริเวณ ทีห่ อ้ งธุรการ
และต้องได้รบั อนุญาตจากครูประจำชัน้ และผูบ้ ริหารก่อน แล้วนำแบบฟอร์มการขออนุญาต
ยืน่ ให้กบั เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยก่อนนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
12. มีความสามัคคีในหมูค่ ณะ รุน่ น้องนับถือรุน่ พี่ และรุน่ พีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ น
เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่รนุ่ น้อง
13. ช่วยกันประหยัดน้ำ ไฟฟ้า วัสดุสน้ิ เปลือ้ ง และรักษาทรัพย์สมบัตขิ องโรงเรียน
ให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ี
14. ไม่นำอาหาร เครือ่ งดืม่ ขนม ออกไปรับประทานนอกเขตโรงอาหารเว้นแต่
โรงเรียนอนุญาตเป็นบางกรณี
15. ขณะทีน่ กั เรียนอยูภ่ ายในบริเวณโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ซอ้ื อาหาร หรือสัง่ อาหาร
จากภายนอกโรงเรียนมารับประทานโดยเด็ดขาด
16. ไม่นำสินค้าหรือบริการทุกประเภทมาขายในโรงเรียน
17. ไม่เข้าไปในเขตหวงห้ามของทางโรงเรียน
18. ไม่จดั กิจกรรมนำเทีย่ วหรือชักชวนเพือ่ นนักเรียนหรือผูอ้ น่ื โดยใช้ชอ่ื โรงเรียนแอบอ้าง
19. ไม่เล่นการพนันหรือสิง่ อืน่ ใดทีต่ อ้ งใช้ทรัพย์สนิ
20. ไม่ประพฤติสง่ิ ใดให้เสือ่ มเสียแก่โรงเรียน
21. ไม่ขดี เขียนข้อความใดๆ บนโต๊ะ เก้าอี้ และฝาผนังห้องเรียน อาคารเรียน ห้องสุขา
22. ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับสิง่ เสพติดหรือของมึนเมาทุกชนิด
23. ไม่เข้าไปในสถานทีท่ จ่ี ำหน่ายสุรา สถานทีม่ กี ารเล่นการพนัน โรงรับจำนำ
สถานค้าประเวณี โรงแรม และสถานเริงรมย์ทกุ ประเภท
24. ปฏิบตั กิ จิ กรรมทีโ่ รงเรียนกำหนด
25. นักเรียนไม่เจาะหู เจาะลิน้ เจาะจมูกหรืออวัยวะส่วนอืน่ ๆ ของร่างกาย
รวมถึงการสักลวดลายบนร่างกาย
26. ไม่นำโทรศัพท์มอื ถือ เพจเจอร์มาโรงเรียน
27. ไม่นำบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากโรงเรียน
28. ไม่อนุญาตให้ผปู้ กครอง ญาติ หรือเพือ่ นต่างโรงเรียนขึน้ บนอาคารเรียน
29. ไม่นำหนังสือ เอกสาร และแผ่นประกาศมาแจก หรือนำมาติดในโรงเรียน
เว้นแต่ทค่ี รูให้ใช้เป็นความรูท้ ค่ี วรเผยแพร่ได้
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30. ไม่ประพฤติการใดๆ ทีน่ ำความเสือ่ มเสียมาสูโ่ รงเรียน
31. นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน
และห้องน้ำ
32. นักเรียนต้องรักษาตามเป็นระเบียบ ในการเดินแถวเข้าห้องเรียน ซือ้ อาหาร
และขึน้ รถโรงเรียน
33. นักเรียนต้องตรงต่อเวลาเรียน ในการเข้าเรียนแต่ละคาบ
34. นักเรียนต้องตัง้ ใจฟัง คิด จด บันทึก ซักถามถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัย
35. นักเรียนต้องไม่ทำความรบกวนเพือ่ นในห้อง และเพือ่ นห้องข้างเคียง
36. นักเรียนต้องไม่นำอาหารหรือขนมขบเคีย้ ว เข้ามารับประทานในห้องเรียน
37. นักเรียนต้องไม่วง่ิ เล่นบนอาคารเรียน หรือในห้องเรียน
35. นักเรียนต้องไม่บว้ นน้ำลาย ทิง้ เศษกระดาษ หรือของสกปรกลงบนพืน้ หรือกันสาด
และไม่สวมรองเท้าขึน้ บนอาคาร
36. การนัง่ ในสถานทีต่ า่ งๆ ต้องสุภาพเรียบร้อย และรักษาความสะอาด
37. นักเรียนต้องไม่สกั หรือเจาะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ยกเว้นเฉพาะนักเรียนหญิง
อนุญาตให้เจาะหู ใส่กา้ นต่างหูบริเวณติง่ หูดา้ นล่างข้างละ 1 รูเท่านัน้
38. นักเรียนทีก่ ลับบ้านเอง หลังเลิกเรียนไม่อนุญาตให้ไปเทีย่ วเตร่ในสถานทีต่ า่ งๆ
กรณีมกี จิ ธุระอืน่ ใด จะต้องให้ผปู้ กครองเป็นผูพ้ าไป
39. กรณีทะเลาะวิวาทในโรงเรียน ถ้าเหตุการณ์ไม่รนุ แรงจะเรียกทัง้ 2
ฝ่ายมาสอบถาม หาข้อยุตวิ า่ กล่าวตักเตือน และลงบันทึกตามความผิด
ถ้าเหตุการณ์รนุ แรงผูก้ อ่ เหตุจะถูกลงโทษ โดยการทำบันทึกใบภาคทัณฑ์
และเชิญผูป้ กครองมารับทราบ ถ้ายังปฏิบตั ติ นก่อเหตุ อีกจะถูกสัง่ พักการเรียนเป็นเวลา 3 – 5
วัน (ถ้ายังกระทำครัง้ ที่ 3 จะลงโทษโดยการให้ออก)
40. กรณีทะเลาะวิวาทระหว่างโรงเรียนหรือบุคคลภายนอก ต้องแจ้งให้ผปู้ กครอง
รับทราบ ถ้าเป็นระหว่างโรงเรียนจะประสานกับฝ่ายปกครอง และผูป้ กครองของโรงเรียน
ทีม่ ปี ญ
ั หา เพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหา ถ้าเป็นบุคคลภายนอกให้ผปู้ กครองดำเนินการตามกฎหมาย
(กรณีเป็นผูถ้ กู ระทำ) และนักเรียนต้องไม่ยงุ่ เกีย่ วกับบุคคลภายนอกอีก (ครัง้ ที่ 2 พักการเรียน,
ครัง้ ที่ 3 ให้ออก)
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41. กรณีปญ
ั หาชูส้ าว ถ้าพบจะเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนไว้กอ่ นและทำบันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน ถ้ามีครัง้ ที่ 2 จะเชิญผูป้ กฃรองมารับทราบและแก้ปญ
ั หาร่วมกัน
42. กรณีเกีย่ วข้องกับยาเสพติดทุกชนิดจะเชิญผูป้ กครองมาพบและหาทางแก้ไข
ร่วมกัน ถ้าเป็นยาเสพติดร้ายแรง ให้เวลาอีก 2 สัปดาห์ เพือ่ ไปบำบัดและจะตรวจสอบ
อีกหากไม่ไปแก้ไข จะให้พกั การเรียนเป็นเวลา 7 วัน หรือให้ออกในรายทีร่ บั ปากไว้
แต่ทำไม่ได้
43. การแต่งกาย ต้องเป็นไปตามระเบียบทีโ่ รงเรียนกำหนด
ถ้าตรวจสอบพบความบกพร่องต้องรีบแก้ไขให้เรียบร้อย
44. ไม่อนุญาตให้นกั เรียนนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนโดยเด็ดขาด
ถ้าพบจะยึดกุญแจและแจ้งให้ผปู้ กครองมารับคืน พร้อมกับบันทึกไว้เป็นหลักฐานต่อไป
45. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดา้ นพบจะถูกลงโทษรุนแรงตามระเบียบของ
โรงเรียน
46. ห้ามแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อครู เจ้าหน้าที่ และเพือ่ นนักเรียน ถ้าฝ่าฝืน
จะถูกลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน
47. ห้ามลักขโมยสิง่ ของภายในโรงเรียน
ถ้าตรวจพบจะเชิญผู้ปกครองมารับทราบ
และลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
การลาป่ ว ย ลากิ จ หรื อ ขาดเรี ย น
เมือ่ นักเรียนมีความจำเป็นต้องหยุดเรียน (ลาป่วย, ลากิจ) ผูป้ กครองต้องติดต่อ
หรือโทรศัพท์แจ้งกับทางโรงเรียนให้ทราบก่อนเวลา 08.00 น. ของวันนัน้ ๆ หากทราบวันหยุด
ล่วงหน้าให้แจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน การลาป่วยและลากิจนักเรียนจะต้องส่งใบลา
โดยผูป้ กครองจะต้องลงนามรับรองว่าป่วย หรือมีกจิ ธุระจริง ให้ยน่ื ใบลานีต้ อ่ ครูประจำชัน้
ในวันรุง่ ขึน้ ถ้าไม่สง่ ใบลาหรือใบลาไม่มผี ปู้ กครองลงนามถือว่าขาดเรียน
ถ้านักเรียนขาดเรียนบ่อยครัง้ โดยไม่มเี หตุผลอันควร ย่อมเป็นผลเสียแก่นกั เรียน
กรณีทน่ี กั เรียนมีเวลาเรียนไม่ถงึ ร้อยละ 80 จะไม่มสี ทิ ธิส์ อบ หรือทางโรงเรียนอาจพิจารณาให้ออก
หรือคัดชือ่ ออกก่อนสอบ
ถ้านักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเกิน 3 วัน ทางโรงเรียนจะติดต่อไปยังผูป้ กครองให้รบั ทราบ
และหากผูป้ กครองไม่ตดิ ต่อกับทางโรงเรียนภายใน 1 สัปดาห์ นักเรียนจะต้องถูกลงโทษโดย
การสัง่ พักการเรียน หรือหมดสิทธิส์ อบในภาคเรียนนัน้
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การมาโรงเรียน
1. นักเรียนทุกคนควรมาถึงโรงเรียน ก่อนเวลา 07.30 น.
2. กรณีทผ่ี ปู้ กครองมาส่งนักเรียนทีโ่ รงเรียน ไม่อนุญาตให้ผปู้ กครองขึน้ บนอาคารเรียน
3. โรงเรียนเคารพธงชาติเวลา 07.50 น. และเลิกเรียนเวลา 15.30 น.
(ในกรณีนกั เรียน เรียนพิเศษ เลิกเรียนเวลา 16.30 น.)
4. นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนให้ทนั ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ
หากมาสายให้รายงานตัว กับฝ่ายปกครองก่อน
5. นักเรียนทีม่ าสาย 3 ครัง้ ทางโรงเรียนจะเชิญผูป้ กครองมาพบ ผูป้ กครองควรแก้ไข
การมาสายของนักเรียนทันทีทไ่ี ด้รบั แจ้งจากครู
การออกนอกบริ เ วณโรงเรี ย น
1. ผูป้ กครองทีม่ ารับนักเรียนก่อนเลิกเรียน จะต้องติดต่อทีห่ อ้ งธุรการเท่านัน้
เพือ่ ประสานงานให้ครูประจำชัน้ นำนักเรียนมาส่ง ไม่อนุญาตให้ไปรับทีห่ อ้ งเรียนโดยเด็ดขาด
2. กรณีนกั เรียนกลับบ้านเอง และผูป้ กครองมีความประสงค์ทจ่ี ะให้นกั เรียน
กลับก่อนเวลาโรงเรียนเลิกโดยผูป้ กครองไม่ได้มารับเอง จะต้องทำจดหมายลงลายมือชือ่
เพือ่ ขอนุญาติ มิฉะนัน้ ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้กลับจนกว่าจะเลิกเรียน
3. ผูป้ กครองจะต้องมารับนักเรียนไม่เกินเวลา 17.30 น. เนือ่ งจากครูเวรปฏิบตั หิ น้าที่
ถึงเวลา 17.30 น. เท่านัน้
การมาโรงเรี ย นในวั น หยุ ด
1. ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นกั เรียนมาโรงเรียนในวันหยุด ยกเว้นกรณีทโ่ี รงเรียน
ให้มาทำกิจกรรม โดยจะมีจดหมายแจ้งให้ทางผูป้ กครองทราบล่วงหน้า
2. ถ้าทางโรงเรียนจะนำนักเรียนออกจากโรงเรียน หรือนอกสถานที่ จะต้องมีจดหมาย
ขออนุญาตผูป้ กครองทุกครัง้
การแต่ ง กายสำหรั บ ผู ้ ป กครอง
ผูป้ กครองทีม่ าติดต่อกับทางโรงเรียน รวมถึงผูป้ กครองทีม่ ารับ-ส่งนักเรียน
กรุณาแต่งกายให้สภุ าพเรียบร้อย งดเว้นการใส่เสือ้ ผ้ารัดรูป เสือ้ สายเดีย่ ว เสือ้ กล้าม ชุดนอน
กระโปรงทีส่ น้ั มาก และกางเกงขาสัน้ เนือ่ งจากการแต่งกายทีไ่ ม่สภุ าพเข้ามาในโรงเรียน
จะเป็นตัวอย่างทีไ่ ม่ดแี ก่นกั เรียน
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ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
เพือ่ ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ “ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน”
โรงเรียนในเครืออักษรกรุป๊ ได้กำหนดระเบียบการลงโทษเพือ่ ถือปฏิบตั ภิ ายในโรงเรียน ดังนี้
๑. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบโรงเรียนในเฃรืออักษรกรุป๊ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน”
๒. “การลงโทษ” หมายถึง การกำหนดวิธกี ารปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน
ในกรณีทน่ี กั เรียนปฏิบตั ติ นผิดระเบียบข้อบังคับสำหรับนักเรียน หรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสม ตามทีค่ ณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องมีความเห็น
๓. การลงโทษนักเรียน
ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาหรือครูทไ่ี ด้รบั มอบหมายจากผูอ้ ำนวยการ
สถานศึกษา โดยให้ดำเนินการเพือ่ จุดมุง่ หมายให้นกั เรียนสำนึกในความผิดทีไ่ ด้กระทำ
และพัฒนาตนเองให้ถกู ต้องเหมาะสม และต้องกระทำภายใต้บทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
๓.๑ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้สำหรับนักเรียนทีไ่ ด้กระทำความผิดทีไ่ ม่รา้ ยแรง
หรือความผิดขัน้ ต้น และเป็นการกระทำความผิดครัง้ แรก
หรืออยูใ่ นกรณีทเ่ี ห็นว่าเหมาะสมและจะได้ผลดี
๓.๒ การทำทัณฑ์บน ใช้สำหรับนักเรียนทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ ระเบียบขัน้ ปานกลางเป็นครัง้ แรก
หรือได้รบั การดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนตามข้อ ๓.๑ มากกว่า ๑ ครัง้
หรือกรณีความผิดอื่นที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรให้มีการทำทัณฑ์บน
๓.๓ การตัดคะแนนความประพฤติ ใช้สำหรับนักเรียนทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ ระเบียบขัน้ ร้ายแรง
หรือทำทัณฑ์บนมา ๑ ฃรัง้ หรือได้รบั โทษตามระเบียบการลงโทษ
โดยมีระดับคะแนนทีจ่ ะถูกตัดตามข้อกำหนดทีค่ ณะกรรมการกำหนดไว้
๓.๔ การให้ทำกิจกรรมเพือ่ ให้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ใช้สำหรับนักเรียน
ทีถ่ กู ตัดคะแนน ความประพฤติเกินกว่า ๖๐ คะแนน หรือกระทำผิดอย่างใดอย่างหนึง่
ตามความผิดขัน้ ร้ายแรง ตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาให้ทำกิจกรรม
เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม โดยได้รบั ความเห็นชอบจากหัวหน้าสถานศึกษา
ซึง่ ผูป้ กครองจะต้องเป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดในการทำกิจกรรมดังกล่าวของนักเรียน
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แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๑. ความผิดขัน้ ต้น
๒. ความผิดขัน้ กลาง
๓. ความผิดขัน้ ร้ายแรง
การลงโทษ
ข้อ ๑. ความผิดขั้นต้น (ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๕ คะแนน)
๑.๑ มาถึงโรงเรียนสายโดยไม่มสี าเหตุอนั ควร (ยกเว้นนักเรียนทีข่ น้ึ รถรับ-ส่งนักเรียน)
๑.๒ ก่อความรำคาญในห้องเรียน
๑.๓ คุยหรือส่งเสียงดังในห้องเรียน
๑.๔ ทำความสกปรก หรือไม่รกั ษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียน
๑.๕ กล่าววาจาหยาบคาบ
๑.๖ รับประทานอาหาร หรือเครือ่ งดืม่ ในห้องเรียน หรือบริเวณทีโ่ รงเรียนห้ามไว้
๑.๗ เคีย้ ว หรือทิง้ หมากฝรัง่
๑.๘ ไม่เข้าเรียนตามตารางเรียน
๑.๙ เล่นในทีท่ ท่ี างโรงเรียนห้ามไว้
๑.๑๐ ไม่ปกั อักษรย่อชือ่ โรงเรียน ชือ่ นามสกุล และชัน้ เรียน
๑.๑๑ ไม่แสดงความเคารพครู-อาจารย์
๑.๑๒ แต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่ตดิ กระดุมเสือ้ หรือปล่อยชายเสือ้ ออกนอกกางเกง
๑.๑๓ ใช้กระเป๋าหนังสือทีโ่ รงเรียนไม่อนุญาต
๑.๑๔ ใส่เครือ่ งประดับ
๑.๑๕ นำเครือ่ งมือสือ่ สารมาโรงเรียน
๑.๑๖ นำของเล่นมาโรงเรียน
๑.๑๗ หลีกเลีย่ งการเข้าแถว
๑.๑๘ ไม่ให้ความร่วมมือกับหมูค่ ณะ หรือส่วนรวมในการทำกิจกรรม
ข้อ ๒. ความผิดขั้นปานกลาง (ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๑๐ คะแนน)
๒.๑ ขาดโรงเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผลให้โรงเรียนทราบ ติดต่อกัน ๓ วัน
๒.๒ ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รบั อนุญาต
๒.๓ แต่งกายผิดระเบียบ

46

๒.๔ ปีนรัว้ เข้า-ออกโรงเรียน
๒.๕ เจตนาไม่นำหนังสือจากโรงเรียนไปให้ผปู้ กครองตามกำหนดหรือเจตนา
ทำลาย
๒.๖ ปลอมแปลงลายเซ็นในหนังสือของผูป้ กครองทีม่ มี าถึงโรงเรียน
๒.๗ หลบหนีโรงเรียน หรือหลีกเลีย่ งการเรียน
๒.๘ แสดงกิรยิ า วาจา หรือการกระทำอย่างหนึง่ อย่างใดทีไ่ ม่เป็นสุภาพชน
๒.๙ เทีย่ วเตร่เร่รอ่ นอยูใ่ นทีส่ าธารณะ หรือทำลายสาธารณสมบัติ
๒.๑๐ มัว่ สุม และ/หรือ ก่อฃวามเดือดร้อนรำคาญแก่ผอู้ น่ื
๒.๑๑ ดู ครอบครอง หรือซ่อนเร้นรูปภาพลามกอนาจารในรูปแบบสือ่ สิง่ พิมพ์
หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
๒.๑๒ เมือ่ พบหรือเดินผ่านฃรู-อาจารย์ ไม่แสดงความเคารพ
หรือแสดงอาการแข็งกระด้าง
๒.๑๓ ทะเลาะวิวาทยุยงส่งเสริมให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมูค่ ณะ
๒.๑๔ เข้าในสถานทีท่ ไ่ี ม่บงั ควร เช่น โรงบิลเลียด ร้านเกม สถานเริงรมย์ตา่ งๆ
๒.๑๕ ทำลายทรัพย์สมบัตขิ องโรงเรียน ขีด-เขียน ข้อความหรือภาพลงบนโต๊ะ
ฝาผนัง ตามทีต่ า่ งๆ ทัง้ นอกและในโรงเรียน
ข้อ ๓. ความผิดขั้นร้ายแรง (ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๓๐ คะแนน)
๓.๑ สูบบุหรี่ หรือยาเสพติดทุกชนิด
๓.๒ ดืม่ เครือ่ งดองของเมาทุกชนิด
๓.๓ เล่นการพนันซึง่ ต้องห้ามตามกฎหมายการพนัน
๓.๔ ยุยงหรือยัว่ ยุ
ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันของนักเรียนภายในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียน
๓.๕ พกอาวุธเข้ามาในโรงเรียน เช่น มีด อาวุธ
หรืออุปกรณ์อน่ื ใดทีเ่ จตนาใช้เป็นอาวุธหรือซ่อนเร้นไว้เพือ่ ประทุษร้าย
๓.๖ ลักขโมย
๓.๗ ก่อการวิวาทระหว่างโรงเรียนต่อโรงเรียน

ระเบียบการเรียนและการใช้อาคารเรียน
เพือ่ ให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลด้วยดี
และเพือ่ รักษาธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมทางการเรียนรู้ จึงกำหนดระเบียบปฏิบตั ิ สำหรับการเรียน
และการใช้อาคารเรียนดังนี้
1. เมือ่ อยูใ่ นเวลาเรียน ครูจะเข้าสอนหรือไม่กต็ าม
นักเรียนต้องนัง่ ประจำโต๊ะให้เรียบร้อย รักษาระเบียบวินยั ของห้องเรียนอย่างเคร่งครัด
2. ระหว่างเวลาเรียนหากมีความประสงค์จะออกนอกห้องเรียนต้องได้รบั อนุญาต
จากครูผสู้ อนเสียก่อน
3. ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนและห้องเรียน โดยไม่ทง้ิ เศษกระดาษ
หรือสิง่ อืน่ ใดลงบนพืน้ ห้องหรือบริเวณโรงเรียน
4. ห้ามนำอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทุกชนิด เข้ามารับประทานในห้องเรียน
5. เมือ่ ต้องย้ายห้องเรียน ต้องเข้าแถวหน้าห้องเรียนและเดินแถวให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่สง่ เสียงรบกวนผูอ้ น่ื
6. ห้ามเล่นฟุตบอล ตะกร้อ เทเบิล้ เทนนิส ฯลฯ บนอาคารเรียน
7. การทำลายทรัพย์สนิ ของโรงเรียนถือเป็นความผิดรุนแรง เช่น ขีดเขียนผนังตึก
โต๊ะเรียน งัดประตู หน้าต่างๆ และอืน่ ๆ จะต้องรับการลงโทษสถานหนักและชดใช้คา่ เสียหาย

ระเบี ย บการรั บ ประทานอาหารกลางวั น
เพือ่ ให้นกั เรียนรับประทานอาหารทีส่ ะอาดเป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพอนามัย
ของนักเรียน และในบรรยากาศทีด่ ี เหมาะสม สะอาด และมีมารยาททีด่ ใี นการ
รับประทานอาหาร จึงกำหนดระเบียบเพือ่ การปฏิบตั ดิ งั นี้
1. นักเรียนซือ้ อาหารและเครือ่ งดืม่ ให้กระทำได้เฉพาะเวลาทีโ่ รงเรียนกำหนด คือ
เช้าก่อนเข้าเรียน พักกลางวัน พักบ่าย และหลังเลิกเรียน
2. ห้ามซือ้ ของจากบุคคลภายนอกทีน่ ำมาขายในโรงรียนและหน้าโรงเรียน
ยกเว้นได้รบั อนุญาตจากทางโรงเรียนก่อน
3. ต้องรักษามารยาทในการรับประทานอาหาร โดยไม่เดินถืออาหารรับประทาน
4. เศษอาหารหรือภาชนะทีห่ อ่ หุม้ ต้องนำทิง้ ลงในถังขยะ จาน ชาม ช้อน
นำใส่ลงในอ่างทีท่ างโรงเรียนจัดให้
5. ห้ามนำอาหารหรือ เครือ่ งดืม่ ออกมาทานนอกโรงอาหารเด็ดขาด
6. ห้ามนำอาหารหรือ เครือ่ งดืม่ ขึน้ มาทานบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียน
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งานธุรการ - การเงิน
สิ ท ธิ พ ิ เ ศษในการยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มอื ่ น เพื ่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษา
1. กรณีมพี น่ี อ้ งร่วมบิดา - มารดาเดีย่ วกัน กำลังศึกษาอยู่ 3 คน
บุตรคนแรก มีสทิ ธิขอยกเว้น ค่าธรรมเนียมอืน่ เพือ่ พัฒนาการศึกษา
2. กรณีนกั เรียนเรียนดีได้เกรด 4 ทุกวิชา ครบ 3 ภาคเรียน ภาคเรียนต่อไป
มีสทิ ธิขอยกเว้น ค่าธรรมเนียมอืน่ เพือ่ พัฒนาการศึกษา (เฉพาะระดับประถม
และมัธยมศึกษา)
3. ระหว่างที่นักเรียนศึกษาอยู่ในโรงเรียนหากบิดาหรือมารดาเสียชีวิต
มีสทิ ธิขอยกเว้น ค่าธรรมเนียมอืน่ เพือ่ พัฒนาการศึกษาจนจบการศึกษาขัน้ สูงสุด
ของระดับทีก่ ำลังศึกษา (อนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)
4. กรณีทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในระดับจังหวัดขึ้นไป ประธานกรรมการ
บริหารโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปจะพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ

การทำบั ต รนั ก เรี ย น
1. โรงเรียนจัดทำบัตรนักเรียนให้กบั นักเรียนใหม่ประมาณเดือนมิถนุ ายน
และพฤศจิกายนของทุกปี
2. ใช้บตั รนักเรียนกรณีแจ้งชำระค่าเล่าเรียน, ติดต่อขอรับนักเรียน
และติดต่อ กับโรงพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุ
3. กรณีทำบัตรนักเรียนหากต้องยื่นคำร้องขอทำบัตรใหม่โดยเสียค่าใช้จ่าย
คนละ 100 บาท ได้ทแ่ี ผนกธุรการ

รถรับ - ส่งนักเรียน
1. แจ้งความจำนงขอนัง่ รถรับ - ส่ง ได้ทแ่ี ผนกธุรการ
2. กรณียกเลิกการนั่งรถให้แจ้งครูประจำรถและแผนกธุรการ
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การประกั น อุ บ ั ต ิ เ หตุ
ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคน

การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1. ผู้ปกครองต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าให้กับ
สถานพยาบาล โดยผู้ปกครองรวบรวมใบเสร็จทุกฉบับ, ใบรับรองแพทย์
และกรอกเอกสารเรียกร้อง ค่าสินไหม ติดต่อกับทางโรงเรียนเพือ่
ขอเบิกเงินคืนกับบริษัทประกันภัยในภายหลัง
2. กรณีผู้ปกครองมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความสะดวกจากสถานพยาบาล
กรุณาติดต่องานธุรการ

การชำระค่ า เล่ า เรี ย น
โรงเรียนจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนปีละ 2 ครัง้ คือ
นั ก เรี ย นใหม่
ภาคเรียนที่ 1 ชำระเมือ่ มอบตัว ประมาณเดือนกุมภาพันธ์
ภาคเรียนที่ 2 ชำระก่อนเปิดเรียนภาคปลาย ประมาณต้นเดือนตุลาคม
นั ก เรี ย นเก่ า
ภาคเรียนที่ 1 ชำระก่อนเปิดภาคต้นประมาณต้นเดือนพฤษภาคม
ภาคเรียนที่ 2 ชำระก่อนเปิดเรียนภาคปลาย ประมาณต้นเดือนตุลาคม
กรณี ผ ่ อ นชำระเป็ น รายงวด
จะต้องผ่อนชำระให้เสร็จสิน้ ก่อนสอบปลายภาคเรียนนัน้ ๆ และผูป้ กครอง
กรุณาติดต่อกับงานการเงินด้วยตนเอง
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หลั ก เกณฑ์ ก ารขอรั บ ทุ น การศึ ก ษา
สำหรั บ นั ก เรี ย นที ่ มี ผ ลการเรี ย นดี
อาจารย์นคิ ม หมดราคี ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนในเครืออักษรกรุป๊
ได้เห็นความสำคัญของเยาวชนโดยเฉพาะลูกศิษย์ของโรงเรียนทีม่ คี วามประพฤติดี เรียนดี
โดยให้โอกาสได้ศกึ ษาต่อ ในระดับทีส่ งู ขึน้ ด้วยการมอบทุนการศึกษา ดังนี้
ประเภททุ น ก
ประเภททุ น ข
1. เป็นนักเรียนของโรงเรียนในเครืออักษรกรุป๊ และ
มีหนังสือมอบทุน
2. เป็นผูท้ ก่ี ำลังศึกษาอยูร่ ะดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
และศึกษาต่อชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษาที่
โรงเรียนมอบทุนให้
3. นักเรียนทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษา ต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนเฉลีย่ ไม่ตำ่ กว่า 3.00 ทุกภาคเรียน
4. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอืน่
แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจาก
ค่าเล่าเรียน เช่น ค่าหนังสือ, ค่ารถ, ค่าเรียนพิเศษ
เป็นต้น
5. นักเรียนทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษา จะต้องเป็นผูท้ ม่ี ี
ความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
ของโรงเรียน
6. นักเรียนทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษา จะต้องไม่เกีย่ วข้อง
กับสิง่ เสพติดใดๆ ทัง้ สิน้
7. ไม่เป็นผูท้ เ่ี ข้าสอบคัดเลือก และได้ยนื ยันสิทธิ์
เข้าศึกษาในสถาบันอืน่
8. เป็นผูท้ ไ่ี ด้สมัครเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนในเครือ
อักษรกรุป๊ ตามกำหนดทีโ่ รงเรียนแจ้ง
และได้รหัสประจำตัวนักเรียนแล้ว
9. นักเรียนต้องเขียนใบคำร้องขอรับทุนการศึกษา
ทุกวันที่ 5 พฤษภาคม และวันที่ 5 พฤศจิกายน
ของทุกปีพร้อมรายงานผลการเรียน
10. โรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์ นการตัดสิทธิผ์ รู้ บั ทุน
การศึกษา กรณีทน่ี กั เรียนสมัครเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาอืน่

1. เป็นนักเรียนของโรงเรียนในเครืออักษรกรุป๊ และ
มีหนังสือมอบทุน
2. เป็นผูท้ ก่ี ำลังศึกษาอยูร่ ะดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
และศึกษาต่อชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษาที่
โรงเรียนมอบทุนให้
3. นักเรียนทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษา ต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนเฉลีย่ ไม่ตำ่ กว่า 2.75 ทุกภาคเรียน
4. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจาก ค่าเล่าเรียน เช่น
ค่าหนังสือ, ค่ารถ, ค่าเรียนพิเศษ เป็นต้น
5. นักเรียนทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษา จะต้องเป็นผูท้ ม่ี ี
ความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
ของโรงเรียน
6. นักเรียนทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษา จะต้องไม่เกีย่ วข้อง
กับสิง่ เสพติดใดๆ ทัง้ สิน้
7. ไม่เป็นผูท้ เ่ี ข้าสอบคัดเลือก และได้ยนื ยันสิทธิ์
เข้าศึกษาในสถาบันอืน่
8. เป็นผูท้ ไ่ี ด้สมัครเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนในเครือ
อักษรกรุป๊ ตามกำหนดทีโ่ รงเรียนแจ้ง
และได้รหัสประจำตัวนักเรียนแล้ว
9. นักเรียนต้องเขียนใบคำร้องขอรับทุนการศึกษา
ทุกวันที่ 5 พฤษภาคม และวันที่ 5 พฤศจิกายน
ของทุกปีพร้อมรายงานผลการเรียน
10. โรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์ นการตัดสิทธิผ์ รู้ บั ทุน
การศึกษา กรณีทน่ี กั เรียนสมัครเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาอืน่
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โรงเรี ย นอั ก ษรศึ ก ษา
ถ.พัทยา-นาเกลือ

โรงเรี ย นอั ก ษรพั ท ยา
ถ.พัทยาใต้ ซ.กอไผ่

โรงเรี ย นอั ก ษรเทพประสิ ท ธิ ์
ถ.เทพประสิ ท ธิ ์
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โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป (แผนกสามัญ)
โรงเรียนอักษรศึกษา
เรี ย นเด่ น เน้ น คุ ณ ธรรม กิ จ กรรมเลิ ศ ล้ ำ นำไปพั ฒ นา

119/134 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3842-8938, 083-6874019
เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีท่ี 3

โรงเรียนอักษรพัทยา
สร้ า งเสริ ม ปั ญ ญา พั ฒ นาคุ ณ ภาพ ซาบซึ ้ ง คุ ณ ธรรม

608/1 ม.10 ซ.กอไผ่ ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3837-4531-2, 084-1063019
เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีท่ี 3

โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
กิ จ กรรมเลิ ศ ล้ ำ เป็ น ผู ้ น ำเทคโนโลยี
189/17-18 ม.11 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-2118, 084-2063019
เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีท่ี 3

