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 โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา เดิมมีช้่�อุวั่า 

“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย” ติั�งอุย้ ่ทีั�ถนนพญาไทั ติิดกับ

จำุฬาลังกรณ์์มหาวัิทัยาลััย โรงเรียนนี�เดิมสัังกัด

อุย้ ่กับจุำฬาลังกรณ์์มหาวิัทัยาลััย แลัะเติรียม

นกัเรยีนแผู้นกต่ิางๆ ไวั�สัำาหรบัเข้�าศึึกษาในคณ์ะ

ติ่าง ๆ ข้อุงจำุฬาลังกรณ์์มหาวัิทัยาลััยโดยเฉพาะ 

สัภามหาวัิทัยาลััยได�ลังมติิให�จำัดตัิ�งโรงเรียน

เติรยีมอุุดมศึึกษาขึ้�นเม่�อุวัันทีั� ๓ มกราคม ๒๔๘๐ 

โรงเรียนเป่ดเม่�อุวัันทีั� ๑๖ พฤษภาคม ๒๔๘๑ 

แลัะนักเรียนเริ�มเรียนวัันแรกเม่�อุวัันทีั� ๑๙ 

พฤษภาคม พ.ศึ. ๒๔๘๑ ฯพณ์ฯ ศึ. ม.ลั. ป่�น  

มาลัากุลั เป็นผู้้�อุำานวัยการคนแรกข้อุงโรงเรียน

 พ.ศึ. ๒๔๙๐ โรงเรยีนเติรยีมอุุดมศึึกษา

ได�โอุนไปสัังกดักรมวัสิัามญัศึกึษา แลัะมรีะเบยีบ

กำาหนดให�นักเรียนทัี�เรียนจำบการศึึกษาจำาก

โรงเรียนนี� สัอุบคัดเ ล่ัอุกเข้ � าจำุฬาลังกรณ์ ์

มหาวิัทัยาลััยเช้่นเดียวักับนักเรียนชั้�นเติรียม

อุุดมศึึกษาข้อุงโรงเรียนทัั�วัไป ทัั�งยังได�ติัดคำาวั่า 

“แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” อุอุก คงเหลัอุ่

คำาว่ัา “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” เทั่านั�น

 โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา จำึงเป็นช่้�อุ

เฉพาะทีั�มคีวัามหมายเช่้นเดมิ เพราะนกัเรยีนทีั�เข้�า

มาเรยีนในโรงเรยีนนี� ส่ัวันมากติ�อุงการไปเรยีนต่ิอุ

ข้ั�นอุดุมศึกึษา

 พ.ศึ. ๒๕๐๓ ได�มีการเปลัี�ยนแปลัง

แผู้นการศึึกษาแห่งช้าติิใหม่เรียกช้ั�นเติรียม

อุุดมศึึกษาป ีทีั�  ๑ แลัะปีทัี�  ๒ เดิมวั ่าช้ั�น

มัธียมศึึกษาติอุนปลัายสัายสัามัญ แบ่งเป็นช้ั�น

มธัียมศึึกษาปีทีั� ๔ แลัะ ๕ แผู้นกศึิลัปะ   แผู้นก

วัิทัยาศึาสัติร์ แลัะแผู้นกทัั�วัไป มีหลัักสั้ติร 

สัอุงปีเทั่าเดิม

 อุนึ� ง  โรง เรียนเติรียมอุุดมศึึกษา

สัามพราน ได�ตัิ�งข้ึ�นในปี พ.ศึ. ๒๕๐๑ โดยย�าย

มาจำากโรงเรยีนเติรยีมอุดุมศึกึษาบางป ้ซึ�งติั�งข้ึ�น

ในปี พ.ศึ. ๒๕๐๐ ครั�นติ่อุมาในปีการศึึกษา 

๒๕๐๗ โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาสัามพราน 

ก็ได �ย �ายเข้�ามารวัมอุย้ ่ กับโรงเรียนเติรียม-

อุุดมศึึกษา ณ์ กรุงเทัพมหานคร 

 ภารกิจำหลัักข้อุงโรง เ รียนเติ รียม

อุุดมศึึ กษา ค่อุ ให � การศึึ กษาในระ ดับช้ั� น

มัธียมศึึกษาติอุนปลัาย โดยมุ่งให�นักเรียนมีวุัฒิ 

แลัะมีควัามสัามารถทีั�จำะเข้�าศึึกษาติ่อุในชั้�น

อุดุมศึกึษาหรอุ่อุาช้วีัศึกึษาติอุนปลัายสัายสัามญั

ช้ั�นสัง้ต่ิอุไป นอุกจำากนี�ยงัมุง่ปลัก้ฝังอุปุนสิัยั แลัะ

สัร�างเสัริมให�นักเรียนมีบุคลัิกภาพทัี�เหมาะสัมมี

พลัานามัยสัมบ้รณ์ ์แข้็ งแรงเพ่�อุให �สัมดัง

เอุกลักัษณ์์ข้อุงโรงเรยีน ทัี�ว่ัา “ควัามเป็นเลัศิึทัาง

วัิช้าการแลัะคุณ์ธีรรม”

 

ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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 นอุกจำากภารกจิำทีั�สัำาคัญดงักลัา่วัแลั�วั โรงเรียนเติรยีมอุุดมศึึกษา ยงัได�รับมอุบหมายจำาก

กรมเจำ�าสัังกัดให�ปฏิิบัติิภารกิจำอุ่�น ๆ  ทีั�สัำาคัญ แลัะควัรกล่ัาวัถึง เช่้น ในปี พ.ศึ. ๒๔๙๙ ได�รับมอุบ

หมายให�ช้่วัยเหล่ัอุด�านแนะแนวัการศึึกษาแก่โรงเรียนรัฐบาลัแลัะโรงเรียนราษฎร์ทีั�มีชั้�น

มัธียมศึึกษาติอุนปลัายสัายสัามัญทัั�งในสั่วันกลัางแลัะสั่วันภ้มิภาค ซึ�งโรงเรียนได�จัำดให�หัวัหน�า

หมวัดวิัช้าต่ิาง ๆ  ไปให�คำาแนะนำาแก่โรงเรียนเหล่ัานั�นติามทีั�ได�รับมอุบหมายจำนบรรลุัควัามสัำาเร็จำ

ติามเป้าประสังคข์้อุงกรม ทัั�งยงัได�ส่ังคร้ไปช่้วัยสัอุนเพิ�มเติิมในวัันหยดุราช้การให�แก่นักเรียนติาม

โรงเรียนทีั�ได�ข้อุร�อุงมาเป็นพิเศึษด�วัย 

 พ.ศึ. ๒๕๐๓ ได�มีการเปลีั�ยนแปลังหลัักส้ัติรระดับมัธียมศึึกษาติอุนปลัายสัายสัามัญ

กระทัรวังศึึกษาธีิการจำึงได�มีคำาสัั�งมอุบหมายให�โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาช้่วัยเหล่ัอุทัางด�าน

วิัช้าการแก่ภาคการศึึกษาทัั�ง ๑๒ ภาค โรงเรียนจึำงได�จัำดส่ังผู้้�ช่้วัยผู้้�อุำานวัยการ แลัะหัวัหน�าหมวัด

วิัช้าไปแนะนำาการสัอุนให�กับคร้ติามศ้ึนย์พัฒนาการศึึกษาทัุกภาคทัั�วัประเทัศึ ทัั�งนี�เพ่�อุให�การ

เรียนการสัอุนข้อุงโรงเรียนต่ิาง ๆ อุย้่ในระดับเดียวักับโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาแลัะยังได�รับ

หน�าทีั�อุบรมคร้ข้อุงกรมสัามัญศึึกษาทีั�จำะไปสัอุนในโรงเรียนส่ัวันภ้มิภาคโดยจัำดอุบรม ณ์ โรงเรียน

เติรียมอุุดมศึึกษาจำนมีประสับการณ์์พร�อุมทัี�จำะไปสัอุนติามแบบข้อุงโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา

 นอุกจำากนี�โรงเรียนยังได�ให�ควัามช่้วัยเหล่ัอุทัางวิัช้าการแก่พยาบาลัข้อุงกอุงพยาบาลั

กระทัรวังสัาธีารณ์สุัข้ โดยโรงเรียนจัำดอุาจำารยไ์ปช่้วัยสัอุนพยาบาลัทีั�จำบชั้�น ม.ศึ.๓ หร่อุ ม.๖ เดิม

 ซึ�งอุาจำดำารงติำาแหน่งหัวัหน�าพยาบาลัหร่อุพยาบาลัทีั�รับราช้การมานานในโรงพยาบาลัข้อุง

รัฐบาลัแลัะเอุกช้นทัั�งในส่ัวันกลัางแลัะส่ัวันภ้มิภาคซึ�งทัางกอุงพยาบาลักระทัรวังสัาธีารณ์สุัข้ได�

คัดเล่ัอุกส่ังมาเรียนเพ่�อุสัมัครสัอุบเทีัยบชั้�น ม.ศึ.๕ (มัธียมศึึกษาติอุนปลัาย สัายสัามัญ) นอุกจำาก

นั�น โรงเรียนได�จัำดหลัักส้ัติรระยะสัั�นแบบเร่งรัดเป็นการช้่วัยเหล่ัอุให�พยาบาลัทีั�สัามารถสัอุบได�

ชั้�น ม.ศึ.๕ แลั�วั ได�เล่ั�อุนวิัทัยฐานะปรบัวุัฒิหร่อุเรียนปริญญาต่ิอุด�านสัาธีารณ์สุัข้ศึาสัติร ์ฯลัฯ เพ่�อุ

เป็นคร้พยาบาลัต่ิอุไปได�

 นอุกจำากจำะให�ควัามช่้วัยเหล่ัอุทัางด�านวิัช้าการแก่โรงเรียนต่ิาง ๆ ทัั�งโรงเรียนรัฐบาลั 

แลัะโรงเรียนราษฎร์ ส่ัวันกลัางแลัะสั่วันภ้มิภาคดังกล่ัาวัแลั�วั โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษายังได�

ดำาเนินการช้่วัยเหลั่อุในการก่อุติั�งโรงเรียนมัธียมศึึกษาสัายสัามัญ ๕ โรงเรียน ค่อุ 

 ๑. โรงเรียนบดินทัรเดช้า (สิังห์ สิังหเสันี) ตัิ�งอุย้ใ่นทั�อุงทีั�เข้ติวัังทัอุงหลัาง ซอุยรามคำาแหง

แข้วังพลัับพลัา กรุงเทัพมหานคร กระทัรวังศึึกษาธีิการได�ประกาศึตัิ�งโรงเรียนเม่�อุวัันทีั� ๓๐ 

เมษายน พ.ศึ. ๒๕๑๔
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 ๒. โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาพัฒนาการ ตัิ�งอุย้่บนถนนพัฒนาการ เข้ติพระโข้นง 

กรงุเทัพมหานคร กระทัรวังศึกึษาธีกิารประกาศึติั�งโรงเรียน เม่�อุวันัทัี� ๒๑ กมุภาพันธ์ี พ.ศึ. ๒๕๒๑

 ๓. โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาน�อุมเกลั�า ติั�งอุย้่บนถนนรามคำาแหง แข้วังสัะพานสั้ง  

เข้ติสัะพานสัง้ กรงุเทัพมหานคร กระทัรวังศึกึษาธีกิารประกาศึตัิ�งโรงเรยีน เม่�อุวันัทัี� ๑๑ สิังหาคม 

พ.ศึ. ๒๕๒๖

 ๔. โรงเรียนบรมราช้ินีนาถราช้วัิทัยาลััย (เติรียมอุุดมศึึกษา) ตัิ�งอุย้่ทีั�อุำาเภอุปากทั่อุ 

จำังหวััดราช้บุรี กระทัรวังศึึกษาธีิการประกาศึจัำดติั�งโรงเรียน เม่�อุวัันทัี� ๔ มิถุนายน พ.ศึ. ๒๕๓๕

นอุกจำากนี�โรงเรยีนเติรยีมอุุดมศึึกษายงัได�ช่้วัยด้แลัจัำดวัางระบบให�กบัโรงเรยีนเติรยีมอุุดมศึึกษา

ในสั่วันภ้มิภาค ค่อุ

 ๑. โรงเรยีนเติรยีมอุุดมศึกึษาภาคใติ� ติั�งอุย้ท่ัี�อุำาเภอุพระพรหม จัำงหวัดันครศึรธีีรรมราช้ 

ซึ�งกระทัรวังศึึกษาธีิการได�ประกาศึจำัดติั�งโรงเรียน เม่�อุวัันทัี� ๒๓ มีนาคม พ.ศึ. ๒๕๓๘

 ๒. โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาภาคติะวัันอุอุกเฉียงเหน่อุ ตัิ�งอุย้่ทัี�อุำาเภอุสัวั่างแดนดิน 

จัำงหวััดสักลันคร ซึ�งกระทัรวังศึึกษาธิีการได�ประกาศึจัำดตัิ�งโรงเรียน เม่�อุวัันทีั� ๑ มิถุนายน พ.ศึ. 

๒๕๔๒

 ๓. โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาภาคเหน่อุ ตัิ�งอุย้่ทีั�อุำาเภอุเม่อุง จัำงหวััดพิษณุ์โลัก  

ซึ�งกระทัรวังศึึกษาธิีการได�ประกาศึจัำดตัิ�งโรงเรียน เม่�อุวัันทีั� ๒ พฤษภาคม พ.ศึ. ๒๕๔๖

 พ.ศึ. ๒๕๔๑ กรมสัามัญศึึกษาได�มอุบหมายให�โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาเป็นศ้ึนย์พัฒนา

คุณ์ภาพการเรียนการสัอุนวัิช้าฟิ่สิักสั์ ซึ�งเรียกสัั�นๆ ว่ัา “ศ้ึนย์ฟ่ิสิักสั์” ซึ�งศ้ึนย์ฟ่ิสิักส์ัยังได�รับ 

มอุบหมายจำากม้ลันิธีิส่ังเสัริมโอุลิัมป่กวิัช้าการแลัะพัฒนามาติรฐานวิัทัยาศึาสัติร์ศึึกษา ในพระ

อุุปถัมภ์สัมเด็จำพระเจำ�าพี�นางเธีอุ เจำ�าฟ้ิากัลัยาณิ์วััฒนากรมหลัวังนราธิีวัาสัราช้นครินทัร์ (สัอุวัน

.) ให�เป็นศ้ึนย์โอุลิัมป่กวิัช้าการ (สัอุวัน.) สัาข้าฟ่ิสิักส์ัส่ัวันกลัาง

 โรงเรียนได�รับใบรับรอุง ระบบงานวั่าสัอุดคลั�อุงกับ ISO 9002 : 1994 ภายใติ�ข้อุบข้่าย

การจำัดการเรียนการสัอุนระดับมัธียมศึึกษาในวัันทัี� ๖ พฤศึจำิกายน ๒๕๔๓ เลัข้ทัี�ใบรับรอุง 

Q90017 ซึ�งอุอุกโดย สัถาบันวัิจำัยวัิทัยาศึาสัติร์แลัะเทัคโนโลัยีแห่งประเทัศึไทัย

 ปัจำจุำบันโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาจัำดการสัอุนนักเรียน ทัั�ง ๓ ระดับชั้�น (ม.๔, ม.๕, ม.๖) 

ติามหลัักส้ัติรแกนกลัางการศึึกษาขั้�นพ่�นฐานพุทัธีศัึกราช้ ๒๕๕๑ 
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 ติามพระราช้บัญญัติิการศึึกษาแห่งช้าติิ พ.ศึ. ๒๕๔๒ หมวัดทีั� ๖ มาติราทีั� ๔๗ ให�มีระบบ

การประกันคุณ์ภาพการศึึกษา เพ่�อุพัฒนาคุณ์ภาพแลัะมาติรฐานการศึึกษาทุักระดับ ทัั�งระบบการ

ประกันคุณ์ภาพภายในแลัะระบบการประกันคุณ์ภาพภายนอุก โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาได�มีการ

ประเมินการประกันคุณ์ภาพภายในทุักปี แลัะระหว่ัางวัันทีั� ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได�รับการ

ประเมินการประกนัคณุ์ภาพภายนอุกจำากสัำานักงานรบัรอุงมาติรฐานแลัะประเมนิคณุ์ภาพการศึึกษา

 (สัมศึ.) แลัะมีผู้ลัการประเมินอุย้่ในระดับดีมาก

 นับตัิ�งแติเ่ริ�มตัิ�งโรงเรียนมาจำนถึงปัจำจุำบัน โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษามผ้ีู้�อุำานวัยการ ๑๕ ท่ัาน

ปี ีการศึ ึกษา ๒๕๖๔ 5



คติธรรม

เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

ต้นไม้ประจ�าโรงเรียน

สีประจ�าโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจ�าโรงเรียน

พระเกี�ยวัสัีทัอุงเปลั่งรศัึมี ๑๕ แฉก

วัางบนหมอุนสัีช้มพ้คาดเช้่อุกสัีทัอุง มีพ้่ห�อุยสัีทัอุง

สัีช้มพ้

“ควัามเป็นเลัิศึทัางด�านวัิช้าการ แลัะคุณ์ธีรรม”

“ติ.อุ. ติ�นกลั�าข้อุงแผู้่นดิน”

จำามจำุรี

นิมติิฺติำ สัาธุีร้ปนำ กติญฺญเวัทัิติา

ควัามกติัญญ้กติเวัทัี เป็นเคร่�อุงหมายข้อุงคนดี
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  เกี่ยวกับั 
“พระเกี้ยวเตรียมฯ”

 คำาว่ัา พระเกี�ยวั เป็นคำาราช้าศึพัท์ั

ข้อุง เกี�ยวั ทัี�ใช้�ประดับครอุบผู้มจำุกข้อุง

พระราช้โอุรสัแลัะพระราช้ธีิดาข้อุงพระ

มหากษัติริย์ มียอุดส้ังแบบมงกุฎ จึำงเรียก

อีุกช่้�อุว่ัา พระเกี�ยวัยอุดหร่อุจำุลัมงกุฎ  

ร้ปพระเกี�ยวันี�ยงัเป็นส่ัวันประกอุบในติรา

ประจำำาพระอุงค์ข้อุงพระบาทัสัมเด็จำพระ

จุำลัจำอุมเกลั�าเจำ�าอุย้่หัวั อีุกทัั�งพระนาม

“จุำลัจำอุมเกลั�า” ก็ยงัแปลัวัา่จำลุัมงกฎุได�อีุก

ด�วัย

 พระบาทัสัมเดจ็ำพระจำลุัจำอุมเกลั�า

เจำ�าอุย้่หัวัโปรดเกลั�าฯ ให�ตัิ�งโรงเรียนวิัช้า

ข้�าราช้การฝ่ายพลัเร่อุน ในปี พ.ศึ. ๒๔๔๒

 ซึ�งต่ิอุมาได�พัฒนาเป็นโรงเรียนมหาดเล็ัก 

เป็นโรงเรียนข้�าราช้การพลัเร่อุนข้อุง

พระบาทัสัมเด็จำพระจุำลัจำอุมเกลั�าเจำ�าอุย้่

หัวั แลัะเป็นจำุฬาลังกรณ์์มหาวัิทัยาลััยใน

ปี พ.ศึ. ๒๔๕๙ ติามลัำาดับ โดยทัุกแห่งได�

รับพระราช้ทัานให�ใช้�ติราพระเกี�ยวัเป็น

เคร่� อุ งหมายประจำำ า โ ร ง เ รี ยนแลัะ

มหาวิัทัยาลััยมาโดยติลัอุด แลัะเม่�อุวัันทีั� 

๓ มกราคม พ.ศึ. ๒๔๘๐ สัภามหาวัทิัยาลัยั 

ได�มมีติิให�ก่อุตัิ�ง โรงเรยีนเติรียมอุุดมศึึกษา

แห่งจำฬุาลังกรณ์์มหาวัทิัยาลัยั เป็นหน่วัย-

งานหนึ�งข้อุงจำุฬาลังกรณ์์มหาวัิทัยาลััย 

โรงเรียนจึำงได�ใช้�ติราพระเกี�ยวัเป็นติรา

ประจำำาโรงเรียนด�วัยเช้่นเดียวักัน

 ร้ปติราพระเ กี� ยวัข้อุงแติ่ลัะ

สัถาบันแลัะแติ่ลัะช่้วังเวัลัามีหลัากหลัาย

ร้ปแบบ แลัะในบางช่้วังเวัลัาก็ใช้�หลัายร้ป

แบบพร�อุมกัน จุำฬาลังกรณ์์มหาวัิทัยาลััย

ซึ�งเคยเป็นติ�นสัังกัดข้อุงโรงเรียนเติรียม-

อุุดมศึึกษาในช้่วังปี พ.ศึ. ๒๔๘๐ - ๒๔๙๐ 

ก็ใช้�ร้ปติราพระเกี�ยวัหลัายแบบจำนเกิด

ควัามสัับสัน กระทัั�งในปี พ.ศึ. ๒๕๓๓ 
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จุำฬาลังกรณ์์มหาวิัทัยาลััยได�กำาหนดร้ปติราพระเกี�ยวัใหม่แลัะให�ใช้� 

แบบนี�แบบเดียวั ค่อุติรา “พระเกี�ยวัจุำฬาฯ” ทีั�ใช้�อุย้่ในปัจำจุำบัน

 โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษามีติราพระเกี�ยวัเก่าแก่ทัี�ปรากฏิอุย้่

บนหน�าติึก ๒ ซึ�งสัร�างข้ึ�นในปี ๒๔๘๑ เป็นป้นปั้นร้ปพระเกี�ยวั เปลั่ง

รัศึมี ๑๕ แฉก จำากนั�นมาโรงเรียนก็ได�ใช้�ติราพระเกี�ยวัหลัายร้ปแบบ

ทัำานอุงเดียวักับจำุฬาฯ มีทัั�งทัี�เหม่อุนกัน คลั�ายกัน แลัะต่ิางกัน จำำานวัน

เสั�นรศัึมีก็มีทัั�ง ๑๒ ๑๕ ๑๗ ๑๙ ๒๑ ๓๑ แติ่ก็ไม่ได�เรียงช้่วังเวัลัาทีั�ใช้�

ติามจำำานวันรัศึมีทัี�เพิ�มข้ึ�น

 ปัจำจำุบันโรงเรียนได�กำาหนดร้ปแบบข้อุงติราพระเกี�ยวัเป็น 

แบบเดยีวั โดยยดึถอุ่ติามลักัษณ์ะดั�งเดมิทัี�ปรากฏิอุย้ท่ัี�หน�าติกึ ๒ ติั�งแต่ิ

ช้่วังเริ�มก่อุติั�งโรงเรียนแลัะยังปรากฎอุย้่เช้่นเดิมจำนถึงปัจำจำุบัน โดยได�

เติิมลัวัดลัายไทัยให�มีควัามลัะเอีุยดสัวัยงามเหมาะสัมแก่การใช้�งานใน

โอุกาสัต่ิาง ๆ  เป็นร้ปแบบเฉพาะข้อุงโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา ทัี�เรียก

ได�วั่า “พระเกี�ยวัเติรียมฯ”
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เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับั
สิ่งสักการะใน
โรงเรียน

พระปริวรรติเทพ
“พระปริวัรรติิเทัพ” ซึ�งเป็นเทัพทัี�สัถิติอุย้่ 

ณ์ ศึาลัพระภ้มิหน�าโรงเรียน อุันเป็นทัี�

เคารพนับถอุ่ข้อุง     ช้าวัเติรยีมอุดุมศึกึษา

ทัุกคน โดยเฉพาะในฤด้กาลัสัอุบไลั่ กอุ่น

การไปแข่้งข้นักฬีา ทัี�สัำาคญัในการสัอุบคดั

เลั่อุกเข้�าโรงเรียนฯ จำะมีทัั�งศึิษย์เก่าศิึษย์

ปัจำจุำบัน แลัะผู้้ �ปกครอุงมากราบไหวั�

บนบานศึาลัก ล่ั าวั  ให� ไ ด� ใน สิั� ง อัุน 

พึงประสังค์ มีการถวัายตัิ�งแต่ิดอุกไม� ธ้ีป

เทีัยน ช้�างไม� ตุิ�กติา แลัะเคร่�อุงเสั�นอุ่�น ๆ 

ติามแต่ิผู้้�ทีั�มาข้อุจำะได�ฟัิงมาว่ัาอุยา่งไร แต่ิ

จำุดประสังค์เดียวักันค่อุ ให�ได�ในสิั�งทัี�

ตินเอุงแลัะลั้กหลัานหวัังไวั�

พระภูมิเจ้าที่มีที่มาอย่างไร ? 
ติามคติิควัามเช้่�อุข้อุงคนไทัยส่ัวันใหญ่ เม่�อุ

มีการสัร�างบ�านเร่อุนหร่อุอุาคารสัถานทีั�

ทัำางาน ก็มักจำะสัร�างศึาลัพระภ้มิไวั�ข้�าง

หน�าอุาคาร ถ�ามีบริเวัณ์ไม่เพียงพอุอุาจำ

สัร�างศึาลัไวั�บนชั้�นลัอุยหร่อุชั้�นส้ังสุัด แต่ิ

จำะไม่เรียกว่ัา “พระภ้มิ” จำะเรียกว่ัา “พระ

พรหม” หร่อุ “พระนารายณ์์” อุย่างทีั�

ทัำาเนียบรัฐบาลั เป็นติ�น

ในทัางคติิพราหมณ์์เช่้�อุกันว่ัา “พระภ้มิเจำ�าทีั�” 

ติามทีั�เรียกข้านในภาษาสัามัญนั�นมีช่้�อุเป็น

ทัางการวัา่   “พระช้ยัมงคลั” ซึ�งเปน็โอุรสัข้อุง

ทั� า วัทัศึราช้กั บพระนาง สัันทัร ทุัก เทั วีั  

มีโอุรสัด�วัยกัน ๙ พระอุงค์ แลัะโอุรสัอุงค์โติค่อุ

 “พระช้ัยมงคลั” พระช้ัยมงคลั ทัรงฉลัอุง

พระอุงค์อุย่างกษัติริย์หร่อุเทัพารักษ์ โดยทัรง

สัังวัาลั ทัรงสัวัมกำาไลั ป้ันเหน่งแลัะพาหุรัด 

สัวัมฉลัอุงพระบาทัเชิ้งงอุน ทั�าวัทัศึราช้ได�มอุบ

หมายงานให�โอุรสั ทัั�ง ๙ พระอุงค์ เป็นผู้้�ด้แลั

สัถานทีั�ต่ิาง ๆ แทันพระอุงค์ โดยเฉพาะพระ

ชั้ยมงคลัมีหน�าทีั�ปกครอุงด้แลัเคหสัถาน บ�าน

เร่อุน ร�านโรงต่ิาง ๆ แลัะในคติิทัางพุทัธีศึาสันา

เช่้�อุกันว่ัาพระชั้ยมงคลัเป็นพระช้าติิหนึ�งข้อุง

พระพุทัธีเจำ�าอีุกด�วัย

การต้ังช่ืื่อศาลมีหลักยึดถืืออย่างไร? 
ในทีั�นี�จำะนำามาเล่ัาเฉพาะหลัักการสัำาคัญ ๆ 

ดังนี�

๑. จุำดทีั�ตัิ�งศึาลัติ�อุงเป็นพ่�นดินทีั�มิใช่้บริเวัณ์

เดียวักับตัิวับ�าน (ดังนั�น ถ�าไม่มีทีั�จึำงติ�อุงตัิ�งบน

ชั้�นลัอุยหร่อุขั้�นส้ังสุัด แต่ิไมเ่รียกว่ัาพระภ้มเิจำ�า

ทีั�ดังกล่ัาวัมาแลั�วั)

๒. จุำดทีั�ตัิ�งศึาลัติ�อุงไม่ถ้กเงาข้อุงติัวับ�านทัอุด

ลังมาทัับ (ก็เป็นอีุกข้�อุหนึ�งทีั�การตัิ�งศึาลัใน

ปัจำจุำบันน�อุยลังหร่อุติ�อุงตัิ�งดังข้�อุ ๑ เพราะ

พ่�นทีั�จำำากัดอุาคารส้ังขึ้�นพ่�นทีั�ราคาแพง)

๓. ติ�อุงตัิ�งศึาลัให�ห่างจำากห�อุงนำ�าแลัะไม่ควัรให�

ศึาลัใกลั�ตัิวับ�านมากเกินไป 
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(ข้�อุนี�จำะเห็นได�ชั้ดในบ�านต่ิาง

จัำงหวััด) 

๔. ไม่หันหน�าศึาลัเข้�าประต้ิ

บ�านแลัะควัรห่างจำากกำาแพง

หร่อุรั�วับ�านประมาณ์ ๑ เมติร 

๕. ให�ตัิ�งศึาลัมีควัามส้ังเหน่อุ

ระดับสัายติาข้อุงเจำ�าข้อุงบ�าน 

แลัะถ�าสัามารถยกพ่�นได�สััก

หนึ�งค่บเหน่อุพ่�นดินก็เหมาะ

สัมดี

ศาลพระภูมิในโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษามีมา
ต้ังแต่เม่ือใด ? 
“พระ ภ้ มิ ”  ก็ ค่ อุ  “พระ

ชั้ยมงคลั” นั�นเอุง ผู้้�ตัิ�งศึาลั

สัามารถทีั�จำะตัิ� ง ช่้�อุ เฉพาะ

สัำาหรับสัถานทีั�นั�น ๆ ขึ้�นได�จำาก

การสัอุบถามอุาจำารย์อุาวุัโสั 

อุาทิั คุณ์หญิงบุญเล่ั�อุน เคร่อุ

ติราช้้ (พ.ศึ. ๒๕๐๕ - พ.ศึ.

๒๕๑๘)  อุ. สันิทั ธีารีรัช้ต์ิ 

(ดำารงติำาแหน่งอุาจำารย์มา

ตัิ�งแต่ิยังเป็นโรงเรียนมัธียม

ห อุ วัั ง แ ห่ ง จุำ ฬ า ลั ง ก ร ณ์์

มหาวิัทัยาลััยแลัะเป็นอุาจำารย์รุ่น

แ ร ก ข้ อุ ง โ ร ง เ รี ย น เ ติ รี ย ม

อุุดมศึึกษา) ได�ให�คำาอุธิีบายไวั�ว่ัา 

ศึาลัพระภ้มิข้อุงโรงเรียนมีมา

ตัิ�งแต่ิสัมัยสัร�างตึิก ๑ (โรงเรียน

มัธียมหอุวัังแห่งจำุฬาลังกรณ์์

มหาวิัทัยาลััย) สัถานทีั�ตัิ�งเดิมนั�น

ไม่ได�อุย้่ติามทีั� เห็นในปัจำจุำบัน

เพราะเดิมด�านหน�าข้อุงโรงเรียน

กวั�างกว่ัานี� กล่ัาวัค่อุ รวัมพ่�นทีั�

ข้อุงคณ์ะสัถาปตัิยกรรมศึาสัติรใ์น

ปัจำจุำบันทัั�งด�านซ�ายแลัะด�านข้วัา 

ต่ิอุมาในสัมัยข้อุงอุาจำารย์สังวัน  

เล็ักสักุลั 

(พ.ศึ. ๒๔๙๔ - พ.ศึ. ๒๕๐๕) เปน็

ผู้้�อุำานวัยการพิจำารณ์าเห็นว่ัาศึาลั

เดิมได�ช้ำารุดทัรุดโทัรมแลัะไม่

สัวัยงามแลั�วั จึำงได�จัำดตัิ�งศึาลัขึ้�น

ใหม่ “พระยานรเทัพปรีดา”* 

หร่อุ “อุาจำารย์ท่ัานเจำ�าคุณ์” ข้อุง

นักเรียนเติรียมสัมัยนั�น ได�เป็นผู้้�มี

ส่ัวันร่วัมในการประกอุบพิธีีกรรม

ตัิ�งศึาลัใหม่ซึ�งได�อัุญเชิ้ญเทัพ

อุงค์เดิม รวัมกับเทัพอุงค์ใหม่ 

มาสัถิติทีั�ศึาลัทีั� ตัิ� ง ขึ้�น ใหม่

นี� แ ลั ะ เ ป็ น ผู้้� ใ ห� น า ม ว่ั า 

“พระปริวัรรติิเทัพ” ต่ิอุมา

จุำฬาลังกรณ์์มหาวิัทัยาลััยได�ข้อุ

พ่�นทีั�ด�านหน�าข้อุงโรงเรียนด�าน

ซ�าย เพ่�อุสัร�างตึิกข้อุงคณ์ะ

สัถาปัติยกรรมศึาสัติร์เพิ�มเติิม 

จึำ ง ไ ด� ย� า ยศึาลัมา ตัิ� งอุย้่ ทีั�

ปัจำจุำบันตัิ�งแต่ิสัมัยคุณ์หญิง 

บุญเล่ั�อุน เคร่อุติราช้้ (พ.ศึ. 

๒๕๐๕ - พ.ศึ. ๒๕๑๘) จำนถึง

สัมัยคุณ์หญิงพรรณี์ กาญ

-จำนะวัสิัติ (พ.ศึ. ๒๕๓๒ - 

พ.ศึ. ๒๕๔๐) ได�มีการบ้รณ์ะ

แลัะตัิ�งศึาลัขึ้�นใหม่อีุกครั�งหนึ�ง

ในพ่�นทีั�เดิม ต่ิอุมาในสัมัยข้อุง

ผู้้�อุำานวัยการอัุศึวิัน  วัรรณ์วิันเวัศึร์

 (พ.ศึ. ๒๕๔๒-พ.ศึ. ๒๕๔๔) ได�

ปรับปรุงบริเวัณ์รอุบ ๆ ให�

 คำาวั่า  “พระปริวัรรติิเทัพ”  เป็นช้่�อุเฉพาะข้อุงอุงค์เทัพในศึาลัข้อุงโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาเทั่านั�น

รวับรวัมโดย อุ.นิคม  วังศ์ึวัานิช้ ติ.อุ.รุ่นทีั� ๑๕ (ผู้้�ช่้วัยผู้้�อุำานวัยการฝ่ายบริการ ปี ๒๕๒๒ - ๒๕๓๕)

* พระยานรเทัพปรีดา - ข้�าราช้การบำานาญ เป็นข้�าราช้บริพาร ในพระบาทั

สัมเด็จำพระมงกุฎเกลั�าเจำ�าอุย้่หัวั ซึ�งโรงเรียนได�เช้ิญมาเป็นอุาจำารย์พิเศึษ
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พระบัรมราชื่านุสาวรีย์พระบัาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
      คุณ์ธีนธีร  อุอุศิึริกรณ์์ได�มอุบพระบรมร้ปพระบาทัสัมเด็จำพระจุำลัจำอุมเกลั�าเจำ�าอุย้่หัวัแก่

โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา ผู้้�อุำานวัยการคุณ์หญิงพรรณ์ี  กาญจำนะวัสัิติ จึำงดำาริสัร�างพระแทั่น

มณ์ฑปประดิษฐานพระบรมร้ปเพ่�อุเป็นสิัริมงคลัแก่โรงเรียน โดยมี ม.ร.วั.มิติรารุณ์ เกษมศึรีเป็น

ผู้้�อุอุกแบบแลัะตัิวัแทันสัมเด็จำพระสัังฆราช้สักลัมหาสัังฆปริณ์ายกมาทัำาพิธีีเป่ดเม่�อุวัันทีั� ๒๒ 

สิังหาคม ๒๕๔๐

รูปป้�น ฯพณฯ ศ. ม.ล.ป่�น  มาลากุล และห้อง ๕๗  ตึก ๑
 ฯพณ์ฯ ศึ. ม.ลั.ป่�น  มาลัากุลัมีดำาริให�นำาผู้ลังานทัั�งหมดข้อุงท่ัานมาเก็บไวั�ทีั�ห�อุง ๕๗ ตึิก

 ๑ ซึ�งเปน็ห�อุงทัำางานห�อุงแรกข้อุงทัา่น โรงเรียนเติรยีมอุุดมศึึกษาได�จัำดไวั�เป็นห�อุงพพิิธีภัณ์ฑ์แลัะ

ห�อุงสัมุดทีั�รวับรวัมผู้ลังานข้อุงท่ัานไวั� ท่ัานได�มาเยี�ยมเยียนแลัะร่วัมกิจำกรรมข้อุงโรงเรียนอุย่าง

สัมำ�าเสัมอุ  แลัะก่อุนทัี�ทั่านจำะถึงแก่อุสััญกรรม  ทั่านได�มาเยี�ยมช้มห�อุง ๕๗ เม่�อุวัันทัี� ๘ ธีันวัาคม 

๒๕๓๗ เป็นครั�งสัดุทั�าย แลัะฝากฝังให�ครห้มวัดภาษาไทัยเป็นผู้้�ดแ้ลัห�อุงนี� ต่ิอุมาหอุสัมดุแห่งช้าติิ

ได�มอุบร้ปปั้น ฯพณ์ฯ ศึ.ม.ลั.ป่�น  มาลัากุลั แก่โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา แลัะได�อุัญเช้ิญร้ปปั้น

ข้อุงท่ัานมาประดษิฐานทัี�ห�อุง ๕๗ ติกึ ๑ เม่�อุวันัทัี� ๒๕ ธีนัวัาคม ๒๕๔๕ ศึลิัป่นผู้้�ป้ันรป้ป้ัน ฯพณ์ฯ  

ศึ.ม.ลั.ป่�น  มาลัากุลั ค่อุ อุ.นนทัิวัรรธีน์  จำันทันะผู้ะลัิน ศึิลัป่นแห่งช้าติิ

ศาลตายาย
 ศึาลัติายายเป็นศึาลัเจำ�าทีั� ทีั�มีมาแต่ิเดิม ตัิ�งอุย้่บริเวัณ์แปลังเกษติรหลัังตึิก ๖๐ ปี
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 หม่อุมหลัวังป่�น  มาลัากุลั เกิดเม่�อุวััน

ทีั� ๒๔ ตุิลัาคม ๒๔๔๖ ได�รับการศึึกษาชั้�น

อุุดมศึึกษา ณ์ มหาวิัทัยาลััยลัอุนดอุนแลัะมหา

วิัทัยาลััยอุอุกซ์ฟิอุร์ด ประเทัศึอัุงกฤษ จำนสัำาเร็จำ

ปริญญาติรีเกียรติินิยม สัาข้าวัิช้าภาษาโบราณ์

ติะวัันอุอุกแลัะปริญญาโทัทัางอัุกษรศึาสัติร์

 เป็นทีั�ทัราบกันดีอุย่้แลั�วัว่ัา หม่อุมหลัวัง

ป่�น  มาลัากุลั เป็นผู้้�ก่อุตัิ�งโรงเรียนเติรียม

อุุดมศึึกษา เม่�อุวัันทีั� ๓ มกราคม ๒๔๘๐ 

นักเรียนเริ�มเรียนในเด่อุนพฤษภาคม ๒๔๘๑ 

โดยมี ฯพณ์ฯ ดำารงติำาแหน่งผู้้�อุำานวัยการคนแรก

ข้อุงโรงเรียน

 ในปีแรก ๆ โรงเรียนได�เจำริญขึ้�นเป็น

ลัำาดับ เช่้น ทัางด�านวิัช้าการมีผู้ลัเป็นทีั�น่าพอุใจำ

 การสัร�างตึิก ๒ แลั�วัเสัร็จำในปี พุทัธีศัึกราช้ 

๒๔๘๒ แลัะต่ิอุมาได�สัร�างตึิก ๓ ไปจำนจำดถนน

อัุงรีด้นังติ์ ในเวัลัานี�นอุกจำากผู้ลังานทัางด�าน

วิัช้าการจำะเป็นทีั�พอุใจำแลั�วั นักเรียนยังได�แสัดง

ควัามสัามารถในการเล่ันกีฬาต่ิาง ๆ ทีั�หม่อุม

หลัวังป่�น  มาลัากุลัได�นำาเข้�ามาในโรงเรียน เช่้น 

ฮอุกกี� รักบี� แลัะฟุิติบอุลั เข้�าเกณ์ฑ์ทีั�กล่ัาวัได�ว่ัา 

“เรียนก็เด่น เล่ันก็ดี กีฬาเลิัศึ”

 นอุกจำากนี�หม่อุมหลัวังป่�น  มาลัากุลั  

ยังมีวิัสััยทััศึน์อัุนกวั�างไกลัในการดำาเนินการ

ศึึกษาให�แก่นักเรียนโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา

ด�วัยเล็ังเหน็ว่ัาโรงเรยีนนี�เป็นโรงเรยีนทัี�มุ่งเติรยีม

เข้�าส้ั่ระดับอุุดมศึึกษาจึำงจัำดสัหศึึกษาข้อุงวััยรุ่น 

ด�วัยควัามรอุบคอุบระมัดระวััง  โดยการเติรียม 

ควัามพร�อุมด�านวัชิ้าการควับค่้คณุ์ธีรรมดงัทีั�ท่ัาน

ฯพณฯ ศ. ม.ล.ป่�น 
มาลากุล

ฯพ
ณ

ฯ

  อันอ�นาจใดใดในโลกนี้
ไม่เห็นมีเปรียบัปานการศึกษา
สร้างคนหาค่ามิได้ในโลกา                                               
ขึ้นมาจากคนที่หาค่าไม่มี”
       “อันตกึงามกับัสนามกว้างสร้างข้ึนได้
มีเงินหยิบัโยนให้ก็เสร็จสรรพ์
 แต่งามจิตใจกว้างนั้นต่างกัน
การอบัรมเท่านั้นเป็นป้จจัย ”

”

เคยกลั่าวัไวั�วั่า

หม่อุมหลัวังป่�น  มาลัากุลั ได�วัางระเบียบแลัะ 

ข้�อุปฏิบิติัิงานไวั�อุย่างเหมาะสัมนบัเป็นประโยช้น์

แก่การศึึกษาเป็นอุย่างดียิ�ง เช้่น 

- มีแผู้นกทัะเบียนเป็นศึ้นย์กลัางข้ึ�นติรงติ่อุผู้้�

อุำานวัยการประสัานงานฝ่ายวัิช้าการแลัะการ

ปกครอุง

- จัำดระบบการด้แลัช่้วัยเหล่ัอุแลัะให�คำาปรึกษา

นักเรียน ซึ�งถ่อุเป็นการเริ�มติ�นระบบการแนะแนวั

การศึึกษาในโรงเรียน

ศ.
ม.

ล.
ป่�น
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ศ.
ม.

ล.
ป่�น

มาลากุล
- จำดทัำาทัะเบียนประวััติิย่อุข้อุงนักเรียนทีั�เข้�าเรียน

ตัิ�งแต่ิปีแรก

- มีสัถิติิการเรียนแลัะการสัอุบต่ิาง ๆ บันทึักไวั�เพ่�อุให�

ทัราบพฤติิกรรมข้อุงนักเรียน

- วัางระเบียบให�มีรางวััลัคะแนนรวัมให�แก่นักเรียนทัี�ได�

คะแนนยอุดเยี�ยม

- มกีารจำารกึนามนกัเรยีนทัี�ได�คะแนนยอุดเยี�ยมไวั�ทัี�แผู่้น

ป้ายประกาศึเกียรติิยศึการศึึกษาเป็นตัิวัอุักษรสีัทัอุงไวั�

ในห�อุงประชุ้มข้อุงโรงเรียน (ปัจำจุำบันค่อุห�อุงเกียรติิยศึ 

๑๑๑ ติึก ๒)

นอุกจำากนี�ท่ัานยังได�คิดการแข่้งขั้นกีฬาให�เฉพาะ

โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาเรียกว่ัา การแข่้งขั้นวิั�งสัามสัระ

เป็นกีฬาทีั�หญิงช้ายเล่ันร่วัมกันได�แลัะท่ัานได�วัาง

นโยบายเป็นหลัักการเบ่�อุงติ�นเพ่�อุเติรียมตัิวัให�พร�อุม

สัำาหรับการศึึกษาระดับอุุดมศึึกษาทัี�จำุฬาลังกรณ์์

มหาวัิทัยาลััย ไวั� ๘ ประการดังนี�

๑. คณุ์ภาพการสัั�งสัอุนอุบรมจำะติ�อุงอุย้่ในระดับสั้ง

๒. อุาจำารย์จำะติ�อุงเอุาใจำใส่ั ติลัอุดจำนนอุกเวัลัาเรียนแลัะ

จำะติ�อุงช้่วัยเหลั่อุนักเรียนเป็นรายบุคคลัเม่�อุจำำาเป็น

๓. นักเรียนจำะติ�อุงเข้�าอุย้่ในระเบียบทัี�ดีตัิ�งแต่ิแรก 

๔. โรงเรียนจำะติ�อุงจำัดให�นักเรียนเลั่าเรียนให�มีควัามสัุข้  

แลัะสัะดวักสับายติามสัมควัร

๕. นักเรียนหญิงแลัะช้ายเข้�าสัมาคมกันได� แต่ิจำะติ�อุงอุย้่

ในทีั�เป่ดเผู้ยแลัะไม่มีควัามลัับ

๖. โรงเรียนจำะติ�อุงติิดติอุ่กับผู้้�ปกครอุงอุยา่งใกลั�ช้ดิแลัะ

ให�เกิดควัามเข้�าใจำกันดี

๗. งานแผู้นกทัะเบียนจำะติ�อุงลัะเอีุยดทีั�สุัดเพ่�อุเป็น

เคร่�อุงม่อุข้อุงการควับคุมด้แลัแลัะอุบรม

๘. ทัั�งอุาจำารย์แลัะนักเรียนจำะติ�อุงรักษาเกียรติิข้อุงติน

แลัะช่้�อุเสีัยงข้อุงโรงเรียน

หม่อุมหลัวังป่�น มาลัากุลัได�สัร�างสัรรฺค์

ผู้ลังานดีเด่นนานัปการ ไม่ว่ัาจำะเป็น

ด�านการศึึกษา ด�านวัรรณ์ศึลิัป์ ในข้ณ์ะ

ทีั�ท่ัานดำารงติำาแหน่งปลััดกระทัรวัง

ศึึกษา ธิีการแลัะ รัฐมนติรี ว่ัาการ

กระทัรวังศึึกษาธิีการ ท่ัานได�รับการ

ยกยอุ่งเชิ้ดช้้เกียรติิเป็นศิึลัป่นแห่งช้าติิ

 สัาข้าวัรรณ์ศึิลัป์ เม่�อุปีพ.ศึ. ๒๕๓๘ 

แลัะยังได�รับรางวััลัดีเด่นอุ่�น ๆ อีุก

มากมาย

หม่อุมหลัวังป่ �น  มาลัากุลั ถึงแก่

อุสััญกรรมเม่�อุวัันทัี� ๕ ตุิลัาคม ๒๕๓๘ 

รวัมอุายุได� ๙๑ ปี

เม่�อุวัันทัี� ๓ พฤศึจำิกายน ๒๕๔๔ ท่ัาน

ได�รับการประกาศึเชิ้ดช้้เกียรติิ จำาก 

อุงค์การย้เนสัโก ยกย่อุงทั่านเป็น 

“นกัการศึึกษาดีเด่นข้อุงโลัก ในสัาข้า

วัรรณ์กรรมแลัะส่ั�อุสัาร” ถอุ่เป็นควัาม 

ภาคภ้มิใจำข้อุงช้าวัเติรียมอุุดมศึึกษา 

ทักุคน

โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา อัุญเชิ้ญร้ปป้ัน

ฯพณ์ฯ ศึ. ม.ลั.ป่�น  มาลัากุลั จำากหอุ

วัชิ้ราวุัธีานุสัรณ์์ มาประดิษฐาน ณ์ 

ห�อุง ๕๗ ตึิก ๑ เม่�อุวัันทีั� ๒๕ ธัีนวัาคม

 ๒๕๔๕

ปัจำจุำบัน ห�อุง ๕๗ มีช่้�อุเรียกว่ัา “ห�อุง

ทัำางาน ฯพณ์ฯ ศึ. ม.ลั.ป่�น  มาลัากุลั”
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วิสัยทัศน ์
วิสัยทัศน์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากำาหนดวิสััยทัศน์ พัันธกิจ วัตถุุประสังค์์ เป้าหมาย ดังนี�

วิสััยทัศน์ : องค์์กรคุ์ณภาพัมาตรฐานสัากล บนพ้ั�นฐานค์วามเป็นไทย

พัันธกิจ

  ๑. มุ่งมั�นบริหารจัำดการอุย่างเป็นระบบ ติามหลัักธีรรมาภิบาลั แลัะเน�นการมีส่ัวันร่วัม

  ๒. จัำดหลัักส้ัติรแลัะกระบวันการเรียนร้�ทีั�มุ่งเน�นให�ผู้้�เรียนร้�เป็นเลิัศึด�านวิัช้าการ คุณ์ธีรรม แลัะรักษ์ 

      ควัามเป็นไทัย

  ๓. ส่ังเสัริมโรงเรียนให�เป็นอุงค์กรแห่งควัามร้�

  ๔. ส่ังเสัริมบุคลัากรให�รักอุงค์กร มีจำริยธีรรม แลัะเป็นบุคคลัแห่งการเรียนร้�

เป ้า- 
หมาย

  ๑. ผู้ลัการประเมินคุณ์ภาพภายในข้อุง

โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา ผู้ลัการประเมิน

คุณ์ภาพจำากเข้ติพ่�นทีั�การศึึกษามัธียมศึึกษา

เข้ติ ๑ ผู้ลัการประเมินภายนอุกจำาก

สัำานักงานรับรอุงมาติรฐานแลัะประเมิน

คุณ์ภาพการศึึกษาอุย้่ในระดับดีมาก 

  ๒. มีเคร่อุข่้ายร่วัมพัฒนา สัามารถช่้วัย

เหล่ัอุด�านวิัช้าการแลัะด�านทุันทัรัพย์แก่

โรงเรียนเคร่อุข่้ายเติรียมอุุดมศึึกษา  

   ๓. มีกิจำกรรมแลัะบริการเสัริมให�แก่บุคลัากรแลัะ

นักเรียนด�านสุัข้ภาพ อุนามัย โภช้นาการ สัาธีารณ้์ปโภค

สัวััสัดิภาพ สัวััสัดิการอุย่างครบถ�วัน บุคลัากรแลัะ

นักเรียนมีสุัข้ภาพกายสุัข้ภาพจิำติทีั�ดี มีสุันทัรียภาพ

ปลัอุดจำากสิั�งเสัพติิด อุบายมุข้ แลัะโรคติิดต่ิอุ 

   ๔.  มีหลัักส้ัติรการศึึกษาระดับมัธียมศึึกษาติอุน

ปลัายหลัากหลัาย ทัันสัมัย ติอุบสันอุงต่ิอุผู้้�เรียน ติาม

มาติรฐานสัากลั เพ่�อุมุ่งเติรียมนักเรียนเข้�าศึึกษาต่ิอุใน

ระดับอุุดมศึึกษาทัั�งในประเทัศึแลัะต่ิางประเทัศึแลัะผู้้�

เรียนให�ประสับควัามสัำาเร็จำทัางการศึึกษาติาม

ศัึกยภาพ

    ๕. ผู้้�เรียนมีคุณ์สัมบัติิติามมาติรฐานนักเรียน

เติรียมอุุดมศึึกษา เป็นพลัโลักทีั�ดี แลัะมีจิำติสัำานึกรักษ์

ควัามเป็นไทัย 
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วิสัยทัศน ์
   ๖.  มีการประช้าสััมพันธ์ีข่้าวัสัารแลัะข้�อุม้ลัสัาร

สันเทัศึข้อุงโรงเรียนแก่ผู้้�เกี�ยวัข้�อุงอุยา่งทัั�วัถึงสัมำ�าเสัมอุติลัอุดจำนใช้�ข้�อุม้ลัสัารสันเทัศึแลัะงานวิัจัำย

เพ่�อุการพัฒนา 

  ๗. มีส่ั�อุนวััติกรรมแลัะส่ั�อุเทัคโนโลัยีอุย่างเพียงพอุ บุคลัากรสัามารถผู้ลิัติใช้�ส่ั�อุนวััติกรรม ส่ั�อุ

เทัคโนโลัยีในการเรียนการสัอุน ใช้�เทัคโนโลัยีพัฒนางานทุักระบบ มีระบบการบำารุงรักษาการใช้�

ส่ั�อุนวััติกรรม แลัะส่ั�อุเทัคโนโลัยีอุย่างคุ�มค่า 

  ๘. มีสัภาพแวัดลั�อุม อุาคารสัถานทีั� แหล่ังการเรียนร้� ห�อุงเรียน ห�อุงปฏิิบัติิการต่ิาง ๆ ห�อุงสัมุด

ทีั�มีบรรยากาศึเอุ่�อุต่ิอุการเรียนร้� 

  ๙. มีบุคลัากรคร้แลัะเจำ�าหน�าทีั�เพียงพอุ 

คุณ์ลัักษณ์ะอัุนพึงประสังค์ข้อุงนักเรียนโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา

๑. มีค์วามรับผิิดชอบ ปฏิิบัติิงานติามหน�าทีั�ข้อุงควัามเป็นนักเรียนแลัะงานทีั�ได�รับมอุบหมาย มีควัาม

รับผิู้ดช้อุบต่ิอุสัังคม เคารพสิัทัธิีข้อุงผู้้�อุ่�น แลัะมีจิำติสัำานึกในการรักษาสัาธีารณ์สัมบัติิ

๒. มีค์วามช้�อสััตย์สุัจริต รักควัามจำรงิแลัะควัามถ้กติ�อุง ไมบิ่ดเบ่อุนข้�อุม้ลั ไมป่กป่ดควัามผู้ดิข้อุง

ตินเอุงแลัะผู้้�อุ่�น ไม่ถ่อุเอุาทัรัพย์สิันข้อุงผู้้�อุ่�นมาเป็นข้อุงติน

๓. มีระเบียบวินัย พร�อุมทีั�จำะปฏิิบัติิติามกติิกาข้อุงสัังคมอุย่างสัมำ�าเสัมอุจำนเป็นนิสััย

๔. รักการเรียนร้�และมีค์วามคิ์ดสัร�างสัรรค์์ มีควัามใฝ่ร้� ใฝ่เรียน ร้�จัำกใช้�เวัลัาว่ัางในการแสัวังหา

ควัามร้�ด�วัยตินเอุงในร้ปแบบทีั�หลัากหลัาย แลัะสัามารถประยุกต์ิควัามร้�ทีั�ได�มาใช้�ในชี้วิัติประจำำา

วัันให�เป็นประโยช้น์ต่ิอุตินเอุงแลัะสัังคม

๕. มีนำ�าใจและมีมารยาท มีควัามเสีัยสัลัะ มีควัามกตัิญญ้ร้�คุณ์ ร้�จัำกกาลัเทัศึะ มีสััมมาคารวัะ ร้�จัำก

ข้อุโทัษแลัะให�อุภัย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
Desirable Characteristics
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มาตรฐาน
นักเรียน  มาตรฐานท่ี ๑ 

  เป็นผูู้้มีคุณธรรม จริยธรรม
  ๑.๑ มีควัามซ่�อุสััติย์ 

  ๑.๒ มีควัามกตัิญญ้กติเวัทีั

  ๑.๓ มีควัามอุดทัน

  ๑.๔ มีควัามข้ยันหมั�นเพียร

  ๑.๕ มีควัามรับผิู้ดช้อุบต่ิอุตินเอุง หน�าทีั� 

  ประเทัศึช้าติิ แลัะสัังคมโลัก

  ๑.๖ มีควัามเสีัยสัลัะ มีจิำติสัาธีารณ์ะ

  ๑.๗ มีควัามมัธียัสัถ์ ประหยัดอุดอุอุม 

  ร้�จัำกควัามพอุเพียง

  ๑.๘ มีควัามคิดถ้กติ�อุงติามทัำานอุงคลัอุงธีรรม

  ๑.๙ มีระเบียบวิันัย

  ๑.๑๐ รักษ์เกียรติิแลัะศัึกดิ�ศึรีข้อุงติน

  
  มาตรฐานท่ี ๒ เป็นผูู้้รักษ์ความเป็นไทย
  ๒.๑ มีควัามภาคภ้มิใจำแลัะซาบซึ�งใน

  ศิึลัปวััฒนธีรรมไทัย

  ๒.๒ มีควัามจำงรักภักดีในสัถาบันช้าติิ ศึาสันา 

  แลัะพระมหากษัติริย์

  ๒.๓ มีควัามสัามัคคี

  มาตรฐานท่ี ๔ เป็นผูู้้น�และผูู้้ตามท่ีดี
๔.๑ สัามารถเป็นผู้้�นำาแลัะผู้้�ติามทีั�ดี

๔.๒ ร้�บทับาทัหน�าทีั�ข้อุงตินเอุง

๔.๓ ร้�จัำกยอุมรับผู้้�อุ่�น

๔.๔ ร้�จัำกการทัำางานเป็นทีัม

  
  มาตรฐานท่ี ๓
  เป็นผูู้้มีความเป็นเลิศทางวิชื่าการ
  ๓.๑ เป็นบุคคลัแห่งการเรียนร้�

  ๓.๒ สัามารถคิดวิัเคราะห์ สัังเคราะห์ 

  อุย่างมีเหตุิผู้ลั

  ๓.๓ มีควัามคิดสัร�างสัรรค์ สัามารถนำาควัามร้�

  มาประยุกต์ิใช้�ให�เกิดประโยช้น์

  ๓.๔ สัามารถใช้�เทัคโนโลัยีแลัะเคร่�อุงม่อุแสัวัง

  หาควัามร้�

  ๓.๕ สัามารถใช้�วิัจำารณ์ญาณ์แก�ปัญหาหร่อุ

  เผู้ชิ้ญควัามเสีั�ยงได�

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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  มาตรฐานท่ี ๘ มีความเป็นประชื่าธิปไตย
  ๘.๑ ร้�จัำกบทับาทัหน�าทีั�ข้อุงตินเอุง

  ๘.๒ ร้�จัำกเคารพสิัทัธิีเสัรีภาพข้อุงผู้้�อุ่�น

  ๘.๓ เข้�าใจำระบอุบประช้าธิีปไติยอัุนมี

  พระมหากษัติริย์ทัรงเป็นประมุข้

  ๘.๔ สัามารถแสัดงควัามคิดเห็นได�อุย่างมีเหตุิผู้ลั

  มาตรฐานท่ี ๕ เป็นผูู้้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี
  ๕.๑ มีร่างกายแข็้งแรง ร้�จัำกรักษาสุัข้ภาพตินเอุง

  ๕.๒ ปลัอุดจำากยาเสัพติิดแลัะอุบายมุข้ทุักช้นิด

  ๕.๓ มีจิำติใจำร่าเริงแจ่ำมใสั

  ๕.๔ มอุงโลักในแง่ดี

  ๕.๕ สัามารถปรับตัิวัเข้�ากับสิั�งแวัดลั�อุมได�

  ๕.๖ มีสุันทัรียภาพ

  มาตรฐานท่ี ๖ 
  เป็นผูู้้มีความสามารถืในภารส่ือสาร
  ๖.๑ มีทัักษะการส่ั�อุสัาร ด�านการฟัิง การพ้ด การอุ่าน แลัะ

  การเขี้ยนในระดับดี

  ๖.๒ สัามารถใช้�ภาษาไทัยแลัะภาษาต่ิางประเทัศึอุยา่งน�อุย  

  ๑ ภาษา ส่ั�อุสัารกับผู้้�อุ่�นได�

  ๖.๓ ส่ั�อุสัารได�เหมาะสัมกับกาลัเทัศึะแลัะบุคคลั

  ๖.๔ สัามารถใช้�เทัคโนโลัยีในการส่ั�อุสัารแลัะนำาเสันอุผู้ลังาน

  มาตรฐานท่ี ๗ เป็นผูู้้มีบุัคลิกภาพดี
  ๗.๑ แต่ิงกายสัะอุาดเรียบร�อุย ถ้กติ�อุงติามกาลัเทัศึะ

  ๗.๒ มีกิริยามารยาทัแลัะวัาจำาสุัภาพเรียบร�อุย

  ๗.๓ มีควัามมั�นใจำในตินเอุง

  ๗.๔ มีควัามอุ่อุนน�อุมถ่อุมติน

  ๗.๕ มีมนุษยสััมพันธ์ีดี มีควัามเป็นมิติร

  ๗.๖ มีนำ�าใจำ เอุ่�อุเฟ้้ิอุเผู่้�อุแผู่้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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รายนามครูโรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษา

ฝ่ายบัริหารโรงเรียน
๑.  นางวัรรณ์ดี    นากสุัข้ปาน ผู้้�อุำานวัยการโรงเรียน 

๒.  นายกิติติิภพ   ภวัณั์ฐกุลัธีร รอุงผู้้�อุำานวัยการกลุ่ัมบริหารงบประมาณ์

๓.  นายทัรงเกียรติิ   เทัพประเสัน รอุงผู้้�อุำานวัยการกลุ่ัมบริหารวิัช้าการ

๔.  ว่ัาทีั� ร�อุยติรีมานพ   เพ็ญรัศึมี รอุงผู้้�อุำานวัยการกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียนแลัะ  

     บุคลัากร 

๕.  นายเจำริญ   บุติะเขี้ยวั รอุงผู้้�อุำานวัยการกลุ่ัมบริหารทัั�วัไป

       ครูปฏิิบััติหน้าท่ีประจ�หน่วยงานต่าง ๆ

กลุ่มบัริหารวิชื่าการ
๑.  นางมนต์ิฤดี    จิำติรากร  ๒.  น.สั.ชุ้ติินันท์ั   พ่วังข้าวั

งานทะเบียนวัดผิล

๑.  น.สั.สุัดารัติน์  วิัริยาธิีปัติย์ ๓.  น.สั.สัายสุันีย์   วังศ์ึสัวััสัดิ�

๒.  นายจำำาลัอุง  หงษ์พญา

งานห�องสัมุด

๑.  นางศึศิึวิัมลั  มีฤทัธิี�  ๓.  น.สั.วัรรณ์ภา   โติ�ะมีเลัาะ

๒.  น.สั.พัช้รินทัร์  กลัั�นประสัม  

งานแนะแนว

๑.  นางสุันันท์ั  ปรารมย์

๒.  นางนงลัักษณ์์ นิยมแก�วั

๓.  น.สั.หทััย  หงส์ัติริกาลั

๔.  น.สั.จุำรีรัติน์  ทััดแก�วั

๕.  น.สั.พิช้ญาพร สัมจัำนทัร์   

๖.  น.สั.จุำฑาทิัพย์ เช่้�อุก้ลัช้าติิ 
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งานพััฒนาระบบประกันคุ์ณภาพัการศึกษา

๑.  นายพรรษวุัฒิ   จ้ำโพธิี�แก�วั

งานศ้นย์เทค์โนโลยี (ICT)

๑.  นายกฤติภาสั  เชี้�ยวัช้าญกุลั

งานกิจกรรมพััฒนาผ้ิ�เรียน

๑.  น.สั.ปราถนา   จัำนทัร์ทัา

กลุ่มบัริหารงบัประมาณและบุัคลากร
งานสัารบรรณ

๑.  น.สั.กิติิยา    อิุนทัร์ข้ำาวังค์

งานพััสัดุและยานพัาหนะ

๑.  นางพิรัลัรัติน์   ร่วัมวังษ์วัณิ์ช้ ๒.  นายกิติติิพศึ   ไช้ยคำาภา    

งานแผินงาน

๑.  นายนพลั   อุาจำฤทัธิี�

งานการเงิน

๑.  นายสัฤษฎิ�     สุัข้าภิรมย์ ๓.  น.สั.ยุพิน    ผู้ลัเจำริญ

๒.  น.สั.อัุงคณ์า       ปรีช้าเมติติา  

  

กลุ่มบัริหารท่ัวไป
๑.  นายสัยมภ้    รณ์ชิ้ติพานิช้ยกิจำ

งานโสัตทัศนศึกษา

๑.  ว่ัาทีั� ร.ติ. ปฏิิพัทัธ์ี   ประสังค์ดี ๒.  น.สั.รพีพร   ภ่้ภ้ษิติ

งานอนามัยโรงเรียน

๑.  น.สั.สุัภัติรา             กฤช้ประภา       ๒.  นางนงลัักษณ์์   นิยมแก�วั
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งานบรรเทาสัาธารณภัย

๑.  นายกวิันพัฒน์   เอุกวีัระพัฒน์

งานประชาสััมพัันธ์

๑.  นายอุรรคราวุัฒิ       ประช้านันท์ั 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุค์ลากร

๑.  นายพรภัทัร   สิันดี  ๒.  น.สั.ณั์ฐธิีนี  จัำนทัร์เทีัยน

หัวหน�าตึก

๑.  นางนฤมลั  ศึรีมา   หัวัหน�าตึิก ๑

๒.  นายไมติรี  ศึรีทัอุงแทั�  หัวัหน�าตึิก ๒

๓.  น.สั.นนทัลีั  รัตินสิัทัธิี�  หัวัหน�าตึิก ๓

๔.  นายเผู้ด็จำ  จิำติรากร   หัวัหน�าตึิกศิึลัปะ

๕.  น.สั.บุษยพรรณ์ บุญญพันธ์ุี  หัวัหน�าตึิก ๙

๖.  นางรัติน์สุัณี์  สุัข้พณิ์ช้นันท์ั  หัวัหน�าตึิกคุณ์หญิงหรั�ง กันติารัติิ

๗.  นายสุัเมธีา  ศึรีอุุทัธีา   หัวัหน�าตึิก ๕๕ ปี

๘.  นางสัายฝน  มุสิักมาศึ  หัวัหน�าตึิก ๖๐ ปี

๙.  น.สั.วััลัยา  เลิัศึวิัสุัทัธิีไพบ้ลัย์  หัวัหน�าตึิกเฉลิัมพระเกียรติิ ๗๒ พรรษา 

      บรมราชิ้นีนาถ

งานบุค์ลากร

๑.  น.สั. เพทัาย   บุณ์ยรัติพันธ์ุี     

๒.  นายนำาโช้ค  อุุ่นเวีัยง

๓.   นายกฤติภาสั  สิัมมา 

๔.  นายอัุงชั้ญ  แสังแก�วั

๕.  นายนรากรณ์์  จิำนพุทัธี

           

รายนามครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๖.  น.สั.ธัีนช้นก   แป้นทัอุง 

๗.  นายประพนธ์ี   สุัดติา

๘.  นายป่ยะพงษ์  กลัางจำอุหอุ

๙.  น.สั.กช้กร  แฝงเม่อุงคุก
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           ครูปฏิิบััติการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังฤษ
๑.  น.สั.จุำฑารัติน์  จำร้ญรักษ์ หััวหัน้้ากลุ่่�มสาระฯ

๒.  นายสุัเมธีา  ศึรีอุุทัธีา   

๓.  น.สั.บุษยพรรณ์ บุญญพันธ์ุี  

๔.  น.สั.โสัภณ์า  ขี้โรทั  

๕.  นางธัีนย์ช้นก    เหล่ัอุงลัอุอุ 

๖.  นางสัายฝน    มุสิักมาศึ 

๗.  น.สั.วัไลัพร             ผัู้งวิัวััฒน์ 

๘.  นายฉัติรชั้ย           อุภิวัันท์ัสันอุง 

๙.   นายกฤติภาสั  สิัมมา     

๑๐.  นายฤทัธิีรงค์ กอุงศึรี 

๑๑ .  น.สั.พรรษประเวัศึ สััติติบุษย์วัรกุลั

๑๒.  น.สั.จิำดาภา  ตัินวิัเชี้ยร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี ๒
๑.  นายเฉลิัมวุัฒิ    เบ�าทัอุงคำา หััวหัน้้ากลุ่่�มสาระฯ

๒.  น.สั.กันต์ิกนิษฐ    ธิีติิโช้ติิพันธ์ุี 

๓.  น.สั.เทีัยมจัำนทัร์    สัังข้พันธีานนท์ั 

๔.  น.สั.สุัปรียา         สุัดประเสัริฐ 

๕.  น.สั.ปุณ์ยวีัร์  อิุนทัร์คุ�มวังษ์ 

๖.  นายสัานนท์ั        คุวัวััฒนานนท์ั 

๗.  น.สั.วัรันธีร           เจำริญร้ป 

๘.  น.สั.วัรณั์น        ภักดีสุัวัรรณ์ 

๙.  นายกฤติพงศ์ึ         ม้ลัมี 

๑๓.  นางอัุงคณ์า  อิุนทัรักษา 

๑๔.  นายปรัช้ญา คณ์า 

๑๕.  น.สั.ภาวิัณี์  โสัภารุณ์ 

๑๖.  น.สั.สุัพรพรรณ์ ธีีรวััฒน์วัรกุลั 

๑๗.  นางสุัพินดา           ทิัพย์เอีุยด 

๑๘.  น.สั.ฐิติิมา            คำานามะ 

๑๙.  นายอุดิศัึกดิ� กิติติิวัรวิัทัย์ 

๒๐.  นายไผู้ทั     สัะอุาดยิ�ง 

๒๑.  นายเจำติพลั        เกียรติิคีรี 

๒๒.  น.สั.ทิัพยรัติน์ คงทััน 

๒๓.  น.สั.รุ่งอุรุณ์  โช้ติิสัาร

๑๐.  นายช้ญศัึกดิ� สันธิีสักุลั 

๑๑.  น.สั.วัรกานต์ิ   สัมจิำติต์ิ 

๑๒.  นายนิติิธีร            ษัฏิเสัน 

๑๓.  นายช้าครัติน์        บัวัเกตุิ 

๑๔.  น.สั.เสัาวัลัักษณ์์ อิุนทัร์ประเสัริฐ 

๑๕.  น.สั.กาญจำนา  วังศ์ึกมลัาไสัย 

๑๖.  นายคณิ์ศึร  กฤษฎาพรรณ์     

๑๗.  น.สั.สุัวีันา  พันธุีมี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
๑.  น.สั.เต่ิอุนใจำ  ใจำสิังห์  หััวหัน้้ากลุ่่�มสาระฯ

๒.  นางจิำนตินา  อิุนทัเศีึยร 

๓.  นายประพิศึ  ฝาคำา 

๔.  นายวีัระชั้ย  บัวัผัู้น  

๕.  นางมนต์ิฤดี         จิำติรากร 

๖.  น.สั.พิมพ์พิร์สุั     สุัพิพิช้ญ์ 

๗.  น.สั.โสัภิติ       เปรียญกิจำไพศึาลั 

๘.  นายสัยมภ้           รณ์ชิ้ติพานิช้ยกิจำ 

๙.  นายสัราวุัธี       ศึรีเกตุิ

๑๐.  น.สั.นิติยา           พุ่มเพิ�ม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑.  นายสันธียา  ศัึกดิ�กาพย์ หััวหัน้้ากลุ่่�มสาระฯ

๒.  นางนฤมลั   ศึรีมา 

๓.  นายลัำาพ้น          ดวังโสัมา 

๔.  ว่ัาทีั� ร.ติ.หญิงจิำรภา ศิึลัปอุนันติส้ัติ 

๕.  นางฐิติาพร     วิัภวัวัาณิ์ช้ย์ 

๖.  น.สั.นนทัลีั         รัตินสิัทัธิี� 

๗.  นายอุรรคราวุัฒิ       ประช้านันท์ั 

๘.  นายจัำกรชั้ย  ศึรีวัรเวัช้

๙.  น.สั.นำ�าทิัพย์        ชั้ยวังศ์ึ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑.  นางจำงกลันี  เขี้ยวัหวัาน หััวหัน้้ากลุ่่�มสาระฯ

๒.  นายไมติรี         ศึรีทัอุงแทั� 

๓.  นายปรเมศึร์         สัะอุาด 

๔.  นายภราดร      นาทัันรีบ 

๕.  น.สั.พรรณ์วัดี     ยน่ยงค์นาน

 

รายนามครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๑๑.  นายธัีณ์ติวััธี       ทัับจัำนทัร์ 

๑๒.  นายนำาโช้ค          อุุ่นเวีัยง 

๑๓.  น.สั.จุำฑามาศึ       กันภัย 

๑๔.  นายช้วัลิัติ         แวังวัรรณ์ 

๑๕.  น.สั.สิัรินาถ      พงษ์ธีน้ 

๑๖.  น.สั.ป่ยะนุช้         เนรมิติพานิช้ย์ 

๑๗.  นายชั้ยภัทัร แก�วัจำรัสั   

๑๘.  นายธีีรศัึกดิ�     เคร่อุสุัวัรรณ์กุลั

๑๐.  นายณั์ฐพัช้ร์          เพ็ช้รสิัมาลััย 

๑๑.  ว่ัาทีั�ร.ติ.ภวิัช้ช์้      อุรุณ์วัรรณ์ 

๑๒.  ว่ัาทีั�ร.ติ.สััพพัญญ้ สุัข้พิระวััฒนกุลั 

๑๓.  นายอุภิช้าติิ  อุุยนักธีรรม

๑๔.  นายติิสัรณ์์        จัำนทัรเดช้ 

๑๕.  นายคมช้าญ สุันทัรวังศ์ึ 

๑๖.  นางธัีญจิำติรา หงษ์พญา

๖.  นายบรรช้า    กลัมภักดี 

๗.  นางมนลัดา        ครุเวัช้รัติน์ 

๘.  นางโสัมรัศึมิ�       เพิ�มดี 

๙.  นายพรภัทัร    สิันดี 
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๑๐.  นางปารวีั      ศึรีเกตุิ 

๑๑.  นางสุัเนติรา     โพธิี�น�อุย 

๑๒.  น.สั.ช้ลัธิีช้า       การีซอุ 

๑๓.  น.สั.ศิึวัพร  ไช้ยพยอุม 

๑๔.  นางปราณี์  ยอุมเยาว์ั 

๑๕.  น.สั.ข้วััญรัติน์ ตัิ�งพิษฐานสักุลั 

๑๖.  นายพรรษวุัฒิ     จ้ำโพธิี�แก�วั

๑๗.  นายมนติรี    เหรียญไพโรจำน์ 

๑๘.  นายอุุเทัน     เศึวัติกุญช้ร 

๑๙.  นายอัุงชั้ญ            แสังแก�วั 

๒๐.  น.สั.นำ�าเพช้ร      ครอุงยุติิ

๒๑.  ว่ัาทีั� ร.ติ.วััช้รสัันต์ิ  อิุนธิีสัาร  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑.  น.สั.จิำติรลัดา    เพช้รโพธิี�ศึรี หััวหัน้้ากลุ่่�มสาระฯ

๒.  นางรัติน์สุัณี์  สุัข้พณิ์ช้นันท์ั 

๓.  น.สั.วััลัยา  เลิัศึวิัสุัทัธิีไพบ้ลัย์ 

๔.  นายพัช้รางก้ร  วััฒนสัันติิพงศ์ึ 

๕.  นายเผู้ด็จำ    จิำติรากร 

๖.  นางจัำนทันี  หงษ์หิรัญพันธ์ี 

๗.  นายณั์ฐธีีร์    รังสีัธีนะพงศ์ึ 

๘.  น.สั.พิมพ์พร   ตัินนิรัติร์ 

๙.  น.สั.ปราถนา จัำนทัร์ทัา 

๑๐.  น.สั.เพทัาย   บุณ์ยรัติพันธ์ุี         

๑๑.  น.สั.รัช้นี       สัมทัรัพย์ 

๑๒.  นางกวิัสัรา       ศึรีศัึกดา 

๑๓.  นางอัุงศึนา      สุัข้าภิรมย์ 

๑๔.  นางจิำรวัรรณ์     ธีนะวังค์ 

๑๕.  นายพิษณุ์         จัำนทัรเสัวัติ 

    

๑๑.  นายธัีณ์ติวััธี       ทัับจัำนทัร์ 

๑๒.  นายนำาโช้ค          อุุ่นเวีัยง 

๑๓.  น.สั.จุำฑามาศึ       กันภัย 

๑๔.  นายช้วัลิัติ         แวังวัรรณ์ 

๑๕.  น.สั.สิัรินาถ      พงษ์ธีน้ 

๑๖.  น.สั.ป่ยะนุช้         เนรมิติพานิช้ย์ 

๑๗.  นายชั้ยภัทัร แก�วัจำรัสั   

๑๘.  นายธีีรศัึกดิ�     เคร่อุสุัวัรรณ์กุลั

๑๐.  นายณั์ฐพัช้ร์          เพ็ช้รสิัมาลััย 

๑๑.  ว่ัาทีั�ร.ติ.ภวิัช้ช์้      อุรุณ์วัรรณ์ 

๑๒.  ว่ัาทีั�ร.ติ.สััพพัญญ้ สุัข้พิระวััฒนกุลั 

๑๓.  นายอุภิช้าติิ  อุุยนักธีรรม

๑๔.  นายติิสัรณ์์        จัำนทัรเดช้ 

๑๕.  นายคมช้าญ สุันทัรวังศ์ึ 

๑๖.  นางธัีญจิำติรา หงษ์พญา

๖.  นายบรรช้า    กลัมภักดี 

๗.  นางมนลัดา        ครุเวัช้รัติน์ 

๘.  นางโสัมรัศึมิ�       เพิ�มดี 

๙.  นายพรภัทัร    สิันดี 

๒๒.  นายณั์ฐพลั            คช้าธีร 

๒๓.  นายปรวัรรติ         พวังศึรี 

๒๔.  ว่ัาทีั� ร.ติ.บุญฤทัธิี� ศึรสัำาเร็จำ 

๒๕.  น.สั.พิมลัพรรณ์      ผิู้วัทัอุง 

๒๖.  น.สั.พิมวัดี      มัลัลิัพรพิชั้ย 

๒๗.  น.สั.นฤพร      จำอุมเม่อุง 

๒๘.  น.สั.อุะมีนะ     นาคสุัก 

๒๙.  นายวััช้กร  จัำนทัร์แดง 

๓๐.  น.สั.ณั์ฐนิช้า ไช้ยช้นะ 

๓๑.  นายธีรรมศัึกดิ�      รัศึมีสักุลัไกร 

๓๒.  นายจุำฬา   ทัอุงดี

๓๓. น.สั.สิัริพรรณ์ โยธีะวังษ์

๑๖.  นายณั์ฐวััช้ร์ มหายศึนันท์ั 

๑๗.  นายพิพัฒน์    ประภัสัสัรพิพัฒน์ 

๑๘.  นายจิำรเดช้   เสัริมภักดีกุลั 

๑๙.  น.สั.ปรีดาภรณ์์  ผู้ลัพ่ช้น์ 

๒๐.  น.สั.ธีนิดา  ก�อุนทัอุง 

๒๑.  นายประพนธ์ี   สุัดติา 

๒๒.  นายธีนวััฒน์  ธีะนะ 

๒๓.  นายนพลั    อุาจำฤทัธิี� 

๒๔.  น.สั.ธัีนช้นก  แป้นทัอุง 

๒๕.  นายวิัชั้ย  ลิัขิ้ติพรรักษ์ 

๒๖.  นายอุาทิัติย ์ สัังข์้สันิทั 

๒๗.  นายกวิันพัฒน์ เอุกวีัระพัฒน์ 

๒๘.  นายป่ยะพงษ์ กลัางจำอุหอุ 

๒๙.  น.สั.ศึรีประภา   กลั�วัยไม� ณ์ อุยุธียา
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๓๐.  นายคธีา      นุแรมรัมย์

๓๑.  นายภีมนัทัธ์ี    พลัเสัน 

๓๒.  นายสัถาพร     ส่้ัสุัข้

๓๓.  น.สั.กช้กร  แฝงเม่อุงคุก 

๓๔.  นายธีรรมน้ญ  ยอุดพุดซา 

๓๕.  น.สั.พิมนภา       ธีรรมเจำริญ 

๓๖.  น.สั.มัทันาวัดี       ฉุยฉาย 

๓๗.  นายณั์ฐพลั        โยธีาธิีติิกุลั

๓๘.  นายนรสิังห์     โพธิีสุัรินทัร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
๑.  นายบรรจำบ    ช้ำานาญภักดี 

๒.  นายพงศ์ึระพี      ธีนะอุุดม 

๓.  น.สั.กมลัวัรรณ์        ดีเลิัศึ 

๔.  น.สั.ณั์ฐธิีนี          จัำนทัร์เทีัยน

๕.  น.สั.สุัภัติรา             กฤช้ประภา                  

๖.  นายประเดิมชั้ย      เถาแก�วั 

๗.  ว่ัาทีั� ร.ติ.จิำรวััฒน์    เทัพอิุนทัร์ 

๘.  นายณั์ฐวัรรธีน์ เวีัยงสังค์ 

๙.  นายอุธิีปัติย์     คงเพ็ช้รศัึกดิ�

๑๐.  นายอัุทัธ์ี  คุ�มพุ่ม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีื่พและเทคโนโลยี
๑.  นายพัฒนา            สุัทัธิีรอุด   หััวหัน้้ากลุ่่�มสาระฯ

๒.  นายวิัชั้ย         พริ�งมาดี 

๓.  นางชั้ช้นี         หวัังทัางมี 

๔.  น.สั.อุารมณ์์            จุำลัมณ์ฑลั 

รายนามครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๓๙.  น.สั.กัญวันันต์ิ    วัรนนท์ัวัณั์ฐ 

๔๐.  น.สั.รุ่งทิัวัา     ราช้คิด 

๔๑.  น.สั.วัรนันทัน์     ช้้มณี์  

๔๒.  นายณั์ฐพลั     ใจำสัม 

๔๓.  น.สั.สุัวิัช้าดา       รัตินโอุฬารกุลั 

๔๔.  น.สั.ทัอุฉาย           ถาวัรช้าติิ

๔๕.  นายดนัย   วััฒกโสัภณ์

๔๖.  นายสัมคิด  ภ่้ไพจิำติร์กุลั

๔๗.  นายณ์รงค์ฤทัธิี� โฮ�งจิำก
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๕.  นายศึวิัษฐ์          วีัระยุทัธีวััฒนะ

๖.  นายนรากรณ์์           จิำนพุทัธี 

๗.  น.สั.ชุ้ติินันท์ั            พ่วังข้าวั    

๘.  นายอุุภัยภัทัร         บุญเพ็ง       

๙.  นายกฤติภาสั  เชี้�ยวัช้าญกุลั

๑๐.  นางศึศิึธีร  ศึรีทัอุงเพิง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑.  นางนงค์ลัักษณ์์      ฉิมพาลีั  หััวหัน้้ากลุ่่�มสาระฯ

๒.  นายช้าญวิัทัย์     ศึรีโพธิี�ลัา 

๓.  นางลััดดา       ฉิมพาลีั 

๔.  นายศิึลัปชั้ย       พิมเนียม 

๕.  นายกิติติินันทั์   บุติะเคียน

๖.  น.สั.สุัพิช้ฌาย์ รอุดภัย 

๗.  นายโกเมศึ  เช้าวันะญาณ์ 

๘.  นายวัชิ้รพันธุี์ กิจำเสัมอุ 

๙.  นายทัรงกลัด ชั้ยศิึริ

๑๐.  น.สั.สุัรัช้สัานุ์ รัตินวัรรณ์

 

ครูอัตราจ้าง
๑.  น.สั.สุัดารัติน์ ภิรมย์ราช้ 

๒.  นายสิัรากร         เผู้ยขุ้นทัด

๓.  น.สั.นิช้นาถ  การิกาญจำน์

๔.  นายพลัธีรา  ไทัยน�อุย 

๕.  นายพิช้าธีรณ์์ เผู่้อุกเช้าวัไวั

๓๙.  น.สั.กัญวันันต์ิ    วัรนนท์ัวัณั์ฐ 

๔๐.  น.สั.รุ่งทิัวัา     ราช้คิด 

๔๑.  น.สั.วัรนันทัน์     ช้้มณี์  

๔๒.  นายณั์ฐพลั     ใจำสัม 

๔๓.  น.สั.สุัวิัช้าดา       รัตินโอุฬารกุลั 

๔๔.  น.สั.ทัอุฉาย           ถาวัรช้าติิ

๔๕.  นายดนัย   วััฒกโสัภณ์

๔๖.  นายสัมคิด  ภ่้ไพจิำติร์กุลั

๔๗.  นายณ์รงค์ฤทัธิี� โฮ�งจิำก
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 โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษากำาหนดการเรียนปีการศึึกษาลัะ ๒ ภาค แติ่ลัะภาคเรียนมีเวัลัา

เรียนประมาณ์ ๒๐ สััปดาห์ กำาหนดดังนี�

ภาค์เรียนที� ๑ เป่ดเรียนวัันทีั� ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

  ป่ดเรียนวัันทีั� ๘ ตุิลัาคม ๒๕๖๔

ภาค์เรียนที� ๒   เป่ดเรียนวัันทีั� ๑ พฤศึจิำกายน ๒๕๖๔

  ป่ดเรียนวัันทีั� ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เข้�าเรียนเวัลัา ๐๗.๕๐ น.

 สััญญาณเข�าแถุว

 ๐๗.๓๕ น. ให�นักเรียนเติรียมติัวัเพ่�อุไปเข้�าแถวัหน�าห�อุง

 ๐๗.๔๐ น. นักเรียนทุักคนเข้�าแถวัหน�าห�อุงเรียบร�อุยแลั�วั

 ๐๗.๔๑ น. เคารพธีงช้าติิ กลั่าวัคำาปฏิิญาณ์ แลัะสัวัดมนติ์ไหวั�พระ

 นักเรียนทุักคนติ�อุงถ่อุเป็นหน�าทีั�ในการมาเข้�าแถวัให�ทัันเวัลัา ๐๗.๔๐ น. หากมาไม่ทัันจำะ 

ถ่อุว่ัามาสัาย อัุนเป็นสัาเหตุิให�นักเรียนติ�อุงเข้�าส่้ักระบวันการปรับเปลีั�ยนพฤติิกรรมติาม  

แบบวิัธีีทีั�โรงเรียนเห็นสัมควัร

ก�าหนด
วันเป่ดและ
ป่ดภาคเรียน
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ข้อสัญญาการเข้าเป็นนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ข้�าพเจำ�า นาย / น.สั. / ด.ช้. / ด.ญ. …………………………………...........……………….. ข้อุให�สััญญา 

เป็นลัายลัักษณ์์อัุกษรไวั�แก่โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา

๑.  ข้�าพเจำ�าจำะตัิ�งใจำเรียนอุย่างสัมำ�าเสัมอุแลัะจำะไมข่้าดเรียนโดยไมจ่ำำาเปน็ ติามระเบยีบการวััดผู้ลั

การเรียนข้อุงกระทัรวังศึึกษาธิีการนักเรียนติ�อุงมีเวัลัาเรียนแต่ิลัะวิัช้าไม่ติำ�ากว่ัาร�อุยลัะ ๘๐ ข้อุง

แต่ิลัะภาคเรียนจึำงจำะมีสิัทัธิี�เข้�าสัอุบ ในกรณ์ทีีั�นักเรียนเจ็ำบป่วัยจำนมีเวัลัาเรียนไม่ครบติามระเบยีบ

การวััดผู้ลัข้อุงกระทัรวังศึึกษาธิีการ ผู้้�ปกครอุงข้อุงนักเรียนติ�อุงนำาใบรับรอุงแพทัย์มาแสัดงเป็น

หลัักฐาน เพ่�อุข้อุอุนุญาติต่ิอุผู้้�อุำานวัยการก่อุนการสัอุบประจำำาภาคเรียนนั�น

๒.  หากข้�าพเจำ�าข้าดสัอุบโดยไม่มีเหตุิผู้ลัหร่อุมีเวัลัาเรียนไม่พอุติิดต่ิอุกันสัอุงภาคเรียน ข้�าพเจำ�า

ยินดีลัาอุอุกจำากโรงเรียนทัันทีั การทุัจำริติในการสัอุบถ่อุเป็นการประพฤติิผิู้ดทีั�มีโทัษสัถานหนัก 

แลัะแสัดงถึงควัามเป็นผู้้�ข้าดคุณ์ธีรรมควัามซ่�อุสััติย์สัุจำริติ ข้�าพเจำ�าจำะไม่กระทัำาเป็นอัุนข้าด  

หากข้�าพเจำ�าทุัจำริติในการสัอุบ ข้�าพเจำ�ายินยอุมรับโทัษติามระเบียบการลังโทัษนักเรียน

๓.  ข้�าพเจำ�าจำะไม่ทัำาให�พสััด ุครภุณั์ฑ์ ติลัอุดจำนอุาคารสัถานทีั�ข้อุงโรงเรียนเติรียมอุุดมศึกึษาช้ำารุด

เสีัยหาย หร่อุเส่ั�อุมสัภาพโดยเจำตินาหร่อุควัามคึกคะนอุง ถ�าข้�าพเจำ�าทัำาให�เกิดควัามเสีัยหายดัง

กล่ัาวัข้�างติ�น ข้�าพเจำ�ายอุมช้ดใช้�ค่าเสีัยหายหร่อุค่าเส่ั�อุมสัภาพติามทีั�เป็นจำริงแลัะยอุมรับการ

พิจำารณ์าโทัษจำากทัางโรงเรียนโดยไม่มีข้�อุแม�ใด ๆ ทัั�งสิั�น

๔.  ข้�าพเจำ�าไม่ข้อุข้�อุงแวัะกับอุบายมุข้แลัะสัารเสัพติิดทัั�งปวัง อัุนจำะนำาไปส่้ัควัามเส่ั�อุมแห่งติน

แลัะหม่้คณ์ะ ถ�าข้�าพเจำ�าลัะเมิดกฎข้�อุนี� ข้�าพเจำ�ายินยอุมรับมาติรการแก�ไข้แลัะการลังโทัษข้อุง

โรงเรียนทุักประการโดยไม่มีการโติ�แย�ง

๕.  ติลัอุดระยะเวัลัาทีั�เป็นนักเรียนโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา ถ�าข้�าพเจำ�ามีปัญหาประการใด ๆ

ก็ติามข้�าพเจำ�าจำะปรึกษาแลัะข้อุคำาแนะนำาเพ่�อุปฏิิบัติิจำากคร้ทีั�ปรึกษา คร้แนะแนวั หร่อุคร้ทั่าน

อุ่�นทีั�ข้�าพเจำ�าคิดว่ัาจำะให�คำาแนะนำาแก่ข้�าพเจำ�าได�

๖.  บรรดาระเบียบข้�อุบังคับต่ิาง ๆ  ทัั�งทีั�มีอุย้แ่ลั�วัในค่้ม่อุนักเรียน แลัะทีั�ทัางโรงเรียนจำะได�กำาหนด

ขึ้�นใหม่ ข้�าพเจำ�าจำะปฏิิบัติิติามโดยเคร่งครัดปราศึจำากข้�อุโติ�แย�งใด ๆ
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ข้�าพเจำ�า นาย / น.สั. / ด.ช้. / ด.ญ. ……………………………………………………………….. ข้อุทัำาสััติย์ 

 ปฏิิญญาเป็นลัายลัักษณ์์อัุกษรไวั�แก่โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา ว่ัา

๑.  ข้�าพเจำ�าจำะประพฤติิตินแติ่ในทัางทีั�ดี ไม่ก่อุให�เกิดควัามวุ่ันวัาย ไม่ยุ่งเกี�ยวักับสัารเสัพติิด 

ทุักช้นิดหร่อุไม่ทัำาให�เกิดควัามเส่ั�อุมเสีัยช่้�อุเสีัยงเกียรติิคุณ์ข้อุงโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาด�วัย 

ประการใด ๆ ทัั�งสิั�น

๒.  ข้�าพเจำ�าจำะมุ่งมั�นศึึกษาใฝ่หาควัามร้�ให�เป็นเยาวัช้นคนดีข้อุงประเทัศึ เสัียสัลัะแลัะ 

ทัำาประโยช้น์ให�แก่ช้าติิบ�านเม่อุง

๓.  ข้�าพเจำ�าจำะปฏิิบัติิติามสััญญาทีั�ให�ไวั�แก่โรงเรียนทัุกประการ

 ลังช่้�อุ…………………………………………………………… นักเรียนผู้้�ให�สััญญาแลัะคำาปฏิิญญา

 ลังช่้�อุ…………………………………………………………… ผู้้�ปกครอุง

 วัันทีั�………….เด่อุน…………………………………พ.ศึ…………….

ค�ปฏิิญญาของนักเรียน

ค�ประกาศสัตยาบััน

ข้อุงผู้้�บริหารโรงเรียน คร้ นักเรียน นักการภารโรงทัุกคน

โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาข้อุให�สััติยาบันวั่า

ข้�อุ ๑  ข้�าพเจำ�า จำะจำงรักภักดีต่ิอุช้าติิ ศึาสันา พระมหากษัติริย์

ข้�อุ ๒  ข้�าพเจำ�า จำะไม่ยุ่งเกี�ยวักับยาเสัพติิดไม่วั่าด�วัยการเสัพ การค�า แลัะการผู้ลัิติ

ข้�อุ ๓  ข้�าพเจำ�า จำะบำาเพ็ญตินให�เป็นประโยช้น์ต่ิอุการติ่อุติ�านยาเสัพติิดทัุกเม่�อุ

”
”
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”
”

คุณสมบััติของนักเรียนที่เข้าพิธี
ประดับัพระเกี้ยว
         นักเรียนปฏิิบัติิติามระเบียบข้อุงโรงเรียนแลัะประพฤติิตินเหมาะสัมกับสัภาพ

ควัามเป็นนักเรียนโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา

           นักเรียนทีั�ไม่มีคุณ์สัมบัติิดังกล่ัาวั คร้ทีั�ปรึกษาจำะแจำ�งให�กลุ่ัมบริหารกิจำการ

นักเรียนทัราบเพ่�อุพิจำารณ์างดการเข้�าร่วัมพิธีีประดับพระเกี�ยวั เป็นราย ๆ ไป

ค�ปฏิิญาณตน ”
”

ข้�าพเจำ�าข้อุให�คำาปฏิิญาณ์ไวั�แก่โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาว่ัา

ข้�อุ ๑ ข้�าพเจำ�าจำะปฏิิบัติิตินติามระเบียบข้อุงโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาทุักประการ

ข้�อุ ๒ ข้�าพเจำ�าจำะเช่้�อุฟัิงแลัะปฏิิบัติิติามคำาแนะนำาสัั�งสัอุนข้อุงคร้อุาจำารย์ด�วัยควัามเคารพ

ข้�อุ ๓  ข้�าพเจำ�าจำะประพฤติิตินให�เป็นผู้้�มีคุณ์ธีรรมอุย่างสัมำ�าเสัมอุ

ข้�อุ ๔ ข้�าพเจำ�าจำะตัิ�งใจำศึึกษาเล่ัาเรียนแลัะฝึกฝนตินเพ่�อุจำะเป็นพลัเม่อุงดีข้อุงช้าติิในอุนาคติ

ข้�อุ ๕   ข้�าพเจำ�าจำะรักษาไวั�ซึ�งคุณ์ค่าแลัะศัึกดิ�ศึรีข้อุงโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาติลัอุดไป
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 ระเบีัยบัว่าด้วยการแต่งกาย
ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การประดับัเครื่องหมายของโรงเรียน
 นักเรียนชาย ประดับเคร่�อุงหมาย พัระเกี�ยวโลหะสีัทอง ทางด�านขวาของอกเส้ั�อ

 ส้ังจำากแนวักระเป๋าซ�ายประมาณ์ ๔ - ๕ ซม.

 นักเรียนหญิง ประดับเคร่�อุงหมาย พัระเกี�ยวโลหะสีัเงิน ทางด�านซ้�ายของอกเส้ั�อ

ติำ�าจำากไหล่ัประมาณ์ ๑๒ - ๑๓ ซม.

 *เคร่�อุงหมายข้อุงโรงเรียน นักเรียนจำะได�รับในภายหลััง ในวัันทีั�โรงเรียนจัำดพิธีีประดับพระเกี�ยวัให�นักเรียนชั้�นม.๔

  เครื่องแบับันักเรียน

๑. เส้ือนักเรียน
 นักเรียนชาย ใช้�เส่ั�อุเชิ้�ติคอุตัิ�ง ผู้�าสีัข้าวัเน่�อุเรียบหนาพอุสัมควัร ตัิดตัิวัติรงไม่เข้�าร้ป  

มีสัาบทีั�อุกติลับอุอุกด�านนอุกติัวัประมาณ์ ๔ ซม. ไม่ตีิเกลั็ดด�านหลััง ติิดกระดุมกลัมแบนสัีข้าวั 

เสั�นผู่้าศ้ึนยก์ลัาง ๑ ซม. มีกระเป๋าทัางอุกซ�าย ๑ ใบ

 นักเรียนหญิง ใช้�เส่ั�อุเชิ้�ติคอุตัิ�ง ผู้�าสีัข้าวัเน่�อุเรียบหนาพอุสัมควัร ตัิดตัิวัติรงไม่เข้�าร้ป 

ไม่มีสัาบทีั�ด�านหน�า แขนเสั้�อมจีีบยกไหลแ่ละจีบรัดที�ปลายแขน ข้อุบแข้นกวั�าง ๓ ซม. ด�านหลัังไม่มี

บ่าหลััง

๒. กางเกง 

 ใช้�ผู้�าโทัเรหร่อุผู้�าเสิัร์ทัสีัดำา (ห�ามใช้�ผู้�าเวัสัปอุยท์ั) มีจีำบข้�างหน�าด�านลัะ ๒ จีำบ ผู่้าติรงส่ัวัน

หน�าติิดซิป (ห�ามใช้�กระดุม) มีกระเป๋าด�านข้�าง ๒ ข้�าง ปากกระเป๋าตัิดติรง ไม่มีกระเป๋าหลััง มีห้ไวั�

ร�อุยเข็้มขั้ดกางเกง ควัามกวั�างข้อุงปลัายข้ากางเกง เม่�อุดึงอุอุกมาจำากข้าติ�อุงห่างไม่น�อุยกว่ัา ๗ ซม.  

แต่ิไม่เกิน ๑๒ ซม. เม่�อุใส่ัแลั�วัตัิอุงมีควัามยาวัเหน่อุล้ักสัะบ�าเข่้าไม่เกิน ๕ ซม. โดยรอุบเอุวัอุย้่ไม่ติำ�า

กว่ัาสัะด่อุ
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๓. กระโปรง 

 ใช้�ผู้�าโทัเรสีักรมท่ัาหร่อุดำา เน่�อุเรียบไม่มีลัวัดลัาย ด�านหน�าแลัะหลัังพับจีำบข้�างลัะ ๓ จีำบ  

ควัามลึักข้อุงจีำบ ๓ - ๔ ซม. หันจีำบอุอุกด�านนอุก เย็บทัับบนจีำบวััดจำากใติ�ข้อุบเอุวักระโปรง ๗ - ๘  

ซม. กระโปรงทีั�สัั�งตัิดหร่อุซ่�อุมาใส่ัติ�อุงมีควัามยาวัคลุัมเข่้าโดยข้อุบเอุวัอุย้่ไม่ติำ�ากว่ัาสัะด่่อุ (ในวัันทีั� 

เป็นพิธีีการ เช่้น ไหวั�คร้ พิธีีประดับพระเกี�ยวั หร่อุวัันสัำาคัญต่ิาง ๆ ใช้�กระโปรงสีักรมท่ัา)

๔. เข็มขัด
 นักเรียกชาย ใช้� สีันำ�าตาลเข�ม แบบนักเรียน ข้นาดกวั�าง ๓.๕ ซม. หัวเข็มขัดสีัทอง มีเข็้ม

สัำาหรับสัอุดร้เข็้มขั้ด ๑ เข็้มเท่ัานั�น

 นักเรียนหญิง ใช้�สีัดำาแบบนักเรียน

๕. รองเท้า
 นักเรียนชาย รอุงเทั�าหุ�มสันสีัดำาแบบผู้้กเช่้อุก ทัำาด�วัยหนังหร่อุผู้�าใบไม่มีลัวัดลัาย 

ข้อุบแลัะติาไก่สัำาหรับร�อุยเช่้อุกติ�อุงมีสีัดำา

 นักเรียนหญิง รอุงเทั�าดำาแบบนักเรียน หัวัมนมีสัายรัดหลัังเทั�าไม่มีลัวัดลัาย (ห�ามใช้�กับ 

ชุ้ดพลัศึึกษา)

๖. ถืุงเท้า
 นักเรียนชาย สีัข้าวัลั�วันไม่มีลัวัดลัายแลัะไม่ใช้�ช้นิดล้ักฟ้ิกหนา มีควัามยาวัข้นาดครึ�งน่อุง

(ไม่พับถุงเทั�า)

 นักเรียนหญิง สัีข้าวัลั�วันไม่มีลัวัดลัาย มีควัามยาวัสัามารถพับข้อุบได� แลัะไม่ใช้�ช้นิดลั้กฟิ้ก

หนาหร่อุบางแบบถุงนอุ่งหร่อุถุงเทั�าแบบสัั�น

๗. กระเป๋า
 ให�ใช้�กระเป๋านักเรียนติามระเบียบกระทัรวังศึึกษาธีิการหร่อุกระเป๋าสัะพายทีั�โรงเรียนเป็นผู้้�

กำาหนด โดยมีสัหกรณ์์เป็นผู้้�จำำาหน่ายแลัะติ�อุงนำามาโรงเรียนทุักครั�ง หากจำะใช้�ถุงหิ�วัใส่ัอุุปกรณ์์การเรียน

เพิ�มเติิม ติ�อุงใช้�ถุงผู้�าแบบทีั�โรงเรียนอุนุญาติเท่ัานั�น
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  เครื่องแบับัพลศึกษา

เป็นการแติ่งกายทีั�โรงเรียนอุอุกแบบไวั�เพ่�อุควัามสัะดวักในการเรียนวัิช้าพลัศึึกษา ให�ใช้�เฉพาะ

ในวัันทัี�มีการเรียนพลัศึึกษา

นักเรียนชื่าย
     ๑. เสั้�อ ใช้�เสั่�อุย่ดคอุปก แข้นสัั�น สัีกรมทั่า มีกระเป๋าข้�างซ�าย ๑ ใบ ทัี�กระเป๋ามีเคร่�อุงหมาย

พระเกี�ยวัสัีช้มพ้ ช้ายเสั่�อุติ�อุงเก็บไวั�ในกางเกงให�เรียบร�อุยห�ามปลั่อุยช้ายเสั่�อุอุอุกนอุกกางเกง

     ๒. กางเกง  ใช้�กางเกงวัอุร์มข้ายาวั สีักรมท่ัาเข้�ม เอุวัรัด มีแถบสีัช้มพ้แถบเดียวั ทัั�งสัอุงข้�าง 

     ๓. ถุุงเท�า สัั�น สีัข้าวั หัามสัวัมถุงเทั�าทีั�มีลัวัดลัายหร่อุสีัอุ่�น ๆ แทัรก 

     ๔. รองเท�า ผู้�าใบสีัดำา หุ�มสั�น แบบผู้้กเช่้อุก ไม่มีสีัหร่อุลัวัดลัายแทัรก

 
นักเรียนหญิง 
     ๑. เสั้�อ ใช้�เสั่�อุเเข้นสัั�น คอุโปโลั สัีกรมทั่า มีกระเป้าข้�างซ�าย ๑ ใบ ทัี�กระเป๋ามีเคร่�อุงหมาย

พระเกี�ยวัสัีช้มพ้

     ๒. กางเกง เป็นกางเกงวัอุร์มข้ายาวั สีักรมท่ัาเข้�ม เอุวัรัด มีแถบเสั�นลีัช้มพ้แถบเดียวั

ทัั�งสัอุงข้�าง

     ๓. ถุุงเท�า สัั�น สีัข้าวั ห�ามสัวัมถุงเทั�าทีั�มีลัวัดลัายหร่อุสีัอุ่�น ๆ เเทัรก

     ๔. รองเท�า ผู้�าใบสีัข้าวัหุ�มสั�นผู้้กเช่้อุกทีั�ไม่มีสีัหลัายสีัหร่อุลัวัดลัายใด ๆ (ห�ามใช้�รอุงเทั�า

ผู้�าใบกับชุ้ดนักเรียน)

  การเเต่งกาย
  การแต่งกาย
๑. ทรงผู้ม นักเรียนชาย ให�ไวั�ผู้มสัั�นหร่อุรอุงทัรงส้ัง (ติามร้ปในหน�า ๓๗) ผู้มด�านหน�าติ�อุงยาวั     

ไม่เลัยคิ�วั ด�านบนแลัะรอุบศีึรษะ ไม่ยาวัจำนด้หนาแลัะห�าม

           (๑) ไวั�จำอุน                       (๒) ไวั�หนวัดเครา                       (๓) แสักกลัาง

           (๔) ย�อุมหร่อุกัดสีัผู้ม           (๕) ใส่ันำ�ามัน เจำลั หร่อุ ฉีดสัเปรย์     (๖) ทัำาผู้มติามแฟิชั้�น
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นักเรียนหญิง

 (๑) ถ�าไวั�ผู้มสัั�นติ�อุงตัิดติรงควัามยาวัข้อุงผู้มจำรดปกเส่ั�อุด�านหลััง

  (๒) ถ�าไวั�ผู้มยาวัติ�อุงรวับให�เรียบร�อุยในระดับทััดดอุกไม� ควัามยาวัข้อุงผู้มไม่เกินกึ�งกลัางหลััง

หากใช้�สัายรัดทัี�ทัำาแทันยางรัดติ�อุงใช้�สัีดำาเทั่านั�น 

  (๓) ใช้�ริบบิ�นผู้้กผู้มทีั�รวับไวั� ริบบิ�นติ�อุงมี เน้�อเรียบไม่มีลวดลาย ในตัิวั ข้นาดข้อุง ริบบิ�น 

กว�าง ๑ นิ�ว ยาว ๓๐ นิ�ว มีสีัดำาเท่านั�น ห�ามใช้�สัายรัดผู้�าหร่อุกำามะหยี�ทุักสีั

 (๔) ไม่อุนุญาติให�ผู้้กโบติรงกลัางศีึรษะ ติิดกิ�บข้นาดใหญ่ หร่อุเกลั�ามวัยผู้ม

 (๕) กิ�บทีั�ใช้�ติิดผู้มแลัะทีั�คาดผู้ม ติ�อุงมีข้นาดเล็ักแลัะมีสีัดำาเท่ัานั�น แลัะติ�อุงใช้�เพ่�อุกันผู้ม

ติกลังมาเเลัะไม่ใช้�หลัายอัุนจำนด้เป็นเคร่�อุงประดับ 

 (๖) ถ�าไวั�ผู้มหน�าม�า ติ�อุงตัิดติรงแลัะมีควัามยาวัไม่เกินระดับคิ�วั (ไม่ใช่้ผู้มม�าแฟิชั้�น)

 (๗) ไม่ให�ฉีดสัเปรย์ ใส่ัเจำลัให�ผู้มเเข็้ง หร่อุยกผู้มด�านหน�าส้ัง

         (๘) ห�ามซอุยผู้ม ดัดผู้ม ย�อุมหร่อุกัดสีัผู้มแลัะทัำาผู้มติามแฟิชั้�น

       (๙) ห�ามทัำาทัรงผู้มแปลัก เช่้น ถักเปียหลัายอัุนไวั�บนศึีรษะ ผู้มติรงกลัางติัดสัั�นแลัะตัิ�งติรง 

ผู้มทีั�มีจำอุนยาวักวั่าสั่วันอุ่�น ผู้มสัอุงข้�างตัิดให�ยาวัไม่เทั่ากัน ส่ัวันทั�ายทัอุยไวั�ยาวัคลั�ายหางเติ่า  

หร่อุไวั�ผู้มแบบอุ่�น ๆ ทีั�ขั้ดต่ิอุบุคลิักภาพข้อุงการเป็นนักเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา

                    

๒. เส้ือ ใส่ัอุย้ใ่นข้อุบกางเกงหร่อุกระโปรง ห�ามดึงอุอุกมาคลุัมเข็้มขั้ดหร่อุปล่ัอุยให�หลุัดลุ่ัยอุอุกมา 

นอุกกางเกงหร่อุกระโปรง ติ�อุงติิดกระดุมให�ครบทุักเม็ดยกเวั�นกระดุมคอุ นักเรียนหญิงติ�อุงใส่ัเส่ั�อุทัับ

ช้ั�นในทักุครั�ง

๓. กางเกง ติ�อุงใส่ัให�ข้อุบอุย้่ทีั�เอุวัห�ามดึงลังมาห�อุยอุย้่ทีั�สัะโพก 

             

๔. กระโปรง ติ�อุงใส่ัให�ข้อุบอุย้่ทีั�เอุวัแลัะห�ามพับข้อุบอุย่างเด็ดข้าด 

๕. เข็มขัด ติ�อุงใส่ัเข็้มขั้ดทุักครั�งทีั�แต่ิงชุ้ดนักเรียน บนเข็้มขั้ดห�ามติิดสัติิ�กเกอุร์ หร่อุนำาวััสัดุอุ่�นใด 

มาประกอุบนักเรียนหญิงถ�าติ�อุงการไม่ให�ข้อุบกระโปรงหลุัดจำากเข็้มขั้ดให�ใช้�คลิัปสีัดำาหนีบไวั�  

ห�ามใช้�คลิัปสีัอุ่�นเด็ดข้าด  

               

๖. รองเท้า ห�ามใส่ัรอุงเทั�าในลัักษณ์ะเหยียบสั�นรอุงเทั�า 
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๗. ถุืงเท้า นักเรียนช้ายห�ามพับถุงเทั�า นักเรียนหญิงให�พับไวั�เหน่อุติาตุ่ิม

๘. ต่างหู อุนุญาติให�เจำาะห้ใส่ัต่ิางห้เพ่�อุป้อุงกันร้ห้ตัินเพียงข้�างลัะ ๑ ร้เท่ัานั�น  ให�ใช้�ต่ิางห้ทีั�ทัำา

ด�วัยโลัหะสัทีัอุงหร่อุสัเีงนิเท่ัานั�น อุนุญาติให�ใช้�เป็นห่วังวังกลัมเลัก็ ๆ  แบบเสั�นลัวัด ไมมี่ลัวัดลัาย

เสั�นผู่้าศ้ึนย์กลัางไม่เกิน ๑ ซม. หร่อุใช้�ต่ิางห้ทีั�เป็นตุ่ิมกลัมอัุนเดียวัข้นาดเล็ัก เสั�นผู่้าศ้ึนย์กลัาง

ไม่เกิน ๐.๒๕ ซม. ไม่มีลัวัดลัาย ห�ามนักเรียนช้ายเจำาะห้แลัะใส่ัต่ิางห้ 

๙. สายสร้อย อุนญุาติให�ใส่ัสัำาหรบัผู้้�ทีั�ติ�อุงการมพีระติิดตัิวัไวั� แลัะติ�อุงให�มคีวัามยาวัพอุสัมควัร  

ทัี�จำะซ่อุนพระไวั�ไม่ให�มอุงเห็น สัายสัร�อุยทัำาด�วัยเงิน หร่อุสัแตินเลัสัเทั่านั�น

      

๑๐. แหวน ไม่อุนุญาติให�สัวัมแหวันทุักช้นิด 

๑๑. นาฬิิกา ร้ปเร่อุนแลัะสัายนาฬิิกาเป็นแบบสุัภาพ ห�ามใช้�นาฬิิกาแฟินซีทีั�หน�าปัดมีสีัสััน

ลัวัดลัาย ร้ปเร่อุนแลัะข้นาดทีั�ผิู้ดปกติิจำากนาฬิิกาทัั�วั ๆ ไป หร่อุนาพิกาทีั�ส่ัอุแสัดงควัาม

ฟุ่ิมเฟ้ิอุยในการใช้�งาน

     

๑๒. แว่นตา ถ�าติ�อุงใส่ัแว่ันสัายติา แบบข้อุงแว่ันติาติ�อุงสุัภาพติามลัักษณ์ะข้อุงผู้้�เป็นนักเรียน 

ไม่ใช้�แว่ันติาทีั�มีร้ปแบบแปลัก ๆ มีลัักษณ์ะเป็นแฟิชั้�น แลัะติ�อุงใช้�กรอุบสีัสุัภาพ ค่อุ กรอุบสีั

เงิน, ทัอุง, ดำา, นำ�าติาลัไหม� หร่อุเทัาแก่ ถ�าใช้�คอุนแทัคเลันส์ัให�ใช้�เป็นช้นิดสีัธีรรมช้าติิข้อุงดวังติา

เท่ัานั�น

 

๑๓. สร้อยข้อมือ ไม่อุนุญาติให�สัวัมสัร�อุยข้�อุม่อุ ข้�อุเทั�า หร่อุวััสัดุอุ่�นใดทีั�มีลัักษณ์ะเป็นเคร่�อุงประดับ

๑๔. ของมีค่า ไม่ให�นำาสิั�งข้อุงมีค่ามาโรงเรียน

๑๕. ห้ามแต่งหน้า ไวั�เลั็บยาวัเเลัะทัาเลั็บหร่อุติกแต่ิงร่างกาย เช้่น สััก เจำาะ เข้ียนติิดลัวัดลัาย 

                

๑๖. เคร่ืองมือส่ือสาร ห�ามใช้�ในข้ณ์ะทีั�มีการเรียนการสัอุน การประชุ้ม หร่อุระหว่ัางการ 

ทัำากิจำกรรม แลัะหากเกิดการส้ัญหายโรงเรียนจำะไม่รับผิู้ดช้อุบ
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รูปแสดงเครื่องแบับั และการไว้ทรงผู้มของนักเรียนชื่าย - หญิง

ตามระเบัียบัว่าด้วยการแต่งกาย
ของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีระเบัียบัการลงโทษนักเรียนตามความหนักเบัา ดังนี้ 
๑. ติักเติ่อุน 

๒. ทัำาทััณ์ฑ์บน

๓. ติัดคะแนนควัามประพฤติิ

๔. ทัำากิจำกรรมปรับเปลัี�ยนพฤติิกรรม

สัำาหรับการตัดค์ะแนนค์วามประพัฤติมี ดังนี� 

๑. ควัามผิู้ดเล็ักน�อุย ตัิดคะแนนควัามประพฤติิ ๑๐ คะแนน

๒. ควัามผู้ิดครั�งติ่อุไปในทุักกรณี์ ติัดคะแนนควัามประพฤติิเป็น ๒ เทั่าข้อุงครั�งก่อุน

๓. หากนักเรียนถ้กตัิดคะแนนควัามประพฤติิถึง ๕๐ คะแนน ทัั�งนี�ทัั�งนั�นนับรวัมทัั�ง ๓ ปีการศึึกษา  

เม่�อุกระทัำาควัามผู้ิดอุีกครั�งจำะเป็นควัามผู้ิดกรณี์ใดก็ติามนักเรียนจำะถ้กพิจำารณ์าให�เข้�าส้ั่กระบวันการ

ปรับปรุงพฤติิกรรม

๔. ถ�านักเรียนถ้กติัดคะแนนควัามประพฤติิ สัะสัม ๓ ปีการศึกษาเกินกว่า ๕๐ ค์ะแนน นักเรียนจำะ

ถ้กพจิำารณ์าให�พ�นจำากสัภาพการเป็นนักเรียนข้อุงโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา

พฤติกรรมที่ถืูกลงโทษตามระเบีัยบัการลงโทษนักเรียน 
นกัเรยีนเติรยีมอุุดมศึกึษาเป็นผู้้�ทัี�มคีวัามรบัผู้ดิช้อุบทัั�งต่ิอุตินเอุง ต่ิอุสัถาบนั แลัะสังัคม เป็นแบบอุย่าง

ให�แก่นักเรียนทัั�วัไป โดยมคีวัามเช้่�อุว่ัาสิั�งเหล่ัานี�จำะนำาพาซึ�งประโยช้น์ให�เกดิแก่ประเทัศึช้าติิในอุนาคติ 

จำึงหวัังเป็นอุย่างยิ�งวั่านักเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาทัุกคนจำะได�ติระหนักในบทับาทัข้อุงตินเอุงให�สัมกับ

เกียรติทิัี�นักเรียนได�รบัในการเป็นนกัเรยีนโรงเรยีนเติรยีมอุดุมศึกึษา อุย่างไรกต็ิามโรงเรยีนเป็นอุงค์กร

ทีั�มีนักเรียนอุย้่รวัมกันเป็นจำำานวันมาก จึำงมีควัามจำำาเป็นทีั�จำะติ�อุงวัางแนวัทัางในการปฏิิบัติิติน 

ให�นักเรียนได�รับทัราบติรงกัน อัุนจำะก่อุให�เกิดควัามเป็นระเบียบเรียบร�อุยข้อุงสัังคม หากไม่ปฏิิบัติิ

นักเรียนก็ติ�อุงถ้กลังโทัษหนักหร่อุเบาขึ้�นอุย้่กับลัักษณ์ะข้อุงพฤติิกรรมทีั�เกิดขึ้�น ดังนี�

ระเบัียบั
การลงโทษ
นั ก เ รี ย น
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๑๐

๒๐

พฤติกรรมท่ีต้องถูืกตัดคะแนนความประพฤติ ๑๐ คะแนน 
๑. ไม่พกบัติรประจำำาตัิวันักเรียน บัติรประช้าช้น แลัะบัติรบันทึักการมาเรียนติิดตัิวัมาโรงเรียน

๒. มาไม่ทัันเข้�าแถวัหน�าห�อุงเรียน (เวัลัา ๐๗.๕๐ น.) ครบ ๕ ครั�งต่ิอุภาคเรียน 

๓. ข้าดเรียนครบ ๓ ครั�งโดยไม่มีเหตุิผู้ลัอัุนควัร 

๔. อุอุกนอุกบริเวัณ์โรงเรียนโดยไม่ได�รับอุนุญาติ 

๕. หนีเรียนหร่อุอุอุกนอุกห�อุงเรียนในข้ณ์ะทีั�มีการเรียนการสัอุนโดยไม่ได�รับอุนุญาติ 

๖. เข้�าไปในบริเวัณ์บ�านพักคนงาน 

๗. เข้�าไปในบริเวัณ์โรงเรียนสัาธิีติ มศึวั. ปทุัมวัันแลัะจุำฬาลังกรณ์์มหาวิัทัยาลััยก่อุนหมดเวัลัา

แต่ิลัะระดับชั้�น 

๘. เข้�าหร่อุอุอุกทัางประต้ิทีั�ไม่ได�รับอุนุญาติ 

๙. ใช้�เคร่�อุงม่อุส่ั�อุสัารในเวัลัาเรียนโดยไม่ได�รับอุนุญาติ 

๑๐. ซ่�อุอุาหารจำากหาบเร่ รถเข็้น ฯลัฯ ทีั�เข้�ามาในโรงเรียน หร่อุซ่�อุจำากภายนอุกโรงเรียนโดยไม่

ได�รับอุนุญาติ 

๑๑. พฤติิกรรมนอุกเหน่อุจำากนี� อุย้ใ่นการพิจำารณ์าข้อุงคณ์ะกรรมการกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียน

หร่อุรอุงผู้้�อุำานวัยการกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียน

พฤติกรรมท่ีต้องถูืกตัดคะแนนความประพฤติอย่างน้อย ๒๐ คะแนน 
๑. นำาสิั�งทีั�ไม่เหมาะสัมกับสัภาพนักเรียนมาโรงเรียน ได�แก่ ส่ั�อุสิั�งพิมพ์ลัามกอุนาจำาร อุุปกรณ์์

การพนัน บุหรี� ข้อุงมึนเมา อุาวุัธี ดอุกไม�ไฟิ เป็นติ�น 

๒. ทัำาลัายวััสัดุอุุปกรณ์์การเรียนการสัอุนต่ิาง ๆ  รวัมทัั�งครุภัณ์ฑ์แลัะสิั�งก่อุสัร�างจำะโดยเจำตินาหร่อุ

ไม่ก็ติาม นอุกเหน่อุจำากนี�อุาจำติ�อุงช้ดใช้�ค่าเสีัยหายติามการกระทัำา 

๓. ประพฤติิตินก�าวัร�าวั แสัดงกิริยาอุาการคำาพ้ดทีั�ไม่เหมาะสัมต่ิอุคร้ 

๔. ประพฤติิตินไม่เหมาะสัมกับสัภาพข้อุงนักเรียนไม่ว่ัากรณี์ใด ๆ อัุนจำะนำามาซึ�งควัามเส่ั�อุมเสีัยช่้�อุเสีัยง 

๕. ก่อุเหตุิทัะเลัาะวิัวัาทัช้กต่ิอุย 

๖. แสัดงพฤติิกรรมเชิ้งช้้�สัาวัทีั�ไม่เหมาะสัมในทีั�สัาธีารณ์ะ 

๗. บันทึักการมาโรงเรียนแลัะกลัับบ�านแทันบุคคลัอุ่�น 

๘. พฤติิกรรมนอุกเหน่อุจำากนี� อุย่้ในการพิจำารณ์าข้อุงคณ์ะกรรมการกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียน

หร่อุรอุงผู้้�อุำานวัยการกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียน
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๕๐

พ้น-
สภาพ

พฤติกรรมที่ถืูกตัดคะแนนความประพฤติ ๕๐ คะแนน 
๑. ชั้กช้วันบุคคลัภายนอุกมาทัะเลัาะวัิวัาทักับนักเรียนโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา ไม่ว่ัาจำะภายใน

หร่อุภายนอุกโรงเรียนก็ติาม 

๒. ทุัจำริติในการสัอุบโดยวิัธีีการใดๆ นอุกเหน่อุจำากนี�จำะถ้กลังโทัษทัางวัิช้าการติามทีั�กำาหนดไวั� 

ในระเบียบการวััดผู้ลั แลัะประเมินผู้ลัการเรียนร้� 

๓.  ปกป่ดควัามจำริง แอุบอุ�าง ปลัอุมแปลัง แก�ไข้ หร่อุทัำาลัายเอุกสัารข้อุงโรงเรียนนอุกเหน่อุจำากนี�

อุาจำถ้กดำาเนินคดีติามกฎหมาย 

๔.  ลัักข้โมยสิั�งข้อุงมีค่าข้อุงผู้้�อุ่�น 

๕. พฤติิกรรมนอุกเหน่อุจำากนี� อุย้่ในการพิจำารณ์าข้อุงคณ์ะกรรมการกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียน

หร่อุรอุงผู้้�อุำานวัยการกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียน

พฤติกรรมท่ีให้นักเรียนพ้นจากสภาพความเป็นนักเรียน 
๑.  นำาสิั�งผิู้ดกฎหมายเข้�ามาในโรงเรียนหร่อุได�รับโทัษส้ังสุัดข้อุงทัางโรงเรียน 

๒. ประพฤติิตินเป็นภัยต่ิอุสัังคมมีโทัษคดีทัางอุาญาถ�าหากยังดำารงสัภาพการเป็นนักเรียนต่ิอุไป 

อุาจำจำะนำามาซึ�งควัามเสีัยหายต่ิอุนักเรียนโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาแลัะต่ิอุช่้�อุเสีัยงข้อุงโรงเรียน 

๓.  นักเรียนถ้กตัิดคะแนนควัามประพฤติิสัะสัม ๓ ปีการศึึกษา ๕๐ คะแนน

การเพ่ิมคะแนนความประพฤติของนักเรียนท่ีถูืกตัดคะแนนความประพฤติ 
๑.  นักเรียนสัามารถกระทัำาควัามดเีพ่�อุเพิ�มคะแนนควัามประพฤติิข้อุงนกัเรียนติามควัามเหมาะสัม

 โดยการพิจำารณ์าข้อุงคร้ผู้้�สัอุน คร้ทีั�ปรึกษา หัวัหน�าตึิก คณ์ะกรรมการกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียน

 แลัะรอุงผู้้�อุำานวัยการโรงเรียน ติามขั้�นติอุนการทัำาควัามดี 

๒. นักเรียนสัามารถแสัดงตินเพ่�อุปรับเปลีั�ยนพฤติิกรรมหร่อุบันทึักการทัำาประโยช้น์เพ่�อุโรงเรียน 

สัถานศึึกษา แลัะสัังคม

 การถูืกลงโทษ ท�ทัณฑ์์บัน หรือตัดคะแนนความประพฤติ ผูู้้ปกครองต้องมารับัทราบั
ด้วยตนเองทุกคร้ัง
 ถ้ืานักเรียนถูืกตัดคะแนนความประพฤติจะไม่ได้รับัการพิจารณาประเมินคุณลักษณะใน
ระดับัดีเย่ียม
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พ้น-
สภาพ

ระเบัียบัปฏิิบััติของ
นักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา

การแต่งกาย 
๑. แต่ิงเคร่�อุงแบบนักเรียนให�ถ้กติ�อุงติาม

ระเบียบข้อุงโรงเรียน ก่อุนอุอุกจำากบ�านควัร

สัำารวัจำว่ัามีข้�อุบกพร่อุงอุะไรแลัะจัำดการ

แก�ไข้ให�ถ้กติ�อุง 

๒. ถ�าวัันใดนกัเรียนล่ัมประดบัเข็้มพระเกี�ยวั

มาโรงเรียนติ�อุงไปติิดต่ิอุกับหัวัหน�าตึิก 

๓. นักเรียนติ�อุงมาโรงเรียนโดยถ่อุกระเป๋า

นักเรียนหร่อุกระเป๋าสัะพายหลัังข้อุง

โรงเรียน ไม่เวั�นแม�วัันเรียนวิัช้าทัหาร  

หากมีควัามจำำาเป็นติ�อุงใช้�กระเป๋าเพิ�มเติิม 

ติ�อุงใช้�กระเป๋าหิ�วัข้อุงโรงเรียนเท่ัานั�น หาก

นกัเรยีนนำากระเป๋าหิ�วัข้อุงโรงเรยีนมาเพยีง

ใบเดียวัหร่อุนำากระเป๋าอุ่�น ๆ ทีั�โรงเรียน 

ไม่อุนญุาติโรงเรยีนจำะยดึไวั�ให�ผู้้�ปกครอุงมา

รับค่นภายในเวัลัา ๑ สััปดาห์หากพ�น

กำาหนดโรงเรียนจำะนำาไปบริจำาคเพ่�อุ

สัาธีารณ์กุศึลัติ่อุไป 

๔. ห�ามสัวัมชุ้ดพลัศึึกษาในวัันทีั�ไม่มีการ 

เรียนวิัช้าพลัศึึกษา ยกเวั�นในกรณี์ทีั�คร้ 

นัดหมาย 

๕. ในกรณ์ีทีั�นักเรียนช้ายแติ่งเคร่�อุงแบบ

นักศึึกษาวิัช้าทัหาร (ร.ด.) ห�ามแต่ิงกายผิู้ด

ระเบียบ เช่้น ปล่ัอุยกางเกงอุอุกนอุก

รอุงเทั�าแลัะสัวัมเส่ั�อุคอุกลัมเรียนใน

ห�อุงเรียน 

๖. นักเรียนทีั�ไวั�ผู้มไม่ถ้กระเบียบข้อุงโรงเรียน

 ติ�อุงแก�ไข้ให�ถ้กระเบียบ หากยังไม่สัามารถ

แก�ไข้ได� เช่้น ผู้มซอุยสัั�นให�ต่ิอุผู้มเป็นทัรงทีั� 

ถ้กระเบียบจำนกว่ัาผู้มธีรรมช้าติิจำะยาวัถ้กติ�อุง

ติามระเบียบ

การมาโรงเรียน
นักเรียนสัามารถเข้�ามาในโรงเรียนในวัันเวัลัา

ปกติิ จัำนทัร์ - ศุึกร์ได� ๓ ทัางค่อุ ประต้ิตึิก ๑ 

ถนนพญาไทั ประต้ิ ตึิก ๓ แลัะประต้ิ 

ติึก ๕๐ ปี ถนนอุังรีด้นังติ์ โดยนักเรียนติ�อุง

ปฏิิบัติิตินในการมาเรียนดังนี� 

๑. ถ�านักเรียนมารถยนติ์สั่วันตัิวัให�จำอุดลัง

บริเวัณ์ประต้ิ ไม่อุนุญาติให�นำารถเข้�ามารับ

หร่อุสั่งในบริเวัณ์โรงเรียน 

๒. ทัำาควัามเคารพคร้เวัรประต้ิแลัะแสัดง

ควัามพร�อุมให�คร้เวัรด้แลัควัามเรียบร�อุยใน 

ตัิวันักเรียน (กรณี์ทีั�เข้�าทัางประต้ิตึิก ๑ โปรด

แสัดงควัามเคารพติ่อุพระปริวัรรติิเทัพแลัะ

พระบรมราช้านุสัาวัรีย์ พระบาทัสัมเด็จำพระ

จำุลัจำอุมเกลั�าเจำ�าอุย้่หัวั)

๓. นักเรียนติ�อุงบันทึักเวัลัาการเข้�าแลัะอุอุก

จำากโรงเรียนโดยใช้�บัติรประจำำาตัิวันักเรียน

สัแกนทัี�เคร่�อุงบันทัึกซึ�งจำะมีอุย้ ่ทัุกประต้ิ  

โดยถ่อุเป็นหน�าทีั�ทัี�นักเรียนทุักคนจำะติ�อุง

ปฏิิบัติิอุย่างเคร่งครัด ข้�อุม้ลัทัี�ได�จำากเคร่�อุง

บันทึักถ่อุเป็นข้�อุม้ลัทีั�จำะใช้�ในอุ�างอิุงถึง

พฤติิกรรมการมาเรียนข้อุงนักเรียนทุักคน 
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๔. เม่�อุมีสััญญานเต่ิอุนครั�งทีั� ๑ (๐๗.๓๕ น.) 

ให�นักเรียนเติรียมตัิวัเข้�าเรียนทัั�งเช้�าแลัะกลัาง

วัันให�เติรียมไปเข้�าแถวัทีั�หน�าห�อุงเรียนโดยเร็วั

 เม่�อุมีสััญญาณ์เต่ิอุนครั�งทีั� ๒ (๐๗.๔๐ น.) 

นักเรียนติ�อุงเข้�าแถวัทีั�หน�าห�อุงเรียนให�

เรียบร�อุย 

๕. ถ�านักเรียนมาไม่ทัันเข้�าแถวัหน�าห�อุงเรียน 

ถอุ่ว่ัาเป็นการมาสัายแลัะนกัเรยีนติ�อุงรบับตัิร

อุนุญาติเข้�าห�อุงเรียนทัี�ทัะเบียนติึกเพ่�อุนำาไป

ให�คร้ผู้้ �สัอุนคาบเรียนทัี� ๑ ลังช้่�อุรับทัราบ  

แลั�วันำาไปค่นทัี�ทัะเบียนติึก 

๖. ถ�านักเรียนมีกิจำธุีระจำำาเป็นในติอุนเช้�าทัำาให�

นักเรียนมาไม่ทัันเวัลัาเข้�าแถวัผู้้�ปกครอุงติ�อุงมี

หนั งสั่อุรับรอุงให �นัก เรี ยนไปแสัดงติ ่อุ 

คร้ทัะเบียนติึกหร่อุหัวัหน�าติึกแลัะรับบัติร

อุนุญาติเข้�าห�อุงเรียนมิฉะนั�นจำะถ้กพิจำารณ์า

โทัษ

๗. เม่�อุนักเรียนมาถึงโรงเรียนในข้ณ์ะทีั�กำาลััง

เชิ้ญธีงช้าติิ นักเรียนติ�อุงร�อุงเพลังช้าติิ 

สัวัดมนต์ิ แลัะทัำากิจำกรรมติามทีั�โรงเรียน

กำาหนดให� เ รียบร�อุย จึำ ง ไปยั ง ตึิก เรียน  

แลัะข้อุรบับัติรอุนุญาติเข้�าห�อุงเรียนทีั�ทัะเบียน

ติึก นำาไปสั่งให�คร้ผู้้�สัอุนลังช้่�อุรับทัราบ 

๘. ในระหวั่างคาบเรียนทัี�ไม ่ใช้ ่เวัลัาพัก  

ห�ามนกัเรยีนอุอุกนอุกห�อุงเรยีน ถ�าจำำาเป็นติ�อุง

อุอุกจำากห�อุงเรียนติ�อุงได�รับอุนุญาติจำากคร้ผู้้�

สัอุนก่อุน

๙. ถ�าวัันใดนักเรียนมีควัามจำำาเป็นติ�อุงข้อุ

อุนุญาติรบัประทัานอุาหารเช้�าในคาบทีั� ๑ หลััง

จำากทีั�โรงเรียนเข้�าเรียนแลั�วั ติ�อุงข้อุอุนุญาติ

หัวัหน�าตึิก เม่�อุหัวัหน�าตึิกอุนุญาติ

แลั�วัติ�อุงนำาบัติรนั�นไปให�คร้ประจำำาชั้�วัโมงเรียน

ทีั� ๑ รับทัราบแลัะติ�อุงกลัับเข้�าห�อุงเรียนติาม

เวัลัาทีั�หัวัหน�าตึิกกำาหนด 

๑๐. เม่�อุนักเรียนมาโรงเรียนประจำำาห�อุงเรียน 

ประจำำาตึิก คร้ทีั�ปรึกษา คร้ผู้้�สัอุน หัวัหน�าตึิก 

แลัะคณ์ะกรรมการติกึจำะเป็นผู้้�ดแ้ลัรบัผู้ดิช้อุบ

การติรวัจำสัอุบ ติิดติาม แก�ไข้พฤติิกรรม  

การลังโทัษ สั่งเสัริมพัฒนานักเรียนติามการ 

มอุบหมายข้อุงทัางโรงเรียน

การท�ความเคารพในห้องเรียน

กา
รท

�ค
วา

มเ
คา

รพ

เม่�อุผู้้ �ควัรเคารพเข้�ามาในห�อุงเรียนแลัะ 

ย่นหน�าห�อุงเรียบร�อุยแลั�วัให�หวััหน�าห�อุงบอุก 

“นักเรียนติรง” ให�นักเรียนทัุกคนย่นข้ึ�น  

เม่�อุนักเรียนทัั�งหมดย่นติรงแลั�วั ให�หัวัหน�า

ห�อุงบอุก “นกัเรียนเคารพ” ให�นกัเรียนทุักคน

ไหวั�เม่�อุได�รับคำาสัั�งจำากผู้้�รบัควัามเคารพให�นั�ง 

ให�นักเรียนทัั�งหมดนั�งลัง

การลา 
๑. การลัากิจำ หร่อุลัาป่วัย นักเรียนมีควัาม

จำำาเป็นติ�อุงหยุดเรียนในกรณ์ีทัี�ป่วัยหร่อุมี 

กิจำธีุระ ติ�อุงเข้ียนใบลัากิจำหร่อุลัาป่วัยติาม

แบบทัี�โรงเรียนกำาหนด ส่ังครห้วััหน�าติกึในวันั

ทัี�มาโรงเรียน ลัายเซ็นข้อุงผู้้ �ปกครอุงนั�น  

ติ�อุงเป็นลัายเซ็นข้อุงผู้้ �ปกครอุงทัี�ทัำาไวั�กับ

โรงเรียนในวัันมอุบติัวันักเรียน ใบลัาทัี�ไม่มี 

ลัายเซ็นข้อุงผู้้�ปกครอุงหร่อุใบลัาทัี�มีลัายเซ็น

ปลัอุมทัางโรงเรียนจำะไม่พิจำารณ์าแลัะถ่อุวั่า

นักเรียนผู้้�นั�นข้าดเรียน โดยจำะถ้กพิจำารณ์าโทัษ

ด�วัย
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การมาโรงเรียนใน
นักเรียนทีั�ข้าดเรียนติิดต่ิอุกันเกิน ๓ วัันโดยไม่แจำ�งเหตุิผู้ลั

ให�ทัาง โรง เรียนทัราบ ทัาง โรง เรียนจำะ ติิดติ่อุ 

ผู้้ �ปกครอุง ถ�ายังไม่ได�รับการติิดติ่อุจำากผู้้ �ปกครอุง  

ทัางโรงเรียนจำะติิดติามเติ่อุนเป็นครั�งทัี� ๒ แลัะครั�งทีั� ๓ 

ด�วัยจำดหมายลังทัะเบียน จำากนั�นจำะดำาเนินการติาม

ระเบียบข้อุงโรงเรียนติ่อุไป 

๒. ถ�านักเรียนมีกิจำธุีระจำำาเป็นติ�อุงอุอุกนอุกบริเวัณ์

โรงเรียนในกรณ์ีติ่าง ๆ จำะติ�อุงได�รับอุนุญาติจำากทัาง

โรงเรียนกอุ่น โดยปฏิิบัติิดังนี�

ก. มีจำดหมายรับรอุง (ใช้�แบบฟิอุร์มใบลัาอุอุกนอุก

บริเวัณ์โรงเรียน) จำากผู้้�ปกครอุงมามอุบให�คร้ทีั�ปรึกษา 

เม่�อุคร้ทีั�ปรึกษาด้ลัายเซ็นข้อุงผู้้�ปกครอุงถ้กติ�อุงแลั�วัจำะ

ลังช่้�อุอุนุญาติให�อุอุกได� ถ�านักเรียนให�ผู้้�อุ่�นเซ็นช่้�อุแทัน

ผู้้�ปกครอุง ให�คร้ทีั�ปรึกษาพิจำารณ์าว่ัาสัมควัรอุนุญาติหร่อุ

ไม่

ข้. ให�นักเรียนนำาใบลัานี�ไปให�หัวัหน�าตึิกภายในคาบเรียน

ทีั� ๑ เม่�อุหัวัหน�าตึิกเห็นสัมควัร “อุนุญาติ” จำะอุอุกบัติร

อุอุกนอุกบริเวัณ์โรงเรียนให�นักเรียน

ค. นักเรียนจำะอุอุกนอุกบรเิวัณ์โรงเรียนได�ทัางประต้ิด�าน

หน�าตึิก ๑ หร่อุตึิก ๓ 

ง. เม่�อุจำะอุอุกนอุกบริเวัณ์โรงเรียนนักเรียนติ�อุงให�ยาม

ประต้ิติรวัจำด้บัติรแลั�วันำาบัติรติิดตัิวัไปด�วัย เม่�อุกลัับมา

เรียนในวัันติอุ่ไปนักเรียนติ�อุงนำาบัติรมาค่นหัวัหน�าตึิกจำงึ

จำะเข้�าเรียนได� 

๓. เม่�อุนักเรียนลัาหยดุเรียนในวัันแรกทีั�มาเรียนติ�อุงนำา

จำดหมายข้อุลัาหยุดเรียนทีั�ผู้้�ปกครอุงลังช่้�อุรับรอุงไปให�

คร้ผู้้�สัอุนคาบแรกลังช้่�อุหลัังประกาศึข้อุงโรงเรียนแลั�วั

ข้อุอุนุญาตินำาสั่งคร้ทัะเบียนติึก

ถ�านักเรียนไม่มีจำดหมายข้อุลัาหยุดเรียนให�นักเรียนไป

พบหัวัหน�าตึิกก่อุนเพ่�อุข้อุผู่้อุนผัู้นการนำาจำดหมายมาให�

ในวัันรุ่งขึ้�นนำาจำดหมายทีั�หัวัหน�าตึิกหร่อุคร้ทัะเบียนติึก

ลังช่้�อุอุนุญาติแลั�วัไปมอุบให�คร้ผู้้�สัอุน

ชั้�วัโมงแรก 

๔. ถ�านักเรียนจำำาเป็นติ�อุงลัาพักการ

เรียนจำะติ�อุงเป็นควัามจำำาเป็นในกรณ์ี

ต่ิอุไปนี�

ก. แพทัย์ลังควัามเห็นวั่าเป็นผู้้�ป่วัยทัี�

ติ�อุงรับการรักษาติดิต่ิอุกนัเป็นเวัลัา ๒ 

เด่อุนข้ึ�นไป

ข้. ติิดติามผู้้�ปกครอุงซึ�งได�รับคำาสัั�งให�

ไปปฏิิบัติิราช้การยังต่ิางประเทัศึ

ค. เข้�าร่วัมโครงการต่ิาง ๆ  ไปศึึกษาต่ิอุ

ยังต่ิางประเทัศึเช่้นทุัน AFS Rotary 

UWC American Intercultural  

Student Exchange แลัะทัุนอุ่�นทัี� 

มีลัักษณ์ะเดียวักัน

การมาโรงเรียนในวันหยุด 
๑. ถ�านักเรียนมีควัามจำำาเป็นติ�อุง 

มาโรงเรียนในวัันทีั�ไม่มีการเรียนการ

สัอุนให�ปฏิิบัติิดังนี�

ก. ถ�ามาทัำากิจำกรรม ติ�อุงข้อุอุนุญาติ

ก่อุนล่ัวังหน�าอุย่างน�อุย ๑ วันัแลัะติ�อุง

มีคร้ควับคุมอุย้่ด�วัย

ข้. ติ�อุงแต่ิงเคร่�อุงแบบนกัเรยีนทุักครั�ง

ทัี�มาโรงเรียน สัำาหรับผู้้�ทัี�จำะมาซ�อุม

กีฬาให�นำาเคร่�อุงแติ่งกายเลั่นกีฬาใสั่

กระเป๋าหร่อุถุงมาเปลัี�ยนเม่�อุจำะกลัับ

บ�านติ�อุงเปลีั�ยนเป็นชุ้ดนักเรยีนเช่้นเดมิ

การสอบั 
๑. ในการสัอุบทุักครั�งถ�านักเรียนผู้้�ใด 

เข้� าห�อุงสัอุบสัายเกิน ๑๕ นาทัี  
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ทัางโรงเรียนจำะถ่อุว่ัานักเรียนข้าดสัอุบในวิัช้านั�น 

๒. ในการสัอุบนกัเรียนติ�อุงปฏิิบัติิให�ถ้กติ�อุงติาม

ระเบียบว่ัาด�วัยการแติ่ งกายแลัะทัรงผู้ม 

มิฉะนั�นผู้้�กำากับการสัอุบแลัะหัวัหน�าสันามสัอุบ 

จำะไม่อุนุญาติให�นกัเรียนทีั�ฝ่าฝ้นระเบยีบเข้�าสัอุบ 

แลัะให�ถ่อุว่ัาวิัช้าทีั�ไม่ได�เข้�าสัอุบมีผู้ลัเป็น “ข้าดสัอุบ” 

๓. ถ�านักเรียนข้าดสัอุบระหว่ัางภาค ปลัายภาค

หร่อุข้าดสัอุบแก�ตัิวัติ�อุงย่�นคำาร�อุงข้อุสัอุบต่ิอุ 

ผู้้�อุำานวัยการภายใน ๓ วัันนับจำากวัันสัอุบ 

วัันสัดุทั�ายทีั�ห�อุงวััดผู้ลั ถ�านักเรียนผู้้�ใดไม่ปฏิิบัติิ

ติามนี�ถ่อุว่ัานักเรียนผู้้�นั�นหมดสิัทัธิี�ทีั�จำะสัอุบ 

เพิ�มเติิมอีุก 

๔ .  เ น่� อุ ง ด� วั ย โร ง เ รี ยน มีน โ ยบาย ทีั� จำ ะ 

จัำดกระบวันการเรียนการสัอุนให�ครบถ�วัน 

ในแต่ิลัะภาคเรียน ดังนั�นนักเรียนทีั�สัอุบไม่ผู่้าน

ในแต่ิลัะรายวิัช้าติ�อุงมารายงานตัิวัทีั�หัวัหน�ากลุ่ัม

สัาระการเรียนร้�ทีั�สัอุบไม่ผู่้านในวัันเดียวักันกับ

ทีั�ฟัิงประกาศึผู้ลัการสัอุบ เม่�อุโรงเรียนประกาศึ

วัั น สั อุ บ แ ก� ตัิ วั นั ก เ รี ย น ติ� อุ ง ม า สั อุ บ 

ติามวัันแลัะเวัลัาทีั�กำาหนดแลัะนำาบัติรประจำำาตัิวั

นักเรียนมาแสัดงต่ิอุคร้ผู้้�กำากับการสัอุบทุักครั�ง 

มิฉะนั�นนักเรียนจำะไม่ได�รับอุนุญาติให�เข้�าสัอุบ

๕. ถ�านักเรียนไม่มาสัอุบแก�ตัิวัติามวัันเวัลัาทีั�ทัาง

โรงเรียนกำาหนดเพราะเหตุิเจ็ำบป่วัยให�ผู้้�ปกครอุง

รีบติิดต่ิอุทัางโรงเรียนพร�อุมทัั�งส่ังใบรับรอุงแพทัย์

สัำาหรับนักเรียนทีั�ไม่มาสัอุบแก�ตัิวัในกรณี์อุ่�น ๆ 

โรงเรียนถ่อุหลัักปฎิบัติิ ดังนี�

ก. การสัอุบระหว่ัางภาคคะแนนทีั�นักเรียนสัอุบ

ได�จำะเป็นคะแนนเก็บระหว่ัางภาค

ข้. การสัอุบปลัายภาคโรงเรียนจำะให�นักเรียน

สัอุบแก�ตัิวัในปลัายภาคเรียนนั�น ๆ ติามเวัลัา 

ทีั�โรงเรียนกำาหนด 

ค.  กรณ์สีัอุบแก�ติวััครั�งทัี� ๑ ไม่ผู่้าน นกัเรยีนติ�อุง

ไปรายงานตัิวัทีั�หัวัหน�ากลุั่มสัาระการเรียนร้� 

ทัี�สัอุบไม่ผู้่านอุีกครั�งหนึ�งในวัันประกาศึผู้ลัสัอุบ 

แลัะเข้�าสัอุบติามวัันแลัะเวัลัาทีั�โรงเรียนกำาหนด

ระเบัียบัอื่นๆ
๑. การนำาบุคคลัภายนอุกมาร่วัมกิจำกรรมใด ๆ 

ให�ข้อุอุนุญาติทัางโรงเรียนลั่วังหน�าก่อุนแลัะ 

ติ�อุงรับผิู้ดช้อุบติ่อุการกระทัำาข้อุงบุคคลัซึ�ง

นักเรียนนำาเข้�ามาด�วัย

๒. ไม่นำาอุาหารหร่อุข้นมไปรับประทัานนอุก 

โรงอุาหารหร่อุบนติึกเรียน

๓. ไม่ก่อุกวันให�เกิดควัามรำาคาญแก่ผู้้�อุ่�นหร่อุ

ทัำาควัามสักปรกเสัียหายแก่อุาคารสัถานทีั�

ราช้การ

๔. ไม่เดินลััดสันาม

๕. จำะติิดประกาศึหร่อุแจำกเอุกสัารใด ๆ ติ�อุง 

ได�รับอุนุญาติจำากผู้้�อุำานวัยการก่อุนแลัะจำะติ�อุง

มีลัายเซ็นช่้�อุผู้้�อุำานวัยการหร่อุคร้ทีั�ผู้้�อุำานวัยการ

มอุบหมายทีั�ใบประกาศึนั�น ๆ ถ�าติิดทีั�ตึิกเรียน

ติ�อุงติิดต่ิอุหัวัหน�าตึิกก่อุน

๖. เม่�อุนักเรียนนำาสัิ�งข้อุงทัี� ผิู้ดระเบียบมา

โรงเรียน เช่้น กระเป๋า ยา่ม เคร่�อุงประดับ วิัทัยุ

ทีั�มีห้ฟัิง สััติว์ัเลีั�ยง สััติวั์เลีั�ยงคลัาน ประทััด 

ดอุกไม�ไฟิ อุาวุัธี สิั�งเสัพติิด เป็นติ�น ทัางโรงเรียน

จำะลังโทัษติามระเบียบข้อุงโรงเรียน

๗. ไม่ก่อุควัามรำาคาญแก่ผู้้�อุ่�นหร่อุใช้�สัถานทีั� 

ไม่เหมาะสัม เช่้น ส่ังเสีัยงดัง ใช้�ผู้นังตึิกเป็น 

ทีั�ซ�อุมเทันนิสั เลั่นฟิุติบอุลัในสันามหญ�าหร่อุ

บริเวัณ์ถนนหน�าตึิกเรียน เล่ันกีฬา เล่ันดนติรี

ในห�อุงเรียนหร่อุระเบียงตึิก เป็นติ�น
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ระเบัียบัการใชื่้
ห ้องพยาบัาล
๑. บัติรสุัข้ภาพ สัศึ. ๓ เก็บไวั�ทีั�คร้ทีั�ปรึกษาข้อุงแต่ิลัะตึิกเรียน

๒. ข้�อุปฎิบัติิกรณี์นักเรียนป่วัยหร่อุบาดเจ็ำบ

     ๒.๑ นักเรียนป่วย

 ๒.๑.๑ ให�นักเรียนไปข้อุบัติรสุัข้ภาพ สัศึ. ๓ จำากคร้ทีั�ปรึกษาหร่อุคร้หัวัหน�าตึิก นำา 

     บัติรไปห�อุงพยาบาลัเพ่�อุข้อุการรักษาพยาบาลั โดยกำาหนดดังนี� 

      ห�อุงพยาบาลั ๑ ค่อุทีั�ตึิก ๑ สัำาหรับนักเรียนตึิก ๑ ๒ ๓ แลัะตึิกศิึลัปะ

      ห�อุงพยาบาลั ๒ ค่อุทีั�อุาคารพุทัธีรักษา สัำาหรับนักเรียนตึิก ๙, คุณ์หญิงหรั�งฯ,  

      ๕๕ ปี, ๖๐ ปี แลัะตึิกเฉลิัมพระเกียรติิ ๗๒ พรรษา บรมราชิ้นีนาถ

     ๒.๑.๒ เจำ�าหน�าทีั�ห�อุงพยาบาลับันทึักอุาการป่วัยแลัะการใช้�ยาลังในบัติรสุัข้ภาพแลั�วั

     ค่นให�นักเรียน

     ๒.๑.๓. นักเรียนนำาบัติรสุัข้ภาพกลัับเข้�าห�อุงเรียนแลัะส่ังบัติรค่นคร้ทีั�ปรึกษาในช่้วัง

      เวัลัาพักหร่อุหลัังเลิักเรียน

    ๒.๑.๔ กรณี์นักเรียนจำำาเป็นทีั�จำะติ�อุงนอุนพัก คร้อุนามัยอุอุกบัติรอุนุญาตินอุนพัก  

     แลัะบันทึักการรักษาพยาบาลัลังบัติรสุัข้ภาพ สัศึ. ๓

     ๒.๑.๕ เม่�อุนักเรียนนอุนพักแลั�วั นำาบัติรสุัข้ภาพทีั�เย็บติิดกับใบ สัศึ. ๓ ไปแสัดงให�     

     คร้ผู้้�สัอุนเซ็นทัราบเพ่�อุข้อุอุนุญาติเข้�าห�อุงเรียนแลั�วันำาไปเก็บทีั�โติ�ะคร้ทีั�ปรึกษา ถ�า  

     นักเรียนไม่นำาบัติรไปแสัดงนักเรียนจำะถ้กเช็้คช่้�อุว่ัาข้าดเรียน

     ๒.๑.๖ กรณี์นักเรียนป่วัยด�วัยโรคต่ิาง ๆ ทัางงานอุนามัยจำะติามผู้้�ปกครอุงให�รับ

     นักเรียนไปพบแพทัย์

     ๒.๑.๗ นักเรียนทีั�เจ็ำบป่วัยเล็ักน�อุยให�ติิดต่ิอุหัวัหน�าตึิกข้อุอุนุญาติใช้�ยาจำากต้ิ�ยา

     ประจำำาตึิก

     ๒.๒ นักเรียนบาดเจ็บหร้อประสับอุบัติเหตุ

 ๒.๒.๑ นักเรียนหร่อุผู้้�ทีั�พบนักเรียนบาดเจ็ำบนำานักเรียนไปห�อุงพยาบาลัหาก  

     นักเรียนสัามารถเคล่ั�อุนย�ายได� เจำ�าหน�าทีั�ประจำำาห�อุงพยาบาลัจำะปฐมพยาบาลัแลัะ       

     ประเมินอุาการว่ัาจำะส่ังโรงพยาบาลัหร่อุไม่ ข้ณ์ะเดียวักันประสัานผู้้�ปกครอุงเพ่�อุแจำ�ง

     อุาการ
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ตามกรมธรรม์ประกันอุบััติเหตุ

รายการท่ีไม่ได้รับัความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันอุบััติเหตุ

๑. อาการบาดเจ็บ

    ๑.๑ การบาดเจ็ำบทีั�เกิดติามปกติิในชี้วิัติประจำำาวััน

 การบาดเจ็ำบทีั�เกิดจำากการเคล่ั�อุนไหวัอิุริยาบถติามปกติิในชี้วิัติประจำำาวััน  เช่้น เดิน, 

    วิั�ง, นั�ง, นอุน, อุอุกกำาลัังกาย, หร่อุเล่ันกีฬา ซี�งมีผู้ลัให�เกิดอุาการปวัดเม่�อุย, เคล็ัด    

    ขั้ดยอุก, กลั�ามเน่�อุอัุกเสับ, เสั�นพลิัก, เสั�นตึิง, หร่อุแพลัง เกิดจำากการเคล่ั�อุนไหวัทีั�ผิู้ดท่ัา

    ทัางไม่ได�เกิดจำากถ้กกระทับหร่อุกระแทักจำากวััติถุ  

    ๑.๒ การอัุกเสับจำากการติิดเช่้�อุโรค

 อุาการอัุกเสับทีั�เกิดทีั�ติา ห้ จำม้ก หร่อุปากจำากการสััมผัู้สัเช่้�อุโรคทีั�มาจำากฝุ่นลัะอุอุง 

    หร่อุแมลัง โดยไม่มีบาดแผู้ลัการบาดเจ็ำบ

    ๑.๓ การบาดเจ็ำบทีั�เข้�าข้�อุยกเวั�น

 การบาดเจ็ำบจำากกีฬาทีั�เข้�าข้�อุยกเวั�นค่อุ ช้กมวัย แข่้งรถ แข่้งเร่อุ ปีนเข้า บันจีำ�จัำ�ม 

    แข่้งม�าแข่้งสักี แข่้งสัเก็ติ โดดร่ม (ยกเวั�นเพ่�อุรักษาชี้วิัติ) ล่ัาสััติว์ั การบาดเจ็ำบจำากการช้ก

    ต่ิอุยทัะเลัาะวิัวัาทักันเอุง

 ๒.๒.๒ นักเรียนบาดเจ็ำบหร่อุประสับเหตุิภายนอุกโรงเรียน ให�นักเรียนนำาใบเสัร็จำค่า 

     รักษาพยาบาลัอัุนเน่�อุงมาจำากอุุบัติิเหตุิมาดำาเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลัทีั�กลุ่ัมบริหาร   

     งานทัั�วัไปติามควัามคุ�มครอุงข้อุงกรมธีรรม์ประกันอุุบัติิเหตุิ โดยนักเรียนติ�อุงศึึกษาว่ัามี 

     รายการใดบ�างทีั�ไม่อุย้่ในควัามคุ�มครอุงติามกรมธีรรม์

๓. เม่�อุนักเรียนเล่ั�อุนชั้�นให�กลัับไปข้อุรับบัติรทีั�ตึิกเรียนเดิมแลัะมอุบให�คร้ทีั�ปรึกษาคนใหม่ 

๔. การค่นบัติรสุัข้ภาพเม่�อุจำบการศึึกษาชั้�น ม.๖ หัวัหน�าตึิกหร่อุคร้ทีั�ปรึกษานักเรียน 

ชั้�น ม.๖ ส่ังบัติรสุัข้ภาพค่นให�นักเรียนก่อุนสัอุบปลัายภาคเรียน

กรณีได�รับอุบัติเหตุ ให�นักเรียนนำาใบเสัรจ็ำค่ารกัษาพยาบาลัอุนัเน่�อุงมาจำากอุุบัติิเหติมุาดำาเนนิ

การเบิกค่ารักษาพยาบาลัทีั�กลุ่ัมบริหารงานทัั�วัไปติามควัามคุ�มครอุงข้อุงกรมธีรรม์ประกัน

อุุบัติิเหตุิ โดยนักเรียนติ�อุงศึึกษาว่ัามีรายการใดบ�างทีั�ไม่อุย้่ในควัามคุ�มครอุงติามกรมธีรรม์ 
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๒. บริการของโรงพัยาบาลที�ไม่ใช่ค่์ารักษาพัยาบาล

   ๑) ค่าทัำาบัติร + ค่าเวัช้ระเบียน

   ๒) ค่าบริการอุ่�น ๆ ข้อุงโรงพยาบาลั

   ๓) ค่าบริการทัางการแพทัย์อุ่�น ๆ , ค่าแพทัย์นิติิเวัช้, ค่ารถพยาบาลั, ค่าบริการทัางการ  

 แพทัย์ผู้้�ป่วัยนอุก, ค่าบริการโรงพยาบาลั

   ๔) ค่าห�อุงเป็นบริการทีั�โรงพยาบาลัจัำดขึ้�นเพ่�อุควัามสัะดวักในการพักผู่้อุนข้อุงคนไข้�แลัะผู้้� 

 เยี�ยมไข้� สิั�งอุำานวัยควัามสัะดวักทีั�เพิ�มขึ้�นมาในห�อุงพิเศึษ เช่้น ทีัวีั ต้ิ�เย็น ชุ้ดรับแข้ก   

 โทัรศัึพท์ั  ไม่ได�เกี�ยวัข้�อุงกับการรักษาพยาบาลัเป็นส่ัวันทีั�จัำดเพิ�มขึ้�นเพ่�อุควัามสัะดวัก        

 ดังนั�น ค่าห�อุงพ่�นฐานทีั�จำำาเป็นต่ิอุการพักผู่้อุนเพ่�อุรักษาอุาการบาดเจ็ำบมีราคากลัางกำาหนด 

 ไวั�ทีั�อัุติรา ๗๐๐ บาทั/วััน

๓. การรักษาแบบผ้ิ�ป่วยใน 

 การรับเข้�ารักษาตัิวัแบบผู้้�ป่วัยในกรณี์ทีั�ไม่จำำาเป็นมีผู้ลัต่ิอุอุาการแลัะวิัธีีการรักษาผู้้�ป่วัย    

    โดยติรง ไม่ใช่้ค่ารักษาพยาบาลัทีั�ได�รับควัามคุ�มครอุงเฉพาะในกรณี์ดังต่ิอุไปนี�

   ๑) ผู้้�ป่วัยมีอุาการหนักไม่สัามารถช่้วัยเหล่ัอุแลัะด้แลัตินเอุงได�

   ๒) มีควัามจำำาเป็นทีั�จำะติ�อุงใช้�อุุปกรณ์์การรักษาทีั�มีในโรงพยาบาลั เช่้น การใช้�เคร่�อุงช่้วัย  

 หายใจำหร่อุอุุปกรณ์์การช่้วัยเหล่ัอุอุ่�น ๆ

   ๓). มีควัามจำำาเป็นติ�อุงด้แลัอุย่างใกลั�ชิ้ดมิฉะนั�นอุาจำมีอัุนติรายถึงชี้วิัติ 

๔. การเบิกซ้ำ�า

 การเบิกซำ�า ๒ แห่งทัำาไม่ได�แต่ิจำะเบิกได�ในกรณี์ ดังนี�

 ๑) ค่ายา + อุุปกรณ์์นอุกบัญชี้ยาหลัักทีั�ทัางราช้การกำาหนดในกรณี์เป็นบุติรข้�าราช้การ  

 รัฐวิัสัาหกิจำ

 ๒) ส่ัวันทีั�ยังข้าดอุย้่สัำาหรับกรณี์ทีั�เบิกได�จำากกรมธีรรม์ พ.ร.บ. ผู้้�ประสับภัยจำากรถหร่อุ  

 กรมธีรรม์ประกันสุัข้ภาพอุ่�น ๆ โดยใช้�สัำาเนาทีั�มีการรับรอุงถ้กติ�อุงว่ัายงัไม่ได�เบิกอุย้่เท่ัาใด 

 มาเป็นหลัักฐานในการตัิ�งเบิก

๕. การคิ์ดค่์าใช�จ่ายล่วงหน�า   

 ค่าทัำาแผู้ลั, ค่าฉีดยาป้อุงกันพิษสุันัข้บ�า, ค่าเวัช้ภัณ์ฑ์ แลัะยาทีั�ไม่เกี�ยวักับการบาดเจ็ำบหร่อุ

    อุุบัติิเหตุิ

๖. อุปกรณ์ วัสัดุ ที�ไม่คุ์�มค์รอง

 Cold hot pack, L-S Support, Ankle Support, Knee Support, Extermal Fixation 

    System, Collars, Corsets Support, Wheelchair, Other Medical Supples 
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งานห้องสมุดโรงเรียน

 ห�อุงสัมุดโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาตัิ�งอุย้่ทีั�ตึิก ๔ อุาคารหอุสัมุด ม.ลั.ป่�น  มาลัากุลั เป็น

อุาคารเอุกเทัศึ ๒ ชั้�น แลัะห�อุงสัมุดสัารานุกรมไทัยสัำาหรับเยาวัช้นฯ แห่งทีั� ๘๖ ตัิ�งอุย้่ทีั�  

ชั้�น ๑ ตึิกเฉลิัมพระเกียรติิ ๗๒ พรรษา บรมราชิ้นีนาถ

๑. ระบบงานห�องสัมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 ห�อุงสัมุดโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษามีระบบงานทีั�พัฒนาขึ้�นเพ่�อุให�บริการแก่ผู้้�ใช้� ดังนี�

 ๑.๑ ระบบการส่ับค�นทัรัพยากรข้อุงห�อุงสัมุดโดยสัามารถทัำาการส่ับค�นข้�อุม้ลัทัรัพยากร 

       ห�อุงสัมุดผู่้านเคร่อุข่้ายอิุนเทัอุร์เน็ติ (Online) ผู่้าน URL http://slibrary.triamudom.ac.th

 ๑.๒ ระบบการย่ม - ค่นทัรัพยากรข้อุงห�อุงสัมุด

  ๑.๒.๑  ยม่ - ค่น กับคร้หร่อุเจำ�าหน�าทีั�บรรณ์ารักษ์ในเวัลัาทีั�เป่ดให�บริการ  

   เท่ัานั�น

  ๑.๒.๒  ยม่ - ค่น ด�วัย ตินเอุงโดยผู่้านเคร่�อุงยม่ - ค่นอัุติโนมัติิซึ�งสัามารถดำาเนิน 

   การได�ติลัอุดเวัลัาทีั�ห�อุงสัมุดเป่ดทัำาการ (แติ่หากทัรัพยากรทีั�ย่มไป 

   เกินกำาหนดส่ังค่นจำะไม่สัามารถค่นผู่้านเคร่�อุงย่มค่นอัุติโนมัติิได�  

   ติ�อุงติิดต่ิอุคร้หร่อุเจำ�าหน�าทีั�บรรณ์ารักษ์เท่ัานั�น)

 ๑.๓ เว็ับไซต์ิห�อุงสัมุดโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา http//library.triamudom.ac.th

 ๑.๔ แฟินเพจำห�อุงสัมดุโรงเรยีน https://www.facebook.com/TriamUdomLibrary

 ๑.๕ ระบบห�อุงสัมุดอิุเล็ักทัรอุนิกส์ั (E - Library) http://elibrary.triamudom.ac.th 

         ให�บริการยม่ - ค่น E - Book โดยสัามารถใช้�ได�ทัั�ง Windows ผู่้านเคร่�อุงคอุมพิวัเติอุร์

                แลัะ Notebook แลัะใช้�งานผู่้าน Application E - Book Triamudom ในระบ

       iOS แลัะ Android จำาก Smartphone แลัะ Tablet

๒. ระเบียบการย้ม - ค้์น

 คร้ นักเรียน แลัะเจำ�าหน�าทีั�ข้อุงโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาได�ทัำาการสัมัครเป็นสัมาชิ้กข้อุง

ห�อุงสัมุดเรียบร�อุยแลั�วั (สัามารถสัมัครสัมาชิ้กห�อุงสัมุดได�ทีั�อุาคารหอุสัมุด ม.ลั.ป่�น มาลัากุลั)  
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จำะสัามารถใช้�บริการยม่ - ค่นทัรัพยากรในห�อุงสัมุดได�ทัันทีัโดยมีระเบียบการยม่ - ค่น ทัรัพยากรห�อุงสัมุด

 ๒.๑ นักเรียนสัามารถใช้�บริการยม่ค่นทัรัพยากรห�อุงสัมุดได� ดังนี�

  ๒.๑.๑ หนังส่ัอุรวัมครั�งลัะ ๕ เล่ัม โดยแยกเป็น

           - หนังส่ัอุทัั�วัไปย่มได�เป็น เวัลัา ๗ วััน (นับทุักวัันไม่เวั�นวัันหยุด)

           - หนังส่ัอุอุ�างอิุงยม่ได�เป็นเวัลัา ๔ วััน (นับทุักวัันไม่เวั�นวัันหยุด)

  ๒.๑.๒ แผู่้นซีดี ดีวีัดี รวัมครั�งลัะ ๕ แผู่้น เป็นเวัลัา ๔ วััน (นับทุักวัันไม่เวั�นวัันหยุด)

  ๒.๑.๓ ทัรัพยากรอุ่�น ๆ  รวัมครั�งลัะ ๒ ช้ิ�น เป็นเวัลัา ๔ วััน (นับทุักวัันไม่เวั�นวัันหยุด)

  ๒.๑.๔ นักเรียนสัามารถยม่ทัรัพยากรชิ้�นเดิมติิดต่ิอุกันได� ๒ ครั�ง เท่ัานั�น เพ่�อุเป็น 

           การแบ่งปันให�ผู้้�อุ่�นได�ใช้�ทัรัพยากรชิ้�นนั�นบ�าง

  ๒.๑.๕ นักเรียนติ�อุงค่นทัรัพยากรข้อุงห�อุงสัมุดให�ติรงติามกำาหนดเวัลัาค่นทุักครั�ง

 ๒.๒ นักเรียนสัามารถใช้�บริการยม่ค่นหนังส่ัอุอิุเล็ักทัรอุนิกส์ั (E - Book) ได�จำากเว็ับไซต์ิ

 http://elibrary.triamudom.ac.th หร่อุ ดาวัน์โหลัด Application Triamudom E-Book 

 สัำาหรับยม่ - ค่นแลัะอุา่นหนงัส่ัอุอิุเล็ักทัรอุนกิส์ัจำากระบบได�ใน App Store หร่อุ Play Store

  ๒.๒.๑ นักเรียนย่มหนังส่ัอุอิุเล็ักทัรอุนิกส์ั (E - Book) ได�คนลัะ ๕ เล่ัม

           เป็นเวัลัา ๑๕ วััน

  ๒.๒.๒ หนังส่ัอุอิุเล็ักทัรอุนิกส์ั (E - Book) ทีั�ย่มแลั�วัสัามารถดาวัน์โหลัดลังใน

           อุุปกรณ์์ทีั�รอุงรับการใช้�งานได� ๕ ชิ้�นอุุปกรณ์์ ต่ิอุ ๑ รหัสัผู้้�ใช้�งานแลัะ

           สัามารถเป่ดอุ่านได�โดยไม่ติ�อุงเช่้�อุมต่ิอุสััญญาณ์อิุนเทัอุร์เน็ติ

๓. ระเบียบการปรับ

 ติามระเบียบกำาหนดให�ห�อุงสัมุดสัามารถคิดแลัะจัำดเก็บค่าปรับจำากสัมาชิ้กได� หากมีการ 

ค่นทัรัพยากรเกินกำาหนดวัันส่ังค่น ดังนั�นสัมาชิ้กทุักคนควัรมีควัามรับผิู้ดช้อุบในการส่ังค่นทัรัพยากร

ข้อุงห�อุงสัมุดให�ติรงติามเวัลัาทีั�กำาหนดสั่ง เพ่�อุจำะได�ไม่เสีัยค่าปรับติามระเบียบนี� หากไม่สัามารถ 

คน่ทัรพัยากรทีั�ยม่มาจำากห�อุงสัมดุติามกำาหนดเวัลัาส่ังค่นได�นั�น ระบบจำะคดิค่าปรับในการส่ังค่นล่ัาช้�า

โดยคิดอุัติราค่าปรับดังนี�

 ๓.๑ หนังส่ัอุ

  - หนังส่ัอุทัั�วัไปปรับวัันลัะ ๑ บาทั/เล่ัม/วััน (นับทุักวัันไม่เวั�นวัันหยุด)

  - หนังส่ัอุอุ�างอิุงปรับวัันลัะ ๕ บาทั/เล่ัม/วััน (นับทุักวัันไม่เวั�นวัันหยุด)

 ๓.๒ แผู่้นซีดี ดีวีัดี ปรับวัันลัะ ๕ บาทั/ชิ้�น/วััน (นับทุักวัันไม่เวั�นวัันหยุด)

 ๓.๓ ทัรัพยากรประเภทัอุ่�น ๆ ปรับวัันลัะ (๕ บาทั/ช้ิ�น/วััน (นับทัุกวัันไม่เวั�นวัันหยุด)

 ๓.๔ หนังส่ัอุอิุเล็ักทัรอุนิกส์ั (E-Book) ไม่คิดค่าปรับเน่�อุงจำากเม่�อุครบกำาหนดย่มระบบจำะ

       ทัำาการดึงหนังส่ัอุค่นจำากสัมาชิ้กโดยอัุติโนมัติิ
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๔. เวลาเปิดทำาการและเวลาเปิดให�บริการ

 เวัลัาเป่ดป่ดอุาคารหอุสัมุด ม.ลั.ป่�น มาลัากุลัในวัันราช้การ (จัำนทัร์ - ศุึกร์) เวัลัา ๐๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

เน่�อุงจำากเป็นห�อุงสัมุดข้อุงโรงเรียนติามระเบียบว่ัาไวั�ให�นักเรียนอุย้่ในห�อุงเรียนในเวัลัาเรียน

 ฉะนั�น นักเรียนจึำงไม่สัามารถมาใช้�บริการห�อุงสัมุดได�ติลัอุดเวัลัา ห�อุงสัมุดจำึงได�กำาหนดเวัลัา

สัำาหรับให�บริการนักเรียน ดังนี�

 เวัลัาให�บริการสัำาหรับนักเรียน

 - ช่้วังเช้�าก่อุนเข้�าเรียนชั้�วัโมงทีั� ๑  เวัลัา ๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.

 - ช่้วังพักกลัางวััน    เวัลัา  ๑๑.๒๐ - ๑๒.๑๐ น.

 - ช่้วังบ่ายจำนถึงเย็น (จัำนทัร์ - พฤหัสับดี)  เวัลัา  ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

 - ช่้วังพักกลัางวัันจำนถึงเย็น (ศุึกร์)   เวัลัา  ๑๑.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

*** หมายเหตุ วัันทีั�มีเรียนกิจำกรรมช้มรมในคาบทีั� ๘ จำะเป่ดให�บริการช่้วังเย็นหลัังจำบคาบช้มรมแลั�วั

ตึก ๔ อาค์ารหอสัมุด ม.ล.ปิ�น มาลากุล ประกอุบด�วัย

ชั�น ๑

 ๑. ห�อุงโถงกลัาง ชั้�น ๑ เคาน์เติอุร์บริการ มุมจัำดแสัดงหนังส่ัอุใหม่ มุมวัารสัารแลัะหนังส่ัอุพิมพ์

     มุมหนังส่ัอุพฤกษศึาสัติร์ แลัะมุมหนังส่ัอุเศึรษฐกิจำพอุเพียง

 ๒. ห�อุง ๓๐๒ ห�อุงด้หนังฟัิงเพลัง (ห�อุงสีัเขี้ยวั)

 ๓. ห�อุง ๓๐๓ ห�อุงหนังส่ัอุอุ�างอิุง แลัะมุมหนังส่ัอุอุาเซียน (ห�อุงสีันำ�าเงิน)

 ๔. ห�อุง ๓๐๔ ห�อุงวัรรณ์กรรม (ห�อุงสีัช้มพ้)

 ๕. ห�อุง ๓๐๕ ห�อุงซ่อุมหนังส่ัอุ

 ๖. ห�อุง ๓๐๖ ห�อุงพักคร้แลัะบรรณ์ารักษ์

 ๗. ห�อุง ๓๐๗ ห�อุงเทัคโนโลัยีสัารสันเทัศึ (ห�อุงปฏิิบัติิการคอุมพิวัเติอุร์)

 ๘. ห�อุง ๓๐๘ ศ้ึนย์การเรียนร้� (หนังส่ัอุทัั�วัไปภาษาไทัยแลัะภาษาอัุงกฤษ)

ชั�น ๒

 ๑. ห�อุงโถงกลัาง ชั้�น ๒ โถงนั�งอุ่านหนังส่ัอุ มุมหนังส่ัอุคร้

 ๒. ห�อุง ๓๒๒ ห�อุงพิพิธีภัณ์ฑ์

 ๓. ห�อุง ๓๒๓ ห�อุงฉายภาพยนติร์ (ห�อุงมินิเธีียเติอุร์)

 ๔. ห�อุง ๓๒๔ ห�อุงพิพิธีภัณ์ฑ์ ฯพณ์ฯ ศึาสัติราจำารย ์ม.ลั.ป่�น  มาลัากุลั

 ๕. ห�อุง ๓๒๕ ห�อุงทัำางานบรรณ์ารักษ์

 ๖. ห�อุง ๓๒๖ ห�อุง ฯพณ์ฯ ศึาสัติราจำารย์ ม.ลั.ป่�น  มาลัากุลั

 ๗. ห�อุง ๓๒๗ ห�อุงนวััติกรรมเทัคโนโลัยี (ห�อุงเรียนรวัม)
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ความส�คัญ
 หลัักส้ัติรแกนกลัางการศึึกษาขั้�นพ่�นฐานพุทัธีศัึกราช้ ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้้�เรียนทุักคนซึ�งเป็นกำาลััง

สัำาคัญข้อุงช้าติิให�เป็นมนุษย์ทีั�มีควัามสัมดุลัทัั�งด�านร่างกาย ควัามร้� คุณ์ธีรรม มีจิำติสัำานึกในควัามเป็น

พลัเม่อุงไทัยแลัะพลัเม่อุงโลัก ยดึมั�นในการปกครอุงติามระบอุบประช้าธีปิไติยอัุนมพีระมหากษตัิริยท์ัรง

เป็นพระประมุข้ มีควัามร้�แลัะทัักษะพ่�นฐาน รวัมทัั�งเจำติคติิทีั�จำำาเป็นติ่อุการศึึกษา การประกอุบอุาช้ีพ

แลัะการศึึกษาติลัอุดช้วิีัติ โดยมุ่งเน�นผู้้�เรียนเป็นสัำาคัญบนพ่�นฐานควัามเช่้�อุทีั�ว่ัาทักุคนสัามารถเรียนร้�แลัะ

พัฒนาตินเอุงได�เต็ิมติามศัึกยภาพ การพัฒนาทีั�สัำาคัญ ค่อุ การพัฒนาทีั�สัมดุลัอุย่างเป็นอุงค์รวัมทุักด�าน

เพ่�อุควัามเป็นมนุษย์ทีั�สัมบ้รณ์์ มีพ่�นฐานทัางจำริยศึาสัติร์ควัามเป็นคนดีทัั�งร่างกาย สัติิปัญญา อุารมณ์์ 

แลัะสัังคม ผู้้�เรียนทุักคนในระดับการศึึกษาขั้�นพ่�นฐานติ�อุงสัร�างอุงค์ควัามร้� ทัักษะหร่อุกระบวันการเรียน

ร้� แลัะคุณ์ลัักษณ์ะอัุนพึงประสังค์ จึำงจำำาเป็นติ�อุงเรียนร้� ๘ กลุ่ัมสัาระการเรียนร้� ค่อุ ภาษาไทัย คณิ์ติศึาสัติร์

 วิัทัยาศึาสัติร์ สัังคมศึึกษา ศึาสันาแลัะวััฒนธีรรม สุัข้ศึึกษาแลัะพลัศึึกษา ศิึลัปะ การงานอุาชี้พแลัะ

เทัคโนโลัยี ภาษาต่ิางประเทัศึ แลัะกิจำกรรมพัฒนาผู้้�เรียน ซึ�งเป็นการบ้รณ์าการอุงค์ควัามร้� ทัักษะ แลัะ

เจำติคติิทีั�เกิดจำากการเรียนร้�ทัั�ง ๘ กลุ่ัมสัาระการเรียนร้�แลัะประสับการณ์์ข้อุงผู้้�เรียนมาปฏิิบัติิ เพ่�อุเสัริม

สัร�างสัมรรถนะสัำาคัญแลัะ

คุณ์ลัักษณ์ะอุันพึงประสังค์

ข้อุงผู้้�เรียนติามหลัักส้ัติรแกน

กลัางการศึึกษาขั้�นพ่�นฐาน 

พุทัธีศัึกราช้ ๒๕๕๑

 ด�วัยเหตุิผู้ลัดังกล่ัาวั 

กิจำกรรมพัฒนาผู้้�เรียนจึำงเป็น

ส่ัวันหนึ�งข้อุงหลัักส้ัติรแกนกลัางการศึึกษาขั้�นพ่�นฐาน ๒๕๕๑ ทีั�ช่้วัยให�ผู้้�เรียนได�นำาอุงค์ควัามร้� ทัักษะ

จำากการเรียนร้�แลัะประสับการณ์์ข้อุงผู้้�เรียนมาปฏิิบัติิกิจำกรรมพัฒนาตินเอุงเพ่�อุเป็นคนดีมีคุณ์ธีรรม 

จำริยธีรรม มีวิันัย แลัะมีจิำติสัำานึกสัาธีารณ์ะทีั�ดีงาม เป็นคนมีปัญญาในการใช้�ทัักษะชี้วิัติ การคิด การ

ส่ั�อุสัาร การแก�ไข้ปัญหา แลัะการใช้�เทัคโนโลัยี เป็นคนมีควัามสุัข้ในการดำาเนินชี้วิัติอุย่างพอุเพียงโดยอุย้่

ร่วัมกับผู้้�อุ่�นในสัังคมได�อุย่างสัร�างสัรรค์

 กิจำกรรมนักเรียนเป็นกิจำกรรมทีั�ผู้้�เรียนเป็นผู้้�ปฏิิบัติิด�วัยตินเอุงอุย่างครบวังจำร ตัิ�งแต่ิศึึกษา 

วิัเคราะห์ วัางแผู้น ปฏิิบัติิติามแผู้น ประเมิน แลัะปรับปรุงการทัำางาน โดยเน�นการทัำางานร่วัมกันเป็น 

กลุ่ัม เช่้น ล้ักเส่ัอุ เนติรนารี ยุวักาช้าดแลัะผู้้�บำาเพ็ญประโยช้น์ เป็นติ�น

 กิจำกรรมนักเรียน เป็นกิจำกรรมทีั�เกิดจำากควัามสัมัครใจำข้อุงผู้้�เรียนมุ่งพัฒนาคุณ์ลัักษณ์ะทีั�พึง

ประสังคเ์พิ�มเติิมจำากกจิำกรรมในกลุ่ัมสัาระ เปน็กจิำกรรมทีั�ผู้้�เรียนช่้วัยกันคดิช้ว่ัยกันทัำา ช่้วัยกันแก�ปัญหา

 ส่ังเสัริมศัึกยภาพข้อุงผู้้�เรียนอุย่างเต็ิมทีั� รวัมถึงกิจำกรรมมุ่งเน�นปล้ักฝังควัามมีระเบียบวิันัย รับผิู้ดช้อุบ 

ร้�สิัทัธิีแลัะหน�าทีั�ข้อุงตินเอุง

กิจกรรม
พฒันาผูู้เ้รยีน
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กจิกรรม
พัฒนาผูู้้

  

เป้าหมาย 
 การจำัดกิจำกรรมพัฒนาผู้้�เรียนมุ่งส่ังเสัริมแลัะพัฒนาให�นักเรียนใช้�ควัามร้� ทัักษะ แลัะ

ประสับการณ์์จำากการเรียนร้�ไปพัฒนาตินเอุงให�เกิดสัมรรถนะสัำาคัญ ๕ ประการ ได�แก่ ควัาม

สัามารถในการส่ั�อุสัาร ควัามสัามารถในการคิด ควัามสัามารถในการแก�ปัญหา ควัามสัามารถใน

การใช้�ทัักษะช้วิีัติแลัะควัามสัามารถในการใช้�เทัคโนโลัย ีอัุนจำะนำาไปส่้ัคุณ์ลัักษณ์ะอุนัพงึประสังค์

 ๘ ประการ ติามหลัักส้ัติรแกนกลัางการศึึกษาขั้�นพ่�นฐานพทุัธีศึกัราช้ ๒๕๕๑ ได�แก่ รักช้าติิ ศึาสัน์

 กษัติริย์ ซ่�อุสััติย์สุัจำริติ มีวิันัย ใฝ่เรียนร้� อุย้่อุย่างพอุเพียง มุ่งมั�นในการทัำางาน รักควัามเป็นไทัย

แลัะมีจิำติสัาธีารณ์ะ โดยกำาหนดเป้าหมายในการจัำดกิจำกรรมพัฒนา ดังนี�

 ๑. ผู้้�เรียนได�รับประสับการณ์์ทีั�หลัากหลัาย เกิดควัามร้� ควัามช้ำานาญ ทัั�งวิัช้าการแลัะ 

     วิัช้าชี้พอุย่างกวั�างข้วัางมากขึ้�น

 ๒. ผู้้�เรียนค�นพบควัามสันใจำ ควัามถนัด แลัะพัฒนาควัามสัามารถพิเศึษเฉพาะตัิวัมอุง    

     เห็นช่้อุงทัางในการสัร�างานอุาชี้พในอุนาคติได�เหมาะสัมกับตัิวัเอุง

 ๓. ผู้้�เรียนเห็นคุณ์ค่าข้อุงอุงค์ควัามร้�ต่ิาง ๆ  สัามารถนำาควัามร้�แลัะประสับการณ์์ไปใช้�ใน

     การพัฒนาตินเอุงแลัะประกอุบสััมมาอุาชี้พ

ติามหลัักส้ัติรแกนกลัางการศึึกษาขั้�นพ่�นฐาน 

พุทัธีศัึกราช้ ๒๕๕๑ กิจำกรรมพัฒนาผู้้�เรียนประกอุบ

ด�วัย

   ๑. กิจำกรรมแนะแนวั (Guidance Activities)

   ๒. กิจำกรรมเพ่�อุสัังคมแลัะสัาธีารณ์ะประโยช้น์ 

       (Social and public benefits Activities)

   ๓. กิจำกรรมช้มรม (Clubs Activities)

โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาได�จัำดกิจำกรรมพัฒนาผู้้�เรียน ดังนี� 

   ๑. กิจกรรมแนะแนว ดำาเนินงานโดยงานแนะแนวั 

    ๒. กิจกรรมเพ้ั�อสัังค์มและสัาธารณประโยชน์ อุย้ใ่นควัามรบัผิู้ดช้อุบข้อุงคร้ทีั�ปรึกษาห�อุงเรียน

 จำำานวัน 20 ชั้�วัโมงต่ิอุ 1 ปีการศึึกษา รวัมเป็น 60 ชั้�วัโมงต่ิอุ 3 ปีการศึึกษา

   ๓. กิจกรรมชมรม แบ่งเป็น 2 ส่ัวัน ค่อุ

 - การบริหารส่ัวันกลัาง ประกอุบไปด�วัย คณ์ะกรรมการบริหารกิจำกรรมช้มรม (กช้.) 

 - ส่ัวันช้มรม แบ่งอุอุกเป็น 3 ประเภทัค่อุ ช้มรมเสัริมสัร�างประสิัทัธิีภาพในการเรียน, 

ช้มรมส่ังเสัริมกีฬา ศิึลัปะ แลัะวััฒนธีรรม, ช้มรมส่ังเสัริมสััมพันธ์ีชุ้มช้นแลัะสิั�งแวัดลั�อุม 
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 กิจกรรมชื่มรม
 นักเรียนเก่อุบทุักคนเคยผู่้าน “กิจำกรรมชุ้มนุม” กันมาตัิ�งแต่ิอุย้่ชั้�นมัธียมศึึกษาติอุนติ�น 

ซึ�งโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาก็มีการจัำดกิจำกรรมในลัักษณ์ะเดียวักับกิจำกรรมชุ้มนุม เรียกวั่า 

“กิจำกรรมช้มรม” นักเรียนทีั�ได�เข้�าร่วัมงาน “82 ปี นิทัรรศึการวิัช้าการ เติรียมอุุดมศึึกษา Inter-
change Station” หร่อุงาน “Triam Udom Open House 2020” อุาจำจำะได�เห็นผู้ลังานแลัะ

กิจำกรรม ต่ิาง ๆ ข้อุงแต่ิช้มรมไปส่ัวันหนึ�งแลั�วั แลัะในปีการศึึกษา 2563 นี� มีช้มรมต่ิาง ๆ ให�

นักเรียนเล่ัอุกสัังกัด 34 ช้มรม ซึ�งบางช้มรมก็จำะมีช้มรมย่อุยข้อุงตินเอุงแยกอุอุกไปอีุก รวัมแลั�วั

จึำงมีช้มรมกว่ัา 50 ช้มรม โดยนักเรียนแต่ิลัะคนสัามารถเล่ัอุกสัังกัดช้มรมได�คนลัะ 1 ช้มรม/1 ปี

การศึึกษา ติามควัามสันใจำ ดังนั�นคณ์ะกรรมการงานกิจำกรรมพัฒนาผู้้�เรียน หร่อุ กช้. จำะมาแนะนำา

ช้มรมต่ิาง ๆ   ให�นักเรียนได�ทัำาควัามร้�จัำกว่ัาแต่ิลัะช้มรมมีกิจำกรรมอุะไรบ�าง น่าสันใจำอุย่างไร เพ่�อุจำะ

ได�ติิดติามข่้าวัสัารแลัะประกาศึจำากช้มรมต่ิอุไป เน่�อุงจำากบางช้มรมอุาจำมีการคัดเล่ัอุก (Audition) 

เพ่�อุรับนักเรียนเข้�าช้มรมด�วัย

       ชมรมค์ณิตศาสัตร์ 

 3 สัาข้าค่อุฟ่ิสิักส์ั เคมี แลัะชี้วัวิัทัยา ซึ�งนักเรียนสัามารถเล่ัอุกได�ติามควัามสันใจำ อีุกทัั�งยัง

ได�ร่วัมสัร�างสัรรค์งานในงานสััปดาห์วิัทัยาศึาติร์รวัมถึงกิจำกรรมอุ่�น ๆ นอุกจำากนักเรียนจำะ

ได�ควัามร้�ทัางด�านวิัทัยาศึาสัติร์ แลั�วันักเรียนจำะได�ฝึกฝนทัักษะในการเข้�าสัังคมแลัะทัำางาน

ร่วัมกันกับผู้้�อุ่�นอีุกด�วัย

 ชมรมสัังค์มศึกษา

 ช้มรมสัังคมศึึกษา เป็นช้มรมทีั�ให�นักเรียนได�ศึึกษาแลัะทัำาควัามเข้�าใจำเกี�ยวักับสัังคม

รอุบตัิวัข้อุงเรามากขึ้�น โดยวิัธีีการต่ิาง ๆ  ทีั�หลัากหลัาย น่าสันใจำ เช่้น ช้มภาพยนติร์เกี�ยวักับ

ประวััติิศึาสัติร์ ทััศึนศึึกษานอุกสัถานทีั� การหยบิประเด็นเร่�อุงราวัต่ิาง ๆ  มาแลักเปลีั�ยนควัาม

เห็นกัน ช้มรมนี�เหมาะกบัทักุคนทีั�สันใจำกับการเปลีั�ยนแปลังข้อุงสัังคมรอุบติวััเรา แลัะอุยาก

ให�สัังคมทีั�เป็นอุย้่ดียิ�งขึ้�น แบ่งอุอุกเป็น 4 ช้มรมย่อุย ค่อุ ช้มรมประวััติิศึาสัติร์ไทัย ช้มรม

ประวััติิศึาสัติร์สัากลั ช้มรมพระพุทัธีศึาสันา แลัะช้มรมภ้มิศึาสัติร์

 ช้มรมคณ์ติิศึาสัติร์มีกิจำกรรมต่ิาง ๆ  สัำาหรบันกัเรียนทีั�มีควัามสันใจำในวัชิ้าคณ์ติิศึาสัติร์

 เช่้น การเรียนการสัอุนจำากรุ่นพี�แลัะคณุ์คร้ กิจำกรรมเกมคณ์ติิศึาสัติร์ พับกระดาษโอุรกิามิ 

สัมาชิ้กในช้มรมจำะมีส่ัวันร่วัมในการจัำดกิจำกรรมคณิ์ติศึาสัติร์ข้อุงโรงเรียนอีุกด�วัย ในช้มรม

คณิ์ติศึาสัติร์มีช้มรมย่อุยอีุก 3 ช้มรม ได�แก่ ช้มรมเอุแมทั ช้มรม e-sport แลัะช้มรมหมาก

ลั�อุม เพียงมีควัามสันใจำ วิัช้าคณิ์ติศึาสัติร์อุาจำไม่ใช่้เร่�อุงยากอุย่างทีั�นักเรียนหลัาย ๆ คนคิด  

 ชมรมวิทยาศาสัตร์

 ช้มรมวิัทัยาศึาสัติร์เหมาะสัำาหรับผู้้�ทีั�ช่้�นช้อุบในวิัช้าวิัทัยาศึาสัติร์ แบ่งยอุ่ยอุอุกเป็น
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 ชมรมภาษาไทย

 ช้มรมภาษาไทัย เป็นช้มรมทีั�นักเรียนจำะได�ฝึกฝนการใช้�ภาษาไทัย เพ่�อุนำาไปประยุกต์ิใช้�ได�

อุย่างถ้กติ�อุงแลัะถ้กวิัธีี โดยเสัริมสัร�างทัักษะการใช้�ภาษาในด�านต่ิาง ๆ ซึ�งจำำาเป็นต่ิอุการทัำางานใน

อุนาคติ เช่้น การอุา่นจำบัใจำควัามสัำาคัญ การเขี้ยนยอุ่ควัาม เปน็ติ�น นอุกจำากนี�ยงัมีการจัำดกิจำกรรมพเิศึษ

 เช่้น การจัำดติิวัก่อุนสัอุบ การจัำดกิจำกรรมการแข่้งขั้นในวัันภาษาไทัย เพ่�อุเป่ดโอุกาสัให�นักเรียนได�เข้�า

ส่้ัเวัทีัการแข่้งขั้น แลัะแสัดงควัามสัามารถข้อุงติน

 ชมรมภาษาอังกฤษ

 ช้มรมภาษาอัุงกฤษเป็นช้มรมทีั�เป่ดโอุกาสัให�นักเรียนได�เรียนร้� แลัะแสัดงควัามสัามารถในหลัาย

 ๆ ด�าน โดยใช้�ภาษาอัุงกฤษเป็นหลััก ช้มรมภาษาอัุงกฤษมีช้มรมย่อุยอุย้ทั่ั�งหมด 4 ช้มรมด�วัยกัน นั�นค่อุ 

ช้มรมโติ�วัาทัภีาษาอุงักฤษ (Debate Club), ช้มรมสัหประช้าช้าติิจำำาลัอุง (Triam Udom Model United 

Nations Club), ช้มรม English Drama แลัะช้มรมครอุสัเวิัร์ด โดยช้มรมย่อุยแต่ิลัะช้มรมจำะมจุีำดเด่นเป็น

ข้อุงตัิวัเอุง โดยทีั�นักเรียนสัามารถเล่ัอุกเข้�าไปอุย้ใ่นช้มรมย่อุยติามควัามช้อุบได� ดังนี�

 - ชมรมโต�วาทีภาษาอังกฤษ (Debate Club) 

 ในช้มรม Debate นักเรียนจำะได�ฝึกทัักษะวิัธีีการโติ�วัาทีัเป็นภาษาอัุงกฤษโดยนักเรียนจำะมี

โอุกาสัได�ทัักษะต่ิาง ๆ เช่้น การคิดวิัเคราะห์ การพ้ดต่ิอุหน�าผู้้�คน อีุกทัั�งยังได�ประสับการณ์์การทัำางาน

ร่วัมกับผู้้�อุ่�น ผู่้านการใช้�คำาพ้ดทีั�สัร�างสัรรค์เเลัะมีเหตุิผู้ลั นอุกจำากนี�นักเรียนจำะได�มีโอุกาสัได�เพิ�มพ้น

ประสับการณ์์จำากการไปแข่้งในการแข่้งขั้นต่ิาง ๆ ตัิ�งแต่ิระดับโรงเรียนจำนถึงระดับประเทัศึ

 - ชมรม Triam Udom English Drama

 ช้มรมสัำาหรบันักเรียนผู้้�มีควัามสันใจำ หร่อุมคีวัามใฝฝั่นอุยากเปน็สัว่ันหนึ�งข้อุงลัะครเวัทีัภาษา

อัุงกฤษ หร่อุลัะครเพลังภาษาอัุงกฤษ ซึ�งนักเรียนผู้้�ผู่้านการคัดเล่ัอุกในทุักฝ่าย จำะได�ลังม่อุฝึกฝนทัักษะ

 ปฏิิบัติิ แลัะผู้ลิัติลัะครเวัทีัจำริงทุักขั้�นติอุนแบบม่อุอุาชี้พ โดยมีติำาแหน่งหลัากหลัาย อุาทิั ฝ่ายนักแสัดง

 ฝ่ายหาเคร่�อุงแต่ิงกาย ฝ่ายอุอุกแบบฉากแลัะอุุปกรณ์์ประกอุบฉาก ฝ่ายประช้าสััมพันธ์ี แลัะ ฝ่ายตัิด

ต่ิอุวีัดิโอุ นอุกจำากนั�นยังมีการแสัดงข้อุงช้มรมในสััปดาห์ภาษาอัุงกฤษ (English Week) แลัะงาน 

Triam Udom Open House อีุกด�วัย

 - ชมรมสัหประชาชาติจำาลองแห่งเตรียมอุดมศึกษา 

 (Triam Udom Model United Nations Club)

  เป็นช้มรมทีั�จัำดกิจำกรรมจำำาลัอุงการประชุ้มข้อุงสัหประช้าช้าติิ โดยนักเรียนแต่ิลัะคนจำะสัวัม

บทับาทัเป็นผู้้�แทันประเทัศึหร่อุนักการท้ัติในการเข้�าร่วัมประชุ้มจำำาลัอุง โดยในการประชุ้มแต่ิลัะครั�ง

จำะนำาสัถานการณ์์ต่ิาง ๆ ข้อุงโลักทีั�เป็นประเด็นมาถกเถียงเพ่�อุหาข้�อุสัรุประหว่ัางประเทัศึร่วัมกัน ทัั�ง

ในด�านมนุษยธีรรม เศึรษฐกิจำ สัังคม กฎหมาย สิั�งแวัดลั�อุม ควัามมั�นคง ฯลัฯ นักเรียนจำะมีโอุกาสัเข้�า

ร่วัมการประชุ้มกับนักเรียนโรงเรียนนานาช้าติิทัั�งในประเทัศึไทัยแลัะติ่างประเทัศึ ฝึกฝนทัักษะการ

ค�นควั�า คิดวิัเคราะห์ การส่ั�อุสัาร การพ้ดต่ิอุหน�าประชุ้มช้น การเขี้ยนเชิ้งวิัช้าการ การใช้�ภาษาอัุงกฤษ
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 แลัะการเข้�าสัังคมรว่ัมกับช้าวัติา่งช้าติิ ติลัอุดจำนทัักษะทีั�จำำาเป็นในการทัำางานด�านการติา่งประเทัศึแลัะ

การท้ัติ เหมาะสัำาหรับผู้้�ทีั�สันใจำด�านการต่ิางประเทัศึ โลักศึึกษา แลัะการทัำางานข้อุงสัหประช้าช้าติิ

สัามารถติิดติามข้�อุม้ลัเพิ�มเติิมได�ทีั� https://triammun.club หร่อุทัางโซเชี้ยลัมีเดียข้อุงช้มรม

 - ชมรมค์รอสัเวิร์ด (Crossword club)

 ช้มรมเกมกระดานติ่อุศัึพท์ัภาษาอุังกฤษ การเลั่นครอุสัเวิัร์ดมีประโยช้น์มากมายเเลัะอุาศึัย

ทัักษะหลัายร้ปเเบบ อุาทิั การวัางเเผู้น การคำานวัณ์ การฝึกสัมาธิี เเลัะการเข้�าสัังคม โดยสัมาชิ้กช้มรม

มีโอุกาสัเข้�าร่วัมการเเข่้งขั้นทัั�งภายในเเลัะนอุกโรงเรียน ช้มรมนี�จึำงเหมาะสัำาหรับผู้้�ทีั�สันใจำด�านคำาศัึพท์ั

ภาษาอัุงกฤษ เเลัะผู้้�ทีั�ติ�อุงการพัฒนาตินเอุงในด�านต่ิาง ๆ

 ชมรมห�องสัมุด

 ช้มรมห�อุงสัมุด เป็นช้มรมทีั�แบ่งกิจำกรรมอุอุกเป็น 2 กลุ่ัมกิจำกรรมด�วัยกัน ค่อุ ห�อุงสัมุดแลัะ

บอุร์ดเกม โดยส่ัวันข้อุงกิจำกรรมห�อุงสัมุดจำะเป็นการประดิษฐ์สิั�งข้อุงต่ิาง ๆ   เรียนร้�การจัำดหนังส่ัอุติาม

หมวัดหม่้ แลัะช่้วัยจัำดงานสััปดาห์ห�อุงสัมุด  ส่ัวันกิจำกรรมบอุร์ดเกม เป็นกิจำกรรมใหม่ทีั�เริ�มมีในปีการ

ศึึกษา 2562 ซึ�งเป็นการรวัมติวััข้อุงนกัเรียนทีั�ช่้�นช้อุบในการเลัน่บอุร์ดเกม เพ่�อุให�นักเรียนได�ฝึกทัักษะ

กระบวันการทัางควัามคิด การวัางแผู้น แลัะควัามสัามัคคี โดยจำะมีการสัอุนการเล่ันเกมใหม่ ๆ แลัะมี

การส่ังนักเรียนไปแข่้งขั้นบอุร์ดเกมอีุกด�วัย

 ชมรมศาสันาและวัฒนธรรมไทย

          ช้มรมศึาสันาแลัะวััฒนธีรรมไทัย เป่ดโอุกาสัให�สัมาชิ้กช้มรมร่วัมกันถกเถียงโติ�แย�งเกี�ยวักับ

วััฒนธีรรม ศึาสันาแลัะ ‘ควัามเป็นไทัย’ ทัั�งหลัายทีั�ถ้กสัร�างหร่อุกำาหนดขึ้�นมาแลัะสิั�งทีั�เป็นประเด็น

ทัางสัังคมอุย้่ ณ์ ข้ณ์ะนั�น ไม่ว่ัาจำะประเด็นพุทัธีแทั� พุทัธีเทีัยม ลััทัธิีต่ิาง ๆ สัถาบันทัางการเม่อุงหร่อุ

ประเด็นทัางประวััติิศึาสัติร์ เพราะ ‘ควัามเป็นไทัย’ มีอัุนติรายโหดร�ายแลัะฆ่าคนได� การจำะลัดทัอุน

อัุนติรายนี�ได� จำะติ�อุงเป่ดให�มีการถกเถียงโติ�แย�งระหว่ัางควัามคิดทีั�แติกต่ิางกันอุย่างสัันติิ สัังคมจึำงจำะ

ไม่ถ้กครอุบงำาไปในทัางใดทัางหนึ�งหร่อุโดยบุคคลักลุ่ัมใดกลุ่ัมหนึ�ง ช้มรมนี�จึำงมุ่งหวัังจำะสัร�างวุัฒิภาวัะ

แก่สัมาชิ้กทุักคน ให�เล่ัอุกใช้� เล่ัอุกเช่้�อุ เล่ัอุกปฏิิเสัธีควัามร้�ควัามคิดต่ิาง ๆ ทีั�แพร่หลัายในสัังคมติาม

วิัจำารณ์ญาณ์ข้อุงตินเอุง

 ชมรมนาฏศิลป์

 ช้มรมทีั�นักเรียนจำะได�พัฒนาทัักษะทัางด�านนาฏิศิึลัป์ไทัยหลัากหลัายด�าน ทัั�งในด�านทัักษะ

การแสัดงนาฏิศึลิัป์ไทัย ซึ�งถ่อุเป็นการพฒันาบคุลิักภาพข้อุงนกัเรียน รวัมไปถงึทัักษะการเติรยีมควัาม

พร�อุมในการแสัดง ควัามร้�เร่�อุงเคร่�อุงแติ่งกาย วััฒนธีรรมไทัย แลัะอุ่�น ๆ โดยมีอุาจำารย์เป็นผู้้�ให�คำา

ปรึกษาแลัะให�ควัามร้�แก่นักเรียน ทัำาให�นักเรียนในช้มรมได�รับควัามร้�ในด�านนาฏิศึิลัป์ไทัย แลัะ

วััฒนธีรรมไทัย ทีั�ควัรค่าแก่การอุนุรักษ์ ต่ิอุยอุด แลัะส่ับสัานให�คงอุย้่ต่ิอุไป  
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 ชมรมวาทศิลป์

 ช้มรมวัาทัศิึลัป์ ช้มรมทีั�นักเรียนจำะได�ฝึกฝนทัักษะการพ้ด อุาทิั พิธีีกร ดีเจำ โติ�วัาทีั หร่อุ 

สุันทัรพจำน์ รวัมไปถึงการส่ั�อุสัารในชี้วิัติประจำำาวััน เพราะคำาพ้ดเป็นสิั�งทีั�ทัรงพลัังแลัะเป่ดโอุกาสัให�กับ

ชี้วิัติ ผู้้�ทีั�ใช้�มันได�ดีกว่ัา จึำงได�รับโอุกาสัมากกว่ัา ช้มรมข้อุงเราจำะทัำาให� 3 ปีในรั�วัเติรียมอุุดมศึึกษา ทีั�ว่ัา

สัั�น ไม่สัั�นอีุกต่ิอุไป ไม่จำำาเป็นติ�อุงช้ำานาญในการพ้ดมาก่อุน ข้อุเพียงมีใจำรักแลัะควัามมั�นใจำในการพ้ด

เท่ัานั�นก็เพียงพอุ เพราะช้มรมวัาทัศิึลัป์ค่อุช้มรมทีั�คุณ์ให�มากกว่ัาคำาว่ัาพ้ดเป็น

 ชมรมวรรณศิลป์ ต.อ.

สัำาหรับนักเรียนทีั�หลังรักควัามสัวัยงาม ข้อุงภาษาไทัย ไม่ว่ัาจำะเป็นการเขี้ยนร�อุยกรอุง การเขี้ยนร�อุย

แก�วั หร่อุแม�แต่ิการอุ่านทัำานอุงเสันาะให�ไพเราะ ช้มรมวัรรณ์ศิึลัป์ ติ.อุ. ค่อุคำาติอุบ  นักเรียนไม่จำำาเป็น

ติ�อุงมีประสับการณ์์แต่ิข้อุแค่มีใจำทีั�รักในควัามงดงามข้อุงภาษาไทัย ก็เพียงพอุ  ซึ�งกิจำกรรมภายในช้มรม

ข้อุงเรานอุกจำากการให�ควัามร้�เกี�ยวักับร�อุยกรอุงแลัะร�อุยแก�วัแลั�วั ยงัมีการพาไปทััศึนศึึกษานอุกสัถาน

ทีั�ทีั�เน�นการอุนุรักษ์วััฒนธีรรมไทัยอีุกด�วัย 

 ช้มรมดนตรีไทย

นักเรียนหลัาย ๆ คนอุาจำจำะสังสััยว่ัาช้มรมดนติรีไทัยมีกิจำกรรมอุะไรบ�าง ติ�อุงซ�อุมหนักแค่ไหน ติ�อุงมี

ควัามสัามารถพิเศึษหร่อุไม่ มาหาคำาติอุบได�ทีั�ช้มรมดนติรีไทัย ช้มรมดนติรีไทัยข้อุงเรามีเคร่�อุงดนติรี

ไทัยให�นักเรียนเล่ัอุกเล่ันหลัายประเภทั ทัั�งดีด สีั ตีิ เป่า เคาะจัำงหวัะ หากติ�อุงการเล่ันเคร่�อุงไหน รุ่น

พี�ในช้มรมก็จำะช่้วัยสัอุนให�อุย่างเติ็มทีั� นักเรียนคนใดทีั�เหน่�อุยจำากการเรียนคณิ์ติศึาสัติร์ ฟ่ิสิักส์ั เคมี 

ชี้วัะ สัารนิเทัศึ ประวััติิวัรรณ์คดีก็สัามารถเข้�ามาผู่้อุนคลัาย เล่ันดนติรีทีั�ช้มรมข้อุงเราได� 

แลัะผู้ลังานข้อุงช้มรมเรา ช้มรมดนติรีไทัยร่วัมสัมัยข้อุงเราได�ถ�วัยพระราช้ทัานถึง 36 ถ�วัย แลัะล่ัาสุัด

ก็ได�รับรางวััลัช้นะเลิัศึอัุนดับ 1 จำากเวัทีัการประกวัด “บทัเพลังรักแห่งแผู่้นดิน” อีุกด�วัย

 ชมรมดนตรีสัากล

 ช้มรมดนติรีสัากลั เป็นช้มรมสัำาหรับผู้้�ทีั�มีใจำรักในเสีัยงดนติรี ช้มรมนี�เป็นช้มรมทีั�นักเรียนจำะ

ได�ฝึกฝนแลัะพัฒนาทัักษะทัางด�านดนติรี ไม่ว่ัาจำะเป็นการเล่ันเคร่�อุงดนติรีช้นิดต่ิาง ๆ  หร่อุการขั้บร�อุง

ช้มรมดนติรีสัากลัเป่ดโอุกาสัให�นักเรียนได�แสัดงควัามสัามารถในงานกิจำกรรมทีั�สัำาคัญข้อุงโรงเรียน

มากมาย เช่้น งานกีฬาประเพณี์เติรียมอุุดมฯ-เติรียมทัหาร ,งาน Triam Udom Open House เป็นติ�น 

นอุกจำากนี� นักเรียนจำะได�เรียนร้�ควัามสัามคัค ีอีุกทัั�งได�ฝกึการทัำางานรว่ัมกนัเปน็กลุ่ัม ซึ�งกอุ่ให�เกิดควัาม

รักใคร่กลัมเกลีัยวั แลัะควัามสันิทัสันมข้อุงสัมาชิ้กภายในช้มรมอีุกด�วัย

 ชมรมศิลปศึกษา

 ช้มรมศิึลัปะ ช้มรมทีั�นักเรียน สัามารถ ถา่ยทัอุดเร่�อุงราวัในจิำนตินาการผู่้านการสัร�างสัรรค์ งาน

ศิึลัปะร้ปแบบต่ิาง ๆ  ติามจิำนตินาการ เป็นการส่ั�อุสัารอุย่างสัร�างสัรรค์ให�บุคคลัต่ิาง ๆ  เข้�าใจำในมุมมอุง

ทัางควัามคิดโดยไม่จำำาเป็นติ�อุงใช้�คำาอุธิีบาย  พร�อุมทัั�งสัร�างควัามผู้่อุนคลัาย แลัะช้่วัยในการพัฒนา

กระบวันการคิด ช้มรมศิึลัปะ จำะดึงศัึกยภาพ ในการจิำนตินาการ ผู่้านกระบวันการศิึลัปะเพ่�อุ ถ่ายทัอุด
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ให�ผู้้�อุ่�นรับร้� โดยการนำาทัักษะการวัางโครงร่างภาพ  การจัำดอุงค์ประกอุบ มิติิภาพ รวัมทัั�งเทัคนิค

การใช้�สีั การสัร�างลัายเสั�นแบบต่ิาง ๆ แลัะการนำาเสันอุร้ปแบบใหม่ ๆ

ศิึลัปะไม่ได�เป็นศึาสัติร์ เฉพาะผู้้�ทีั�ช่้�นช้อุบการวัาดภาพหร่อุผู้้�ทีั�ติ�อุงการเป็น จิำติรกร เทั่านั�น ช้มรม

จำะทัำาให�คุณ์ร้�ว่ัาศิึลัปะเป็นสิั�งทีั�มีในตัิวัคุณ์ทุักคนอีุกทัั�งจำำาเป็นสัำาหรับทุักอุาชี้พ เพียงแต่ิกลั�าทีั�จำะ

สัร�างสัรรค์แลัะนำาจิำนตินาการทัางศิึลัปะอุอุกมาใช้�เพ่�อุนำาไปพัฒนาสิั�งใหม่ ๆ ให�เกิดขึ้�นในอุนาคติ 

 ชมรมดุริยางค์์

 ช้มรมดุริยางค์เหมาะสัำาหรับนักเรียนทุักคนทีั�สันใจำมาเล่ันดนติรีด�วัยกัน  ในช้มรมมีทัั�ง

เคร่�อุงเป่า แลัะ percussion (เคร่�อุงกระทับ) ช้มรมดุริยางค์มีโอุกาสัได�ไปแสัดงทัั�งในโรงเรียนแลัะ

นอุกโรงเรียน ช้มรมดริุยางคข์้อุงเราได�เหรียญทัอุงในรายการ World Association of Marching 

Show Bands แลัะ Music & Marching Arts International การเข้�าช้มรมนี�ถ่อุเป็นการหา

ประสับการณ์์ใหม่ ๆ  ให�กับตินเอุง แลัะทีั�สัำาคัญยังช่้วัยฝึกในเร่�อุงการทัำางานร่วัมกันแลัะฝึกควัาม

อุดทัน อีุกทัั�งทัำาให�ได�มิติรภาพใหม่ ๆ ทีั�หาในห�อุงเรียนไม่ได�อีุกด�วัย

 ชมรมนันทนาการกีฬา

 ช้มรมนันทันาการกีฬา ช้มรมทีั�เป่ดโอุกาสัให�นักเรียนทีั�มีควัามสันใจำด�านกีฬาประเภทั   

ต่ิาง ๆ  ได�มาฝึกฝนทัักษะ โดยทัางช้มรมมีกีฬาให�นักเรียนเล่ัอุกมากมาย เช่้น ฟุิติบอุลั แบดมินตัิน

เทันนิสั วัอุลัเลัย์บอุลั ฯลัฯ

 ชมรมผ้ิ�บำาเพ็ัญประโยชน์

 ช้มรมผู้้�บำาเพ็ญประโยช้น์เป็นช้มรมทีั�เป่ดโอุกาสัให�นักเรียนทีั�มีควัามสันใจำหร่อุมีใจำรักใน

การทัำากิจำกรรมจิำติอุาสัาต่ิาง ๆ เพ่�อุช่้วัยเหล่ัอุสัังคม โดยช้มรมข้อุงเรามีการศึึกษางานนอุกสัถาน

ทีั�แลัะทัำากิจำกรรมช่้วัยเหล่ัอุผู้้�อุ่�นร่วัมกับเพ่�อุนนักเรียนด�วัยกันอีุกมากมาย 

สัร�างทัั�งควัามสุัข้ มิติรภาพ แลัะประโยช้น์ ติามช่้�อุ “ช้มรมผู้้�บำาเพ็ญประโยช้น์”

 ชมรมผ้ิ�นำาเยาวชนสัาธารณสุัขฯ

ช้มรมผู้้�นำาเยาวัช้นสัาธีารณ์สัุข้แลัะคุ�มครอุงผู้้�บริโภคเป็นศ้ึนย์รวัมข้อุงนักเรียนทีั�มีควัามสันใจำใน

ด�านสัาธีารณ์สุัข้ ภายในช้มรมมีกิจำกรรมทีั�ให�นักเรียนได�มีส่ัวันร่วัม แลักเปลีั�ยนควัามร้� ควัามคิด

เห็น ลังม่อุปฏิิบัติิแลัะจำดัทัำาผู้ลิัติภัณ์ฑ์ส่ังเสัรมิสุัข้อุนามยั อุาทิั การศึึกษาแลัะการฝกึปฐมพยาบาลั

เบ่�อุงติ�น การผู้ลัิติเจำลัลั�างม่อุแอุลักอุฮอุลั์ Face Shield หน�ากากอุนามัย ยาดมสัมุนไพร ล้ัก

ประคบ แลัะอุ่�น ๆ ติามควัามเหมาะสัมกับสัถานการณ์์ปัจำจุำบัน โดยนักเรียนสัามารถนำาควัามร้�

แลัะทัักษะไปใช้�ในชี้วิัติประจำำาวัันเพ่�อุด้แลัรักษาสุัข้ภาพข้อุงตินเอุงแลัะผู้้�อุ่�นได�

 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติฯ

ช้มรมอุนุรักษ์ธีรรมช้าติิ ช้มรมทีั�เหมาะสัำาหรับผู้้�มีควัามรักเเลัะควัามสันใจำในการรักษาทัรัพยากร

ทัางธีรรมช้าติิเเลัะสิั�งเเวัดลั�อุม กิจำกรรมภายในช้มรมจำะปล้ักฝังเเลัะเสัริมสัร�างจิำติสัำานึกทีั�ดีให�กับ

สัมาชิ้กในช้มรม อุาทิั การทัำาซุ�มงานกิจำกรรมต่ิาง ๆ  โดยมีหัวัข้�อุเกี�ยวักับสิั�งเเวัดลั�อุมรวัมไปถึงการ
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ให�ข้�อุม้ลัควัามร้�ทีั�ถ้กติ�อุงเเก่ผู้้�มาเยอุ่นในซุ�ม การทัำาเเผู้นภาพ Infographic เกี�ยวักับปัญหาเเลัะผู้ลักระ

ทับทัางสิั�งเเวัดลั�อุมเน่�อุงในโอุกาสัวัันโลักสัากลั นอุกจำากนี�ยงัมีการร่วัมกันทัำาจิำติอุาสัาในโอุกาสัต่ิาง ๆ 

เพ่�อุทัำาให�สิั�งเเวัดลั�อุมในโรงเรียนมีควัามสัะอุาดร่มร่�นมากขึ้�น

 ชมรมเพัาะพัันธ์ุไม�

        ช้มรมเพาะพันธ์ุีไม� ช้มรมทีั�เป่ดโอุกาสัให�นักเรียนทีั�มีควัามสันใจำด�านติ�นไม� พ่ช้พรรณ์ต่ิาง ๆ 

ได�เข้�ามาเรียนร้�ทัักษะเกี�ยวักับการเพาะพันธ์ุีไม� ทัำาสัวันข้วัดสัวัย ๆ ลังม่อุปล้ักผัู้กอิุนทัรีย์ด�วัยตินเอุง, 

การปล้ักกระบอุงเพช้ร แลัะกิจำกรรมอุ่�น ๆ อีุกมากมาย

 ชมรมค์อมพิัวเตอร์

 ช้มรมคอุมพิวัเติอุร์ แบ่งอุอุกเป็นสัอุงส่ัวัน ค่อุคอุมพิวัเติอุร์เพ่�อุการพัฒนาโปรแกรมทัั�วัไป 

(Dev) แลัะคอุมพิวัเติอุร์เพ่�อุการแข่้งขั้น เหมาะสัำาหรับผู้้�ทีั�มีควัามสันใจำในด�านคอุมพิวัเติอุร์ทุักร้ปแบบ

 โดยนักเรียนจำะได�เรียนร้�การพัฒนาโปรแกรม การทัำาเว็ับไซต์ิ แลัะอุ่�น ๆ  ติามควัามสันใจำ แลัะยงัมีการ

จัำดติิวั สัอุวัน. วิัช้าคอุมพิวัเติอุร์ สัำาหรับนักเรียนทีั�สันใจำในการแข่้งขั้น โดยทีั�นักเรียนจำะได�รับควัามร้�

เกี�ยวักับการเติรียมตัิวัสัอุบวิัช้าคอุมพิวัเติอุร์ จำากรุ่นพี�ทีั�มีประสับการณ์์เข้�าค่ายจำริง พร�อุมติิวัเน่�อุหาให�

ตัิ�งแต่ิระดับ สัอุวันค่าย 1 จำนถึงการแข่้งขั้นระดับช้าติิ นอุกจำากนี�ช้มรมคอุมพิวัเติอุร์ยังทัำาการจัำดการ

แข่้งขั้น TUMSO (Triam Udom Mathematic and Science Olympiad) อีุกด�วัย 

 ชมรมถุ่ายภาพั

 ช้มรมถ่ายภาพ เป็นช้มรมทีั�รวับรวัมนักเรียนทีั�มีควัามสันใจำแลัะติ�อุงการพัฒนาทัักษะในการ

ถ่ายภาพ สัมาชิ้กจำะได�เรียนร้�เทัคนิคต่ิาง ๆ แลัะได�ประสับการณ์์ใหม่ ๆ ในการถ่ายภาพมากมายจำาก

กิจำกรรมต่ิาง ๆ ข้อุงช้มรม อุาทิั

     - การทัำางานเป็นช่้างภาพในกิจำกรรมต่ิาง ๆ ข้อุงโรงเรียน 

     - การจัำดเวิัร์กช้อุปนอุกสัถานทีั� 

     - การจัำดบ้ธีในงานนิทัรรศึการวิัช้าการ (Open House) 

อีุกทัั�งยังได�ฝึกฝนการทัำางานเป็นหม่้คณ์ะแลัะได�ร้�จัำกกับเพ่�อุน ๆ พี� ๆ ทีั�มีควัามสันใจำเหม่อุนกัน

การถ่ายภาพก็เหม่อุนการบันทึักควัามทัรงจำำาไวั� ช้มรมข้อุงเราจึำงมีหน�าทีั�บันทึักควัามทัรงจำำาต่ิาง ๆ ทีั�

เกิดขึ้�นในโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา ดังคำากล่ัาวัทีั�ว่ัา 

     —phototriam, the place where every memories in triamudom are kept —

 ชมรมขับร�องประสัานเสีัยง

 ช้มรมขั้บร�อุงประสัานเสีัยง ค่อุ ครอุบครัวั ทีั�รวับรวัมคนทีั� มีใจำรักในการร�อุงเพลัง แลัะมาก

ด�วัยควัามสัามารถทัางด�านดนติร ีมารว่ัมสัร�างควัามทัรงจำำาทีั�ดี แลัะทัำาในสิั�งทีั�ช้อุบร่วัมกัน ในคาบช้มรม

 มีการฝึกฝนการใช้�เสีัยงอุย่างถ้กติ�อุง การเติรียมควัามพร�อุมข้อุงเสัียง แลัะพัฒนาตินเอุงในด�านการ

ร�อุงเพลัง ซึ�งเป็นการใช้�เวัลัาว่ัางให�เป็นประโยช้น์ ช้มรมขั้บร�อุงประสัานเสีัยงมีงานแสัดงต่ิาง ๆ ใน

โรงเรียน เช่้น งานวัันแม่, English Week, กีฬาประเพณี์ เติรียมอุุดม ฯ – เติรียมทัหาร, Triam Udom 
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Open House เป็นติ�น ทีั�นี�เป็นพ่�นทีั�สัำาหรับคนทีั�มีใจำรักในการร�อุงเพลังแลัะไม่จำำาเป็นติ�อุงมี

ประสับการณ์์ในการขั้บร�อุงประสัานเสีัยงมาก่อุน เพราะเราค่อุครอุบครัวัทีั�ช่้วัยกันพัฒนาทัั�งตินเอุงแลัะ

สัมาชิ้กทุักคนในช้มรม ให�เสีัยงร�อุงข้อุงพวักเราทัำาให�ทุักคนมีควัามสุัข้เหม่อุนเราได� 

  อุย่างทีั�ทุักคนทัราบกันดีว่ัา “ E.P. Chorus (n.) not a place, but perhaps a family 

where you truly belong.” 

 ชมรมกฎหมายน่าร้�

 “Law does not arise from injustice” หากนักเรียนเป็นคนหนึ�งทีั�สันใจำในศึาสัติร์แห่ง

กฎหมาย ข้อุแนะนำาแลัะยินดีติ�อุนรับเข้�าส่้ั “ช้มรมกฎหมายน่าร้�” ทัั�งนี�ไม่จำำาเป็นว่ัานักเรียนจำะติ�อุงมี

พ่�นฐานควัามร้�เกี�ยวักับกฎหมายมากอุ่น ข้อุแคมี่ “ใจำรัก (Legal-minded)” ก็เพยีงพอุแลั�วัทีั�จำะเข้�ามา

เป็นส่ัวันหนึ�งข้อุงช้มรมเรา นอุกจำากนี� ช้มรมยังมีการจัำดกิจำกรรมต่ิาง ๆ  มากมาย อุาทิั การจัำดกิจำกรรม

แข่้งขั้น การเชิ้ญรุ่นพี�ศิึษยเ์ก่าทัั�งทีั�เป็นนักศึึกษาไปจำนถึงผู้้�พิพากษา-อัุยการมาแนะนำาประสับการณ์์ต่ิาง

 ๆ แก่นักเรียนในช้มรม แลัะการไปทััศึนศึึกษานอุกสัถานทีั� เช่้น รัฐสัภา ศึาลั

 ชมรมการ์ต้น

     ช้มรมสัำาหรับนักเรียนทีั�มีควัามสันใจำในวััฒนธีรรมการ์ต้ินทัั�งจำากฝั�งติะวัันอุอุกหร่อุติะวัันติก ใน

ร้ปแบบข้อุงหนงัส่ัอุการ์ต้ิน นวันยิาย เพลัง คอุสัเพลัย์ มีการพบปะพ้ดคุย แสัดงควัามสัามารถในการ

สัร�างสัรรค์ผู้ลังาน แลัะแบ่งปันควัามช่้�นช้อุบกับผู้้�อุ่�นใน “ช้มรมการ์ต้ิน โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา” 

โดยร่วัมกันอุอุกควัามเห็นแลัะพัฒนาควัามสัามารถผู่้านการแยกเป็น 4 ฝ่าย ได�แก่ 

     - ฝ่ายศิึลัป์ สัำาหรับผู้้�ทีั�สันใจำการวัาดร้ปการ์ต้ิน แลั�วันำามาประยุกต์ิใช้�จำริงผู่้านการทัำาหนังส่ัอุการ์ต้ิน

ข้อุงช้มรม

     - ฝ่ายร�อุง ฝึกฝนเทัคนิคการร�อุงแลัะโคฟิเวัอุร์เพลังจำากอุนิเมชั้นแลัะภาพยนติร์ต่ิาง ๆ

     - ฝ่ายคอุสัเพลัย ์ร่วัมแลักเปลีั�ยนควัามร้�ด�านการทัำาอุุปกรณ์์ประกอุบการคอุสัเพลัย ์แนะนำาเคร่�อุง

สัำาอุางแลัะสัอุนแต่ิงหน�า รวัมถึงการเข้�าถึงลัักษณ์ะนิสััยตัิวัลัะครทีั�คอุสัเพลัย์ 

     - ฝ่ายฟ่ิคชั้น ฝึกฝนการเขี้ยนนิยาย เร่�อุงสัั�น แฟินฟ่ิคชั้น แลักเปลีั�ยนคำาแนะนำาด�านการใช้�ภาษา 

การวัางโครงเร่�อุงต่ิาง ๆ 

 “เพราะเราเช่้�อุว่ัา การ์ต้ิน เป็นได�มากกว่ัาแค่ควัามช้อุบ”

 ชมรมนิเทศศิลป์

 ช้มรมนิเทัศึศิึลัป์เหมาะสัำาหรับนักเรียนทีั�มีควัามคิดสัร�างสัรรค์ มีควัามสันใจำในการอุอุกแบบ 

หร่อุ การแสัดง โดยช้มรมนิเทัศึศิึลัป์ มีทัั�งหมด 4 ฝ่าย ได�แก่ ฝ่ายนิติยาสัาร ฝ่ายอุอุกแบบ ฝ่ายแฟิชั้�น

 แลัะ ฝ่ายลัะครเวัทีั โดยแต่ิลัะฝ่ายจำะได�ทัำาหน�าทีั�แติกต่ิางอุอุกไป เช่้น ฝ่ายนิติยาสัาร สัมาชิ้กจำะได�ร่วัม

กันเขี้ยนนิติยาสัาร ZODOTU ฝ่ายอุอุกแบบ สัมาชิ้กจำะได�อุอุกแบบงานกราฟ่ิกติามควัามคิดสัร�างสัรรค์ 

แลัะ ถ่ายทัอุดควัามเป็นตัิวัเอุงลังในผู้ลังาน ฝ่ายแฟิชั้�น สัมาชิ้กจำะร่วัมกันสัร�างสัรรค์ ถ่ายทัอุดควัามคิด 

เลั่าเร่�อุงราวั ผู้่านการอุอุกแบบเส่ั�อุผู้�า รวัมกันเป็นแฟิชั้�นโช้วั์ ฝ่ายลัะครเวัทีั สัมาชิ้กจำะได�เรียนร้�
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เกี�ยวักับลัะครเวัทีัทัั�งเบ่�อุงหน�า แลัะ เบ่�อุงหลััง นอุกจำากนี�ยังได�พัฒนาทัักษะควัามสัามารถทัางด�าน

การแสัดงอีุกด�วัย

 ชมรมพััฒนาศักยภาพัทางวิทยาศาสัตร์

 ช้มรมนี�เหมาะสัำาหรับผู้้�ทีั�สันใจำในวิัช้าวิัทัยาศึาสัติร์ แข้นงต่ิาง ๆ ทัั�งฟ่ิสิักส์ั เคมี ชี้วัวิัทัยา แลัะ

 โลักแลัะดาราศึาสัติร์ สัมาชิ้กช้มรมจำะได�เรียนติามสัาข้าทีั�ตินสันใจำในห�อุงเรียนทีั�ช้มรมจัำดไวั�ให� แลัะ

เติรียมตัิวัสัำาหรับการสัอุบต่ิาง ๆ ไม่ว่ัาจำะเป็นการสัอุบ Summative การสัอุบ Final หร่อุการสัอุบ

แข่้งขั้นสันามติา่ง ๆ  เช่้น การสัอุบสัอุวัน การสัอุบเข้�ามหาวัทิัยาลััย โดยมีวิัทัยากรเปน็รุ่นพี�ทีั�เป็นนักเรียน

ทีั�เคยสัอุบแข่้งขั้นมาก่อุน

 ชมรมหุ่นยนต์

 ช้มรมสัำาหรับบุคคลัทีั�มีควัามช้อุบแลัะควัามสันใจำในด�านหุ่นยนต์ิ ทัั�งการเขี้ยนโปรแกรม การ

ประกอุบ หร่อุการประยุกติ์นำาไปใช้� โดยมีจุำดประสังค์ทีั�จำะสันอุงควัามสันใจำข้อุงนักเรียนเป็นสัำาคัญ 

กิจำกรรมในช้มรมจำึงเป็นการเรียนร้�แลัะฝึกฝนทัักษะในด�านคอุมพิวัเติอุร์แลัะวัิศึวักรรมเบ่�อุงติ�นโดย

คุณ์คร้แลัะรุ่นพี�ในช้มรม เพ่�อุนำาไปประยกุติใ์ช้�แลัะเติรยีมควัามพร�อุมในการแข่้งขั้นทัางด�านหุ่นยนติใ์น

ระดับต่ิอุไป อุาทิัเช่้น การฝึกเขี้ยนโค�ดติามคำาสัั�ง การต่ิอุประกอุบหุ่นยนต์ิ เป็นติ�น ซึ�งเป็นการเป่ด

ประสับการณ์์ใหม่ ๆ แลัะทัำาให�นักเรียนร้�จัำกการทัำางานร่วัมกันเป็นทีัม รวัมถึงเป็นการฝึกทัักษะ cod-

ing ซึ�งเป็นหนึ�งในทัักษะทีั�จำำาเป็นข้อุงคนในยุคปัจำจุำบัน

 ชมรมภาพัยนตร์สัั�นและส้ั�อโทรทัศน์

 ช้มรมภาพยนติร์สัั�นแลัะสั่�อุโทัรทััศึน์เหมาะสัำาหรับนักเรียนทีั�มีใจำรักแลัะสันใจำในสั่�อุโทัรทััศึน์

ต่ิาง ๆ  ไม่ว่ัาจำะเป็น ภาพยนติร์สัั�น มิวัสิักวิัดีโอุ โฆษณ์า แลัะการทัำาส่ั�อุโทัรทััศึน์อีุกมากมายโดยไม่จำำาเป็น

ติ�อุงมีทัักษะอุะไรมากมายก็สัามารถเป็นส่ัวันหนึ�งข้อุงช้มรมได� รวัมถึงมีทััศึนศึึกษาเยี�ยมช้มสัถานี

โทัรทััศึน์เพ่�อุเสัริมสัร�างควัามร้�ในด�านส่ั�อุโทัรทััศึน์อีุกด�วัย

   ชมรมเศรษฐศาสัตร์

 ช้มรมเศึรษฐศึาสัติร์เป็นช้มรมทีั�ให�สัมาชิ้กได�เรียนร้�วัิช้าเศึรษฐศึาสัติร์ทัุกแข้นงเพ่�อุนำาไป

ประยุกต์ิใช้�ในชี้วิัติประจำำาวััน เช่้น การวัางแผู้นการเงิน การลังทุัน การเริ�มติ�นสัร�างธุีรกิจำ การบริหารธุีรกิจำ

 ช้มรมเศึรษฐศึาสัติร์ได�นำาเสันอุร้ปแบบการสัอุนผู่้านประสับการณ์์จำริง มีการเชิ้ญวิัทัยากรทีั�มีช่้�อุเสีัยง

มาบรรยาย ทััศึนศึึกษาสัถานทีั�สัำาคัญ เช่้น ธีนาคารแห่งประเทัศึไทัย 

โรงกษาปณ์์ ติลัาดหลัักทัรัพยแ์ห่งประเทัศึไทัย เป็นติ�น อีุกทัั�งยงัเติรียมพร�อุมสัมาชิ้กช้มรมส่้ัการแข่้งขั้น

ทัางเศึรษฐศึาสัติร์ การเงิน ธุีรกิจำ ระดับประเทัศึ

 ชมรมวิทยาศาสัตร์โลกทั�งระบบ

           เคยสังสััยหร่อุไม่ว่ัาสิั�งต่ิาง ๆ  รอุบตัิวัเราทัำางานอุยา่งไร เมฆทีั�ลัอุยอุย้บ่นฟ้ิา ติ�นไม�ในป่า สัายนำ�า

ทีั�ไหลัรนิ อุากาศึทีั�เราหายใจำ หากนกัเรียนติ�อุงการทัราบคำาติอุบ ผู่้านการใช้�เคร่�อุงม่อุทัางวัทิัยาศึาสัติร์

มากมาย พร�อุมค่าย GLOBE แสันอุบอุุ่นทีั�จำะสัานสััมพันธ์ีนักเรียนในช้มรม ทัั�งยังปล้ักฝังให�นักเรียน
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เห็นคุณ์ค่าข้อุงสิั�งต่ิาง ๆ รอุบตัิวัมากยิ�งขึ้�น หร่อุหากนักเรียนติ�อุงการมีโครงงานสิั�งแวัดลั�อุมไวั�ประดับ

แฟ้ิมสัะสัมผู้ลังาน Triam udom GLOBE Club ยินดีติ�อุนรับนักเรียน : วิัทัยาศึาสัติร์โลักทัั�งระบบ . . 

. ช้มรมทีั�จำะทัำาให�เด็กสัายศิึลัป์ สันุกกับการเรียนร้�วิัทัยาศึาสัติร์ แลัะจำะทัำาให�เด็กสัายวิัทัยาศึาสัติร์ได�

เรียนร้�วิัทัยาศึาสัติร์ด�วัยควัามรักอุย่างแทั�จำริง

 ชมรมสัันทนากร

 ช้มรมสัันทันากร ( Entertainer ) ช้มรมทีั�เป่ดโอุกาสัให�นักเรียนได�แสัดงควัามสัามารถผู่้าน

การเติ�น ซึ�งเป็นศิึลัปะแข้นงหนึ�งทีั�ใช้�การแสัดงท่ัาทัางผู่้านทัำานอุงแลัะจัำงหวัะเพลัง เพ่�อุมอุบควัามบันเทิัง

ให�แก่ผู้้�ทีั�ได�รับช้ม ช้มรมข้อุงเราจำะนำาศัึกยภาพข้อุงนกัเรียนมาต่ิอุยอุดให�เป็นได�มากกว่ัาเพียงงานอุดเิรก

 นอุกจำากนี�ช้มรมสัันทันากร ยงัสัามารถพัฒนาทัักษะการตัิดสิันใจำข้อุงนักเรียน แลัะการทัำางานร่วัมกัน

เป็นกลุ่ัม อีุกทัั�งช้มรมสัันทันากรข้อุงเรายงัเป่ดโอุกาสัให�นักเรียนได�แสัดงควัามสัามารถทัางการเติ�นทัั�ง

ในโรงเรียนแลัะนอุกโรงเรียน ภายในระยะเวัลัา 3 ปีในโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา นักเรียนจำะได�รับ

ประสับการณ์์ ควัามประทัับใจำ แลัะทัักษะทีั�สัามารถนำาไปพัฒนาแลัะต่ิอุยอุดในอุนาคติได�

 ชมรมโลกศาสัตร์

 ช้มรมทีั�นักเรียนจำะได�ศึึกษาโลักในด�านติ่าง ๆ  เช้่น ธีรณี์วิัทัยา อุุตุินิยมวิัทัยา รวัมไปถึงดารา

จัำกร แลัะจัำกรวัาลัติ่าง ๆ  ทัั�งในด�านดาราศึาสัติร์ ฟิ่สิักสั์ดาราศึาสัติร์ เทัคโนโลัยีอุวักาศึ แลัะวิัศึวักรรม

การบินแลัะอุวักาศึ เป็นติ�น ซึ�งทัั�งหมดลั�วันเป็นรากฐานส้ั่อุนาคติข้อุงมนุษยช้าติิ แลัะเป็นอุงค์ควัาม

ร้�ทีั�เป็นทีั�ติ�อุงการอุย่างมากในอุนาคติ โดยเฉพาะในยุคทีั�การเดินทัางในอุวักาศึเชิ้งพาณิ์ช้ย์ 

(Commercial space travel and Space tourism) กำาลัังเริ�มติ�นขึ้�น กิจำกรรมในช้มรมดำาเนินการ

ผู่้านโครงงานต่ิาง ๆ ในคาบช้มรม โดยสัมาชิ้กจำะมีสิัทัธิีเล่ัอุกศึึกษาหัวัข้�อุทีั�กลุ่ัมตินเอุงสันใจำ โดยนำา

เสันอุอุอุกมาในร้ปแบบชิ้�นงาน โปสัเติอุร ์หร่อุการจำดัแสัดงอุ่�น ๆ  ติามควัามสันใจำข้อุงสัมาช้กิ           

ช้มรมโลักศึาสัติรเ์หมาะสัำาหรบันกัเรียนทีั�ติ�อุงการหาควัามร้�เร่�อุงโลัก โดยไมย่ดึติิดกับกรอุบการเรียนร้�

แบบเดิม ๆ แต่ิเป็นการเรียนร้�ผู่้านการลังม่อุทัำา แลัะการได�ศึึกษาตัิวัอุย่างจำริง 

 ชมรมสีัสัรรพ์ัภาษาต่างประเทศที� 2

 นักเรียนอุาจำมอุงว่ัาภาษาเป็นเร่�อุงยาก ซับซ�อุน แลัะไม่น่าสันใจำ จำนล่ัมไปว่ัาภาษาเป็นส่ั�อุกลัาง

ทีั�ช่้วัยให�มนุษย์เข้�าใจำกัน แลัะนอุกจำากภาษาแลั�วั วััฒนธีรรมเอุงก็เป็นสิั�งสัำาคัญ ช้มรมนี�จำะพาไปร้�จัำก

กับภาษาแลัะวััฒนธีรรมข้อุงประเทัศึนั�น ๆ ไม่วั่าจำะเป็นโลักฝั�งติะวัันอุอุกหร่อุติะวัันติก ให�ทุักคนได�

ทัราบเร่�อุงราวัต่ิาง ๆ มากขึ้�น  ทัั�งเร่�อุงอุาหาร ชี้วิัติประจำำาวััน หร่อุเกร็ดควัามร้�รอุบตัิวั ช้มรมสีัสัรรพ์

ภาษาต่ิางประเทัศึทีั� 2 เหมาะสัำาหรับผู้้�ทีั�สันใจำในภาษาแลัะวััฒนธีรรมข้อุงต่ิางประเทัศึ นอุกจำากนี�แลั�วั

ยังมีช้มรม French Chorus ทีั�เหมาะสัำาหรับผู้้�ทีั�มีควัามสันใจำด�านการขั้บร�อุงประสัานเสีัยง พร�อุมกับ

การเรียนร้�ภาษาผู่้านบทัเพลัง
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 ชมรมเพ้ั�อนที�ปรึกษา     

 ช้มรมเพ่�อุนทีั�ปรึกษามุ่งเน�นให�นักเรียนได�ฝึกฝนทัักษะการปรับติัวัเข้�ากับสิั�งแวัดลั�อุมได�

อุยา่งมีประสิัทัธิีภาพ การปฏิิสััมพันธ์ีกับผู้้�คน การเสัริมสัร�างควัามเข้�าใจำทัั�งต่ิอุตินเอุงแลัะสัังคมรอุบ

ข้�าง รวัมไปถึงฝึกฝนทัักษะในการเป็น “ผู้้�ฟัิง” แลัะ “ผู้้�ให�คำาปรึกษา” ทีั�ดีแก่เพ่�อุน ผู่้านการทัำา

กิจำกรรม ต่ิาง ๆ  ในชั้�นเรียน ไม่ว่ัาจำะเป็นการเรียนร้�ภาคทัฤษฎีทัางจิำติวิัทัยาเบ่�อุงติ�น กิจำกรรมสััมมนา

จำากวิัทัยากรนักจิำติวิัทัยา หร่อุกิจำกรรมภาคปฏิิบัติิกลุ่ัม เป็นติ�น

ช้มรมเพ่�อุนทีั�ปรกึษายนิดตีิ�อุนรบันกัเรียนทีั�มีควัามสันใจำทีั�จำะพฒันาทัักษะดังกลัา่วัเบ่�อุงติ�น มีใจำรัก

ในการเป็นผู้้�รับฟัิงแลัะผู้้�ให�คำาปรึกษาทีั�ดี โดยไม่จำำาเป็นจำะติ�อุงมีประสับการณ์์มาก่อุน

       -----Sharing Is Caring

โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาส่ังเสัริมการทัำากิจำกรรมข้อุงนักเรียนกลุ่ัมต่ิาง ๆ ทีั�อุย้่

นอุกเหน่อุจำากกิจำกรรมช้มรม เพ่�อุให�นักเรียนมีโอุกาสัพัฒนาศัึกยภาพข้อุงตินเอุง

แลัะใช้�ควัามคิดสัร�างสัรรค์ ติามควัามสันใจำแลัะควัามถนัดข้อุงนักเรียน เช่้น 

กิจำกรรมกีฬาสีั กลุ่ัม AIC กลุ่ัมขั้บร�อุงประสัานเสีัยงภาษาฝรั�งเศึสั กลุ่ัมนักเรียน

ในโครงการพัฒนาศัึกยภาพนักเรียนทีั� มีควัามสัามารถพิเศึษ งานสัวัน

พฤกษศึาสัติร์โรงเรียนโครงการในพระราช้ดำาริข้อุงสัมเด็จำพระกนิษฐาธิีราช้เจำ�า 

กรมสัมเด็จำพระเทัพรัตินราช้สุัดาฯ สัยามบรมราช้กุมารี เป็นติ�น
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 งานสัวันพฤกษศึาสัติร์โรงเรียนเป็นกิจำกรรมลัำาดับทีั� ๗ ในโครงการอุนุรักษ์พันธุีกรรมพ่ช้ซึ�งเป็น
โครงการในพระราช้ดำาริข้อุงสัมเด็จำพระกนิษฐาธิีราช้เจำ�า กรมสัมเด็จำพระเทัพรัตินราช้สุัดาฯ สัยามบรม
ราช้กุมารี โดยเน�นกิจำกรรมปล้ักจิำติสัำานึกให�เยาวัช้นได�เห็นคุณ์ค่าพรรณ์ไม� ร้�สึักหวังแหน แลัะช่้วัยกัน
อุนุรักษ์พันธ์ุีพ่ช้พรรณ์ไม� ได�สััมผัู้สั ได�เรียนร้�จำากประสับการณ์์ติรงโดยใช้�พ่ช้พรรณ์ไม�ในโรงเรียนเป็น
แหล่ังเรียนร้�บ้รณ์าการให�กับสัาข้าวิัช้าต่ิาง ๆ 
 กิจำกรรมข้อุงงานสัวันพฤกษศึาสัติร์โรงเรียนจำะประกอุบด�วัย ๕ อุงค์ประกอุบหลัักติามลัำาดับ ดังนี� 
๑. การจัำดทัำาป้ายช่้�อุพรรณ์ไม� เพ่�อุให�ร้�ช่้�อุ ร้�จัำกพรรณ์ไม�
๒. รวับรวัมพรรณ์ไม�เข้�ามาปล้ักในโรงเรียน เพ่�อุให�นักเรียนได�คลุักคลีั เห็นคุณ์สุันทัรีย์กับพรรณ์ไม�
๓. การศึึกษาข้�อุม้ลัด�านต่ิาง ๆ เพ่�อุให�ร้�จัำกวิัเคราะห์ เห็นควัามแติกต่ิาง ร้�ควัามหลัากหลัายในพรรณ์ไม�
๔. การรวับรวัมแลัะรายงานผู้ลัการเรียนร้�เพ่�อุให�เกิดสัาระแลัะส่ั�อุผู้ลัการเรียนร้�อุย่างเป็นระบบ
๕. การนำาไปใช้�ประโยช้น์ทัางการศึึกษาโดยการนำาอุงค์ควัามร้�ทีั�เป็นวิัทัยาการเผู้ยแพร่ เพ่�อุให�เกิดอุงค์
ควัามร้�ใหม่
 โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาได�เข้�าร่วัมกิจำกรรมงานสัวันพฤกษศึาสัติร์โรงเรียนตัิ�งแต่ิปี
พ.ศึ. ๒๕๔๑ โดยจัำดกิจำกรรมสันอุงพระราช้ดำาริในด�านต่ิาง ๆ ติิดต่ิอุกันมาอุยา่งสัมำ�าเสัมอุแลัะได�รับป้าย
พระราช้ทัานจำากสัมเด็จำพระกนิษฐาธิีราช้เจำ�า กรมสัมเด็จำพระเทัพรัตินราช้สุัดาฯ สัยามบรมราช้กุมารี 
เพ่�อุเป็นข้วััญแลัะกำาลัังใจำแก่คณ์ะคร้โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา ในปี พ.ศึ. ๒๕๔๘ 
 งานสัวันพฤกษศึาสัติร์โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาจำะมีกิจำกรรมหลััก ๆ ดังนี�
๑. กิจำกรรมโครงการเติรียมควัามพร�อุมส่้ัควัามเป็นเลิัศึทัางวิัช้าการ (PAE) ข้อุงนักเรียนชั้�นมัธียมศึึกษา 
ปีทีั� ๔
๒. การอุบรมเชิ้งปฏิิบัติิการ ๕ อุงค์ประกอุบข้อุงงานสัวันพฤกษศึาสัติร์โรงเรียน
๓. กิจำกรรม ติ.อุ. ร่วัมใจำ ปล้ักติ�นไม�วัันแม่
๔. กิจำกรรมเสีัยงติามสัาย
๕. ค่ายอุบรมเชิ้งปฏิิบัติิการ
๖. เข้�าร่วัมประชุ้ม สััมมนา จัำดนิทัรรศึการในวัาระสัำาคัญต่ิาง ๆ
 นักเรียนสัามารถสัมัครเข้�ามาเป็นสัมาชิ้กงานสัวันพฤกษศึาสัติร์โรงเรียนได�ทุักระดับชั้�นในภาค

เรียนทีั� ๑ ข้อุงทุักปีการศึึกษาติามวัันแลัะสัถานทีั�ทีั�โรงเรียนประกาศึ

งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
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กิจกรรมคณะสีกิจกรรมคณะสี
 โรงเรียนจัำดตัิ�งคณ์ะสีัทัั�งหมด ๗ สีั ค่อุ สีัเหล่ัอุง สีัแดง สีัเขี้ยวั สีัแสัด สีัฟ้ิา 

สีัม่วัง แลัะสีับานเย็น โดยแบ่งนักเรียนติามตึิกเรียนเป็นคณ์ะสีั ดังนี�

 ทัั�งนี� มีคร้หัวัหน�าตึิก คร้ผู้้�ช่้วัยหัวัหน�าตึิก แลัะคร้ในตึิกเป็นคร้ทีั�ปรึกษาคณ์ะสีั

นอุกจำากนี� ได�เล่ัอุกตัิ�งนักเรียนเป็นประธีานคณ์ะสีัแลัะคณ์ะกรรมการคณ์ะสีัเพ่�อุดำาเนินงานใน

การจัำดแข่้งขั้นกีฬาสีัภายในโรงเรียน

ตึิก ๑, ตึิก ๖๐ ปี    สีัเหล่ัอุง 

ตึิก ๒, ตึิกเฉลิัมพระเกียรติิ  ๗๒ พรรษาฯ สีัเขี้ยวั

ตึิก ๓     สีัฟ้ิา  

ตึิก ๕๕ ปี    สีัแสัด

ตึิก ๙     สีับานเย็น

ตึิกคุณ์หญิงหรั�ง กันติารัติิ   สีัม่วัง

ตึิกศิึลัปะ    สีัแดง
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กิจกรรมคณะสี
ตึก ๑ตึก ๑

ตึก ๒ตึก ๒

อาคารเรียนและ
    ห้องกิจกรรม

ชั้�น ๑  ห�อุงผู้้�อุำานวัยการ 
  ห�อุงประชุ้ม ๒๒
  ห�อุงพยาบาลั ๓๕
  ห�อุงเรียน มี ๕ ห�อุง ค่อุ ๒๘, ๒๙, ๓๒, ๓๘, ๓๙
ชั้�น ๒  ห�อุงกิจำกรรมภาษาฝรั�งเศึสั ๔๒
  ห�อุงเรียนรวัม ๔๔
  ห�อุงหัวัหน�าวิัช้าภาษาต่ิางประเทัศึทีั� ๒ ๔๖
  ห�อุงหัวัหน�าตึิก ๔๗
  ห�อุงบุษบาบัณ์ ๕๒
  ห�อุงสัมุดหมวัดวิัช้าภาษาไทัย ๕๓
  ห�อุงหัวัหน�าวิัช้าภาษาไทัย, ห�อุงพักคร้ ๕๔
  ห�อุงประวััติิ แลัะผู้ลังานนข้อุง ฯพณ์ฯ ศึ. ม.ลั. ป่�น มาลัากุลั ๕๗
  ห�อุงเรียนมี ๔ ห�อุง ค่อุ ๔๘, ๔๙, ๕๘, ๕๙
บริเวัณ์ตึิก ๑  อุาคารประช้าสััมพันธ์ี (อุย้่หน�าตึิก ๑) 
  ศึาลัาพระเกี�ยวัแก�วั (อุย้่หน�าตึิก ๑)

ชั้�นล่ัาง  ห�อุงเกียรติิยศึ (ห�อุง ๑๑๑) 
  ห�อุงติารางสัอุน ๑๒๓
  ห�อุงปฏิิบัติิการวิัทัยาศึาสัติร์แลัะพิพิธีภัณ์ฑ์หินแร่ ๑๒๔
  ห�อุงประชุ้มกลุ่ัมบริหารวิัช้าการ ๑๒๗
  สัำานักงานกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียน ๑๒๘
  ห�อุงปฏิิบัติิการควัามเป็นเลิัศึทัางวิัช้าการด�านสัังคมศึึกษา ๑๓๓
  ห�อุงหัวัหน�าวิัช้าสัังคมศึึกษา, ห�อุงพักคร้ ๑๓๔
  ห�อุงแนะแนวั ๑๓๕
  ห�อุงวััดผู้ลั ๑๓๖
   ห�อุงทัะเบียน ๑๓๗
  สัำานักงานกลุ่ัมบริหารวิัช้าการ ๑๓๘
  ห�อุงเรียนมี ๒ ห�อุง ค่อุ ๑๒๕, ๑๒๖
ชั้�นบน  ห�อุงหัวัหน�าตึิก, ห�อุงพักคร้ ๑๕๐, ๑๘๖, ๑๙๔, ๑๙๖
  ห�อุงอุเนกประสังค์ ๑๘๔
  ห�อุงนักอัุกษรศึาสัติร์รุ่นใหม่ ห�อุง ๑๔๗
  ห�อุงงานบุคลัากร งานประกันคุณ์ภาพการศึึกษา งานสัารสันเทัศึ
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ตึก ๓ตึก ๓

  ห�อุงคณ์ะกรรมการนักเรียน ๑๕๗
  ห�อุงเรียนมี ๘ ห�อุงค่อุ ๑๔๓, ๑๔๔, ๑๔๕, ๑๔๖, ๑๕๓, ๑๕๔, ๑๕๕,  
  ๑๕๖
บริเวัณ์ตึิก ๒ ศึาลัาประช้าสััมพันธ์ี (อุย้่หลัังตึิก ๒)
  สันามบาสัเกติบอุลั (อุย่้หลัังตึิก ๒)
  สันามกีฬา ๘๐ ปี ติ.อุ. (อุย้่หลัังตึิก ๒)

ชั้�น ๑  ห�อุงเรียน ๒๐๒
  ห�อุงปฏิิบัติิการเคมี ๒๑๓
  ห�อุงหัวัหน�าตึิก ๒๑๔
  ห�อุงพักคร้ ๒๓๔
  ห�อุง Sci - Tech ๒๔๑
  ห�อุงเรียนมีทัั�งหมด ๘ ห�อุง ค่อุ ๒๒๒, ๒๒๓, ๒๒๔, ๒๒๕, ๒๒๖,
   ๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙
ชั้�น ๒  ห�อุงโครงการอัุจำฉริยภาพด�านวิัทัยาศึาสัติร์ ๒๕๒
  ห�อุงสัมุดภาษาอัุงกฤษ ๒๖๒
  ห�อุงเรียนควัามสัามารถพิเศึษภาษาอัุงกฤษ ๒๕๔, ๒๖๓, ๒๗๒
  ห�อุงหัวัหน�าวิัช้าภาษาอัุงกฤษ ห�อุงพักคร้ ๒๖๗
  ห�อุง Smart School ๒๗๕
  ห�อุงวิัช้าคณิ์ติศึาสัติร์ ๒๗๙
  ห�อุงหัวัหน�าวิัช้าคณิ์ติศึาสัติร์ ห�อุงพักคร้ ๒๘๔
  ห�อุงพักคร้คณิ์ติศึาสัติร์ ๒๙๐
  ห�อุงเรียนมี ๓ ห�อุงค่อุ ๒๗๖, ๒๗๗, ๒๗๘
 บริเวัณ์ตึิก ๓ อุาคารนันทันาการ (อุย่้หลัังตึิก ๓)
  สันามเทันนิสั

ตึก ๔ตึก ๔
ชั้�น ๑  ห�อุงโถงกลัาง ชั้�น ๑ เคาน์เติอุร์บริการ มุมจัำดแสัดงหนังส่ัอุใหม่ 
  มุมวัารสัารแลัะหนังส่ัอุพิมพ์ มุมหนังส่ัอุพฤกษศึาสัติร์ แลัะมุมหนังส่ัอุ 
  เศึรษฐกิจำพอุเพียง
  ห�อุงด้หนังฟัิงเพลัง (ห�อุงสีัเขี้ยวั) ๓๐๒
  ห�อุงหนังส่ัอุอุ�างอิุงแลัะมุมหนังส่ัอุอุาเซียน (ห�อุงสีันำ�าเงิน) ๓๐๓
   ห�อุงวัรรณ์กรรม (ห�อุงสีัช้มพ้) ๓๐๔
  ห�อุงซ่อุมหนังส่ัอุ ๓๐๕
   ห�อุงพักคร้แลัะบรรณ์ารักษ์ ๓๐๖
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ตึก ๘ตึก ๘

ตึก ๙ตึก ๙

ชั้�น ๑  งานพัสัดุ
  งานอุาคารสัถานทีั�
  ห�อุงผู้ลิัติเอุกสัาร
ชั้�น ๒  สัำานักงานกลุ่ัมบริหารงบประมาน 
  งานแผู้นงาน 
  งานการเงิน 
  งานสัารบรรณ์

ชั้�น ๑  ร�านค�าสัหกรณ์์
  ห�อุงปฏิิบัติิการคอุมพิวัเติอุร์
  ห�อุงปฏิิบัติิการลั�างอัุดข้ยายภาพ
ชั้�น ๒  ห�อุงคอุมพิวัเติอุร์ ๙๒๑, ๙๒๒
  ห�อุงสัมุดตึิก ๙๒๓
  ห�อุงหัวัหน�าตึิก, ห�อุงพักคร้ ๙๒๔
  ห�อุงเรียนรวัม
ชั้�น ๓  ห�อุงเรียน ๗ ห�อุงค่อุ ๙๓๑, ๙๔๒, ๙๓๓, ๙๓๔, ๙๓๕, ๙๓๖, ๙๓๗
ชั้�น ๔  ห�อุงพักคร้ ๙๔๔
  ห�อุงเรียนมี ๖ ห�อุงค่อุ ๙๔๑, ๙๔๒, ๙๔๓, ๙๔๕, ๙๔๖, ๙๔๗
บริเวัณ์ตึิก ๙ โรงพลัศึึกษา
  ลัานอุเนกประสังค์ ๗๐ ปี ติ.อุ.

  ห�อุงเทัคโนโลัยีสัารสันเทัศึ (ห�อุงปฏิิบัติิการคอุมพิวัเติอุร์) ๓๐๗
  ศ้ึนย์การเรียนร้� (ห�อุงหนังส่ัอุทัั�วัไปภาษาไทัยแลัะภาษาอัุงกฤษ) ๓๐๘
ชั้�น ๒  ห�อุงโถงกลัาง ชั้�น ๒ โถงนั�งอุ่านหนังส่ัอุ มุมหนังส่ัอุคร้ 
  แบบเรียนเยาวัช้น หนังส่ัอุซีไรต์ิ อุ่านนอุกเวัลัา
   ห�อุงพิพิธีภัณ์ฑ์ ๓๒๒
   ห�อุงฉายภาพยนติร์ (ห�อุงมินิเธีียเติอุร์) ๓๒๓
   ห�อุงพิพิธีภัณ์ฑ์ ฯพณ์ฯ ศึาสัติราจำารย ์ม.ลั.ป่�น มาลัากุลั ๓๒๔
   ห�อุงเก็บข้อุง ๓๒๕
   ห�อุง ฯพณ์ฯ ศึาสัติราจำารย์ ม.ลั.ป่�น มาลัากุลั ๓๒๖
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ตึกคุณหญิงหร่ัง กันตารัติ

ตึกศิลปะ

ตึกคุณหญิงหร่ัง กันตารัติ

ตึกศิลปะ

ชั้�น ๑  ห�อุงปฏิิบัติิการเคมี ๘๑๑, ๘๑๖
  ห�อุงเรียนมี ๔ ห�อุงค่อุ ๘๑๒, ๘๑๓, ๘๑๔, ๘๑๕
ชั้�น ๒  ห�อุงหัวัหน�าตึิก, ห�อุงพักคร้ ๘๓๑
  ห�อุงปฏิิบัติิการชี้วัวิัทัยา ๘๒๖
  ห�อุงเรียนมี ๔ ห�อุงค่อุ ๘๒๒, ๘๒๓, ๘๒๓, ๘๒๔, ๘๒๕
ชั้�น ๓  ห�อุงเรียนรวัม ๘๓๑
  ห�อุงปฏิิบัติิการชี้วัวิัทัยา ๘๓๖
  ห�อุงเรียนมี ๔ ห�อุงค่อุ ๘๓๒, ๘๓๓, ๘๓๔, ๘๓๕
ชั้�น ๔  ห�อุงพักคร้ ๘๔๖
  ห�อุงปฏิิบัติิการฟ่ิสิักส์ั ๘๔๑
  ห�อุงเรียนมี ๕ ห�อุงค่อุ ๘๔๒, ๘๔๓, ๘๔๔, ๘๔๕, ๘๔๖
บริเวัณ์หน�าตึิกคุณ์หญิงหรั�ง กันติารัติิ
  อุาคารพุทัธีรักษา (ห�อุงพยาบาลั)
  อุาคารอุเนกประสังค์
  สัมาคมนักเรียนเก่าเติรียมอุุดมศึึกษา (ริมถนนอัุงรีด้นังต์ิ)
  ช้มรมคร้เก่าเติรียมอุุดมศึึกษา

ชั้�น ๑  ห�อุงพันธุีวิัศึวักรรม ๖๑, ๖๒
  ห�อุงปฏิิบัติิงานโครงการวิัทัยาศึาสัติร์ ๖๐
  ห�อุงเคมีนาโน ๖๓
ชั้�น ๒  ห�อุงเรียนมี ๓ ห�อุงค่อุ ๖๕, ๖๖, ๖๗ 
  ห�อุงพักคร้ ๖๔
  ห�อุงปฏิิบัติิการส่ั�อุผู้สัม ๖๘
  ห�อุงพักคร้, ห�อุงหัวัหน�าตึิก ๖๙
ชั้�น ๓  ห�อุงเรียนมี ๖ ห�อุงค่อุ ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๓, ๗๔, ๗๕
ชั้�น ๔  ห�อุงเรียนมี ๖ ห�อุงค่อุ ๗๖, ๗๗, ๗๘, ๗๙, ๘๐, ๘๑
บริเวัณ์ตึิกศิึลัปะ  ศึาลัาป่�นหทััย (หน�าตึิกศิึลัปะ)

ตึก ๕๐ ปีตึก ๕๐ ปี
ชั้�น ๑  ห�อุงหัวัหน�างานกิจำกรรมพัฒนาผู้้�เรียน
  โรงอุาหาร
ชั้�น ๒  ห�อุงปฏิิบัติิการทัางเทัคโนโลัยี (SMART SCHOOL)
  ห�อุงกิจำกรรมช้มรม
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ตึก ๕๕ ปีตึก ๕๕ ปี
ชั้�น ๑  ห�อุงดนติรีไทัย
  ห�อุงเรียนรวัม
ชั้�น ๒  ห�อุงปฏิิบัติิการวิัช้าศิึลัปศึึกษา ๖๒๑
  ห�อุงพักคร้ ๖๒๒
  ห�อุงดนติรีไทัย ๖๒๓
  ห�อุงปฏิิบัติิการภาษาญี�ปุ่น ๖๒๔
ชั้�น ๓  ห�อุงปฏิิบัติิการคอุมพิวัเติอุร์ ๖๓๑
  ห�อุงสัมุดประจำำาตึิก ๖๓๒
  ห�อุงปฏิิบัติิการวิัช้าสัาธีารณ์สุัข้ ๖๓๓
  ห�อุงปฏิิบัติิการวิัช้าวิัทัยาศึาสัติร์กายภาพ ๖๓๔
ชั้�น ๔   ห�อุงปฏิิบัติิการฟ่ิสิักส์ั ๖๔๑
  ห�อุงเรียน ๖๔๒
  ห�อุงปฏิิบัติิการชี้วัวิัทัยา ๖๔๓
  ห�อุงปฏิิบัติิการเคมี ๖๔๔
ชั้�น ๕  ห�อุงเรียนมี ๖ ห�อุงค่อุ ๖๕๑, ๖๕๒, ๖๕๔, ๖๕๕, ๖๕๖, ๖๕๗
  ห�อุงพักคร้ ๖๕๓
ชั้�น ๖  ห�อุงเรียนมี ๖ ห�อุงค่อุ ๖๖๑, ๖๖๒, ๖๖๔, ๖๖๕, ๖๖๖, ๖๖๗
  ห�อุงพักคร้ ๖๖๓

ชั้�น ๓  ห�อุงประชุ้ม
  ห�อุงนาฏิศิึลัป์
ชั้�น ๔  ห�อุงช้มรมดนติรีสัากลั
  ห�อุงช้มรมดุริยางค์

ตึก ๖๐ ปีตึก ๖๐ ปี
ชั้�น ๑  ห�อุงปฏิิบัติิการฟ่ิสิักส์ั ๓๑๑
  ห�อุงงานประชุ้มคุณ์หญิงบุญเล่ั�อุน ๑, ๒ 
  สัำานักงานกลุ่ัมบริหารทัั�วัไป ๓๑๖
ชั้�น ๒  ห�อุงเรียน ๓๒๑
  ห�อุงประชุ้ม, ห�อุงโสัติทััศึนศึึกษา
ชั้�น ๓  ห�อุงหัวัหน�าตึิก ห�อุงพักคร้ ๓๓๑
  ห�อุงเรียนมี ๕ ห�อุงค่อุ ๓๓๒, ๓๓๓, ๓๓๔, ๓๓๕, ๓๓๖
ชั้�น ๔  ห�อุงเรียนมี ๕ ห�อุงค่อุ ๓๔๑, ๓๔๒, ๓๔๓, ๓๔๔, ๓๔๕
  ห�อุงปฏิิบัติิการฟ่ิสิักส์ั ๓๔๖
บริเวัณ์ตึิก ๖๐ ปี เร่อุนเกษติรกรรม (ด�านข้�างตึิก ๖๐ ปี)
  ลัานอุเนกประสังค์ (ด�านหน�าตึิก ๖๐ ปี)
  สัวันพฤกษศึาสัติร์โรงเรียน (ด�านหลัังตึิก ๖๐ ปี)
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ตึกเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บัรมราชิื่นีนาถืตึกเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บัรมราชิื่นีนาถื
ชั้�น ๑   ห�อุงสัมุดสัารานุกรมไทัยฉบับเยาวัช้น,
  ห�อุงประชุ้ม ฯพณ์ฯ ศึ. ม.ลั. ป่�น มาลัากุลั,
  ห�อุงพัฒนาศัึกยภาพฯ ด�านคณิ์ติศึาสัติร์
ชั้�น ๒  ห�อุงหัวัหน�าตึิก ๔๒๑
  ห�อุงไร�พรมแดน ๔๒๒ – ๔๒๖
  ห�อุงพิพิธีภัณ์ฑ์ ๔๒๗
  ห�อุงเกาหลีั ๔๒๘
ชั้�น ๓  ห�อุงเรียนมี ๔ ห�อุงค่อุ ๔๓๑, ๔๓๒, ๔๓๖, ๔๓๗, ๔๓๘
  ห�อุงปฏิิบัติิการวิัทัยาศึาสัติร์ ๔๓๓, ๔๓๔, ๔๓๕
ชั้�น ๔  ห�อุงเรียนมี ๖ ห�อุงค่อุ ๔๔๓  , ๔๔๔, ๔๔๕, ๔๔๖, ๔๔๗, ๔๔๘
  ห�อุงกิจำกรรมนักเรียน ๔๔๑, ๔๔๒

ชั้�น ๑   ลัานอุเนกประสังค์
ชั้�น ๒  โรงอุาหาร
ชั้�น ๓ - ๔ ห�อุงกลุ่ัมสัาระการเรียนร้�วิัทัยาศึาสัติร์
  ห�อุงปฏิิบัติิการวิัทัยาศึาสัติร์
ชั้�น ๕  ห�อุงประชุ้ม

ชั้�น ๑   ร�านค�าสัวััสัดิการนักเรียน
  ลัานอุเนกประสังค์
ชั้�น ๒  ห�อุงสัมุด
ชั้�น ๓ - ๔ ห�อุงเรียน

ตึก ๘๐ ปีตึก ๘๐ ปี

ตึก ๘๑ ปีตึก ๘๑ ปี
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ผูู้้ปกครองนักเรียน นักศึกษา

 โดยทีั�เป็นการสัมควัรปรับปรุงประกาศึกระทัรวังศึึกษาธิีการ เร่�อุงผู้้�ปกครอุงนักเรียน

ให�เหมาะสัมยิ�งขึ้�น

 ฉะนั�น อุาศัึยอุำานาจำติามข้�อุควัามในข้�อุ ๒๓ แห่งประกาศึข้อุงคณ์ะปฏิิวััติิฉบับทีั� ๒๑๖ 

ลังวัันทีั� ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ จึำงให�ยกเลิักประกาศึกระทัรวังศึึกษาธิีการ เร่�อุง ผู้้�ปกครอุง

นักเรียน ลังวัันทีั� ๑๙ มกราคม พุทัธีศัึกราช้ ๒๕๐๓ แลัะให�ผู้้�ปกครอุงนักเรียน นักศึึกษาทีั�กำาลััง

รับการศึึกษาติำ�ากว่ัาระดับปริญญาติรีในสัถานศึึกษาข้อุงกระทัรวังศึึกษาธิีการปฏิิบัติิ ดังนี�

 ๑. “ผู้้�ปกครอุง” หมายควัามว่ัา บุคคลัซึ�งรับนักเรียนหร่อุนักศึึกษาไวั�ในควัามปกครอุง 

หร่อุอุุปการะเลีั�ยงด้ หร่อุบุคคลัทีั�นักเรียนหร่อุนักศึึกษาอุาศัึยอุย้่

 ๒. ให�นักเรียน นักศึึกษาทีั�กำาลัังรับการศึึกษาในหลัักส้ัติรระดับ ปวัสั. ปกศึ. ส้ัง หร่อุ

เทีัยบเท่ัาลังมาในสัถานศึึกษาในสัังกัดหร่อุในควัามควับคุมด้แลัข้อุงกระทัรวังศึึกษาธิีการเวั�นแต่ิ

การศึึกษาผู้้�ใหญ่มีผู้้�ปกครอุงติลัอุดระยะเวัลัาทีั�ศึึกษาอุย้่ 

 ๓. ในวัันมอุบตัิวันักเรียน นักศึึกษาใหม่ให�ผู้้�ปกครอุงมามอุบตัิวันักเรียน นักศึึกษาทีั�

สัถานศึึกษา พร�อุมกับส่ังหลัังฐานเอุกสัารต่ิาง ๆ ติามทีั�สัถานศึึกษากำาหนด

ถ�าผู้้�ปกครอุงไม่อุาจำมามอุบตัิวันักเรียน นักศึึกษาได�ติามกำาหนด ให�ผู้้�กครอุงติกลังกับหัวัหน�า

สัถานศึึกษากำาหนดวัันมอุบตัิวันักเรียน นักศึึกษาใหม่ 

 ๔.  ผู้้�ปกครอุงจำะติ�อุงร่วัมม่อุกับสัถานศึึกษา เพ่�อุควับคุมควัามประพฤติิแลัะการศึึกษา

เล่ัาเรียน โดยให�นักเรียน นักศึึกษา แต่ิงกาย แต่ิงเคร่�อุงแบบ แลัะประพฤติิตินติามระเบียบข้�อุ

บังคับหร่อุคำาสัั�งข้อุงสัถานศึึกษาหร่อุข้อุงกระทัรวังศึึกษาธิีการหร่อุติามทีั�กฎหมายกำาหนด 

 ๕. ผู้้�ปกครอุงควัรติิดต่ิอุกับสัถานศึึกษาอุย้่เสัมอุ เพ่�อุจำะได�ทัราบปัญหาต่ิาง ๆ เกี�ยวักับ

การศึึกษาข้อุงนักเรียน นักศึึกษา แลัะจำะได�ช่้วัยสัถานศึึกษาแก�ปัญหานั�น ๆ 

 ๖. เม่�อุผู้้�ปกครอุงย�ายทีั�อุย้่ หร่อุควัามเป็นผู้้�ปกครอุงสิั�นสุัดลังด�วัยประการใด ๆ ให�ผู้้�

ปกครอุงแจำ�งให�สัถานศึึกษาทัราบ

 ๗. สัำาหรับนักเรียน นักศึึกษาทีั�รับการศึึกษาอุย้่ในสัถานศึึกษาแลั�วัให�สัถานศึึกษาติรวัจำ

สัอุบติิดติามหลัักฐานการเป็นผู้้�ปกครอุงนักเรียน นักศึึกษา หากเห็นว่ัานักเรียนนักศึึกษาคนใด

ไม่มีผู้้�ปกครอุงหร่อุมีผู้้�ปกครอุงไม่เหมาะสัมก็ให�สัถานศึึกษาดำาเนินการให�เป็นไปติามประกาศึ

นี�

 ประกาศึ ณ์ วัันทีั� ๑๒ กุมภาพันธ์ี พ.ศึ. ๒๕๒๒
ก่อุ สัวััสัดิ�พาณิ์ช้ย์

ก่อ สัวัสัดิ�พัาณิชย์

รัฐมนติรีช่้วัยว่ัาการ ปฏิิบัติิราช้การแทัน

รัฐมนติรีว่ัาการกระทัรวังศึึกษาธิีการ
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งานทะเบีัยนการติดต่องานทะเบีัยน
๑. เวลาติดต่องานทะเบียน

 ช่้วังเป่ดภาคเรียน  เช้�า  เวัลัา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๒๐ น.

    กลัางวััน  เวัลัา ๑๑.๒๐ - ๑๒.๐๐ น.

    เย็น  เวัลัา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

 ช่้วังป่ดภาคเรียน  เช้�า  เวัลัา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

    บ่าย  เวัลัา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

๒. การขอเอกสัารทางการศึกษา

 ๒.๑ สัำาหรับนักเรียนปัจำจุำบัน

  ๒.๑.๑ นักเรียนติ�อุงเขี้ยนคำาร�อุงด�วัยตินเอุงในใบคำาร�อุงข้อุเอุกสัารภาษาไทัยหร่อุ 

 ภาษาอัุงกฤษ

  ๒.๑.๒ กรอุกข้�อุม้ลัด�วัยตัิวับรรจำงแลัะชั้ดเจำน

  ๒.๑.๓ คำาร�อุงภาษาอัุงกฤษเขี้ยนตัิวัพิมพ์ใหญ่ ช่้�อุแลัะนามสักุลัเขี้ยนให�ติรงกับ     

 ช่้�อุ - นามสักุลั ใน Passport

  ๒.๑.๔ เอุกสัารทีั�ติ�อุงติิดร้ปใช้�ร้ปถ่ายสีัหร่อุข้าวัดำา ข้นาด ๓ x ๔ ซม. (ไม่รวัม  

 กรอุบสีัข้าวั) แต่ิงกายถ้กติ�อุงติามระเบียบข้อุงโรงเรียน (ติามตัิวัอุย่าง) ติ�อุงไม่เป็นร้ปถ่าย  

 โพลัารอุยด์ ร้ปถ่ายสัติิกเกอุร์หร่อุภาพแสักน เขี้ยน ช่้�อุ – นามสักุลั หลัังร้ปถ่ายทุักใบ

  ๒.๑.๕ ช้ำาระเงินค่าธีรรมเนียม

  ๒.๑.๖ รับเอุกสัารหลัังจำากย่�นคำาร�อุงแลั�วั ๓ วัันทัำาการ (สัำาหรับนักเรียนปัจำจุำบัน)  

 ไม่นับวัันหยุดราช้การ ส่ัวันศิึษย์เก่าจำะใช้�เวัลัาดำาเนินการ ๒ อุาทิัติย์

  ๒.๑.๗ นักเรียนปัจำจุำบันติ�อุงแต่ิงเคร่�อุงแบบนักเรียนเม่�อุมาติิดต่ิอุงานทัะเบียน  

 วััดผู้ลัทุักครั�ง

  ๒.๑.๘ นักเรียนทุักคนควัรวัางแผู้นการข้อุเอุกสัารทุักประเภทัไวั�ล่ัวังหน�า

 ๒.๒ สัำาหรับนักเรียนทีั�จำบการศึึกษาชั้�นมัธียมศึึกษาปีทีั� ๖

  ๒.๒.๑ เขี้ยนคำาร�อุงข้อุเอุกสัารทีั�ห�อุงทัะเบียนตึิก ๒

  ๒.๒.๒ ติ�อุงแต่ิงกายสุัภาพ (สัวัมกางเกงข้ายาวั หร่อุกระโปรงทัรงสุัภาพ)

  ๒.๒.๓ ติ�อุงนำา ปพ. ๑ ฉบับสัำาเนามาด�วัยทุักครั�ง  เม่�อุมาทัำาเร่�อุงข้อุ ปพ. ๑ ใบรับ 

 รอุงคะแนนภาษาอัุงกฤษ (Transcripts) พร�อุมทัั�งนำาร้ปถ่ายหน�าติรงข้นาด ๓ x ๔ ซม. ไม่ 

 เกิน ๖ เด่อุน ไม่ติิดเคร่�อุงหมายสัถาบันใด ๆ ทีั�เส่ั�อุ

๓. ระหว่างปิดภาค์เรียน

 ๓.๑ นักเรียนปัจำจุำบันติ�อุงแต่ิงเคร่�อุงแบบนักเรียนทุักครั�งทีั�มาติิดต่ิอุงานทัะเบียนวััดผู้ลั

 ๓.๒ นักเรียนชั้�นมัธียมศึึกษาปีทีั� ๖ ติ�อุงแต่ิงเคร่�อุงแบบนักเรียนเม่�อุมาติิดต่ิอุงานทัะเบียน

วััดผู้ลัจำนถึงวัันทีั� ๓๑ มีนาคม หลัังจำากนั�นแต่ิงกายสุัภาพ
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ตัวอย่างรูปถ่ืายทรงผู้มและขนาด 
๓ x ๔ ซม. ท่ีถูืกต้องตามระเบีัยบั

นักเรียนช้าย

- ผู้มสัั�นติามระเบียบ

นักเรียนหญิง

- เป่ดหน�าผู้าก

- เห็นใบห้ทัั�งสัอุงข้�าง

เห็นพระเกี�ยวัชั้ดเจำน

ระเบีัยบัว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
หลักฐานในทะเบีัยนนักเรียน
 นักเรียนคนใดมีควัามประสังค์จำะข้อุเปลีั�ยนแปลังหลัักฐานในทัะเบียนนักเรียน 
ได�แก่ ช่้�อุ – นามสักุลั ข้อุงตินเอุง บิดา หร่อุมารดา ให�ปฏิิบัติิดังนี�
 ๑. ย่�นคำาร�อุงข้อุเปลีั�ยนแปลังหลัักฐานทีั�งานทัะเบียนวััดผู้ลั ห�อุงทัะเบียน ตึิก ๒ โดยแนบ
หลัักฐานดังต่ิอุไปนี�
      ๑.๑ ใบเปลีั�ยนช่้�อุ – สักุลั ฉบับจำริง พร�อุมสัำาเนา ๑ ฉบับ (รับรอุงสัำาเนาถ้กติ�อุง)
  ๑.๒ ทัะเบียนบ�านฉบับจำริงทีั�เจำ�าหน�าทีั�ทัะเบียนราษฎร์ได�แก�ไข้ข้�อุม้ลั ช่้�อุ – สักุลั 
 เรียบร�อุยแลั�วั พร�อุมสัำาเนา ๑ ฉบับ (รับรอุงสัำาเนาถ้กติ�อุง)
  ๑.๓. สัำาเนาบัติรประจำำาตัิวัประช้าช้น ๑ ฉบับ (รับรอุงสัำาเนาถ้กติ�อุง)
 ๒. เม่�อุย่�นคำาร�อุงแลั�วัเจำ�าหน�าทีั�จำะทัำาการติรวัจำสัอุบหลัักฐานแลั�วัค่นฉบับจำริงให�จึำงถ่อุว่ัา
การย่�นคำาร�อุงนั�นเสัร็จำสัมบ้รณ์์
 ๓. นักเรียนชั้�นมัธียมศึึกษาปีทีั� ๖ ให�ดำาเนินการข้อุเปลีั�ยนแปลังหลัักฐานให�เสัร็จำสิั�น
ภายใน ๓๐ มิถุนายน เน่�อุงจำากโรงเรียนติ�อุงส่ังรายช่้�อุนักเรียนไปยังสัถาบันทัดสัอุบทัางการศึึกษา
แห่งช้าติิ (อุงค์การมหาช้น) เพ่�อุใช้�ในการสัอุบ O-NET
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ค�ช้ีื่แจงส�หรับันักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน
๑. การขอ Transcript 
 ๑.๑ ถ�าโครงการใดติ�อุงการข้อุรับรอุง Transcript ม.๑ - ๓ นักเรียนจำะติ�อุงไปข้อุจำาก
โรงเรียนเดิมแลัะผู้้�อุำานวัยการ (โรงเรียนเดิม) เป็นผู้้�ลังนามในเอุกสัารนั�น
 ๑.๒ ทัางโรงเรียนจำะอุอุก Transcript ให�เฉพาะชั้�น ม.๔ - ๖ เท่ัานั�น
๒. การลาพัักการเรียน
 ๒.๑ ติ�อุงมีหนังส่ัอุจำากโครงการแจำ�งทัางโรงเรียนว่ัานักเรียนสัอุบได�แลัะเข้�าร่วัมโครงการ
 ๒.๒ ติ�อุงมีหนังส่ัอุข้อุอุนุญาติลัาพักการเรียนจำากโครงการ นักเรียนติ�อุงนำาหนังส่ัอุดัง      
    กล่ัาวันำาส่ังทีั�งานสัารบรรณ์ห�อุงธุีรการก่อุนทีั�จำะนำาส่ังทีั�ห�อุงผู้้�อุำานวัยการ
 ๒.๓ นักเรียนติ�อุงทัำาเร่�อุงข้อุอุนุญาติเข้�าร่วัมโครงการเป็นภาษาอัุงกฤษ
 ๒.๔ ก่อุนเดินทัาง ๑ สััปดาห์ ผู้้�ปกครอุงพร�อุมทัั�งนักเรียนติ�อุงมาทัำาเร่�อุงข้อุอุนุญาติลัา  
    พักการเรียนทีั�ห�อุงวััดผู้ลั ตึิก ๒ แลัะแจำ�งกับงานทัะเบียนวััดผู้ลัว่ัานักเรียนจำะซำ�าชั้�นหร่อุไม่ซำ�า
    ชั้�น
 ๒.๕ ในกรณี์ทีั�เป็นนักเรียนช้าย ติ�อุงทัำาเร่�อุงแจำ�งงานรักษาดินแดน เพ่�อุข้อุอุนุญาติลัาพัก  
    การเรียนรักษาดินแดนด�วัย
 ๒.๖ เม่�อุนักเรียนทัำาเร่�อุงลัาพักการเรียนเรียบร�อุยแลั�วั ติ�อุงนำาเอุกสัารไปแจำ�งคร้หัวัหน�า
    ตึิก ๑ ฉบับ คร้ทีั�ปรึกษา ๑ ฉบับ แลัะห�อุงวััดผู้ลั ๑ ฉบับ ก่อุนทีั�นักเรียนจำะหยุดเรียน
 ๒.๗ นักเรียนเก็บแบบรายงานผู้ลัการพัฒนาคุณ์ภาพผู้้�เรียนรายบุคคลั (ปพ. ๖) ไวั�ทีั�ห�อุง
    วััดผู้ลั 
๓. การลงทะเบียนเรียน
 ๓.๑ ผู้้�ปกครอุงติ�อุงมาประชุ้มแลัะรายงานตัิวัแทันนักเรียนทีั�เข้�าร่วัมโครงการก่อุนเป่ด 
    ภาคเรียนประมาณ์กลัางเด่อุนพฤษภาคม โดยติรวัจำสัอุบรายช่้�อุนักเรียนทีั�หน�าห�อุงวััดผู้ลั ตึิก 
    ๒ แลั�วัจึำงขึ้�นหอุประชุ้มเพ่�อุรับทัราบนโยบาย พบคร้ทีั�ปรึกษา ลังทัะเบียนเรียน แลัะรับหนังส่ัอุ
    เรียน
๔. การกลับเข�าเรียน
 ๔.๑ ผู้้�ปกครอุงพร�อุมทัั�งนักเรียนติ�อุงมาทัำาเร่�อุงกลัับเข้�าเรียนติามระยะเวัลัาทีั�โครงการ
    กำาหนดทีั�ห�อุงวััดผู้ลั ตึิก ๒ โดยนำาเอุกสัารมาประกอุบดังนี�
  ๔.๑.๑  หนังส่ัอุข้อุอุนุญาติกลัับเข้�าเรียนจำากโครงการ
  ๔.๑.๒ ใบรายงานผู้ลัการเรียน (Transcript) มีติราสัถาบันประทัับแลัะลัายเซ็น  
 ข้อุงผู้้�มีอุำานาจำลังนามฉบับจำริง ๑ ฉบับแลัะสัำาเนา ๑ ฉบับโดยมีรายวิัช้าทีั�เรียน ได�แก่       
 วิัช้าคณิ์ติศึาสัติร์ วิัทัยาศึาสัติร์ ภาษาอัุงกฤษ สัังคมศึึกษา สุัข้ศึึกษา พลัศึึกษา ภาษาอุ่�น ๆ  
 ทีั�เป่ดให�เรียน มีการวััดแลัะประเมินผู้ลั เป็นระดับคะแนนหร่อุเกรด 1 2 3 ... หร่อุ A B C  
 … หากผู้ลัการประเมินทีั�เป็น PASS ไม่สัามารถนำามาใช้�ในการโอุนหน่วัยการเรียน
  ๔.๑.๓ นักเรียนติ�อุงนำาหนังส่ัอุแจำ�งกลัับเข้�าเรียนจำากงานทัะเบียนวััดผู้ลั ไป  
 รายงานตัิวักับหน�าตึิก ๑ ฉบับ คร้ทีั�ปรึกษา ๑ ฉบับ หัวัหน�างานกิจำกรรมพัฒนาผู้้�เรียน ๑  
 ฉบับ แลั�วันำากลัับค่นทีั�ห�อุงวััดผู้ลั ๑ ฉบับ แลัะนักเรียนติ�อุงรายงานตัิวักับคร้ผู้้�สัอุนวิัช้า  
 ต่ิาง ๆ ด�วัยตินเอุง
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๕. การเทียบโอนผิลการเรียน

 ๕.๑ ถ�านักเรียนโอุนผู้ลัการเรียน ๑ ปีการศึึกษา เช่้น นักเรียนไปโครงการข้ณ์ะทีั�เรียนชั้�น 

    ม.๕ แลัะกลัับมาในปีการศึึกษาต่ิอุไป นักเรียนสัามารถเล่ั�อุนชั้�นเรียนขึ้�น ม.๖ ได� แต่ินักเรียนจำะ  

    ติ�อุงมีใบรายงานผู้ลัการเรียนหร่อุ Transcript จำากต่ิางประเทัศึมาแสัดงต่ิอุนายทัะเบียนจึำงจำะได�  

    รับการพิจำารณ์าเทีัยบโอุน ทัั�งนี�ควัรเป็นรายวิัช้าทีั�สัอุดคลั�อุงกับแผู้นการเรียนข้อุงนักเรียนด�วัย

 ๕.๒ ในกรณี์นักเรียนชั้�น ม.๖ เข้�าร่วัมโครงการแลักเปลีั�ยน นักเรียนติ�อุงกลัับมาเรียนชั้�น ม.๖

    โดยทีั�นักเรียนสัามารถโอุนผู้ลัการเรียนภาคเรียนทีั� ๑ ได� ๑ ภาคเรียนแลัะกลัับมาเรียน ม.๖ ใน   

   ภาคเรียนทีั� ๒ นักเรียนติ�อุงแจำ�งให�ทัางโรงเรียนทัราบด�วัยว่ัานักเรียนจำะกลัับมาเรียนในภาคเรียนใด 

 การเทีัยบโอุนผู้ลัการเรียนจำะดำาเนินการให�เฉพาะโครงการแลักเปลีั�ยนทีั�กระทัรวัง

ศึึกษาธิีการรับรอุงเท่ัานั�น 
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นักเรียน ม.๖ ทีั�จำบการศึึกษาติามหลัักส้ัติรการศึึกษาขั้�นพ่�นฐานจำะได�รับเอุกสัารดังต่ิอุไปนี�

 ๑) ระเบียนแสัดงผู้ลัการเรียน (ปพ. ๑)

 ๒) ประกาศึนียบัติร (ปพ. ๒)

 ปพั. ๑, ปพั. ๒ เป็นเอกสัารจบการศึกษา ห�ามส้ัญหาย เม้�อนักเรียนได�รับเอกสัารดัง

กล่าวแล�ว ต�องดำาเนินการต่อไปนี�

 ๑. ติรวัจำสัอุบ ปพ. ๑, ปพ. ๒

  - ตัิวัสัะกดช่้�อุ - นามสักุลัข้อุงตินเอุง

  - เลัข้ประจำำาตัิวัประช้าช้น

  - วััน - เด่อุน - ปีเกิด

  - สััญช้าติิ, เช่้�อุช้าติิ แลัะศึาสันา

  - ตัิวัสัะกด ช่้�อุ - นามสักุลัข้อุงบิดา แลัะคำานำาหน�าช่้�อุ เช่้น ยศึ

  - ตัิวัสัะกด ช่้�อุ - นามสักุลัข้อุงมารดา แลัะคำานำาหน�าช่้�อุ เช่้น ยศึ

  - โรงเรียนเดิมแลัะวัันทีั�เข้�าโรงเรียนนี�

  - ถ�ามีผิู้ดให�รีบติิดต่ิอุ ห�อุงทัะเบียนตึิก ๒ ด่วัน (ในวัันทีั�รับเอุกสัาร)

 ๒. การติิดต่ิอุกับห�อุงทัะเบียน

  ๒.๑ แต่ิงกายสุัภาพ

  ๒.๒ เอุกสัารทัางการศึึกษา ใช้�ร้ปถ่ายข้นาด ๓ x ๔ ซม. ฉบับลัะ ๑ ร้ป (ติ�อุงไม่

เป็นร้ปถ่ายสัติิ�กเกอุร์, ร้ปถ่ายโพลัารอุยด์ แลัะร้ปสัแกน) ร้ปถ่ายแต่ิงกายสุัภาพไม่แต่ิงเคร่�อุง

แบบสัถาบันศึึกษาใด ๆ แลัะเป็นร้ปถ่ายทีั�ไม่เกิน ๖ เด่อุน

  ๒.๓ การข้อุ Transcript ใบแปลัประกาศึนียบัติร หนังส่ัอุรับรอุงการศึึกษา

เป็นภาษาอัุงกฤษติ�อุงนำาสัำาเนา ปพ. ๑ มาด�วัยทุักครั�ง 

 ๓. เม่�อุนำาใบปพ. ๑, ปพ. ๒ ไปใช้�ในการมอุบตัิวั ให�ถ่ายสัำาเนาพร�อุมเซ็นช่้�อุรับรอุงห�าม

ใช้�ฉบับจำริง

 ๔. ถ�าใบปพ. ๑, ปพ. ๒ ส้ัญหายติ�อุงไปแจำ�งควัามทีั�สัถานีติำารวัจำแลั�วันำามาย่�นคำาร�อุงข้อุ

ใหม่พร�อุมร้ปถ่าย ๓ x ๔ ซม. จำำานวัน ๒ ร้ป ล่ัวังหน�าอุย่างน�อุย ๗ วััน 

เอกสารหลักฐานการศึกษาส�หรับันักเรียน ม. ๖ ท่ีจบัการ
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราชื่ ๒๕๕๑

 หลัักส้ัติรแกนกลัางการศึึกษาขั้�นพ่�นฐานมุ่งพัฒนาผู้้�เรียนทุักคนซึ�งเป็นกำาลัังข้อุง
ช้าติิให�เป็นมนุษย์ทีั�มีควัามสัมดุลัทัั�งด�านร่างกาย ควัามร้� คุณ์ธีรรม มีจิำติสัำานึกในควัามเป็น
พลัเม่อุงไทัยแลัะเป็นพลัโลัก ยึดมั�นในการปกครอุงติามระบอุบประช้าธิีปไติยอัุนมีพระมหา
กษัติริย์ทัรงเป็นประมุข้ มีควัามร้�แลัะทัักษะพ่�นฐาน รวัมทัั�งเจำติคติิทีั�จำำาเป็นต่ิอุการศึึกษาต่ิอุ 
การประกอุบอุาชี้พแลัะการศึึกษาติลัอุดชี้วิัติ โดยมุ่งเน�นผู้้�เรียนเป็นสัำาคัญบนพ่�นฐานควัาม
เช่้�อุว่ัาทุักคนสัามารถเรียนร้�แลัะพัฒนาตินเอุงได�เต็ิมติามศัึกยภาพ

หลักการ
 หลัักส้ัติรแกนกลัางการศึึกษาขั้�นพ่�นฐานมีหลัักการทีั�สัำาคัญ ดังนี�
 ๑. เป็นหลัักส้ัติรการศึึกษาเพ่�อุควัามเป็นเอุกภาพข้อุงช้าติิ มีจุำดมุ่งหมาย แลัะ
มาติรฐานการเรียนร้�เป็นเป้าหมายสัำาหรับพัฒนาเด็กแลัะเยาวัช้นให�มีควัามร้� ทัักษะ เจำติคติิ 
แลัะคุณ์ธีรรมบนพ่�นฐานข้อุงควัามเป็นไทัยค่้กับควัามเป็นสัากลั
 ๒. เป็นหลัักส้ัติรการศึึกษาเพ่�อุปวังช้นทีั�ประช้าช้นทุักคนมีโอุกาสัได�รับการศึึกษา
อุย่างเสัมอุภาคแลัะมีคุณ์ภาพ
 ๓. เป็นหลัักส้ัติรการศึึกษาทีั�ติอุบสันอุงการกระจำายอุำานาจำให�สัังคมมีส่ัวันร่วัมใน
การจัำดการศึึกษาให�สัอุดคลั�อุงกับสัภาพแลัะควัามติ�อุงการข้อุงทั�อุงถิ�น
 ๔. เป็นหลัักส้ัติรการศึึกษาทีั�มีโครงสัร�างย่ดหยุ่นทัั�งด�านสัาระการเรียนร้� เวัลัา แลัะ
การจัำดการเรียนร้�
 ๕. เป็นหลัักส้ัติรการศึึกษาทีั�เน�นผู้้�เรียนเป็นสัำาคัญ
 ๖. เป็นหลัักส้ัติรการศึึกษาสัำาหรับการศึึกษาในระบบ นอุกระบบ แลัะติามอัุธียาศัึย
ครอุบคลุัมทุักกลุ่ัมเป้าหมาย สัามารถเทีัยบโอุนผู้ลัการเรียนร้�แลัะประสับการณ์์

(ฉบัับัปรับัปรุง ๒๕๖๐)

ปี ีการศึ ึกษา ๒๕๖๔ 77



จุดมุ่งหมาย
 หลัักส้ัติรแกนกลัางการศึึกษาขั้�นพ่�นฐานมุ่งพัฒนาผู้้�เรียนให�เป็นคนดี มีปัญญา 
มีควัามสุัข้ มีศัึกยภาพในการศึึกษาต่ิอุแลัะประกอุบอุาชี้พ จึำงกำาหนดเป็นจุำดหมายเพ่�อุให�
กำาเนิดกับผู้้�เรียนเม่�อุจำบการศึึกษาขั้�นพ่�นฐาน ดังนี�
 ๑. มีคุณ์ธีรรม จำริยธีรรม แลัะค่านิยมทีั�พึงประสังค์ เห็นคุณ์ค่าข้อุงตินเอุง มีวิันัย 
แลัะปฏิิบัติิติามหลัักธีรรมข้อุงพระพุทัธีศึาสันาหร่อุศึาสันาทีั�ตินนับถ่อุ ยึดหลัักปรัช้ญาข้อุง
เศึรษฐกิจำพอุเพียง
 ๒. มีควัามร้� ควัามสัามารถในการส่ั�อุสัาร การคิด การแก�ปัญหา การใช้�เทัคโนโลัยี 
แลัะมีทัักษะชี้วิัติ
 ๓.  มีสุัข้ภาพกายแลัะสุัข้ภาพจิำติทีั�ดี มีสุัข้นิสััย แลัะรักการอุอุกกำาลัังกาย
 ๔. มีควัามรักช้าติิ มีจิำติสัำานึกในควัามเป็นพลัเม่อุงไทัยแลัะพลัโลัก ยึดมั�นในวิัถีชี้วิัติ 
แลัะการปกครอุงติามระบอุบประช้าธิีปไติยอัุนมีพระมหากษัติริย์ทัรงเป็นประมุข้
 ๕. มีจิำติสัำานึกในการอุนุรักษ์วััฒนธีรรมแลัะภ้มิปัญญาไทัย การอุนุรักษ์แลัะพัฒนา
สิั�งแวัดลั�อุม มีจิำติสัาธีารณ์ะทีั�มุ่งทัำาประโยช้น์แลัะสัร�างสิั�งทีั�ดีงามในสัังคม แลัะอุย้่ร่วัมกันใน
สัังคมอุย่างมีควัามสุัข้

สมรรถืนะส�คัญของผูู้้เรียน
 ในการพัฒนาผู้้�เรียนติามหลัักส้ัติรแกนกลัางการศึึกษาขั้�นพ่�นฐาน มุ่งพัฒนาผู้้�เรียนให�
มีสัมรรถนะสัำาคัญ ๕ ประการ ดังนี�
 ๑. ค์วามสัามารถุในการส้ั�อสัาร เป็นควัามสัามารถในการรับแลัะส่ังสัาร มีวััฒนธีรรม
ในการใช้�ภาษาถ่ายทัอุดควัามคิด ควัามร้� ควัามเข้�าใจำ ควัามร้�สึัก แลัะทััศึนะข้อุงตินเอุงเพ่�อุ
แลักเปลีั�ยนข้�อุม้ลัข้่าวัสัารแลัะประสับการณ์์อัุนจำะเป็นประโยช้น์ต่ิอุการพัฒนาตินเอุงแลัะ
สัังคม รวัมทัั�งการเจำรจำาต่ิอุรอุงเพ่�อุข้จัำดแลัะลัดปัญหาควัามขั้ดแย�งต่ิาง ๆ การเล่ัอุกรับหร่อุไม่
รับข้�อุม้ลัข่้าวัสัารด�วัยหลัักเหติุผู้ลัแลัะควัามถ้กติ�อุงติลัอุดจำนการเล่ัอุกใช้�วิัธีีการส่ั�อุสัารทีั�มี
ประสิัทัธิีภาพโดยคำานึงถึงผู้ลักระทับทีั�มีตินเอุงแลัะสัังคม
 ๒. ค์วามสัามารถุในการคิ์ด เป็นควัามสัามารถในการคิดวิัเคราะห์ การคิดสัังเคราะห์
 การคิดอุย่างสัร�างสัรรค์ การคิดอุย่างมีวิัจำารณ์ญาณ์ แลัะการคิดเป็นระบบ เพ่�อุนำาไปส่้ัการ
สัร�างอุงค์ควัามร้�หร่อุสัารสันเทัศึเพ่�อุการตัิดสิันใจำเกี�ยวักับตินเอุงแลัะสัังคมได�อุย่างเหมาะสัม
 ๓. ค์วามสัามารถุในการแก�ปัญหา เป็นควัามสัามารถในการแก�ปัญหาแลัะอุุปสัรรค
ต่ิาง ๆ ทีั�เผู้ชิ้ญได�อุย่างถ้กติ�อุงเหมาะสัมบนพ่�นฐานข้อุงหลัักเหตุิผู้ลั คุณ์ธีรรม แลัะข้�อุม้ลัสัาร
สันเทัศึ เข้�าใจำควัามสััมพันธ์ีแลัะการเปลีั�ยนแปลังข้อุงเหตุิการณ์์ต่ิาง ๆ ในสัังคม แสัวังหา
ควัามร้� ประยุกต์ิควัามร้�มาใช้�ในการป้อุงกันแลัะแก�ไข้ปัญหา แลัะมีการตัิดสิันใจำทีั�มี
ประสิัทัธิีภาพ โดยคำานึงถึงผู้ลักระทับทีั�เกิดขึ้�นต่ิอุตินเอุง สัังคมแลัะสิั�งแวัดลั�อุม
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 ๔. ค์วามสัามารถุในการใช�ทักษะชีวิต เป็นควัามสัามารถในการนำา
กระบวันการติ่าง ๆ ไปใช้�ในการดำาเนินชี้วิัติประจำำาวััน การเรียนร้�ด�วัยตินเอุง การ
เรียนร้�อุย่างติ่อุเน่�อุง การทัำางาน แลัะการอุย้่ร่วัมกันในสัังคมด�วัยการสัร�างเสัริม
ควัามสััมพันธี์อัุนดีระหวั่างบุคคลั การจัำดการปัญหาแลัะขั้ดแย�งติ่าง ๆ อุย่าง
เหมาะสัม การปรับตัิวัให�ทัันกับการเปลีั�ยนแปลังข้อุงสัังคม แลัะสัภาพแวัดลั�อุม
ร้�จัำกหลีักเลีั�ยงพฤติิกรรมไม่พึงประสังค์ทีั�สั่งผู้ลักระทับติ่อุตินเอุงแลัะผู้้�อุ่�น
 ๕. ค์วามสัามารถุในการใช�เทค์โนโลยี เป็นควัามสัามารถในการเล่ัอุก
แลัะใช้�เทัคโนโลัยีด�านติ่าง ๆ แลัะมีทัักษะกระบวันการทัางเทัคโนโลัยี เพ่�อุพัฒนา
ตินเอุงแลัะสัังคม ในด�านการเรียนร้� การส่ั�อุสัาร การทัำางาน การแก�ปัญหาอุย่าง
สัร�างสัรรค์ ถ้กติ�อุงเหมาะสัม แลัะมีคุณ์ธีรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ในการพัฒนาผู้้�เรียนติามหลัักส้ัติรแกนกลัางการศึึกษาขั้�นพ่�นฐาน มุ่ง
พัฒนาผู้้�เรียนให�มีคุณ์ลัักษณ์ะอัุนพึงประสังค์เพ่�อุให�สัามารถอุย้่ร่วัมกับผู้้�อุ่�นได�ใน
สัังคมอุย่างมีควัามสุัข้ทัั�งในฐานะพลัเม่อุงไทัยแลัะพลัโลัก ดังนี�
 ๑. รักช้าติิ ศึาสัน์ กษัติริย์
 ๒. ซ่�อุสััติย์สุัจำริติ
 ๓. มีวิันัย
 ๔. ใฝ่เรียนร้�
 ๕. อุย้่อุย่างพอุเพียง
 ๖. มุ่งมั�นในการทัำางาน
 ๗. รักควัามเป็นไทัย
 ๘. มีจิำติสัาธีารณ์ะ
 นอุกจำากนี� สัถานศึึกษาสัามารถกำาหนดคุณ์ลัักษณ์ะอัุนพึงประสังค์เพิ�ม
เติิมให�สัอุดคลั�อุงติามบริบทัแลัะจุำดเน�นข้อุงตินเอุง
 โดยโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาเพิ�มเติิมคุณ์ลัักษณ์ะอัุนพึงประสังค์ ค่อุ
 - ร้�จัำกปรับตัิวั
 - เป็นผู้้�นำา
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มาตรฐานการเรียนรู้
 การพัฒนาผู้้�เรียนให�เกิดควัามสัมดุลัติ�อุงคำานึงถึงหลัักพัฒนาการทัางสัมอุง
แลัะพหุปัญญา หลัักส้ัติรแกนกลัางการศึึกษาขั้�นพ่�นฐานพุทัธีศัึกราช้ ๒๕๕๑ จึำง
กำาหนดให�ผู้้�เรียนร้� ๘ กลุ่ัมสัาระการเรียนร้� ดังนี�
 ๑. ภาษาไทัย
 ๒. คณิ์ติศึาสัติร์
 ๓. วิัทัยาศึาสัติร์
 ๔. สัังคมศึึกษา ศึาสันา แลัะวััฒนธีรรม
 ๕. สุัข้ศึึกษาแลัะพลัศึึกษา
 ๖. ศิึลัปะ
 ๗. การงานอุาชี้พแลัะเทัคโนโลัยี
 ๘. ภาษาต่ิางประเทัศึ
 ในแต่ิลัะกลุ่ัมสัาระการเรียนร้�ได�กำาหนดมาติรฐานการเรียนร้�เป็นเป้าหมาย
สัำาคัญข้อุงการพัฒนาคุณ์ภาพผู้้�เรียน มาติรฐานการเรียนร้�ระบุสิั�งทีั�ผู้้�เรียนพึงร้�แลัะ
ปฏิิบัติิได� แลัะมีคุณ์ลัักษณ์ะอัุนพึงประสังค์อุย่างไร เม่�อุจำบการศึึกษาขั้�นพ่�นฐาน 
นอุกจำากนั�นมาติรฐานการเรียนร้�ยังเป็นกลัไกสัำาคัญในการขั้บเคล่ั�อุนพัฒนาการ
ศึึกษาทัั�งระบบ เพราะมาติรฐานการเรียนร้�จำะสัะทั�อุนให�ทัราบว่ัาติ�อุงการอุะไร
จำะสัอุนอุยา่งไรแลัะประเมินอุย่างไร รวัมทัั�งเป็นเคร่�อุงม่อุในการติรวัจำสัอุบเพ่�อุการ
ประกันคุณ์ภาพการศึึกษาโดยใช้�ระบบการประเมินคุณ์ภาพภายในแลัะการประเมิน
คุณ์ภาพภายนอุก ซึ�งรวัมถึงการทัดสัอุบระดับเข้ติพ่�นทีั�การศึึกษาแลัะการทัดสัอุบ
ระดับช้าติิ ระบบการติรวัจำสัอุบเพ่�อุประกันคุณ์ภาพดังกล่ัาวั เป็นสิั�งทีั�สัำาคัญ
ทีั�ช่้วัยสัะทั�อุนภาพการจำัดการศึึกษาวั่าสัามารถพัฒนาผู้้�เรียนให�มีคุณ์ภาพติามทีั�
มาติรฐานการเรียนร้�กำาหนดเพียงใด
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หลักสูตรของนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 หลัักส้ัติรข้อุงโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาเป็นหลัักส้ัติรระดับมัธียมศึึกษาติอุนปลัาย  

(ชั้�นมัธียมศึึกษาปีทีั� ๔ - ๖) มีโครงสัร�างหลัักส้ัติร ดังนี�

 ๑.  สัาระการเรียนร้�   ๔.  กิจำกรรมพัฒนาผู้้�เรียน                            

 ๒.  คำาอุธิีบายรายวิัช้า                          ๕.  เวัลัาเรียน                                                                                          

 ๓. การจัำดการเรียนร้�               ๖.  การวััดแลัะประเมินผู้ลัการเรียนร้�

 

๑. สัาระการเรียนร้�

 ติามหลักัสัต้ิรแกนกลัางการศึกึษาข้ั�นพ่�นฐานพทุัธีศึกัราช้ ๒๕๕๑ กำาหนดสัาระการเรยีนร้�เป็น 

๘ กลัุ่ม ซึ�งสัาระการเรียนร้�ทัั�ง ๘ กลัุ่มนี�ประกอุบด�วัยอุงค์ควัามร้� ทัักษะหร่อุกระบวันการเรียนร้� แลัะ

คุณ์ลัักษณ์ะหร่อุค่านิยม   คุณ์ธีรรม จำริยธีรรมข้อุงผู้้�เรียน สัาระการเรียนร้� ๘ กลัุ่ม  มีดังนี�

 ๑.  กลัุ่มสัาระการเรียนร้�ภาษาไทัย  

 ๒.  กลัุ่มสัาระการเรียนร้�คณ์ิติศึาสัติร์

 ๓.  กลัุ่มสัาระการเรียนร้�วัิทัยาศึาสัติร์ 

 ๔.  กลัุ่มสัาระการเรียนร้�สัังคมศึึกษา ศึาสันา แลัะวััฒนธีรรม

 ๕.  กลัุ่มสัาระการเรียนร้�สัุข้ศึึกษาแลัะพลัศึึกษา

 ๖.  กลัุ่มสัาระการเรียนร้�ศึิลัปะ

 ๗.  กลัุ่มสัาระการเรียนร้�การงานอุาชี้พแลัะเทัคโนโลัยี

 ๘.  กลัุ่มสัาระการเรียนร้�ภาษาติ่างประเทัศึ

 สัาระการเรียนร้�ทัั�ง ๘ กลุ่ัมนี�เป็นพ่�นฐานสัำาคัญทีั�ผู้้�เรียนทุักคนติ�อุงเรียนร้� 

๑.๑ การจัดการเรียนการสัอนของกลุ่มสัาระการเรียนร้� ๘ กลุ่ม  ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา          

 ๑.๑.๑ สัาระการเรียนร้�พ้ั�นฐาน โรงเรียนจัำดติามข้�อุกำาหนดข้อุงหลัักส้ัติรแกนกลัางการศึึกษา

ขั้�นพ่�นฐาน พุทัธีศัึกราช้ ๒๕๕๑ ทีั�กำาหนดให�นักเรียนทุักคนติ�อุงเรียนสัาระการเรียนร้�ทัั�ง ๘ กลุ่ัมสัาระ  

 ๑.๑.๒ สัาระการเรียนร้�เพิั�มเติมส่ัวนที� ๑ เป็นสัาระการเรียนร้�ทีั�จัำดเพ่�อุเพิ�มพ้นควัามร้�แลัะ

ทัักษะเฉพาะด�านอัุนเป็นประโยช้น์ต่ิอุการศึึกษาต่ิอุ โดยแบ่งการจัำดสัาระการเรียนร้�อุอุกเป็น ๓ กลุ่ัม

ใหญ่ ดังนี�

   * กลุ่ัมสัาระการเรียนร้�ทีั�เน�น   วิัทัย์ – คณิ์ติ

  * กลุ่ัมสัาระการเรียนร้�ทีั�เน�น   ภาษา – คณิ์ติ

        * กลุ่ัมสัาระการเรียนร้�ทีั�เน�น   ภาษา – ภาษา

(ภาษาฝรั�งเศึสั, ภาษาเยอุรมัน, ภาษาญี�ปุ่น, ภาษาสัเปน, ภาษาจีำน แลัะภาษาเกาหลีั)
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 ๑.๑.๓  สัาระการเรียนร้�เพิั�มเติมส่ัวนที�  ๒ เป็นสัาระการเรียนร้�ทีั�จัำดเพิ�มเพ่�อุติอุบสันอุงควัามสัามารถ

  ควัามถนัด แลัะควัามสันใจำข้อุงผู้้�เรียนแต่ิลัะคนทัั�งด�านวิัช้าการแลัะวิัช้าชี้พ  

๒. ค์ำาอธิบายรายวิชา

 การจำัดทัำาคำาอุธีิบายรายวิัช้าเพ่�อุนำาไปส่้ัการจัำดกระบวันการเรียนการสัอุนให�ผู้้�เรียนมี

คุณ์ลัักษณ์ะทัางด�านวิัช้าการทีั�เทีัยบเคียงมาติรฐานสัากลั โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาได�ดำาเนินการ

บ้รณ์าการเน่�อุหาสัาระการเรียนร้�อุงคป์ระกอุบข้อุงหลัักส้ัติรควัามเปน็สัากลัให�เข้�ากับคำาอุธีบิายรายวิัช้า

 ทีั�เป่ดทัำาการเรียนการสัอุนติามหลัักส้ัติรแกนกลัางการศึึกษาขั้�นพ่�นฐาน พุทัธีศัึกราช้ ๒๕๕๑ ซึ�งโรงเรียน

โรงเรียนเติรยีมอุุดมศึึกษาเปน็โรงเรียนทีั�มีควัามพร�อุมใช้�หลัักส้ัติรดงักลัา่วัแลัะจำดัทัำาเปน็หลัักส้ัติรสัถาน

ศึึกษาข้อุงโรงเรียน ในการปรับคำาอุธิีบายรายวิัช้าจำะแสัดงให�เห็นถึงมีการนำาสัาระการเรียนร้�เดิมมา

กำาหนดกระบวันการเรียนการสัอุนให�สัอุดคลั�อุงกับแนวัคดิในการพัฒนาหลัักส้ัติรส่้ัมาติรฐานสัากลั โดย

จำะติ�อุงประกอุบไปด�วัยอุงค์ประกอุบ  ดังต่ิอุไปนี�

การจัดการเรียนการสัอนส่้ัการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสัากล  

 การจัำดการเรียนการสัอุนข้อุงโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาดำาเนินการติามหลัักส้ัติรแกนกลัางการ

ศึึกษาขั้�นพ่�นฐาน พุทัธีศัึกราช้ ๒๕๕๑ ให�ครอุบคลุัมในสัาระการเรียนร้�พ่�นฐานแต่ิจัำดสัาระการเรียนร้�

เพิ�มเติิมเพ่�อุส่ังเสัริมให�มีควัามร้�ควัามสัามารถติามศัึกยภาพ เน่�อุหาสัาระเพ่�อุควัามเป็นเลิัศึทัางด�าน

วิัช้าการ แลัะคุณ์ธีรรม ติลัอุดจำนโรงเรียนเข้�าร่วัมโครงการพัฒนาการเรียนการสัอุนติามโรงเรียน

มาติรฐาน ดงันั�น กจิำการรมการเรยีนการสัอุนจำงึมุง่เน�นให�นกัเรียนมศีึกัยภาพด�านต่ิาง ๆ  ด�วัยกิจำกรรม

การจำัดการศึึกษาค�นควั�าด�วัยตินเอุง (Independent Study : IS) ได�แก่

  IS ๑ การศึึกษาค�นควั�าสัร�างอุงค์ควัามร้�

  IS ๒ การสั่�อุสัารแลัะการนำาเสันอุ

  IS ๓ การนำาอุงค์ควัามร้�ไปใช้�บริการสัังคม

 ซึ�งโรงเรียนจัำดไวั�ในรายวิัช้าเพิ�มเติิม ขั้�นติอุนข้อุงการศึึกษาค�นควั�าด�วัยตินเอุง ๕ ขั้�นติอุนจำะ

สัอุดคลั�อุงกับธีรรมช้าติิวิัช้าข้อุงกลุ่ัมสัาระการเรียนร้�ติามติาราง นักเรียนติ�อุงมีควัามสัามารถด�านการ

ใช้�ภาษาไทัยแลัะภาษาต่ิางประเทัศึเพ่�อุให�การศึึกษาค�นควั�าด�วัยตินเอุงมีควัามสัมบ้รณ์์
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๓.  การจัดการเรียนร้�

 การจัำดการเรียนร้�ข้อุงโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษานอุกจำากมุ่งปล้ักฝังด�านปัญญา  พัฒนาการ

คิด ควัามสัามารถข้อุงนักเรียน ส่ังเสัริมการคิดริเริ�มสัร�างสัรรค์ อุย่างมีวิัจำารณ์ญาณ์   แลั�วัยังเน�นเร่�อุง

คุณ์ธีรรม ดังจำะเห็นได�จำากเอุกลัักษณ์์ข้อุงโรงเรียน ค่อุ “ควัามเป็นเลิัศึทัางวิัช้าการแลัะคุณ์ธีรรม” 

นอุกจำากนี�การจำดัการเรียนร้�ยงัได�ส่ังเสัรมิการพฒันาทัางด�านอุารมณ์์ สัังคม ติลัอุดจำนการทัำาประโยช้น์

ให�แก่สัังคม รวัมทัั�งกระบวันการคิด การแก�ปัญหาทีั�ถ้กติ�อุง

 ในการจัำดการเรียนร้� ประกอุบด�วัยการอุบรมสัั�งสัอุน ส่ังเสัริมการเรียนร้� การแสัดงควัาม

สัามารถแลัะควัามคิดริเริ�มสัร�างสัรรค์ข้อุงนักเรียน ซึ�งสิั�งเหลั่านี�แทัรกอุย้่ในการเรียนการสัอุนข้อุงทัุก

สัาระการเรียนร้� กิจำกรรมพัฒนาผู้้�เรียนแลัะโครงการต่ิาง ๆ ทีั�นักเรียนเป็นผู้้�ดำาเนินการ ส่ัวันวิัธีีดำาเนิน

การนั�นได�สัอุดแทัรกกระบวันการเรียนร้�หลัากหลัาย ซึ�งลัักษณ์ะการเรียนร้�เหล่ัานี�เป็นการผู้สัมผู้สัาน

กันข้อุงการเรียนการสัอุน การเรียนร้�ด�วัยตินเอุง การเรียนร้�ร่วัมกัน การเรียนร้�จำากการปฏิิบัติิจำริง การ

เรียนร้�แบบบ้รณ์าการ การใช้�กระบวันการคิด วิัเคราะห์ แลัะกระบวันการทัางวิัทัยาศึาสัติร์ อีุกทัั�งยงั

ส่ังเสัริมการอุนุรักษ์แลัะพัฒนาสิั�งแวัดลั�อุมอีุกด�วัย

 การจัำดการเรียนร้�ข้อุงโรงเรียนดำาเนินการ ดังนี�

 ๑. ศึึกษาแลัะบ้รณ์าการสัาระการเรียนร้� ทุักสัาระการเรียนร้�ได�วิัเคราะห์จัำดเรียงลัำาดับเน่�อุหา

วิัช้าก่อุนหลัังแลัะเช่้�อุมโยงเน่�อุวิัช้าต่ิาง ๆ พร�อุมทัั�งจัำดทัำาแผู้นการเรียนร้�แลัะเอุกสัารประกอุบการ

สัอุน 

 ๒. การจัำดการเรียนการสัอุน  

  ๒.๑ ส่ังเสัริมให�นักเรียนค�นควั�าหาควัามร้�ด�วัยตินเอุง  โดยมีแหล่ังแลัะส่ั�อุสัำาหรับ  

 การเรียนร้�ด�วัยตินเอุง เช่้น ห�อุงสัมุด  ห�อุงสัมุดกลุ่ัมสัาระการเรียนร้� คอุมพิวัเติอุร์สัำาหรับ  

 ค�นควั�าหาควัามร้�ทีั�มีทุักตึิกเรียน  แลัะสััญญาณ์ Wifi เพ่�อุใช้�ในการส่ับค�นจำากแหล่ังเรียนร้�  

 อุอุนไลัน์อุย่างทัั�วัถึงทัั�วับริเวัณ์โรงเรียน

  ๒.๒ ส่ังเสัริมการฝึกปฏิิบัติิ ฝึกทัักษะ แลัะทัดลัอุง โดยมีเอุกสัารประกอุบการฝึก   

 ห�อุงปฏิิบัติิการทัางวิัทัยาศึาสัติร์ ทัางภาษา แลัะห�อุงปฏิิบัติิการอุ่�น ๆ

  ๒.๓ เชิ้ญวิัทัยากรในทั�อุงถิ�นแลัะผู้้�ทัรงคุณ์วุัฒิมาให�ควัามร้�

  ๒.๔ ศึึกษาจำากแหล่ังวิัช้าการหร่อุแหล่ังเรียนร้�ในทั�อุงถิ�นแลัะแหล่ังเรียนร้�อุ่�น ๆ

  ๒.๕ ส่ังเสัริมให�นักเรียนเรียนร้�เร่�อุงราวัในทั�อุงถิ�น

  ๒.๖ ส่ังเสัริมให�นักเรียนเรียนร้�การสัร�างส่ั�อุนวััติกรรม

  ๒.๗ ส่ังเสัริมการวิัจัำยในชั้�นเรียน

  ๒.๘ ส่ังเสัริมการเรียนร้�กระบวันการทัำางานโดยการปฏิิบัติิจำริง  

  ๒.๙ ส่ังเสัริมให�นักเรียนแสัดงควัามคิดเห็น แสัดงควัามสัามารถ รวัมทัั�งจัำดส่ัง  

 แข่้งขั้นทัั�งในแลัะนอุกโรงเรียน
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  ๒.๑๐ ส่ังเสัริมการจัำดกิจำกรรมเรียนร้�ด�วัยตินเอุง โดยผู่้านกิจำกรรมช้มรมแลัะ  

 กิจำกรรม ต่ิาง ๆ ข้อุงโรงเรียน

๔.  กิจกรรมพััฒนาผิ้�เรียน 

 ติามหลัักส้ัติรแกนกลัางการศึึกษาขั้�นพ่�นฐาน พุทัธีศัึกราช้  ๒๕๕๑  กำาหนดให�จัำดกิจำกรรม

พัฒนาผู้้�เรียนเป็นกิจำกรรมทีั�ผู้้�เรียนได�พัฒนาควัามสัามารถตินเอุงติามศัึกยภาพ โดยมุ่งเน�นจัำดเพิ�มเติิม

จำากกิจำกรรมทีั�ได�จัำดให�เรียนร้�ติามกลุ่ัมสัาระการเรียนร้�ทัั�ง ๘ กลุ่ัม  แลัะให�นักเรียนเข้�าร่วัมแลัะปฏิิบัติิ

กิจำกรรมทีั�เหมาะสัมร่วัมกับผู้้�อุ่�นอุย่างมีควัามสุัข้กับกิจำกรรมทีั�เล่ัอุกด�วัยตินเอุงติามควัามถนัด  แลัะ

ควัามสันใจำอุย่างแทั�จำริง การพัฒนาทีั�สัำาคัญ ได�แก่ การพัฒนาอุงค์รวัมข้อุงควัามเป็นมนุษย์ให�ครบทุัก

ด�าน ทัั�งร่างกาย สัติิปัญญา อุารมณ์์ แลัะสัังคม ซึ�งอุาจำจำะเป็นแนวัทัางหนึ�งทีั�สันอุงนโยบายในการสัร�าง

เยาวัช้นข้อุงช้าติิให�เป็นผู้้�มีศีึลัธีรรม จำริยธีรรม มีระเบียบวิันัย แลัะมีคุณ์ภาพเพ่�อุพัฒนาอุงค์รวัมข้อุง

ควัามเป็นมนุษย์ทีั�สัมบ้รณ์์ ปล้ักฝังแลัะสัร�างจิำติสัำานึกข้อุงการทัำาประโยช้น์เพ่�อุสัังคม โรงเรียนได�กำาหนด

เป้าหมายในการจัำดกิจำกรรมพัฒนาผู้้�เรียน ดังนี�

 ๑. ผู้้�เรียนได�รับประสับการณ์์หลัากหลัาย เกิดควัามร้� ควัามช้ำานาญ ทัั�งวิัช้าการแลัะวิัช้าชี้พ                       

อุย่างกวั�างข้วัางมากยิ�งขึ้�น

 ๒. ผู้้�เรียนค�นพบควัามสันใจำ ควัามถนดั แลัะพัฒนาควัามสัามารถพเิศึษเฉพาะติวััมอุงเหน็ช้อุ่ง

ทัางในการสัร�างงานอุาชี้พในอุนาคติได�เหมาะสัมกับตินเอุง

 ๓. ผู้้�เรียนเห็นคุณ์ค่าข้อุงอุงค์ควัามร้�ต่ิาง ๆ สัามารถนำาควัามร้�แลัะประสับการณ์์ไปใช้�ในการ

พัฒนาตินเอุงแลัะประกอุบสััมมาชี้พ

 ๔. ผู้้�เรียนพัฒนาบุคลัิกภาพ เจำติคติิ ค่านิยมในการดำาเนินช้ีวิัติ แลัะเสัริมสัร�างศึีลัธีรรม 

จำริยธีรรม

 ๕. ผู้้�เรียนมีจิำติสัำานึกทัำาประโยช้น์เพ่�อุสัังคมแลัะประเทัศึช้าติิ

กิจกรรมพััฒนาผ้ิ�เรียนที�โรงเรียนจัดค้์อ

 ๑. กิจำกรรมแนะแนวั งานแนะแนวั แลัะคร้ผู้้�สัอุนทุักคนทัำาหน�าทีั�แนะแนวัให�คำาปรึกษา                  

ด�านชี้วิัติ การศึึกษาต่ิอุ แลัะการพัฒนาตินเอุง

 ๒. กิจำกรรมช้มรมโรงเรียนได�จัำดกิจำกรรมเสัริมหลัักส้ัติรเพ่�อุให�นักเรียนได�ร่วัมกันทัำางานเป็น

กลุ่ัม ดำาเนินงานด�วัยตินเอุง ตัิ�งแต่ิศึึกษา วิัเคราะห์ วัางแผู้น ปฏิิบัติิติามแผู้น ประเมิน แลัะปรับปรุง

งาน โดยมีคร้เป็นทีั�ปรึกษา กิจำกรรมเหล่ัานี� ได�แก่

          ๒.๑ กิจำกรรมช้มรม จำำานวัน ๓๗ ช้มรม

  ๑) กิจำกรรมเสัริมสัร�างประสิัทัธิีภาพในการเรียน

  ๒) กิจำกรรมส่ังเสัริมศิึลัปะ ดนติรี กีฬา วััฒนธีรรม แลัะทัักษะในชี้วิัติประจำำาวััน

  ๓) กิจำกรรมส่ังเสัริมสััมพันธ์ีชุ้มช้น สัังคมแลัะสิั�งแวัดลั�อุม
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 ๓. กิจำกรรมเพ่�อุสัังคมแลัะสัาธีารณ์ประโยช้น์ เพ่�อุส่ังเสัรมิให�ผู้้�เรียนบำาเพญ็ตินให�เป็น ประโยช้น์

ต่ิอุสัังคมชุ้มช้นแลัะทั�อุงถิ�นติามควัามสัมัครใจำในลัักษณ์ะอุาสัาสัมัคร

 ๔. กิจำกรรมนักศึึกษาวิัช้าทัหาร ดำาเนินกิจำกรรมโดยงานวิัช้าทัหาร

 ๕. กิจำกรรมอุ่�น ๆ  โรงเรียนส่ังเสัรมิการทัำากิจำกรรมข้อุงนกัเรียนกลุ่ัมต่ิาง ๆ  ทีั�อุย้น่อุกเหน่อุจำาก

กิจำกรรมช้มรม เพ่�อุให�นักเรียนมีโอุกาสัพัฒนาศัึกยภาพตินเอุงแลัะใช้�ควัามคิดสัร�างสัรรค์ ติามควัาม

สันใจำแลัะควัามถนดัข้อุงนกัเรียน เช่้น กิจำกรรมกฬีาสั ีกลุ่ัม AIC กลุ่ัมขั้บร�อุงประสัานเสัยีงภาษาฝรั�งเศึสั

กลุ่ัมนักเรียนในโครงการพัฒนาควัามสัามารถพิเศึษ งานสัวันพฤกษศึาสัติร์โรงเรียนโครงการในพระ

ราช้ดำาริข้อุงสัมเด็จำพระกนิษฐาธิีราช้เจำ�า กรมสัมเด็จำพระเทัพรัตินราช้สุัดาฯ สัยามบรมราช้กุมารี 

เป็นติ�น

๕. การจัดเวลาเรียน

 การจัำดเวัลัาเรียนระดับชั้�นมัธียมศึึกษาติอุนปลัาย (ชั้�นมัธียมศึึกษาปีทีั� ๔ - ๖) หลัักส้ัติรแกน

กลัางการศึึกษาขั้�นพ่�นฐานกำาหนดให�จัำดเวัลัาเรียนเปน็รายภาค โดยคิดนำ�าหนักข้อุงรายวิัช้าทีั�เรียนเปน็

หน่วัยกิติ ใช้�เกณ์ฑ์ ๔๐ ชั้�วัโมงต่ิอุภาคเรียน  มีนำ�าหนักวิัช้า ๑ หน่วัยกิติ แลัะมีเวัลัาเรียนประมาณ์วััน

ลัะไม่น�อุยกว่ัา ๖ ชั้�วัโมง

 โรงเรียนจัำดการเรียนการสัอุนให�นักเรียนได�เรียนสัาระพ่�นฐานแลัะสัาระเพิ�มเติิมรวัมทัั�งกิจำกรรม

พัฒนาผู้้�เรียนสััปดาห์ลัะ ๓๐ - ๓๕ ชั้�วัโมง มีเวัลัาเรียนปีลัะประมาณ์ ๑,๓๒๐ – ๑,๔๒๐ ชั้�วัโมง โดย

จัำดให�เรียนสัาระการเรียนร้�ทัั�ง ๘ กลุ่ัมสัาระแลัะกิจำกรรมพัฒนาผู้้�เรียน ๓ ชั้�วัโมงต่ิอุสััปดาห์ซึ�งประกอุบ

ด�วัยกิจำกรรมแนะแนวั กิจำกรรมช้มรม กิจำกรรมโฮมร้ม แลัะกิจำกรรมพัฒนาคุณ์ธีรรม จำริยธีรรม นักเรียน

ติ�อุงมีการทัำากิจำกรรมจิำติสัาธีารณ์ะปีลัะไม่น�อุยกว่ัา ๒o ชั้�วัโมงโดยไม่นับเป็นเวัลัาเรียนปกติิ

๖. การวัดและประเมินผิลการเรียนร้�

 โรงเรียนจัำดให�มีการประเมินผู้ลัแต่ิลัะภาคเรียน ดังนี�

    ๖.๑ การวัดและประเมินผิลการเรียนร้�กลุ่มสัาระการเรียนร้�ทั�ง ๘ กลุ่ม

 มีแนวัทัางในการดำาเนินการ  ดังนี�

 ๑. วัางแผู้นการสัอุนแลัะการประเมินผู้ลั การประเมินผู้ลัประกอุบด�วัยการประเมินผู้ลั

ก่อุนเรียน ระหว่ัางเรียน แลัะปลัายภาค 

  ๑.๑ เล่ัอุกวิัธีีการวััดแลัะประเมินผู้ลัให�สัอุดคลั�อุงกับภาระงานหร่อุกิจำกรรม ซึ�งมีวิัธีี

ประเมินผู้ลัติามสัภาพจำริงทีั�หลัากหลัาย เช่้น 

  - ประเมินด�วัยการติอุบคำาถาม การสัอุบปากเปล่ัา การทัำาใบงาน แลัะแบบฝึก

ทัักษะ

  - ประเมินจำากการปฏิิบัติิ เช่้น มอุบหมายชิ้�นงาน
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  - ประเมินจำากงานหร่อุกิจำกรรมทีั�ปฏิิบัติิจำริง

  - ประเมินจำากแฟ้ิมสัะสัมงาน

  - ประเมินจำากการทัดสัอุบ

  ๑.๒ กำาหนดอัุติราส่ัวันคะแนนการประเมินระหว่ัางเรียนกับปลัายภาคจำะขึ้�นอุย้่กับ

ลัักษณ์ะข้อุงเน่�อุหาสัาระรายวิัช้าซึ�งอุาจำจำะเป็น

   คะแนนระหว่ัางภาค  :  คะแนนปลัายภาค   =   ๘  :  ๒

  หร่อุ คะแนนระหว่ัางภาค  :  คะแนนปลัายภาค   =   ๗  :  ๓   

  หร่อุ คะแนนระหว่ัางภาค  :  คะแนนปลัายภาค   =   ๖  :  ๔

  ๑.๓ จัำดทัำาเอุกสัารบันทึักข้�อุม้ลัข้อุงนักเรียน ผู้้�สัอุนติ�อุงจัำดทัำาเอุกสัารบันทึักข้�อุม้ลั

ผู้ลัการวััดแลัะประเมินผู้ลัระหวั่างเรียนอุย่างเป็นระบบช้ัดเจำน เพ่�อุเป็นแหล่ังข้�อุม้ลัในการพัฒนา

นักเรียนเป็นหลัักฐานติรวัจำสัอุบ แสัดงถึงควัามโปร่งใสั  แลัะควัามยุติิธีรรมในการประเมิน

 คร้ผู้้�สัอุนเป็นผู้้�วััดแลัะประเมินผู้ลั ติามจำุดประสังค์แลัะ/หร่อุผู้ลัการเรียนร้�ทีั�คาดหวัังแลั�วันำา

ผู้ลัการประเมินมาเป็นข้�อุม้ลัปรับปรุงหร่อุพัฒนาการเรียนการสัอุน ดังนั�นโรงเรียนจึำงจัำดให�มีการวััดแลัะ

ประเมินผู้ลัเป็น ๓ ระยะ ดังนี�

 ๑. การวััดแลัะประเมินผู้ลัก่อุนเรียน มีวิัธีีดังนี�

  - การวััดแลัะประเมินควัามพร�อุมข้อุงนักเรียน การวััดแลัะประเมินผู้ลัแบบนี�เป็นการ

วััดแลัะประเมินควัามร้�พ่�นฐานเดิมทีั�จำะใช้�เรียนเร่�อุงใหม่ เป็นการวััดก่อุนเรียนเน่�อุหาใหม่

  - การวััดแลัะประเมินผู้ลัควัามรอุบร้�ในเร่�อุงทีั�จำะเรียนก่อุนเรียน เน�นการประเมินผู้้�

เรียนในเร่�อุงทีั�จำะทัำาการสัอุน เพ่�อุติรวัจำสัอุบควัามร้�ทัักษะข้อุงนักเรียนในเร่�อุงทีั�จำะเรียน ข้�อุม้ลัทีั�ได�เป็น

ข้�อุม้ลัเบ่�อุงติ�นนำาไปเปรยีบเทีัยบผู้ลัการเรียนภายหลัังเข้�าร่วัมกจิำกรรมการเรียนการสัอุนแลั�วัเพ่�อุด้การ

พัฒนาการเรียนร้�เพิ�มข้อุงนักเรียน

 ๒. การวััดแลัะประเมินผู้ลัระหว่ัางเรียนเป็นการวััดแลัะประเมินผู้ลัทีั�มุ่งติรวัจำสัอุบพัฒนาการ

ข้อุงนักเรียนว่ัาบรรลัตุิามผู้ลัการเรียนร้�ทีั�คาดหวัังติามแผู้นการเรียนร้�หร่อุไม ่ผู้ลัการประเมนิช่้วัยในการ

ปรับปรุง แก�ไข้ แลัะส่ังเสัริมให�นักเรียนได�พัฒนาส้ังสุัดติามศัึกยภาพ ทัั�งยังช่้วัยในการปรับปรุงการเรียน

การสัอุนอีุกด�วัย

 ๓. การวััดแลัะประเมนิผู้ลัปลัายภาคเปน็การประเมนิผู้ลัเพ่�อุติรวัจำสัอุบควัามสัำาเร็จำข้อุงนกัเรียน

แลัะ/หร่อุเป็นการประเมินผู้ลัหลัังเรียน นำาไปเปรียบเทีัยบกับการประเมินก่อุนเรียนเพ่�อุติรวัจำสัอุบผู้ลั

การเรียนร้�ข้อุงนักเรียนติรงติามทีั�คาดหวัังหร่อุไม่ นักเรียนมีพัฒนาการมากน�อุยเพียงไรเม่�อุวััดผู้ลัปลัาย

ภาคแลัะนำาคะแนนการประเมินทัั�งหมดรวัมกันเพ่�อุสัรุปผู้ลัการเรียนติลัอุดภาคเป็นผู้ลัสััมฤทัธิี�ข้อุง

นักเรียนรายวิัช้า โดยมีเกณ์ฑ์การตัิดสิันผู้ลัการเรียน ดังนี�

คู ่มือนัก เรียน |  เตรียมอุดมศึกษา88



ระดับผู้ลัการเรียน ควัามหมาย ช้่วังคะแนนเป็นร�อุยลัะ

๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๑.๕

๑

๐

หมายถึงผู้ลัการเรียนดีมาก

ผู้ลัการเรียนเก่อุบดีมาก

ผู้ลัการเรียนดี

ผู้ลัการเรียนเก่อุบดี

ผู้ลัการเรียนปานกลัาง

ผู้ลัการเรียนผู้่านเกณ์ฑข์้ั�นติำ�าระดับดี

ผู้ลัการเรียนผู่้านเกณ์ฑ์ข้ั�นติำ�า

ผู้ลัการเรียนติำ�ากวั่าเกณ์ฑ์ทัี�กำาหนด

๘๐ - ๑๐๐

๗๕ - ๗๙

๗๐ - ๗๔

๖๕ - ๖๙

๖๐ - ๖๔

๕๕ - ๕๙

๕๐ - ๕๔

๐ - ๔๙

     เกณ์ฑ์การตัิดสิันผู้ลัการเรียนสัาระการเรียนร้�

๖.๒  การประเมินการอ่าน คิ์ด วิเค์ราะห์ และเขียนส้ั�อค์วาม

 วิธีการประเมนิ  การประเมนิการอุา่น คิด วิัเคราะห ์แลัะเขี้ยนส่ั�อุควัาม มีการประเมนิผู้ลัเปน็

รายภาคโดยจัำดให�มกีารประเมนิผู้ลัพร�อุมกบัการดำาเนนิการสัอุนในห�อุงเรียนโดยอุาจำารยผ้์ู้�สัอุนทักุคน

 เกณฑ์์การตัดสิัน เกณ์ฑ์การตัิดสิันผู้ลัการประเมินการอุ่าน คิด วิัเคราะห์ แลัะเขี้ยนส่ั�อุควัาม

   ดังนี�

 ๙ - ๑๐      คะแนน  ดีเยี�ยม  หมายถึง  มีผู้ลัการประเมินส้ังกว่ัาเกณ์ฑ์ทีั�กำาหนดมาก

 ๖ - ๘      คะแนน  ดี   หมายถึง  มีผู้ลัการประเมินส้ังกว่ัาเกณ์ฑ์ทีั�กำาหนด

 ๕       คะแนน  ผู่้านเกณ์ฑ์     หมายถึง  มีผู้ลัการประเมินผู่้านเกณ์ฑ์ขั้�นติำ�าทีั�กำาหนด

 ติำ�ากว่ัา  ๕  คะแนน  ไม่ผู่้านเกณ์ฑ์  หมายถึง  มีผู้ลัการประเมินไม่ผู่้านเกณ์ฑ์ขั้�นติำ�า

กรณี์ทีั�นักเรียนมีผู้ลัการประเมนิ  “ไม่ผู่้านเกณ์ฑ์ขั้�นติำ�า”   ให�อุาจำารยผ้์ู้�สัอุนจัำดพัฒนานักเรียนให�มีควัาม

สัามารถผู่้านเกณ์ฑ์ทีั�กำาหนด ส่ังผู้ลัให�คณ์ะกรรมการประเมินพิจำารณ์านำาเสันอุผู้้�อุำานวัยการอุนุมัติิ

๖.๓  การประเมินคุ์ณลักษณะอันพึังประสังค์์  

 วิธีการประเมิน การประเมินคุณ์ลัักษณ์ะอัุนพึงประสังค์ มีการประเมินผู้ลัเป็นรายภาค โดย

จัำดให�มีการประเมิน ๒ ลัักษณ์ะดังนี�

 ๑)  ประเมินผู้ลัพร�อุมกับการดำาเนินการสัอุนในห�อุงเรียนโดยอุาจำารย์ผู้้�สัอุนทุักคน

 ๒)  ประเมินผู้ลัโดยอุาจำารย์ทีั�ปรึกษา
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 เกณฑ์์การตัดสิัน เกณ์ฑ์การตัิดสิันผู้ลัการประเมินคุณ์ลัักษณ์ะทีั�พึงประสังค์ข้อุงผู้้�เรียน ดังนี� 

 ๙ - ๑๐    คะแนน  ดีเยี�ยม หมายถึง    มีผู้ลัการประเมินส้ังกว่ัาเกณ์ฑ์ทีั�กำาหนดมาก

 ๖ - ๘   คะแนน  ดี  หมายถึง    มีผู้ลัการประเมินส้ังกว่ัาเกณ์ฑ์ทีั�กำาหนด

 ๕        คะแนน  ผู่้านเกณ์ฑ์  หมายถึง   มีผู้ลัการประเมินผู่้านเกณ์ฑ์ขั้�นติำ�าทีั�กำาหนด

          ติำ�ากว่ัา ๕  คะแนน  ไม่ผู่้านเกณ์ฑ์  หมายถึง   ติ�อุงปรับปรุงพฤติิกรรมโดยอุาจำารย์ทีั�ปรึกษา 

         ด้แลัปรับพฤติิกรรมจำนผู่้านเกณ์ฑ์

๖.๔  การประเมินกิจกรรมพััฒนาผ้ิ�เรียน

 จัำดให�มีการประเมินผู้ลัเฉพาะกิจำกรรมช้มรม โดยให�คร้ทีั�ปรึกษากิจำกรรมช้มรมเป็นผู้้�ประเมิน

 มีระดับผู้ลัการประเมินเป็น “ผู้” แลัะ “มผู้”

 “ผู้” หมายถงึ ผู่้านเกณ์ฑ์การประเมินโดยมเีวัลัาเข้�าร่วัมกิจำกรรมช้มรมไม่น�อุยกว่ัาร�อุยลัะ ๘๐

 ข้อุงเวัลัาทัั�งหมดทีั�จำะจัำดกิจำกรรมข้อุงแต่ิลัะภาคเรียนแลัะผู่้านจุำดประสังค์สัำาคัญข้อุงกิจำกรรมติามทีั�

กำาหนด

 “มผู้” หมายถึง ไม่ผู่้านเกณ์ฑ์การประเมินโดยมีเวัลัาเข้�าร่วัมกิจำกรรมช้มรมไม่ถึงร�อุยลัะ ๘๐ 

ข้อุงเวัลัาทัั�งหมดทีั�จัำดกิจำกรรมข้อุงแต่ิลัะภาคเรียน หร่อุไม่ผู่้านจุำดประสังค์สัำาคัญข้อุงกิจำกรรมติามทีั�

กำาหนด ในกรณ์ทีีั�ผู้้�เรียน “ไมผู่่้าน” การเข้�าร่วัมกิจำกรรมช้มรม ให�ผู้้�เรียนเข้�ารับการซอุ่มเสัริมหร่อุเล่ัอุก

กิจำกรรมใหม่จำน “ผู่้าน” ครบทุักกิจำกรรมติามทีั�หลัักส้ัติรโรงเรียนกำาหนด

๖.๕  เกณฑ์์การจบหลักสั้ตร

 ๑. นักเรียนติ�อุงมีผู้ลัการประเมินรายวิัช้าข้อุงกลุ่ัมสัาระการเรียนร้�ทัั�ง ๘ กลุ่ัมสัาระการเรียนร้�

    ไม่น�อุยกว่ัา ๘๑.๐ หน่วัยกิติ เป็นสัาระการเรียนร้�พ่�นฐาน จำำานวัน ๔๑.๐ หน่วัยกิติ แลัะสัาระการ      

    เรียนร้�เพิ�มเติิมไม่น�อุยกว่ัา ๔๐.๐ หน่วัยกิติ

 ๒. นักเรียนติ�อุงผู่้านเกณ์ฑ์การประเมินการอุ่าน คิด วิัเคราะห์ แลัะเขี้ยนส่ั�อุควัาม

 ๓. นักเรียนติ�อุงผู่้านเกณ์ฑ์การประเมินคุณ์ลัักษณ์ะอัุนพึงประสังค์

 ๔. นักเรียนติ�อุงเข้�าร่วัมกิจำกรรมพัฒนาผู้้�เรียนแลัะผู่้านเกณ์ฑ์การประเมินกิจำกรรมช้มรม

 ๕. นักเรียนติ�อุงมีระดับผู้ลัการเรียนรายวิัช้าไม่ติำ�ากว่ัา ๑.๐๐

 ๖. นักเรียนติ�อุงมีคะแนนเฉลีั�ยสัะสัมข้อุงผู้ลัการเรียนติลัอุดช่้วังชั้�นไม่ติำ�ากว่ัา ๒.๐๐

๖.๖  เอกสัารหลักฐานการศึกษา

 เอุกสัารหลัักฐานการศึึกษากระทัรวังศึึกษาธิีการกำาหนดให�โรงเรียนจัำดทัำาเอุกสัาร ดังนี� 
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 ๑. เอุกสัารหลัักฐานการศึึกษาสัถานศึึกษาทุักแห่งติ�อุงใช้�เหม่อุนกันเพ่�อุประโยช้น์ในการส่ั�อุ

ควัามเข้�าใจำทีั�ติรงกันแลัะการส่ังต่ิอุ ได�แก่

  ๑.๑ เอุกสัารระเบียนแสัดงผู้ลัการเรียน  (ปพ. ๑)

  ๑.๒ เอุกสัารแสัดงวุัฒิการศึึกษา  (ปพ. ๒)

  ๑.๓ แบบรายงานผู้้�สัำาเร็จำการศึึกษาขั้�นพ่�นฐาน (ปพ. ๓)

 ๒. เอุกสัารการประเมินผู้ลัการเรียนเพ่�อุใช้�ประกอุบการดำาเนินงานด�านการวััดแลัะประเมิน

ผู้ลัการเรียน  ได�แก่

  ๒.๑ แบบแสัดงผู้ลัการพัฒนาคุณ์ลัักษณ์ะทีั�พึงประสังค์ (ปพ. ๔)

  ๒.๒ แบบบันทึักผู้ลัการพัฒนาคุณ์ภาพผู้้�เรียนในรายวิัช้าต่ิาง ๆ (ปพ. ๕)

  ๒.๓ แบบรายงานการพัฒนาคุณ์ภาพผู้้�เรียนเป็นรายบุคคลั (ปพ. ๖)

  ๒.๔ ใบรับรอุงผู้ลัการศึึกษา (ปพ. ๗)

๖.๗  การเทียบโอนผิลการเรียน

 การโอุนผู้ลัการเรียนข้อุงนักเรียนทัำาได�โดยการนำาควัามร้� ทัักษะ แลัะประสับการณ์์ทีั�ได�จำาก

การศึึกษาในร้ปแบบต่ิาง ๆ  แลัะหร่อุจำากการประกอุบอุาชี้พมาเทีัยบโอุนเป็นผู้ลัการเรียนข้อุงหลัักส้ัติร

ใดหลัักส้ัติรหนึ�งในระดับทีั�กำาลัังศึึกษาอุย้่ การพิจำารณ์าการเทีัยบโอุนดำาเนินการได� ดังนี� 

 ๑. พิจำารณ์าจำากหลัักฐานการศึึกษา ซึ�งจำะให�ข้�อุม้ลัทีั�แสัดงควัามร้� ควัามสัามารถข้อุงผู้้�เรียน

ในด�านต่ิาง ๆ

 ๒. พิจำารณ์าจำากควัามร้�แลัะประสับการณ์์ติรงจำากการปฏิิบัติิจำริง การทัดสัอุบการสััมภาษณ์์

หร่อุในร้ปแบบต่ิาง ๆ ทีั�เหมาะสัม

 ๓. พิจำารณ์าจำากควัามสัามารถแลัะการปฏิิบัติิได�จำริง ทัั�งนี�ให�เป็นไปติามกฎกระทัรวังแลัะ

ระเบียบทีั�กระทัรวังศึึกษาธิีการกำาหนด
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชื่าการ
การทุจริตในการสอบั

 ถ�านักเรียนทุัจำริติในการสัอุบรายวิัช้าใด ให�ปรับคะแนนเป็น “๐” ในรายวิัช้านั�นข้อุง

การสัอุบแต่ิลัะครั�ง 

     การสัอบกลางภาค์ ถ�านักเรียนทัุจำริติให�ปรับคะแนนเป็น “๐” แลัะไม่อุนุญาติให�

นักเรียนสัอุบแก�ตัิวั 

     การสัอบวัดผิลปลายภาค์ ถ�านักเรียนทุัจำริติให�ปรับระดับผู้ลัการสัอุบเป็น “๐” แลัะ

สัอุบแก�ตัิวัได�ระดับคะแนน “๑” แลัะคะแนนคุณ์ลัักษณ์ะอัุนพึงประสังค์เป็น “๐”

การด�เนินการส�หรับันักเรียนท่ีมีเวลาเรียน
ไม่ถึืงร้อยละ ๘๐

 นักเรียนทีั�มีเวัลัาเรียนไม่ถึงร�อุยลัะ ๘๐ ข้อุงเวัลัาเรียนในรายวิัช้านั�น แลัะไม่ได�รับการ

ผู่้อุนผัู้นให�เข้�ารับการวััดผู้ลัปลัายภาคเรียน ให�ได�ผู้ลัการเรียน “มสั”

 การเปลีั�ยนแปลังผู้ลัการเรียน “มสั” แยกเป็น ๒ กรณี์ ดังนี�

 ๑.  กรณี์นักเรียนได�ผู้ลัการเรียน “มสั” เพราะมีเวัลัาเรียนไม่ถึงร�อุยลัะ ๘๐ แต่ิมีเวัลัา

เรียนไม่น�อุยกวั่าร�อุยลัะ ๖๐ ข้อุงเวัลัาเรียนทัั�งหมด โรงเรียนจำะจัำดให�นักเรียนเรียนเพิ�มเติิม  

โดยใช้�ชั้�วัโมงว่ัางหร่อุวัันหยุด หร่อุมอุบหมายงานให�ทัำาจำนมีเวัลัาเรียนครบติามกำาหนดไวั�

สัำาหรับรายวิัช้านั�น แลั�วัจึำงสัอุบให�เป็นกรณี์พิเศึษ ผิลการสัอบแก� “มสั” ให�ได�ระดับผิลการ

เรียนไม่เกิน “๑” การแก� “มสั” ในกรณี์นี�ให�กระทัำาให�เสัร็จำสิั�นภายในภาคเรียนถัดไป 

 ๒. กรณี์นักเรียนได�ผู้ลัการเรียน “มสั” แลัะมีเวัลัาเรียนน�อุยกว่ัาร�อุยลัะ ๖๐ ข้อุงเวัลัา

เรียนทัั�งหมด นักเรียนต�องเรียนเรียนซ้ำ�า

การขาดสอบั
 ในกรณี์ทีั�นักเรียนข้าดสัอุบ นักเรียนติ�อุงย่�นเร่�อุงติามระเบียบข้�อุสัอุบทีั�ห�อุงทัะเบียน

วััดผู้ลัภายใน ๓ วััน หลัังกำาหนดการสัอุบข้อุงวิัช้านั�น ๆ พร�อุมทัั�งแนบหลัักฐานประกอุบการ

พิจำารณ์า

 นักเรียนที�ขาดสัอบโดยเหตุผิลไม่สัมค์วรจะได�รับการพิัจารณาค์ะแนนเพีัยงค์รึ�ง

หนึ�งของค์ะแนนเต็ม
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วัตถุืประสงค์
 ๑. เพ่�อุพัฒนานักเรียนให�มีควัามร้�ด�านวิัช้าการในระดับมาติรฐานสัากลั
 ๒. เพ่�อุพัฒนานักเรียนให�มีควัามสัามารถสัอุบเข้�ามหาวิัทัยาลััยได�
 ๓. เพ่�อุพัฒนาศัึกยภาพนักเรียนด�านวิัช้าการเพ่�อุเข้�าแข่้งขั้นในกิจำกรรมทีั�หน่วัยงาน
ต่ิาง ๆ เชิ้ญมา
 ๔. เพ่�อุพัฒนาศัึกยภาพนักเรียนเพ่�อุเข้�าแข่้งขั้นโอุลิัมป่กวิัช้าการระหว่ัางประเทัศึ

 ๕. เพ่�อุพัฒนาศัึกยภาพนักเรียนเพ่�อุสัอุบชิ้งทุันการศึึกษา

การด�เนินการ
 โรงเรียนได�จัำดโครงการต่ิางๆ ภายใติ�งานพัฒนาศัึกยภาพนักเรียนเพ่�อุส่ังเสัริมแลัะ
สันับสันุนควัามเป็นเลิัศึทัางวิัช้าการข้อุงนักเรียน ได�แก่
 ๑.   โครงการพัฒนาการเรียนการสัอุนส่้ัควัามเป็นเลิัศึทัางวิัช้าการ
 ๒.   โครงการพัฒนาอัุจำฉริยภาพวิัทัยาศึาสัติร์ข้อุงนักเรียนสันับสันุนโครงการ สัอุวัน.
 ๓.   โครงการ CU. AP. Program
 ๔.   โครงการกิจำกรรมงานสััปดาห์วิัทัยาศึาสัติร์แห่งช้าติิ
 ๕.   โครงการพัฒนาผู้้�มีควัามสัามารถพิเศึษ ด�านวิัทัยาศึาสัติร์ คณิ์ติศึาสัติร์ 
       ภาษาไทัย ภาษาอัุงกฤษ แลัะคอุมพิวัเติอุร์
 ๖.   โครงการแลักเปลีั�ยนกับโรงเรียนในต่ิางประเทัศึ
 ๗.   โครงการทััศึนศึึกษานอุกสัถานทีั�
 ๘.   โครงการสัอุนเสัริมนักเรียนเพ่�อุสัอุบเข้�ามหาวิัทัยาลััย
 ๙.   โครงการพัฒนาศัึกยภาพนักเรียนส่้ัโอุลิัมป่กวิัช้าการ
 ๑๐. โครงการพัฒนาศัึกยภาพนักเรียนเพ่�อุการสัอุบชิ้งทุันเล่ัาเรียนหลัวังแลัะทุันอุ่�น ๆ
 ๑๑. โครงการพัฒนาศ้ึนย์การเรียนร้� 
 ๑๒. โครงการพัฒนาแลัะผู้ลิัติส่ั�อุการเรียนการสัอุน
 ๑๓. โครงการสัรรหาแลัะจัำดจำ�างคร้ช้าวัต่ิางประเทัศึ
 ๑๔. โครงการสัอุนเสัริมวัันเสัาร์
 ๑๕. โครงการพัฒนาหลัักส้ัติรสัำาหรับนักเรียนควัามสัามารถพิเศึษ
 ๑๖. โครงการประเมินศัึกยภาพแห่งทุัน Self - Potential Assessment Project    
       (S P A Project)
 ๑๗. โครงการจัำดสัอุบเคมีอุอุสัเติรเลีัย
 ๑๘. โครงการจัำดจำ�างคร้ผู้้�ทัรงคุณ์วุัฒิ สัาข้าฟ่ิสิักส์ั คณิ์ติศึาสัติร์
 ๑๙. โครงการพัฒนานักอัุกษรศึาสัติร์รุ่นใหม่ร่วัมกับคณ์ะอัุกษรศึาสัติร์ จุำฬาลังกรณ์์ 

       มหาวิัทัยาลััย

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชื่าการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชื่าการ
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วัตถุืประสงค์
 เพ่�อุปล้ักฝังอุุปนิสััยทีั�ดีงามให�แก่นักเรียนเพ่�อุทีั�จำะได�เป็นพลัเม่อุงทีั�ดีข้อุงช้าติิต่ิอุไป

การด�เนินงาน
 ๑. ผู้้�อุำานวัยการอุบรมนักเรียนทัางอิุนเติอุร์คอุมในเร่�อุงคุณ์ธีรรมต่ิาง ๆ 
ติามโอุกาสัทีั�เหมาะสัม
 ๒. โรงเรียนแจำ�งหัวัข้�อุอุบรมด�านคุณ์ธีรรมให�คร้ทีั�ปรึกษาใช้�เป็นแนวัทัางใน
การอุบรมนักเรียนทุักสััปดาห์ในชั้�วัโมงโฮมร้ม
 ๓. โรงเรียนส่ังเสัริม สันับสันุน ให�นักเรียนได�มีส่ัวันร่วัมในกิจำกรรมด�าน
คุณ์ธีรรม จำริยธีรรมอุย่างสัมำ�าเสัมอุ
 ๔. โรงเรียนแนะนำาหลัักส้ัติรปฏิิบัติิให�แก่คร้ใช้�ในการปล้ักฝังคุณ์ธีรรมด�าน
ต่ิาง ๆ ให�แก่นักเรียนโดยคร้ปฏิิบัติิตินเป็นแบบอุย่างในเร่�อุงต่ิอุไปนี� เช่้น
  ๑. การประหยัด ให�คร้แนะนำา เอุาใจำใส่ั ตัิกเต่ิอุน ให�นักเรียน
ประหยัดพลัังงานแลัะใช้�ทัรัพยากรเคร่�อุงแต่ิงกายติลัาดจำนการใช้�อุุปกรณ์์อุย่าง  
เหมาะสัม
  ๒. การนิยมไทย ให�คร้อุบรมสัั�งสัอุนนักเรียนให�มีควัามร้�ควัามเข้�าใจำ
เกี�ยวักับการนิยมไทัย การรักษาเอุกลัักษณ์์ วััฒนธีรรมไทัย แลัะการใช้�ข้อุงทีั�ผู้ลิัติใน
ประเทัศึเพ่�อุจำะได�ส่ังเสัริมควัามมั�นคงข้อุงช้าติิในด�านสัังคมแลัะเศึรษฐกิจำ
  ๓. วินัย ให�คร้ฝึกนักเรียนให�มีระเบียบวิันัย เช่้น ให�ติรงต่ิอุเวัลัา  
แต่ิงกายให�ถ้กติ�อุงติามระเบียบ ย่นเข้�าแถวัให�เรียบร�อุย แลัะเดินแถวัให�เป็นระเบียบ
เม่�อุติ�อุงไปเรียนนอุกห�อุงเรียน ทัั�งนี�ให�คร้สัอุนให�นักเรียนคำานึงไวั�ด�วัยว่ัาวิันัย มี ๒ 
อุย่าง ค่อุ วิันัยภายนอุกแลัะวิันัยภายใน วิันัยภายนอุก ได�แก่ ระเบียบข้�อุบังคับแลัะ
กฎหมายทีั�บัญญัติิขึ้�น ส่ัวันวิันัยภายใน ได�แก่ การทีั�สัามารถข่้มใจำตินเอุง คนทีั�มีวิันัย
ภายในจำะสัามารถรักษาวิันัยภายนอุกได�ทัั�งทีั�ลัับแลัะทีั�แจำ�ง
  ๔. ค์วามรับผิิดชอบ ควัามรับผิู้ดช้อุบทีั�ควัรปล้ักฝังแลัะสัร�างเสัริม 
ได�แก่ ควัามรับผิู้ดช้อุบในการเรียน ควัามรับผิู้ดช้อุบต่ิอุโรงเรียน ควัามรับผิู้ดช้อุบทีั�
ควัรปล้ักฝังแลัะสัร�างเสัริมต่ิอุครอุบครัวั แลัะควัามรับผิู้ดช้อุบต่ิอุสัังคม

กิจกรรมส่งเสริมการมีวินัย
และคุณธรรม
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หลักการและเหตุผู้ล
 เน่�อุงจำากประเทัศึไทัยเป็นประเทัศึทีั�มีระบบการปกครอุงในระบอุบ
ประช้าธิีปไติยอัุนมีพระมหากษัติริย์ทัรงเป็นประมุข้ เพ่�อุเป็นการส่ังเสัริมระบอุบ
ประช้าธิีปไติยแก่นักเรียนให�เป็นร้ปธีรรมแลัะฝึกฝนให�นักเรียนได�ร้�จัำกการทัำากิจำกรรม
ร่วัมกันระหว่ัางคร้แลัะนักเรียนข้อุงโรงเรียนทัั�งภายในแลัะภายนอุกโรงเรียน จึำงเห็น
สัมควัรให�มีคณ์ะกรรมการนักเรียนข้อุงโรงเรียนขึ้�น

วัตถุืประสงค์
 ๑. เพ่�อุส่ังเสัริมให�นักเรียนเข้�าใจำแลัะรักระบอุบการปกครอุงประช้าธิีปไติย 
อัุนมีพระมหากษัติริย์ทัรงเป็นประมุข้
 ๒. เพ่�อุส่ังเสัริมให�นักเรียนร้�จัำกการทัำากิจำกรรมอุย่างมีระบบแบบแผู้น
ทีั�ถ้กติ�อุงข้อุงสัังคม
 ๓. เพ่�อุเสัริมสัร�างบุคลิักภาพแลัะประสับการณ์์ให�แก่นักเรียน เพ่�อุการใช้�ชี้วิัติ
ประจำำาวัันอุย่างมีสุัข้แลัะเจำริญก�าวัหน�า ทัันต่ิอุเหตุิการณ์์ทุักร้ปแบบ

คุณสมบััติอันพึงประสงค์ของคณะกรรมการนักเรียน
 ๑. เป็นผู้้�ทีั�ปฏิิบัติิตินมีระเบียบวิันัยเหมาะสัมแก่การเป็นนักเรียน
เติรียมอุุดมศึึกษาเป็นแบบอุย่างทีั�ดีแก่นักเรียนทัั�วัไปได�
 ๒. มีควัามสันใจำ รัก แลัะมีควัามทุ่ัมเทัทีั�จำะทัำากิจำกรรมพร�อุมทีั�จำะสัลัะเวัลัา 
เพ่�อุช่้วัยเหล่ัอุกิจำกรรมข้อุงโรงเรียน
 ๓. มีควัามเสีัยสัลัะทัั�งแรงกาย แรงใจำ เวัลัา แลัะควัามรับผิู้ดช้อุบต่ิอุหน�าทีั�
ทีั�ได�รับมอุบหมาย
 ๔. มีควัามกระต่ิอุร่อุร�นแลัะหมั�นติิดติามงานอุย้่เสัมอุ
 ๕. เข้�าร่วัมการประชุ้มทุักครั�ง ไม่ข้าดประชุ้มโดยไม่มีเหตุิผู้ลัอัุนสัมควัร
 ๖. มีควัามคิดริเริ�มสัร�างสัรรค์ มีควัามร้� มีจิำติสัำานึกในหน�าทีั�ผู้้�แทันนักเรียน
เติรียมอุุดมศึึกษา

กิจกรรมส่งเสริม
ประชื่าธิปไตยในโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริม
ประชื่าธิปไตยในโรงเรียน

คณะกรรมการนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน
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หน้าท่ีของคณะกรรมการนักเรียน
 ๑. เป็นผู้้�แทันข้อุงนักเรียนในการดำาเนินกิจำกรรมต่ิาง ๆ ร่วัมกับคร้ติามคำาสัั�ง
ข้อุงโรงเรียน
 ๒. ช่้วัยกิจำกรรมต่ิาง ๆ ข้อุงโรงเรียนทีั�ทัางโรงเรียนจัำดขึ้�นแลัะเห็นช้อุบ
 ๓. นำาเสันอุโครงการต่ิาง ๆ ทีั�จำะจัำดทัำาขึ้�นในคณ์ะกรรมการนักเรียนต่ิอุคร้
ทีั�ปรึกษาแลั�วัคร้ทีั�ปรึกษานำาเสันอุต่ิอุผู้้�อุำานวัยการเพ่�อุพิจำารณ์าเห็นช้อุบอุนุมัติิ
ให�ดำาเนินกิจำกรรมอัุนเป็นประโยช้น์ต่ิอุโรงเรียนแลัะนักเรียน

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน
 รอุงผู้้�อุำานวัยการกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียนเป็นประธีานทีั�ปรึกษาโดย
ติำาแหน่งแลัะมีทีั�ปรึกษาทีั�โรงเรียนแต่ิงตัิ�งทัำาหน�าทีั�ด้แลัการทัำางานข้อุงคณ์ะกรรมการ
นักเรียน

การส้ินสุดการเป็นกรรมการนักเรียน
 กรรมการนักเรียนจำะสิั�นสุัดสัภาพการเป็นกรรมการนักเรียนในกรณี์ดังกล่ัาวั 
ต่ิอุไปนี� ค่อุ
 ๑. เสีัยชี้วิัติ
 ๒. ลัาอุอุก ซึ�งติ�อุงแสัดงควัามจำำานงเป็นลัายลัักษณ์์อัุกษร แลัะได�รับอุนุมัติิ
การลัาอุอุกจำากผู้้�อุำานวัยการโรงเรียนแลั�วั
 ๓. เม่�อุหมดวัาระการทัำางาน ๑ ปีการศึึกษา
 ๔. เข้�าร่วัมกิจำกรรมอุ่�น ๆ เช่้น ศึึกษาต่ิอุต่ิางประเทัศึ ทัำาให�ไม่สัามารถปฏิิบัติิ
หน�าทีั�คณ์ะกรรมการนักเรียนได�ครบวัาระในปีการศึึกษานั�น
 ๕. เม่�อุประพฤติิตินไม่เหมาะสัมกับการเป็นนักเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา
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วิธีการด�เนินการเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน
 ๑. รอุงผู้้�อุำานวัยการกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียน ประกาศึรับสัมัครคณ์ะ
กรรมการนักเรียนในโรงเรียนทีั�จำะเป็นนักเรียนชั้�นมัธียมศึึกษาปีทีั� ๕ หร่อุ ๖ ในปีการ
ศึึกษาถัดไป พร�อุมระเบียบในการรับสัมัคร วัันสัมัคร ประมาณ์ ๑ สััปดาห์
 ๒. การเล่ัอุกตัิ�งคณ์ะกรรมการนักเรียน จำะมีก่อุนป่ดภาคการศึึกษา ยกเวั�น
ติำาแหน่งประธีานตึิกเรียนทีั�จำะเล่ัอุกตัิ�งหลัังจำากเป่ดภาคการศึึกษาแลั�วั
 ๓. ประธีานคณ์ะกรรมการนักเรียนจำะเล่ัอุกจำากนักเรียนทัั�งโรงเรียน
 ๔. ติำาแหน่งต่ิาง ๆ ข้อุงคณ์ะกรรมการนักเรียนใช้�เล่ัอุกตัิ�งจำากเสีัยงลังมติิข้อุง
หัวัหน�าห�อุงหร่อุรอุงหัวัหน�าห�อุงแลัะผู้้�แทันห�อุงเรียนอีุกหนึ�งคน
 ๕. ให�บุคคลัต่ิอุไปนี�เป็นกรรมการนักเรียนโดยติำาแหน่ง
  ๑. ประธีานตึิกทุักตึิก (จำะมีการเล่ัอุกตัิ�งจำากนักเรียนในแต่ิลัะตึิกหลััง
จำากเป่ดภาคการศึึกษา)
  ๒. ประธีานนักเรียนกลุ่ัม AIC
  ๓. ประธีานช้มรมนันทันาการกีฬา
  ๔. ผู้้�แทันคณ์ะผู้้�นำาเชี้ยร์
 ทัั�งนี� ทุักคนติ�อุงมีคุณ์สัมบัติิเช่้นเดียวักับกรรมการนักเรียน
 ๖. รอุงผู้้�อุำานวัยการกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียนเสันอุรายช่้�อุแต่ิงตัิ�งคณ์ะ
กรรมการนักเรียน
 ๗. รอุงผู้้�อุำานวัยการกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียนจำะเรียกคณ์ะกรรมการ
นักเรียนเข้�าประชุ้มเพ่�อุแนะนำาให�กรรมการได�ร้�จัำกแลัะฝึกอุบรมการดำาเนินงานต่ิาง ๆ 
ข้อุงคณ์ะกรรมการนักเรียนทัั�งคณ์ะพร�อุมเสันอุแนะในการทัำาโครงงานข้อุงคณ์ะ
กรรมการนักเรียนเสันอุต่ิอุผู้้�อุำานวัยการวัันพบผู้้�อุำานวัยการ
 ๘. รอุงผู้้�อุำานวัยการกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียนจำะนำาคณ์ะกรรมการนักเรียน
เข้�าพบผู้้�อุำานวัยการเพ่�อุรายงานตัิวัให�ร้�จัำกแลัะประดับเข็้มคณ์ะกรรมการนักเรียน 
เสันอุโครงการทีั�จำะจัำดทัำาในปีการศึึกษานั�น ๆ ผู้้�อุำานวัยการให�โอุวัาทัแลัะอุบรมเสันอุ
แนะคณ์ะกรรมการนักเรียนพร�อุมให�กำาลัังใจำในการปฏิิบัติิงาน
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คณะกรรมการตึกเรียน
วัตถุืประสงค์
 ๑. เพ่�อุให�คร้แลัะนักเรียนได�ร่วัมทัำากิจำกรรมด�วัยกัน
 ๒. เพ่�อุให�นักเรียนได�มีควัามรับผิู้ดช้อุบในหน�าทีั� ร้�จัำกปฏิิบัติิตินให�เป็นผู้้�นำา
แลัะผู้้�ติามทีั�ดี
 ๓. เพ่�อุให�นักเรียนร้�จัำกสิัทัธิีแลัะหน�าทีั�ข้อุงตินในการกระทัำากิจำกรรมต่ิาง ๆ
 ๔. เพ่�อุฝึกนักเรียนในการทัำางานหร่อุการเล่ันเป็นกลุ่ัม ให�ร้�จัำกบำาเพ็ญ
ประโยช้น์แลัะเสีัยสัลัะเพ่�อุส่ัวันรวัม เพ่�อุจำะได�เติรียมพร�อุมในการทีั�จำะอุย้่ร่วัมในสัังคม
เม่�อุพ�นจำากวััยเรียนแลั�วั
คุณสมบััติของผูู้้สมัคร
 ๑. ผู้้�สัมัครติ�อุงมีผู้ลัการเรียนเฉลีั�ยไม่น�อุยกว่ัา ๓.๐๐
 ๒. ติ�อุงมีควัามประพฤติิทีั�เหมาะสัมกับการเป็นนักเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา
 ๓. ติ�อุงได�รับควัามยินยอุมจำากผู้้�ปกครอุง
 ๔. ผู้้�ได�รับเล่ัอุกเป็นประธีานตึิกติ�อุงสัลัะสิัทัธิี�การเป็นหัวัหน�าห�อุงหร่อุ
ประธีานช้มรม
วิธีด�เนินการเลือกต้ัง
 ๑. ปลัายเด่อุนพฤษภาคม หัวัหน�าตึิกประกาศึรับสัมัคร กรรมการตึิกเรียนใน
ติำาแหน่งประธีาน เลัข้านุการ ประธีานเชี้ยร์ ประธีานวิัช้าการ ประธีานกีฬา แลัะ
ประช้าสััมพันธ์ี
 ๒. ให�นักเรียนในตึิกเป็นผู้้�เล่ัอุกตัิ�งคณ์ะกรรมการตึิกเรียนในติำาแหน่งต่ิาง ๆ 
ในสััปดาห์ทีั� ๒ ข้อุงเด่อุนมิถุนายน
 ๓. ให�ผู้้�ทีั�ได�คะแนนอัุนดับ ๒ ข้อุงผู้้�สัมัครติำาแหน่งประธีานเป็นรอุงประธีาน
คณ์ะกรรมการตึิกเรียน
 ๔. ให�หัวัหน�าห�อุงเรียนทุักห�อุงเรียนร่วัมเป็นกรรมการตึิกเรียน
 ๕. หัวัหน�าตึิกเรียนเสันอุช่้�อุกรรมการตึิกผู่้านกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียนให�
ผู้้�อุำานวัยการแต่ิงตัิ�งกรรมการตึิกเรียนภายในเด่อุนมิถุนายน
การส้ินสุดการเป็นกรรมการตึกเรียน
 กรรมการตึิกเรียนจำะสิั�นสุัดสัภาพในกรณี์ต่ิอุไปนี�
 ๑. หมดสัภาพการเป็นนักเรียน
 ๒. ลัาอุอุก ซึ�งติ�อุงแสัดงควัามจำำานงเป็นลัายลัักษณ์์อัุกษรต่ิอุหัวัหน�าตึิกแลัะ
ได�รับอุนุมัติิแลั�วั
 ๓. หมดวัาระการทัำางาน ๑ ปีการศึึกษา
 ๔. เข้�าร่วัมกิจำกรรมอุ่�น ๆ เช่้น ศึึกษาต่ิอุต่ิางประเทัศึ ทัำาให�ไม่สัามารถปฏิิบัติิ
หน�าทีั�กรรมการตึิกได�ครบวัาระในปีการศึึกษานั�น
 ๕. เม่�อุปฏิิบัติิตินไม่เหมาะสัมกับการเป็นนักเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา ทัั�งในด�าน
ระเบียบวิันัยแลัะควัามประพฤติิ

คณะกรรมการตึกเรียน
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หน้าท่ี
 ๑. ช่้วัยเหล่ัอุคร้ในการด้แลัควัามประพฤติิข้อุงนักเรียนในด�านต่ิาง ๆ ดังนี�
  ๑.๑ การปฏิิบัติิตินข้อุงนักเรียน
  ๑ ๒ การรักษาควัามสัะอุาด
  ๑.๓ การแต่ิงกายติลัอุดจำนทัรงผู้ม
  ๑.๔ การป้อุงกันการส้ับบุหรี�แลัะยาเสัพติิด
 ทัั�งนี�ให�หัวัหน�าตึิกเรียนมอุบหมายหน�าทีั�คณ์ะกรรมการตึิกเรียนได�ช่้วัยกัน
ด้แลัแลัะให�นักเรียนทีั�ปฏิิบัติิหน�าทีั�แต่ิลัะวัันบันทึักผู้ลัการปฏิิบัติิงานในสัมุดทีั�ห�อุง
หัวัหน�าตึิกเป็นประจำำาทุักวัันแลัะให�หัวัหน�าตึิกรวับรวัมสัรุปเสันอุให�ผู้้�อุำานวัยการทัราบ
ในสัมุดบันทึักข้อุงหัวัหน�าตึิกทีั�ส่ังในวัันจัำนทัร์
 ๒. ช่้วัยเหล่ัอุคร้ในการจัำดกิจำกรรม เช่้น กิจำกรรมกีฬาสีัแลัะกิจำกรรมอุ่�น ๆ 
ข้อุงตึิกเรียน
 ๓. เสันอุโครงการทีั�เป็นประโยช้น์ต่ิอุนักเรียนในตึิกแลัะร่วัมดำาเนินกิจำกรรม
ให�บรรลุัวััติถุประสังค์โดยมีคร้หัวัหน�าตึิกเป็นทีั�ปรึกษาแลัะให�ควัามเห็นช้อุบก่อุนนำา
เสันอุเพ่�อุให�ผู้้�อุำานวัยการพิจำารณ์าอุนุมัติิ
 ๔. ให�ประธีานคณ์ะกรรมการตึิกเรียนเป็นกรรมการนักเรียนโดยติำาแหน่ง
ผูู้้รับัผิู้ดชื่อบัโครงการ
 หัวัหน�าตึิกเรียนแลัะคร้ภายในตึิกเรียน
ผู้ลท่ีคาดว่าจะได้รับั
 นักเรียนจำะมีควัามรับผิู้ดช้อุบในหน�าทีั� ร้�จัำกการทัำางานเป็นกลุ่ัมเพ่�อุส่ัวันรวัม 
ร้�จัำกการวัางติน พร�อุมทีั�จำะเข้�าร่วัมงานในสัังคม
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คณะกรรมการห้องเรียนคณะกรรมการห้องเรียน
วัตถุืประสงค์
 ๑. เพ่�อุให�นักเรียนได�ช่้วัยกันแก�ปัญหาต่ิาง ๆ ทีั�เกิดขึ้�นในห�อุงเรียน
 ๒. เพ่�อุให�นักเรียนได�มีส่ัวันรับผิู้ดช้อุบ รักษาสัมบัติิข้อุงโรงเรียน เช่้น โติ�ะ 
เก�าอีุ� หน�าต่ิาง ติลัอุดจำนช่้วัยกันรักษาควัามสัะอุาด
 ๓. เพ่�อุให�นักเรียนในห�อุงทุักคนได�ควับคุมพฤติิกรรมข้อุงนักเรียนด�วัยตินเอุง 
แลัะทัำากิจำกรรมร่วัมกัน เช่้น ด้แลัควัามประพฤติิข้อุงนักเรียน การส่ังการบ�าน การ
บำารุงรักษาแลัะติกแต่ิงห�อุงเรียน แลัะกิจำกรรมอุ่�น ๆ
 ๔. เพ่�อุส่ังเสัริมให�นักเรียนปฏิิบัติิติามระเบียบวิันัยข้อุงโรงเรียน
 ๕. เพ่�อุให�นักเรียนแลัะคร้ทัำากิจำกรรมร่วัมกัน
 ๖. เพ่�อุให�การเรียนข้อุงนักเรียนแต่ิลัะคนประสับผู้ลัดีแลัะให�นักเรียนมีส่ัวัน
ช่้วัยเหล่ัอุนักเรียนด�วัยกันในด�านการเรียน
 ๗. เพ่�อุส่ังเสัริมให�นักเรียนร้�จัำกใช้�สิัทัธิีในการเล่ัอุกผู้้�แทันข้อุงตินทัำาหน�าทีั�
เกี�ยวักับการบริหารงานในห�อุงเรียนแลัะการให�สัวััสัดิการ
 ๘. เพ่�อุให�นักเรียนได�ช่้วัยเหล่ัอุกันติามกิจำกรรม “เพ่�อุนช่้วัยเพ่�อุน” โดย
เฉพาะในด�านวิัช้าการ
วิธีการด�เนินการ
 ๑. เล่ัอุกตัิ�งคณ์ะกรรมการห�อุงเรียน ให�มีการเล่ัอุกตัิ�งคณ์ะกรรมการห�อุงเรียน 
ทัั�งนี� ให�คร้ทีั�ปรึกษาเป็นประธีานในการเล่ัอุกตัิ�ง ใช้�วิัธีีเล่ัอุกตัิ�งอุย่างเป่ดเผู้ย คณ์ะ
กรรมการห�อุงเรียนมีจำำานวัน ๒๐ คน ดังนี�
  ก. ประธีาน    ๑  คน
  ข้. รอุงประธีาน    ๑  คน
  ค. เลัข้านุการ    ๑  คน
  ง. เหรัญญิก    ๑  คน
  จำ. ผู้้�แทันห�อุงเรียน   ๑  คน
  ฉ. กรรมการกลัาง มี  ๑๔ คน
   ๑. กรรมการด้แลัควัามสัะอุาดแลัะรักษาสัมบัติิข้อุง  
       ห�อุงเรียน     ๕ คน
   ๒. กรรมการด้แลักิจำกรรมทัั�วัไป ค่อุ
       ๒.๑ ส่ังการบ�าน    ๒ คน
       ๒.๒ เก็บแบบประเมินแบบสัอุบถาม  ๑ คน
       ๒.๓ ด้แลัเช็้คช่้�อุนักเรียน   ๒ คน
       ๒.๔ ฝ่ายศิึลัปะประจำำาห�อุงเรียน  ๒ คน
   ๓. ผู้้�แทันงานสัวันพฤกษศึาสัติร์โรงเรียน  ๑ คน
   ๔. ผู้้�แทันงานอุนามัยโรงเรียน   ๑ คน
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 กรรมการห�อุงเรียนดำารงติำาแหน่งคราวัลัะ ๑ ปีการศึึกษา  เม่�อุหมดวัาระแลั�วั
กรรมการเก่าอุาจำได�รับแต่ิงตัิ�งอีุกได�
 ๒. การประชุ้มข้อุงคณ์ะกรรมการห�อุงเรียน  คณ์ะกรรมการห�อุงเรียนติ�อุง
ประชุ้มกันอุย่างน�อุยเด่อุนลัะ ๑ ครั�ง เพ่�อุพิจำารณ์าผู้ลังานว่ัาประสับผู้ลัติามเป้าหมาย
หร่อุไม่แลัะปรึกษาหาร่อุในการทัำากิจำกรรมข้อุงห�อุง  ในการประชุ้มทุักครั�งคร้ทีั�
ปรึกษาเข้�าร่วัมฟัิงด�วัยแลัะติ�อุงบันทึักรายงานผู้ลัการประชุ้มเสันอุต่ิอุคร้ทีั�ปรึกษาทุัก
ครั�งทีั�มีการประชุ้มเพ่�อุคร้ทีั�ปรึกษาจำะได�รวับรวัมไวั�เสันอุต่ิอุผู้้�อุำานวัยการผู่้านหัวัหน�า
ตึิกทุักวัันศุึกร์ติ�นเด่อุน
 ๓. วิัธีีปฏิิบัติิงานข้อุงคณ์ะกรรมการห�อุงเรียน
  ๑. ติ�อุงด้แลัการทัำาควัามสัะอุาดห�อุงเรียนให�เรียบร�อุยทุักวััน
  ๒. ควับคุมควัามประพฤติิข้อุงนักเรียนด�วัยกัน กรรมการทุักคนมี
สิัทัธิีว่ัากล่ัาวัตัิกเต่ิอุนนักเรียนในห�อุงทีั�มีควัามประพฤติิไม่เรียบร�อุย เช่้น มีทัรงผู้มไม่
ถ้กระเบียบ ส้ับบุหรี� ไม่ส่ังการบ�าน ช้อุบเล่ันหร่อุพ้ดคุยในเวัลัาเรียน หนีเรียน เป็นติ�น
 ทัั�งนี�ให�เขี้ยนรายช่้�อุแลัะพฤติิกรรมข้อุงนักเรียนทีั�ประพฤติิตินไม่เหมาะสัมให�
คร้ทีั�ปรึกษาทัราบด�วัย
  ๓. ด้แลัรักษาสัมบัติิข้อุงโรงเรียน เช่้น โติ�ะ เก�าอีุ� เคร่�อุงข้ยายเสีัยง 
อุุปกรณ์์ไฟิฟ้ิา ถ�าพบว่ัาช้ำารุดเสีัยหายให�รีบแจำ�งคร้ทีั�ปรึกษาโดยด่วัน
  ๔. ควับคุมแลัะดำาเนินการในเร่�อุงการส่ังสัมุดรายงาน
  ๕. ควับคุมการใช้�จ่ำายเงินข้อุงห�อุงให�รัดกุม (ถ�ามี) ถ�านักเรียนเก็บ
เงินเพ่�อุทัำากิจำกรรมในนามข้อุงนักเรียนติ�อุงแจำ�งจำำานวันเงินทีั�จำะเก็บให�คร้ทีั�ปรึกษา
ทัราบแลัะติ�อุงได�รับอุนุญาติจำากคร้ทีั�ปรึกษาก่อุนจึำงจำะเก็บได�
  ๖. วัางแผู้นจัำดกิจำกรรมต่ิาง ๆ เช่้น “เพ่�อุนช่้วัยเพ่�อุน” เพ่�อุช่้วัย
เหล่ัอุกันทัางวิัช้าการหร่อุการจัำดกิจำกรรมอุ่�น ๆ ทีั�เป็นการสัร�างสัรรค์
ผู้ลท่ีคาดว่าจะได้รับั
 ๑. นักเรียนร้�จัำกการใช้�สิัทัธิีข้อุงตินในทัางทีั�ถ้กทีั�ควัร
 ๒. นักเรียนจำะร้�จัำกเคารพในสิัทัธิีข้อุงผู้้�อุ่�นแลัะเช่้�อุฟัิงผู้้�อุ่�นด�วัยเหตุิผู้ลั
 ๓. นักเรียนแต่ิลัะห�อุงจำะรักษาระเบียบวิันัยข้อุงโรงเรียนซึ�งจำะทัำาให�ทัั�ง
โรงเรียนมีควัามเป็นระเบียบวิันัย
ผูู้้รับัผิู้ดชื่อบัโครงการ
 ๑. คร้ทีั�ปรึกษา
 ๒. หัวัหน�าห�อุงซึ�งเป็นประธีานคณ์ะกรรมการข้อุงแต่ิลัะห�อุง
การประเมินผู้ล
 ๑. สัังเกติจำากสัภาพห�อุงเรียนแต่ิลัะห�อุง
 ๒. สัังเกติจำากพฤติิกรรมข้อุงนักเรียน
 ๓. พิจำารณ์าจำากผู้ลัการประกวัดห�อุงเรียน
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คณะกรรมการชื่มรมคณะกรรมการชื่มรม
วัตถุืประสงค์
 ๑. เพ่�อุให�คณ์ะกรรมการวัางแผู้น เขี้ยนโครงการ แลัะจัำดทัำาปฏิิทิันการปฏิิบัติิงาน
 ๒. ดำาเนินงานติามโครงการให�บรรลุัติามเป้าหมายอุยา่งมีระบบแลัะมีขั้�นติอุน
 ๓. สัร�างควัามสัามัคคีแลัะควัามรับผิู้ดช้อุบ
วิธีด�เนินงาน
 ๑. เล่ัอุกตัิ�งคณ์ะกรรมการจำากสัมาชิ้กช้มรมให�คร้ทีั�ปรึกษาช้มรมเป็นประธีานซึ�ง
ประกอุบด�วัย
  ก. ประธีาน   ข้. รอุงประธีาน
  ค. เลัข้านุการ    ง.. เหรัญญิก
  จำ. ปฏิิคมแลัะสัวััสัดิการ  ฉ. ประช้าสััมพันธ์ี
  ช้. สัาราณี์ยกร   ซ. นายทัะเบียน
 ๒. วิัธีีการทัำางาน
  ๒.๑ ประชุ้มคณ์ะกรรมการแลัะวัางแผู้นการทัำางาน
  ๒.๒ ดำาเนินงานช้มรมติามวััติถุประสังค์ทีั�วัางไวั�
  ๒.๓ สัรุปผู้ลังานแลัะรายงานผู้ลัแต่ิลัะภาคเรียน
  ๒.๔ วัางแผู้นแลัะเขี้ยนโครงการเพ่�อุดำาเนินงานในปีการศึึกษาถัดไป
ผู้ลท่ีคาดว่าจะได้รับั
 ๑. นักเรียนร้�จัำกแลัะเข้�าใจำกระบวันการทัำางานติามขั้�นติอุน
 ๒. นักเรียนมีควัามคิดสัร�างสัรรค์แลัะมีควัามรับผิู้ดช้อุบ
 ๓. นักเรียนมีโอุกาสัร่วัมกิจำกรรมพัฒนางานช้มรมให�มีประสิัทัธิีภาพ
ผูู้้รับัผิู้ดชื่อบั
 ๑. หัวัหน�างานกิจำกรรมพัฒนาผู้้�เรียน
 ๒. คร้ทีั�ปรึกษาช้มรม
ประเมินผู้ล
 ๑. สัังเกติพฤติิกรรมนักเรียน
 ๒. พิจำารณ์าผู้ลัการปฏิิบัติิงานติามโครงการ
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คณะกรรมการบัริหารชื่มรมคณะกรรมการบัริหารชื่มรม
วัตถุืประสงค์
 ๑. เพ่�อุวัางแผู้นการปฏิิบัติิงานแลัะจัำดทัำาโครงการต่ิาง ๆ ร่วัมกันให�มี
ประสิัทัธิีภาพ
 ๒. เพ่�อุฝึกการทัำางานอุย่างมีระบบ มีแผู้นการดำาเนินงานเป็นลัำาดับขั้�นติอุนมี
กระบวันการในการแก�ปัญหา
 ๓. เพ่�อุสัร�างควัามสัามัคคี ควัามรับผิู้ดช้อุบร่วัมกัน
 ๔. เพ่�อุพัฒนาควัามสัามารถข้อุงคณ์ะกรรมการบริหารช้มรมอุย่างเต็ิมศัึกยภาพ
 ๕. เพ่�อุรวับรวัมผู้ลังานแลัะนำาเสันอุงานร้ปแบบช้มรมนิทัรรศึน์
วิธีด�เนินการ
 ๑. เล่ัอุกตัิ�งคณ์ะกรรมการบริหารช้มรมจำากนักเรียนประธีานช้มรมทุักช้มรม ให�
หัวัหน�างานกิจำกรรมพัฒนาผู้้�เรียนเป็นประธีานในการเล่ัอุกตัิ�ง 
 คณ์ะกรรมการบริหารช้มรม ประกอุบด�วัย
     ก. ประธีาน  ข้. รอุงประธีาน  ค. เลัข้านุการ
     ง. เหรัญญิก  จำ. ปฏิิคม  ฉ. ประช้าสััมพันธ์ี
     ช้. สัาราณี์ยกร ซ. นายทัะเบียน  ฌ. ศิึลัปกรรม
     ญ. ผู้้�ด้แลัระบบเว็ับไซต์ิ  ฎ. สัวััสัดิการ  ฏิ. ถ่ายภาพ
 ๒. วิัธีีการปฏิิบัติิงานข้อุงคณ์ะกรรมการบริหารช้มรม
     ๒.๑ มีการประชุ้มคณ์ะกรรมการเด่อุนลัะ ๑ ครั�ง เพ่�อุรับทัราบข้�อุม้ลั  
 การดำาเนินงานข้อุงแต่ิลัะช้มรมแลัะหาแนวัทัางแก�ปัญหาทีั�เกิดขึ้�น
     ๒.๒ วัางแผู้นการแสัดงผู้ลังานข้อุงช้มรมในร้ปแบบข้อุงช้มรมนิทัรรศึน์
     ๒.๓ ประสัานงานกับคร้ทีั�ปรึกษาช้มรมในการจัำดกิจำกรรมช้มรม
     ๒.๔ วัางแผู้นจัำดตัิ�งคณ์ะกรรมการบริหารช้มรมแลัะเขี้ยนโครงการในปี  
 การศึึกษาต่ิอุไป
ผู้ลคาดว่าจะได้รับั
 ๑. นักเรียนร้�จัำกเข้�าใจำกระบวันการทัำางานติามขั้�นติอุน ร้�จัำกการวัางตินในการ
ติิดต่ิอุประสัานงานทัั�งภายในแลัะภายนอุกโรงเรียน
 ๒. นักเรียนมีควัามรับผิู้ดช้อุบ กลั�าคิด กลั�าทัำา กลั�าแสัดงอุอุก
 ๓. นักเรียนมีโอุกาสัร่วัมพัฒนากิจำกรรมช้มรมให�มีประสิัทัธิีภาพส้ังขึ้�น
ผูู้้รับัผิู้ดชื่อบั
 ๑. หัวัหน�างานกิจำกรรมพัฒนาผู้้�เรียน
 ๒. คร้ทีั�ปรึกษาช้มรม
 ๓. คณ์ะกรรมการบริหารช้มรม ๓๗ ช้มรม
ประเมินผู้ล
 ๑. สัังเกติพฤติิกรรมนักเรียน
 ๒. พิจำารณ์าผู้ลัการปฏิิบัติิงานติามโครงการ
 ๓. ผู้ลัการจัำดงานช้มรมนิทัรรศึน์
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การอบัรมผูู้้น�นักเรียนการอบัรมผูู้้น�นักเรียน
วัตถุืประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
 ๑. ร้�จัำกควัามสัามัคคีแลัะควัามเข้�าใจำอัุนดีต่ิอุกัน
 ๒. ร้�จัำกควัามเสีัยสัลัะแลัะบำาเพ็ญตินให�เป็นประโยช้น์ต่ิอุสัังคม
 ๓. เห็นคุณ์ค่าข้อุงการทัำางานร่วัมกัน
 ๔. เข้�าใจำบทับาทัแลัะหน�าทีั�ทีั�รับผิู้ดช้อุบทีั�มีต่ิอุตินเอุงแลัะสัังคม

วิธีด�เนินงาน
 ๑. ให�รอุงผู้้�อุำานวัยการกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียนเป็นประธีานคณ์ะกรรมการ
ดำาเนินงาน โดยติำาแหน่ง
 ๒. ประชุ้มคณ์ะกรรมการจัำดอุบรมผู้้�นำานักเรียนเพ่�อุวัางโครงการขั้�นติอุนการ
ปฏิิบัติิงาน แลัะกำาหนดวัันอุบรม
 ๓. ให�หัวัหน�าตึิกแลัะคร้ทีั�ปรึกษาส่ังรายการช่้�อุนักเรียนทีั�เป็นตัิวัแทันตึิก 
ตัิวัแทันห�อุงทีั�ประธีานโครงการจัำดการอุบรมผู้้�นำานักเรียน
 ๔. เชิ้ญวิัทัยากรผู้้�ทัรงคุณ์วุัฒิมาจัำดอุบรมให�กับคณ์ะกรรมการจัำดอุบรมผู้้�นำา
นักเรียนเพ่�อุเติรียมเป็นผู้้�อุบรมให�กับนักเรียนโดยฝ่ายวิัช้าการแลัะฝ่ายกิจำกรรมข้อุง
โครงการ
 ๕. เติรียมกิจำกรรมผู้้�นำานักเรียนโดยฝ่ายวิัช้าการแลัะกิจำกรรมเป็นผู้้�รับผิู้ด
ช้อุบ
 ๖. เติรียมสัถานทีั�อุบรมโดยฝ่ายสัวััสัดิการแลัะสัถานทีั�เป็นผู้้�รับผิู้ดช้อุบ
 ๗. จัำดทัำาส้ัจิำบัติรแลัะประช้าสััมพันธ์ีให�คร้แลัะนักเรียนได�รับร้�เร่�อุงราวัข้อุง
โครงการนี� โดยฝ่ายประช้าสััมพันธ์ีแลัะส้ัจิำบัติรเป็นผู้้�รับผิู้ดช้อุบ
 ๘. ดำาเนินการอุบรมติามแผู้น
 ๙. รายงานผู้ลัการอุบรมต่ิอุผู้้�อุำานวัยการเม่�อุการอุบรมเสัร็จำสิั�น

ผูู้้รับัผิู้ดชื่อบัโครงการ
 รอุงผู้้�อุำานวัยการกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียน

การประเมินผู้ล
 ประเมินผู้ลัจำากแบบสัอุบถามแลัะประชุ้มประเมินผู้ลัร่วัมกันข้อุงคณ์ะ
กรรมการอุบรมผู้้�นำานักเรียน
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การประกวดห้องเรียนการประกวดห้องเรียน
วัตถุืประสงค์
 ๑. เพ่�อุส่ังเสัริมให�นักเรียนมีส่ัวันร่วัมในการพัฒนาห�อุงเรียนข้อุงตินให�สัะอุาด
เรียบร�อุยมีบรรยากาศึแลัะสิั�งแวัดลั�อุมทีั�เหมาะสัมเอุ่�อุต่ิอุควัามสุัข้ควัามสัำาเร็จำในการ
เรียน
 ๒. เพ่�อุปล้ักฝังแลัะพัฒนาคุณ์ธีรรม จำริยธีรรม ค่านิยม แลัะบุคลิักภาพทีั�พึง
ปรารถนาให�เกิดขึ้�นในหม่้นักเรียนให�เป็นเยาวัช้นทีั�ดีข้อุงสัังคม 
 ๓. เพ่�อุให�ข้วััญแลัะกำาลัังใจำแก่นักเรียนแลัะคร้ทีั�ปรึกษาในการร่วัมม่อุกัน
พัฒนาคุณ์ภาพข้อุงห�อุงเรียนให�ส่้ัระดับควัามเป็นเลิัศึทััดเทีัยมกัน

วิธีด�เนินการ 
 ๑. การให�คะแนนให�คร้ผู้้�สัอุนประจำำาวิัช้าทุักคนในแต่ิลัะห�อุงเรียนแลัะคร้เวัร
ประจำำาตึิกเรียนพิจำารณ์าให�คะแนนติามคุณ์สัมบัติิ ดังนี� 
  ก. พิจำารณ์าคุณ์สัมบัติิต่ิอุไปนี�ข้อุงนักเรียนทุักห�อุงควัามสัะอุาด 
ควัามมีระเบียบวิันัย การติรงต่ิอุเวัลัา ควัามซ่�อุสััติย์ ควัามประหยัด การมีมารยาทั
ควัามมีนำ�าใจำแลัะร้�จัำกเสีัยสัลัะ ควัามรับผิู้ดช้อุบ การร้�จัำกใช้�เวัลัาว่ัาง แลัะควัามตัิ�งใจำ
เรียน 
  ข้. พิจำารณ์าจำำานวันวัันทีั�ข้าดเรียนแลัะมาสัายข้อุงนักเรียนห�อุงทีั�ช้นะ
รางวััลัติ�อุงเป็นห�อุงเรียนทีั�นักเรียนข้าดเรียนแลัะมาสัายน�อุยทีั�สุัดด�วัย 
 ๒. กำาหนดระดับคะแนนข้อุงคุณ์สัมบัติิแต่ิลัะอุย่าง
  ดีมาก  ดี  พอุใช้�  ติ�อุงปรับปรุง
 ห�อุงทีั�ได�รางวััลัติ�อุงได�คะแนนร�อุยลัะ ๘๐ ขึ้�นไปถ�าได�น�อุยกว่ัานี�ห�อุงทีั�ได�
คะแนนมากทีั�สุัดได�รับการประกาศึช้มเช้ย 
 ๓. ห�อุงทีั�ไม่มีสิัทัธิีได�รับการพิจำารณ์า ห�อุงเรียนใดมีนักเรียนถ้กตัิดคะแนน 
ควัามประพฤติิ ห�อุงเรียนนั�นจำะไม่ได�รับการพิจำารณ์าสัำาหรับเด่อุนนั�น ๆ ให�คร้หัวัหน�า
ตึิกจัำดการให�คร้ผู้้�สัอุนแต่ิลัะห�อุงแลัะคร้เวัรประจำำาตึิกเรียนลังคะแนนให�เสัร็จำภายใน
ระยะเวัลัาระหว่ัางวัันทีั� ๒๔ - ๒๗ ข้อุงแต่ิลัะเด่อุน โดยให�นับคะแนนตัิ�งแต่ิวัันทีั� ๒๓ 
ข้อุงเด่อุนจำนถึงวัันทีั� ๒๒ ข้อุงเด่อุนต่ิอุไป เม่�อุคร้ผู้้�รับผิู้ดช้อุบรวับรวัมคะแนนแลั�วั ให�
ส่ังหัวัหน�าตึิกเพ่�อุรายงานถึงผู้้�อุำานวัยการผู่้านรอุงผู้้�อุำานวัยการกลุ่ัมบริหารกิจำการ
นักเรียนในวัันทีั� ๒๙ ข้อุงแต่ิลัะเด่อุน เพ่�อุรอุงผู้้�อุำานวัยการกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียน
จำะได�รวับรวัมนำาเสันอุผู้้�อุำานวัยการอุนุมัติิแลัะประกาศึมอุบรางวััลั หากมีนักเรียนใน 
ห�อุงใดถ้กตัิดคะแนนควัามประพฤติิซึ�งมีผู้ลัให�นักเรียนในห�อุงนั�นไม่ได�รับการพิจำารณ์า
ก็ให�เขี้ยนบันทึักมาด�วัยเพ่�อุประกาศึ
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 ๔. การมอุบรางวััลั ผู้้�อุำานวัยการหร่อุผู้้�ทีั�ผู้้�อุำานวัยการมอุบหมายจำะประกาศึ
ผู้ลั การประกวัดทุัก ๆ เด่อุน ในการประกวัดช่้�อุห�อุงทีั�ได�รับรางวััลัแลัะห�อุงทีั�ได�รับการ
ช้มเช้ย (ถ�ามี) ทัั�งนี�เพ่�อุประกาศึช่้�อุคร้ทีั�ปรึกษาด�วัยเพ่�อุเป็นกำาลัังใจำแก่คร้ทีั�ปรึกษาใน
การทีั�จำะอุบรมนักเรียนให�ดีสม่ำำ��เสัมอุ
ผูู้้รับัผิู้ดชื่อบั
 ๑. รอุงผู้้�อุำานวัยการกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียน 
 ๒. หัวัหน�าตึิก 
 ๓. คร้ทีั�ปรึกษา 
 ๔. คร้ประจำำาวิัช้า 
 ๕. คร้เวัรประจำำาตึิกเรียน
การประเมินผู้ล
 ๑. ด้จำากผู้ลัการประกวัดห�อุงเรียนประจำำาเด่อุน  
 ๒. สัังเกติพฤติิกรรมข้อุงนักเรียนในทุัก ๆ ด�าน 
 ๓. จำากบันทึักข้อุงคร้เวัรประจำำาตึิกเรียน
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การควบัคุมและป้องกันสารเสพติดการควบัคุมและป้องกันสารเสพติด
วัตถุืประสงค์
 ๑. ป้อุงกันนักเรียนมิให�ส้ับบุหรี�เพราะเยาวัช้นทีั�ส้ับบุหรี�มีแนวัโน�มทีั�จำะติิดสัาร
เสัพติิด 
 ๒. ป้อุงกันนักเรียนมีให�ติกเป็นทัาสัข้อุงสัารเสัพติิด 
 ๓. เพ่�อุให�นักเรียนมีสุัข้ภาพสัมบ้รณ์์ทัั�งทัางร่างกายแลัะจิำติใจำ
วิธีการด�เนินงาน
 ให�คณ์ะกรรมการควับคุมแลัะป้อุงกันสัารเสัพติิดทีั�ทัางโรงเรียนแต่ิงตัิ�งปฏิิบัติิ
ดังนี� 
 ๑. จัำดเวัรผู้ลััดกันติรวัจำด้สัถานทีั�ต่ิาง ๆ ทีั�สังสััยว่ัานักเรียนจำะแอุบไปส้ับบุหรี�  
หร่อุสัารเสัพติิด  เช่้น  ติามห�อุงสุัข้า  เป็นติ�น  โดยเฉพาะอุย่างยิ�งในเวัลัาพักน�อุยติอุน
เช้�า บ่าย แลัะติอุนพักรับประทัานอุาหารกลัางวััน 
 ๒. ค�นหาเด็กทีั�ติิดบุหรี�หร่อุสัารเสัพติิด  เม่�อุพบแลั�วัให�ปฏิิบัติิดังนี� 
     ๒.๑ ในครั�งแรก ให�ตัิกเต่ิอุนแลัะแจำ�งให�ผู้้�ปกครอุงทัราบ ถ�าติิดสัารเสัพติิด
ก็ส่ังไปรักษา 
     ๒.๒ ถ�าปรากฏิว่ัานักเรียนคนนั�นยังคงส้ับบุหรี�หร่อุสัารเสัพติิดอีุกให�เสันอุ
ผู้้�อุำานวัยการตัิดคะแนนควัามประพฤติิ ๑๐ คะแนน  พร�อุมทัั�งแจำ�งให�ผู้้�ปกครอุงทัราบ 
     ๒.๓ ถ�าปรากฏิว่ัานักเรียนคนนั�นยังคงส้ับบุหรี�อีุกให�เสันอุผู้้�อุำานวัยการสัั�ง
พักการเรียนครั�งลัะ ๕ วััน  แลัะตัิดคะแนนเพิ�มเป็น ๒ เท่ัาข้อุงคะแนนทีั�ตัิดไวั�แลั�วัแลัะ
เชิ้ญผู้้�ปกครอุงมาทัำาทััณ์ฑ์บนแลั�วันำานักเรียนเข้�ารับการบำาบัด 
     ๒.๔ หาโอุกาสัไปเยี�ยมบ�านนักเรียนทีั�ติิดสัารเสัพติิด 
     ๒.๕ จัำดนิทัรรศึการเร่�อุงสัารเสัพติิดหร่อุจัำดเชิ้ญผู้้�ทัรงคุณ์วุัฒิในเร่�อุงนี�มา

บรรยาย

ผู้ลท่ีคาดว่าจะได้รับั
 ถ�าทุักฝ่ายให�ควัามร่วัมม่อุติามโครงการดังกล่ัาวัแลัะปฏิิบัติิติามระเบียบการ

ควับคุมป้อุงกันสัารเสัพติิดข้อุงโรงเรียนอุย่างจำริงจัำง การส้ับบุหรี�แลัะสัารเสัพติิดจำะไม่มี

ในโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา

ผูู้้รับัผิู้ดชื่อบั 
 ๑. รอุงผู้้�อุำานวัยการกลุ่ัมบริหารกิจำการนักเรียน 

 ๒. คณ์ะกรรมการควับคุมแลัะป้อุงกันสัารเสัพติิด

การประเมินผู้ล 
 ๑. พิจำารณ์าจำากการปฏิิบัติิงานข้อุงคณ์ะกรรมการ 

 ๒. ด้จำากพฤติิกรรมข้อุงนักเรียน
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 โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาได�จัำดสัรรเงินทุันการศึึกษาเพ่�อุสันับสันุน ส่ังเสัริมให�นักเรียนทีั�

มีควัามประพฤติิดี เรียนดี ข้าดแคลันทุันทัรัพย ์ ให�ได�รับโอุกาสัเท่ัาเทีัยมในการศึึกษาเล่ัาเรียนโดย

แบ่งประเภทัทุัน ดังนี�

  ทุนอุดหนุนการศึกษา 

  ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  

  ทุนรางวัลพัระราชทาน (ทุนเรียนดี/สัร�างช้�อเสีัยงและทำาคุ์ณประโยชน์) 

ทุนอุดหนุนการศึกษา
 ทุันอุุดหนุนการศึึกษาสัำาหรับนักเรียนระดับชั้�นมัธียมศึึกษาติอุนปลัายทีั�ข้าดแคลันทุัน

ทัรัพย์โดยสันับสันุนเงินทุันค่าเล่ัาเรียน ค่าอุาหารกลัางวััน ค่าใช้�จ่ำายในการศึึกษาเล่ัาเรียนบางส่ัวัน 

แบ่งประเภทัข้อุงทุันได� ดังนี�

 ทุันประเภทั ก ทุันค่าเล่ัาเรียน 

 ทุันประเภทั ข้  ทุันอุาหารกลัางวััน ไม่เกิน ๗,๒๐๐ บาทั/ปีการศึึกษา

 ทุันประเภทั ค   ทุันสันับสันุนค่าใช้�จ่ำายฯ ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาทั/ปีการศึึกษา

 ทุันประเภทั ง   ทุันค่าเล่ัาเรียน ทุันค่าอุาหารกลัางวัันแลัะทุันสันับสันุนค่าใช้�จ่ำายฯ

     เง่�อุนไข้ในการรับทุัน

  ๑. เป็นนักเรียนทีั�กำาลัังศึึกษาอุย้่ในโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา 

  ๒. เป็นผู้้�ข้าดแคลันทุันทัรัพย์

  ๓. เป็นผู้้�มีควัามประพฤติิดีโดยมีผู้้�รับรอุงควัามประพฤติิ

  ๔. นักเรียนติ�อุงมีส่ัวันร่วัมในกิจำกรรมข้อุงโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา/กิจำกรรม 

 เพ่�อุส่ัวันรวัม 

  ๕. นักเรียนทีั�มีควัามประสังค์ทีั�จำะย่�นข้อุทุันประเภทั ง รายได�รวัมข้อุงครอุบครัวั 

 ติ�อุงไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทัต่ิอุปี

ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อระดับัอุดมศึกษา
ทุนระดับอุดมศึกษา 

 ทุันระดับอุุดมศึึกษาสัำาหรับนักเรียนระดับชั้�นมัธียมศึึกษาติอุนปลัายทีั�ข้าดแคลันทุัน

ทัรัพย์ให�ได�รับโอุกาสัในการศึึกษาต่ิอุระดับอุุดมศึึกษาโดยการสันับสันุนเงินค่าใช้�จ่ำายบางส่ัวัน

ในการศึึกษาเล่ัาเรียนติลัอุดหลัักส้ัติรทัั�งสัายอุาชี้พแลัะปริญญาติรี  ทุันลัะ ๑๐,๐๐๐ บาทัต่ิอุปี    

(สัำาหรับแผู้นการเรียนวิัทัยาศึาสัติร์ ๑ ทุัน แลัะแผู้นการเรียนศิึลัปศึาสัติร์ ๑ ทุัน)

ทุนการศึกษาของโรงเรียนทุนการศึกษาของโรงเรียน
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 เง่�อุนไข้ในการรับทุัน

  ๑. เป็นนักเรียนชั้�นปีสุัดทั�ายข้อุงโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาแลัะในปี  

 เดียวักันได�ศึึกษาต่ิอุในระดับอุุดมศึึกษา 

  ๒. เป็นผู้้�มีควัามประพฤติิดีโดยมีผู้้�รับรอุงควัามประพฤติิ

  ๓. มีผู้ลัการเรียนไม่ติำ�ากว่ัา ๓.๐๐

   ๔. เป็นผู้้�บำาเพ็ญประโยช้น์เพ่�อุส่ัวันรวัมอุยา่งต่ิอุเน่�อุง นักเรียนติ�อุงมี  

 ส่ัวันร่วัมในกิจำกรรมข้อุงโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา/กิจำกรรมอุ่�น ๆ เพ่�อุส่ัวันรวัม  

ทุนค์รุทายาท ฯพัณฯ ศ. ม.ล.ปิ�น  มาลากุล

 ทุันครุทัายาทั ฯพณ์ฯ ศึ. ม.ลั.ป่�น มาลัากุลั ส่ังเสัริมการศึึกษาต่ิอุวิัช้าชี้พคร้ เพ่�อุ

สันับสันุนค่าใช้�จ่ำายบางส่ัวันในการศึึกษาระดับอุุดมศึึกษาสัายวิัช้าชี้พคร้โดยสันับสันุนเงิน

ค่าใช้�จ่ำายบางส่ัวันในการศึึกษาเล่ัาเรียนติลัอุดหลัักส้ัติรปริญญาติรี  ทุันลัะ ๑๕,๐๐๐ บาทั

/ปี มอุบให�ในงานครบรอุบการก่อุตัิ�งโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา 

 เง่�อุนไข้ในการรับทุัน

  ๑. เป็นนักเรียนชั้�นปีสุัดทั�ายข้อุงโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาแลัะในปี  

 เดียวักันได�ศึึกษาต่ิอุในระดับอุุดมศึึกษาในสัายวิัช้าชี้พคร้

  ๒. เป็นผู้้�มีควัามประพฤติิดีโดยมีผู้้�รับรอุงควัามประพฤติิ

  ๓. มีผู้ลัการเรียนไม่ติำ�ากว่ัา ๓.๐๐

  ๔. เป็นผู้้�บำาเพ็ญประโยช้น์เพ่�อุส่ัวันรวัมอุยา่งต่ิอุเน่�อุง นักเรียนติ�อุงมี  

 ส่ัวันร่วัมในกิจำกรรมข้อุงโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา/กิจำกรรมอุ่�น ๆ เพ่�อุส่ัวันรวัม 

ทุนรางวัลพระราชื่ทาน 
 ทุันรางวััลัพระราช้ทัาน ทุันส่ังเสัริม นักเรียนทีั�เรียนดี มีควัามเป็นเลิัศึทัาง

วิัช้าการแลัะคุณ์ธีรรม  ดังนี�

 ๑. ทุนรางวัลพัระราชทาน “ทุนเรียนดี กิจกรรมเด่น” สัำาหรับนักเรียนเรียนดี 

ทัำากิจำกรรมทีั�เป็นประโยช้น์ต่ิอุส่ัวันรวัมได�รับคัดเล่ัอุกให�เป็นเป็นนักกิจำกรรมดีเด่นในปีการ

ศึึกษาทีั�พิจำารณ์าให�ได�รับรางวััลันี� รางวััลัลัะ ๒,๕๐๐ บาทั/ปี

เง่�อุนไข้ในการรับทุัน

  ๑.๑ เป็นนักเรียนโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาในชั้�นปีสุัดทั�าย 

  ๑.๒ มีคะแนนเฉลีั�ยสัะสัมไม่ติำ�ากว่ัา ๒.๐๐ แลัะเป็นผู้้�บำาเพ็ญประโยช้น์  

 เพ่�อุส่ัวันรวัมต่ิอุเน่�อุง 

  ๑.๓ มีควัามประพฤติิเรียบร�อุย (โดยคณ์ะกรรมการบริหาร

 กิจำการนักเรียนเป็นผู้้�เสันอุช่้�อุ)
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 ๒. ทุนรางวัลพัระราชทาน “ทุนเรียนดี ทำาช้�อเสีัยงแก่ประเทศชาติ” สัำาหรับ  

นักเรียนเรียนดีทัำาคุณ์ประโยช้น์แลัะสัร�างช่้�อุเสีัยงให�แก่ประเทัศึช้าติิ

 เง่�อุนไข้ในการรับทุัน

  ๒.๑ เป็นนักเรียนโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา

  ๒.๒ มีคะแนนเฉลีั�ยสัะสัมไม่ติำ�ากว่ัา ๓.๐๐ แลัะสัร�างช่้�อุเสีัยงด�าน  

 วิัช้าการให�กับโรงเรียนในระดับนานาช้าติิ ระดับประเทัศึ (ทุันรัฐบาลัไทัย ทุัน  

 รัฐบาลัต่ิางประเทัศึ การแข่้งขั้นระดับโอุลิัมป่กวิัช้าการ)

  ๓.๓ มีควัามประพฤติิเรียบร�อุย มีมนุษยสััมพันธ์ี มีควัามรับผิู้ดช้อุบ   

 ตัิ�งใจำเล่ัาเรียนอุย่างสัมำ�าเสัมอุ (โดยคณ์ะกรรมการวิัช้าการเป็นผู้้�เสันอุช่้�อุ) 

การสมัครรับัทุนการศึกษา 
 นักเรียนทีั�มีควัามจำำาเป็นแลัะประสังค์รับทุันการศึึกษาติิดต่ิอุข้อุรับใบสัมัครรับทุัน

การศึึกษาทีั�คุณ์คร้ทีั�ปรึกษา/งานแนะแนวัโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาภายในสััปดาห์แรก

ข้อุงภาคเรียนทีั� ๑ หร่อุติามวัันเวัลัาทีั�โรงเรียนกำาหนด กรอุกแบบฟิอุร์มใบสัมัครทุันการ

ศึึกษาแลัะแนบเอุกสัาร ดังต่ิอุไปนี�

 หลัักฐานแลัะเอุกสัาร

  ๑. แบบฟิอุร์มข้อุรับทุันการศึึกษา

  ๒. ภาพถ่ายข้นาด ๑ นิ�วั จำำานวัน ๑ ภาพ ติิดใบสัมัคร

  ๓. สัำาเนาบัติรประจำำาตัิวัประช้าช้นข้อุงนักเรียนพร�อุมเซ็นช่้�อุรับรอุง

 สัำาเนาถ้กติ�อุง 

  ๔. หนังส่ัอุรับรอุงจำากผู้้�ปกครอุง 

  ๕. หนังส่ัอุรับรอุงจำากคร้ทีั�ปรึกษา/หัวัหน�าตึิกเรียน

  ๖. สัำาเนาหน�าสัมุดบัญชี้ธีนาคารกรุงไทัย สัาข้าสัยามสัแควัร์ 

  ๗. หนังส่ัอุรับรอุงฐานะครอุบครัวัข้อุงผู้้�ปกครอุง  (หนังส่ัอุรับรอุงเงิน

เด่อุนจำากติ�นสัังกัดงาน/ผู้้�ปกครอุงทั�อุงถิ�นระดับผู้้�ใหญ่บ�านขึ้�นไปหร่อุหลัักฐานการเสีัย

ภาษีข้อุงผู้้�ปกครอุง  กรณี์ผู้้�ปกครอุงไม่มีรายได�ประจำำา ให�ข้�าราช้การผู้้�ดำารงติำาแหน่ง 

ระดับ ๕ ขึ้�นไปหร่อุติำาแหน่งเทีัยบเท่ัารับรอุง (ติามแบบฟิอุร์มทีั�แนบ) แลัะแนบสัำาเนา

บัติรประจำำาตัิวัประช้าช้น/ข้�าราช้การข้อุงผู้้�รับรอุงรายได�ข้อุงครอุบครัวัพร�อุมลังช่้�อุรับรอุง

สัำาเนาถ้กติ�อุง 
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   ๘. แผู้นทีั�ทัางไปบ�านข้อุงนักเรียนพร�อุมภาพถ่ายบ�านข้อุงนักเรียน 

 (ภาพถ่ายมุมกวั�าง) - ภาพถ่ายหน�าบ�าน (ติิดบ�านเลัข้ทีั�) แลัะบริเวัณ์รอุบบ�าน   

 - ภาพถ่ายทัรัพย์สิันภายในบ�านแลัะสัภาพควัามเป็นอุย้่ภายในบ�าน 

  ๙. ใบรายงานผู้ลัการเรียนในระดับชั้�นมัธียมศึึกษาหร่อุระดับ   

 อุุดมศึึกษา 

  ๑๐.  เอุกสัารอุ่�น ๆ (ถ�ามี) เช่้น หลัักฐานการป่วัยหร่อุการเข้�ารักษาตัิวั  

 ไม่ติำ�ากว่ัา ๓ เด่อุน 

หน่วยงานและผูู้้สนับัสนุนเงินทุนการศึกษาเป็นรายปี  ดังน้ี
   - ม้ลันิธิีโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา - ม้ลันิธิีนักเรียนเก่าเติรียมอุุดมศึึกษา

   - สัหกรณ์์โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา - ร�านค�าสัวััสัดิการโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา      

   - สัมาคมนักเรียนเก่าเติรียมอุุดมศึึกษา ในพระบรมราช้้ปถัมภ์ฯ

   - กอุงทุันครุทัายาทั ฯพณ์ฯ ศึ.มลั. ป่�น มาลัากุลั เพ่�อุส่ังเสัริมการศึึกษาต่ิอุวิัช้าชี้พคร้

ผู้้�สันใจำบริจำาคเงินสัมทับทุันการศึึกษานักเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา  สัามารถดำาเนินการ

โอุนเงินเข้�าบัญชี้ทุันการศึึกษา ดังนี�

 ๑. ช่้�อุบัญชี้ “เงินบริจำาคเพ่�อุเป็นทุันการศึึกษาโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา”

        บัญชี้ธีนาคารกรุงไทัย สัาข้าสัยามสัแควัร์  หมายเลัข้บัญชี้ ๐๕๒-๐-๐๙๓๗๒-๐

(ส่ังหลัักฐานการโอุนเงิน พร�อุมระบุช่้�อุผู้้�บริจำาค ทีั�อุย้ที่ั�ชั้ดเจำน  ส่ังโทัรสัาร(Fax) หมายเลัข้ 

๐๒-๒๕๒-๗๐๐๒ เพ่�อุจัำดส่ังใบเสัร็จำการบริจำาคทีั�สัามารถนำาไปลัดหย่อุนภาษีได�)

 ๒. ช่้�อุบัญชี้  “ม้ลันิธิีโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา”  

        บัญชี้ธีนาคารไทัยพาณิ์ช้ยจ์ำำากัด (มหาช้น) สัาข้าสัยามสัแควัร์  หมายเลัข้บัญชี้ 

๐๓๘-๒๑๑๖๓๕-๗  

(ส่ังหลัักฐานการโอุนเงิน พร�อุมระบุช่้�อุผู้้�บริจำาค ทีั�อุย้ที่ั�ชั้ดเจำน ส่ัง “เลัข้านุการม้ลันิธิีโรงเรียน

เติรียมอุุดมศึึกษา” โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา ๒๒๗  ถนนพญาไทั แข้วังปทุัมวััน เข้ติปทุัมวััน 

กรุงเทัพฯ ๑๐๓๓๐ เพ่�อุจัำดส่ังใบเสัร็จำการบริจำาค ซึ�งไม่สัามารถนำาไปลัดหย่อุนภาษีได�)

 สัอบถุามเพิั�มเติมได�ที�  งานแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

     ห�อุง ๑๓๕ (ห�อุงแนะแนวั) ชั้�น ๑ ตึิก ๒ โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา

    ถนนพญาไทั แข้วังปทุัมวััน เข้ติปทุัมวััน กรุงเทัพฯ ๑๐๓๓๐        โทัรศัึพท์ั ๐๒-๒๕๓-๓๐๘๒

    Website : https://www.facebook.com/TUguidance/

                 https://guidance.triamudom.ac.th/
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กองทุนของมูลนิธิ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 ม้ลันิธิีโรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา ก่อุตัิ�งเม่�อุ พ.ศึ.๒๕๒๗ โดยมีวััติถุประสังค์เพ่�อุจัำดหา

ทุันการศึึกษาให�แก่นักเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา สันับสันุนแลัะส่ังเสัริมการศึึกษาในโรงเรียน

เติรียมอุุดมศึึกษา โดยการรวับรวัมดอุกผู้ลัทีั�ได�รับจำากการบริจำาคมามอุบเป็นทุันการศึึกษา

ทุนในมูลนิธิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามี ๒ ประเภท คือ
 ๑. ทุันประจำำาทีั�ตัิ�งช่้�อุเป็นกอุงทุันแลัะนำาดอุกผู้ลัมาใช้�จ่ำายติามวััติถุประสังค์ข้อุงม้ลันิธิี 

 ๒. เงินทีั�มีผู้้�บริจำาคโดยไม่ประสังค์จำะตัิ�งช่้�อุเป็นกอุงทุันแลัะให�นำาไปใช้�จ่ำายติาม

วััติถุประสังค์ข้อุงม้ลันิธิีได�

กองทุนในมูลนิธิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ช่้�อุทุัน/กอุงทุัน ผู้้�มอุบ จำำานวันเงิน (บาทั) หมายเหตุิ

๑. ทุันรางวััลัพระราช้ทัาน เป็นเงินกอุงทุันทีั�โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา

รวับรวัมจำากเงินทีั� ได� รับพระราช้ทัานจำาก

พระบาทัสัมเด็จำพระเจำ�าอุย้่หัวั เน่�อุงจำากเป็น

โรงเรียนทีั�มีนักเรียนสัอุบได�คะแนนยอุดเยี�ยม

แลัะมีควัามประพฤติิดี โรงเรียนพิจำารณ์าเป็น

ทุันการศึึกษาให�กับนักเรียนทีั�จำบการศึึกษาซึ�งมี

ควัามประพฤติิดี ทัำากิจำกรรมทีั�เป็นประโยช้น์

ต่ิอุส่ัวันรวัม เป็นทุันต่ิอุเน่�อุงจำนจำบระดับ

อุุดมศึึกษา ซึ�งมีพิธีีมอุบในวัันไหวั�คร้

๑๐๐,๐๐๐

๒. “จำรวัย  เยาวัรัติน์” คุณ์จำร้ญ  เยาวัรัติน์ ๓๕,๐๐๐ มอุบให�แก่

นักเรียนทีั�มี

ภ้มิลัำาเนาอุย้ใ่น

ภาคเหน่อุ

๓. “สันิทั  เพ็งสัา” คุณ์สิังห์  เพ็งสัา ๑๕,๐๐๐ มอุบให�แก่

นักเรียนทีั�มี

ภ้มิลัำาเนาอุย้ใ่น

ภาคติะวัันอุอุก

เฉียงเหน่อุ
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๔. “แฉลั�ม  พิทัักษ์ติระก้ลั” คุณ์แฉลั�ม  พิทัักษ์ติระก้ลั ๔๐,๐๐๐

๕. “สัวััสัดิสิังห์” คุณ์นวันิติย์  สัวััสัดิสิังห์ ๑๐,๐๐๐

๖. “วิัฑ้รช้าติิ” คุณ์เสีัยง  วิัฑ้รช้าติิ ๓๓,๐๐๐

๗. “เปล่ังวัานิช้” อุาจำารย์สัาลีัวัรรณ์  วีัระวััฒนพันธ์ี ๑๒,๕๐๐

๘. “เมติติา  พุ่มช้้ศึรี” คุณ์เมติติา  พุ่มช้้ศึรี ๑๐๐,๐๐๐

๙. “ประสังค์ - สุัดสัาคร  ต้ิ�จิำนดา” น.พ.ประสังค์ แลัะ พญ.คุณ์หญิงสุัดสัาคร  

ต้ิ�จิำนดา

๕๐,๐๐๐

๑๐. “พนิติ - น�อุย  เศึวัติโยธิีน” คุณ์พนิติ แลัะ พญ.น�อุย  เศึวัติโยธิีน ๑๑๐,๐๐๐

๑๑. “เน�ย  เหล่ัาส่ับสักุลั” คุณ์สิัทัธิีชั้ย  เหล่ัาส่ับสักุลั ๔๐,๐๐๐

๑๒. “ราช้ติฤนมัยสัมาคม” คณ์ะกรรมการราช้ติฤนมัยสัมาคม ๓๐๐,๐๐๐

๑๓. “แสันสุัข้  เฉลิัมสุันทัรกาลั” คุณ์แสันสุัข้  สัารสัาสั ๑๐,๐๐๐

๑๔. “วัลััยมหาสุัวัรรณ์” คุณ์ชุ้ติิมา  วัลััยมหาสุัวัรรณ์ ๑๐,๐๐๐

๑๕. “ติ.อุ.พ. ๓๖ ปีรำาลึัก ๒๕๒๐” - ๖,๙๕๑

๑๖. “ภาษิติ ศิึริเกษม” - ๑๐,๐๐๐

๑๗. “จิำรศัึกดิ�  ศึรีประเสัริฐ” - ๑๐,๐๐๐

๑๘. “นพวังศ์ึ” - ๑๐,๐๐๐

๑๙. “นิภวิัศึน์ - ลัักษณ์า  ไกรฤกษ์” - ๑๐,๐๐๐

๒๐. “พิจำารณ์์ - ดวังเด่อุน เปาทัอุง” - ๑๐๐,๐๐๐

๒๑. “ราช้กรีฑาสัโมสัร” คณ์ะกรรมการราช้กรีฑาสัโมสัรโปโลัคลัับ ๑๐๕,๐๐๐

๒๒. “อุาจำารย์จิำราธีร  ม้ลัาภา” อุาจำารย์จิำราธีร  ม้ลัาภา ๑๐,๐๐๐

๒๓. “คุณ์พ่อุอุุดม อุุติติโรทััย” อุาจำารย์อุุดม  วััช้รสักุณี์ ๕๐,๐๐๐

๒๔. “สันิทั - สัวัาสัดิ�  วััช้รสักุณี์” - ๑๐,๐๐๐

๒๕. “ชิ้นวััฒน์  ชิ้นวััฒน์กิจำ” - ๑๐,๐๐๐

๒๖. “ช้วัลิัติ - นารี คงเจำริญสุัข้สัันต์ิ” - ๑๐,๐๐๐

๒๗. “น.พ.ธีรรมน้ญ - สุัคนธ์ี  ประไพวังศ์ึ” - ๑๐,๐๐๐

๒๘. “ลิันจำง  โปษยานนท์ั” - ๑๐,๐๐๐

๒๙. “นายช้อุร์  ลิั�มถวิัลั” - ๑๑๐,๐๐๐

๓๐. “พ.อุ.ประจำวับ - ประทิัน  วิัรุฬห์

จำรรยา”

พ.อุ.(พิเศึษ) ประจำวับ  วิัรุฬห์จำรรยา ๑๐,๐๐๐

๓๑. “เปี�ยม  สัมบ้รณ์์” - ๑๐,๐๐๐

๓๒. “ศึาสัติราจำารย์สังวัน  พิศึาลับุญ” - ๗๐,๐๐๐

๓๓. “บรรจำง  เจีำยมศึรีพงศ์ึ” อุาจำารย์บรรจำง  เจีำยมศึรีพงศ์ึ ๑๘๐,๐๐๐

๓๔. “ธีรรมวัโร” น.พ.ชั้ช้วัาลัย์  เติช้ะมีเกียรติิชั้ย ๔๐,๐๐๐
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๓๕. “เช้วัง - ธัีญญลัักษณ์์  พีระวััฒนา

สัวััสัดิ�”

- ๑๐,๐๐๐

๓๖. “สัังวัาลั  วังศ์ึวัรรณ์” - ๑๐,๐๐๐

๓๗. “อุาจำารย์สุัพัณ์ณี์  จิำติรานนท์ั” - ๑๐,๐๐๐

๓๘. “สััณ์ห์  เสัรีประภากิจำ” - ๑๐,๐๐๐

๓๙. “ประสิัทัธิี� - สุัภี  แก�วักาญจำน์โรจำน์” คุณ์ประสิัทัธิี�  แก�วักาญจำน์โรจำน์ ๑๕,๐๐๐

๔๐. “นานานุก้ลั” - ๓๐,๐๐๐

๔๑. “พ.อุ.ม.ร.วั.มหิศึร แลัะฉลัอุงทััศึน์  

เกษมสัันต์ิ”

พ.อุ.ม.ร.วั.มหิศึร เกษมสัันต์ิ ๒๐,๐๐๐

๔๒. “ม.ลั.เหม่อุนจัำนทัร์  ประวิัติร” - ๑๐,๐๐๐

๔๓. “สุัเทัพ - เพ็ญศึรี  วัรผู้ลึัก” - ๑๐,๐๐๐

๔๔. “ชิ้น  โสัมแก�วั” อุาจำารย์จุำไร  รัศึมัสุัริเยนทัร์ ๔๐,๐๐๐

๔๕. “ช้มรมวิัช้าการภาษาอัุงกฤษ ๒๓” - ๒๔,๐๐๐

๔๖. “วััช้ระ - วััช้รี  พรรณ์เช้ษฐ์” ดร.วััช้ระ  พรรณ์เช้ษฐ์ ๒๐,๐๐๐

๔๗. “นักเรียนเติรียมจุำฬาฯ รุ่น ๑ - ๒” - ๑๒,๐๐๐

๔๘. “มฤคทััติ  เอีุ�ยมสัอุาด” พ.ญ.โกสุัมภ์  เอีุ�ยมสัอุาด ๓๐,๐๐๐

๔๙. “หนังส่ัอุอุนุสัรณ์์ ติ.อุ.” คณ์ะกรรมการทัำาหนังส่ัอุอุนุสัรณ์์ ติ.อุ. ๕๐,๐๐๐

๕๐. “คุณ์นันทัวิัทัย ์ แนวับุญเนียร” - ๒๐,๐๐๐

๕๑. “ม.ลั.บุญเหล่ัอุ  เทัพยสุัวัรรณ์” - ๑๐,๐๐๐

๕๒. “พลั.ติ.ทั.ต่ิอุศัึกดิ� - คุณ์หญิงสัำาอุาง  

ยมนาค”

- ๒๐,๐๐๐

๕๓. “สักุลัส้ัติะบุติร” - ๑๐๐,๐๐๐

๕๔. “อุาจำารย์แลัะนักเรียนตึิก ๘ ปีการ

ศึึกษา ๒๕๒๕”

- ๑๒,๐๐๐

๕๕. “คณ์ะกรรมการนักเรียน” - ๑๘,๐๐๐

๕๖. “พระยาอุาณ์าจัำกรบริบาลั (สัมบุญ  

สัวัรรคทััติ)”

- ๑๐,๐๐๐

๕๗. “น.พ.กมลั แลัะอุาจำารย์สุันทัรี  สัังข้

วัาสีั”

อุาจำารย์สุันทัรี  สัังข้วัาสีั ๑๐,๐๐๐

๕๘. “อุาจำารย์ลััยอุาจำ  ภมะลัาภา” - ๔๔๔,๑๐๑.๓๒

๕๙. “อุาจำารย์สุัดจิำติต์ิ  จัำนทัรพิมลั” - ๒๐,๐๐๐

๖๐. “เสัริมศัึกดิ�  วิัสุัทัธิีวััฒน์” คุณ์เสัริมศัึกดิ�  วิัสุัทัธิีวััฒน์ ๒๐,๐๐๐

๖๑. “สุัรวังศ์ึวิัวััฒน์” นายภาวัาสั - คุณ์หญิงเสัริมศึรี  บุนนาค ๑๐๐,๐๐๐
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๖๒. “ศึลัักษณ์์  ฐิติะฐาน” อุาจำารย์ศึลัักษณ์์  ฐิติะฐาน ๑๐,๐๐๐

๖๓. “วิัสุัทััศึน์” คุณ์สุัทัธิีนี  บุษปะบุติร ๑,๐๐๐

๖๔. “คุณ์ประสัาน  บ้รณ์ะพันธ์ี” คุณ์บังอุร  ณ์ พัทัลุัง ๑๐,๐๐๐

๖๕. “อุาจำารย์วััช้รี  มฤคทััติ” อุาจำารย์วััช้รี  มฤคทััติ ๒๐,๐๐๐

๖๖. “จุำมพลั - ภรณี์  เหราบัติย์” - ๒๐,๐๐๐

๖๗. “คุณ์หงวัน - คุณ์ยี  ปวัราจำารย์” คุณ์ไกรวััลัย์  ปวัราจำารย์ ๒๐,๐๐๐

๖๘. “พลั.ติ.ติ.สัมโภช้น์  วิัไลัจิำติต์ิ” พลั.ติ.ติ.สัมโภช้น์ วิัไลัจิำติต์ิ ๑๕,๐๐๐

๖๙. “คุณ์สุัชั้ย รอุงศึาสัติราจำารย์พวังเพช้ร 

สุัรัตินกวีักุลั”

รอุงศึาสัติราจำารย์พวังเพช้ร  สุัรัตินกวีักุลั ๕๐,๐๐๐

๗๐. “คุณ์สุัรชุ้ย  จัำนวิัทัย์” คุณ์สุัรชุ้ย  จัำนวิัทัย์ ๑,๓๐๐

๗๑. “คุณ์บดินทัร์  บุญวิัสุัทัธิี�” คุณ์บดินทัร์  บุญวิัสุัทัธิี� ๑๐๐,๐๐๐

๗๒.“คณ์ะศิึษย์สัมเด็จำพระสัังฆราช้สักลัมหา

สัังฆปรินายก  สัมเด็จำพระญาณ์สัังวัร”

- ๗๑๓,๐๐๐

๗๓. “พลัอุากาศึเอุกเกษติร - คุณ์หญิง

วัันทันา  โรจำนนิลั”

พลัอุากาศึเอุกเกษติร - คุณ์หญิงวัันทันา 

โรจำนนิลั

๕๕๐,๐๐๐

๗๔. “อุาจำารย์วิัไลั  เหมะศิึลัป่น” อุาจำารย์วิัไลั เหมะศิึลัป่น ๙๕,๕๕๐

๗๕. “อุาจำารย์ประโยช้น์  แหลัมทัอุง” น.พ.อุนุพงศ์ึ  เพ็ญจัำนทัร์ น.พ.วิัทัย์  ชั้ยนะกุลั 

แลัะอุาจำารย์ประโยช้น์  แหลัมทัอุง

๑๗๐,๐๐๐

๗๖. “ติ.อุ. รุ่น ๒๕” ดร.ชั้ยวััฒน์  วิับ้ลัย์สัวััสัดิ� แลัะคณ์ะกรรมการ 

ติ.อุ.รุ่น ๒๕

๓๐๐,๐๐๐

๗๗. “พ.ติ.อุ.อุดิศึร - ข้นิษฐา  นนทัรีย์” พ.ติ.อุ.อุดิศึร-ข้นิษฐา  นนทัรีย์ ๑๐๐,๐๐๐

๗๘. “คุณ์หญิงบุญเล่ั�อุน  เคร่อุติราช้้” คุณ์หญิงบุญเล่ั�อุน  เคร่อุติราช้้ ๒๐๐,๐๐๐

๗๙. “อุดิศึร - บุญศึรี  นรเศึรษฐีกุลั” น.พ.อุดิศึร  นรเศึรษฐีกุลั ๑๐,๐๐๐

๘๐. “ทัอุงใบ - หฤทััย  อุติิช้าติพงษ์” อุาจำารย์ทัอุงใบ  อุติิช้าติพงษ์ ๑๐,๐๐๐

๘๑. “ยอุดยิ�ง - สุัปัญญา  เอุ่�อุวััฒนสักุลั” คุณ์ยอุดยิ�ง แลัะคุณ์สุัปัญญา  เอุ่�อุวััฒนสักุลั ๒๐๐,๐๐๐

๘๒. “เสัวัก - อุุษาวัดี ศึรีสุัช้าติ” คุณ์เสัวัก  ศึรีสุัช้าติ ๗๐,๐๐๐

๘๓. “คุณ์หญิงสุัช้าดา  ถิระวััฒน์” คุณ์หญิง  สุัช้าดา ถิระวััฒน์ ๑๖,๐๐๐

๘๔. “คุณ์วิัลััดดา  ณ์ ระนอุง” คุณ์วิัลััดดา  ณ์ ระนอุง ๑๐,๐๐๐

๘๕. “พรศึรี  ชุ้ติินทัรานนท์ั” คุณ์พรศึรี  ชุ้ติินทัรานนท์ั ๑๐,๐๐๐

๘๖. “น.อุ.ฐนิธี - นวัลัแพร  กิติติิอุำาพน” คุณ์นวัลัแพร  กิติติิอุำาพน ๖๐,๐๐๐

๘๗. “น.พ.เกรียงไกร - พ.ญ.สัายสัมร อัุคร

วังศ์ึ”

น.พ.เกรียงไกร แลัะพ.ญ.สัายสัมร  อัุครวังศ์ึ ๕๐,๐๐๐

๘๘. “จำอุน - อุาภัสัสัร  ลิัมป่ช้าติิ” คุณ์อุาภัสัสัร  ลิัมป่ช้าติิ ๕๐,๐๐๐

ปี ีการศึ ึกษา ๒๕๖๔149



ช่้�อุทุัน/กอุงทุัน ผู้้�มอุบ จำำานวันเงิน (บาทั) หมายเหตุิ

๘๙. “คุณ์พรทิัพย์ เฮมบรี” คุณ์พรทิัพย์ เฮมบรี ๒๐,๐๐๐

๙๐. “จำรัสัพร-วัรากร เจีำยรวันนท์ั” คุณ์วััลัลัภ เจีำยรวันนท์ั ๕๐,๐๐๐

๙๑. “ข้นิษฐา หาญอุุติสัาหะ” คุณ์ข้นิษฐา หาญอุุติสัาหะ ๓๐,๐๐๐

๙๒. “แสังไข่้มุกข์้” คุณ์พันทิัพา แสังไข่้มุกข์้ ๔๐,๐๐๐

๙๓. “นิคม-สิัริพรรณ์ วังศ์ึวัานิช้” อุาจำารย์นิคม วังศ์ึวัานิช้ ๒๐,๐๐๐

๙๔. “ศึจำ.น.พ.นทีั-สุัภาพ รักษ์พลัเม่อุง” ศึจำ.น.พ.นทีั แลัะคุณ์สุัภาพ รักษ์พลัเม่อุง ๓๐,๐๐๐

๙๕. “แสัวัง-นิติยา บุญญาสุัวััฒน์” คุณ์แสัวัง แลัะคุณ์นิติยา บุญญาสุัวััฒน์ ๙๐,๐๐๐

๙๖. “สัมศึรี-ทัวีัศัึกดิ� ข้บวันบรรณ์สัาร” อุาจำารย์สัมศึรี ข้บวันบรรณ์สัาร ๑๐,๐๐๐

๙๗. “ยอุดช้าย-โสัมนัสั ช้้ศึรี” คุณ์ยอุดช้าย แลัะคุณ์โสัมนัสั ช้้ศึรี ๓๐,๐๐๐

๙๘. “อุาจำารย์วัันทันา กลีับเมฆ” อุาจำารยวั์ันทันา กลีับเมฆ ๒๕,๐๐๐

๙๙. “คุณ์วิัเชี้ยร เชิ้ดช้้ช้าติิ” คุณ์วิัเชี้ยร เชิ้ดช้้ช้าติิ ๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐. “สััญญา รัตินวัรารักษ์” อุาจำารยสั์ัญญา รัตินวัรารักษ์ ๒๒๕,๐๐๐

๑๐๑ “จำำาเนียร-สุัพิศึ หิรัติวัร” คุณ์พรศัึกดิ� สัหศัึกดิ�มนติรี ๓๐,๐๐๐

๑๐๒. “คุณ์หลุัยส์ั วังศ์ึอุารยะ” อุาจำารย์สัมศิึริ วังศ์ึอุารยะ ๑๐,๐๐๐

๑๐๓. “คุณ์สุัวัรัติน์ รุยาพร” คุณ์สุัวัรัติน์ รุยาพร ๓๐,๐๐๐

๑๐๔. “ดร.สัรรเสัริญ-สุัมาลีั อุุทััยเฉลิัม” ดร.สัรรเสัริญ แลัะคุณ์สุัมาลีั อุุทััยเฉลิัม ๕๐,๐๐๐

๑๐๕. “อุาวีัวัรรณ์ วัามวัาณิ์ช้ย์” คุณ์วิันัย แลัะคุณ์ศิึริวัรรณ์ วัามวัาณิ์ช้ย์ ๕๐,๐๐๐

๑๐๖. “วัาทิันี ลีัวุัฒินันท์ั” คุณ์จำร้ญรัติน์ ลีัวุัฒินันท์ั ๔๐,๐๐๐

๑๐๗. “โกมลัโรจำนาภรณ์์” คุณ์โช้ติิ โกมลัโรจำนาภรณ์์ ๖๐,๐๐๐

๑๐๘. “วิัทัยาวััฒน์” คุณ์นภาพร วิัทัยาวััฒน์ ๑๐,๐๐๐

๑๐๙. “ห�อุง ๒๗๘ ติ.อุ.” คุณ์พงษ์ประพาฬ ขั้นธ์ีนะภา ๓๐,๒๐๐

๑๑๐. “สุัเทัพ เทัพกรรมกร” คุณ์ธีนิติา เทัพกรรมกร ๔๐,๐๐๐

๑๑๑ “พลักฤษณ์์ กลิั�นฟุ้ิง” อุาจำารย์สันิทั แลัะคุณ์ถนอุม กลิั�นฟุ้ิง ๑๐,๐๐๐

๑๑๒. “ศิึริรับโช้ค” คุณ์วิัชั้ย ศิึริรับโช้ค ๒๐๐,๐๐๐

๑๑๓. “สุักิจำ-สุันีย์ ภัทัรสุัวัรรณ์กุลั” คุณ์สุักิจำ ภัทัรสุัวัรรณ์กุลั ๕๐,๐๐๐

๑๑๔. “ติรงกมลัธีรรม” บริษัทั เทัรนเอุ อิุนเติอุร์เนชั้�นแนลั จำำากัด ๑๐๐,๐๐๐

๑๑๕. “บุญเหล่ัอุ-รัตินา นรพัลัลัภ” - ๑๐,๐๐๐

๑๑๖. “อุาจำารย์ทัอุงพ้นศึรี ศึรหิรัญ” คุณ์ศึานติิ เติช้าภิประณั์ย ๔๐,๐๐๐

๑๑๗. “หงส์ัพิทัักษ์พงศ์ึ” คุณ์ชั้ยวััฒน์ แลัะคุณ์อุาริยา หงส์ัพิทัักษ์พงศ์ึ ๑๐๐,๐๐๐

๑๑๘. “ปราโมทัย์-กิติิยาน์ กมลันรนาถ” คุณ์ปราโมทัย์ แลัะคุณ์กิติิยาน์ 

กมลันรนาถ

๑๐๐,๐๐๐
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๑๑๙. “น.พ.วิัทัยา นาควััช้ระ” น.พ.วิัทัยา นาควััช้ระ ๖๐,๐๐๐

๑๒๐. “น.อุ.ปราโมทัย์ ปกป้อุง” - ๓๐,๐๐๐

๑๒๑. “เปี�ยม ทัอุงลีั” อุาจำารย์อัุปสัร เสีัยงดี ๒๐,๐๐๐

๑๒๒. “วัันเกิดร.ร.ติ.อุ. ๓๘” - ๓๕๐,๒๔๒.๒๕

๑๒๓. “วััฒนพร-สุัริชั้ย ภัทัรกิจำนิรันดร์” อุาจำารย์วััฒนพร ภัทัรกิจำนิรันดร์ ๑๐๐,๐๐๐

๑๒๔. “อุาจำารย์พนิดา (ศึาสัติระรุจิำ) 

บริบ้รณ์์หิรัญสัาร”

คุณ์หิรัญ บริบ้รณ์์หิรัญสัาร ๔๐๐,๐๐๐

๑๒๕.“เงินสัมทับทุันม้ลันิธิีโรงเรียนเติรียม

อุุดมศึึกษา”

- ๖๘๔,๕๖๗

๑๒๖. “ประสัาทั-วัารุณี์ พงษ์ศิึวัาภัย” คุณ์วัารุณี์ พงษ์ศิึวัาภัย ๑๐,๐๐๐

๑๒๗. “คุณ์ถาวัร พงษ์มาลัา” อุาจำารย์เมธีี พงษ์มาลัา ๓๐,๐๐๐

๑๒๘. “สัำาเนา-ติวังพร เลัาหบุติร” พ.ติ.อุ.สัำาเนา แลัะคุณ์ติวังพร เลัาหบุติร ๑๐๐,๐๐๐

๑๒๙. “นันทัา” คุณ์นันทัา ลีัวิัวััฒนาพรชั้ย ๓๐,๐๐๐

๑๓๐. “จิำโรจำน์ ทีัปกานนท์ั” คุณ์จิำโรจำน์ ทีัปกานนท์ั ๑๐,๐๐๐

๑๓๑. “ตึิกศิึลัปะ ครบรอุบปีทีั� ๑๒” หัวัหน�าตึิกศิึลัปะ (อุาจำารย์เยาวัลัักษณ์์

ปัญญาภรณ์์)

๒๐,๐๐๐

๑๓๒. “ประโยช้น์-อุงุ่น โช้ติิกานันทัน์” คุณ์ประโยช้น์ แลัะคุณ์อุงุ่น โช้ติิกานันทัน์ ๑๐๐,๐๐๐

๑๓๓. “อุาจำารย์ประไพพิศึ สุัรัตินสััญญา” อุาจำารย์ประไพพิศึ สุัรัตินสััญญา ๒๕,๐๐๐ นำาดอุกผู้ลัมอุบเป็น

รางวััลัแก่นักเรียนชั้�น

มัธียมศึึกษาปีทีั� ๕ 

สัายวิัทัยาศึาสัติร์ ทีั�

สัอุบวิัช้าฟ่ิสิักส์ัได�

คะแนนยอุดเยี�ยม

๑๓๔. “อุนุสัรณ์์ ฯพณ์ฯ ม.ลั.ป่�น มาลัากุลั” คณ์ะคร้ –อุาจำารย์โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา

เน่�อุงใน การถึงแก่อุสััญกรรม

๑๖๒,๐๐๐

๑๓๕. “ผู้้�อุำานวัยการพรรณี์ กาญจำนะวัสิัติ 

คณ์าจำารย์แลัะนักเรียนเติรียมอุุดมศึึกษาปี

การศึึกษา ๒๕๓๗”

คณ์ะกรรมการหนังส่ัอุอุนุสัรณ์์เติรียม

อุุดมศึึกษา ปี ๒๕๓๗

๖๒๐,๐๐๐

๑๓๖. “อุาจำารย์พิศึมัย ศึรีสิังห์โฉม” อุาจำารย์พิศึมัย ศึรีสิังห์โฉม ๑๑,๕๐๐

๑๓๗. “นายริ�วั คงแสังไช้ย” คุณ์พจำนีย์ คงแสังไช้ย ๕๐,๐๐๐

๑๓๘. “วัรวิัทัย์-วัราพร สุัธีีรชั้ย” คุณ์วัราพร สุัธีีรชั้ย ๒๐,๐๐๐๐

๑๓๙. “ตึิกคุณ์หญิงหรั�งเพ่�อุ อุาจำารย์พนิดา” คณ์ะอุาจำารย์แลัะนักเรียนตึิกคุณ์หญิงหรั�ง ๕๐,๐๐๐

๑๔๐. “ห�อุง ๘๑๕ รุ่น ๑๓ ครึ�ง” นักเรียนเก่าห�อุง ๘๑๕ รุ่น ๑๓ ครึ�ง ๑๓,๐๐๐

๑๔๑. “ม้ลันิธิีโรงพยาบาลักรุงธีนบุรี” น.พ.ไศึลั สุัข้พันธ์ีโพธีาราม ๓๐๐,๐๐๐
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๑๔๒. “ฯพณ์ฯ นายกรัฐมนติรี พลั.อุ.ช้วัลิัติ 

ยงใจำยุทัธี ติ.อุ.รุ่น ๑๐”

ฯพณ์ฯ นายกรัฐมนติรี พลั.อุ.ช้วัลิัติ  ยงใจำ

ยุทัธี

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑๔๓. “นฤมลั  ป่�นโรจำน์” คุณ์นฤมลั  ป่�นโรจำน์ ๕๐,๐๐๐

๑๔๔. “พลั.อุ.อุ.พัลัลัภ - 

อุาจำารย์ประทุัมมา  ถาวัรนันท์ั”

พลั.อุ.อุ.พัลัลัภ แลัะอุาจำารย์ประทุัม  มาถาวัร

นันท์ั

๓๐,๐๐๐

๑๔๕. “คุณ์อุารี - เจำริญ  อุารีเจำริญเลิัศึ” คุณ์กิติติิ  อุารีเจำริญเลิัศึ ๑๐๐,๐๐๐

๑๔๖. “สุัรพลั  ชั้ยติระก้ลัทัอุง” คุณ์สุัรพลั  ชั้ยติระก้ลัทัอุง ๕๐,๐๐๐

๑๔๗. “วิัเชี้ยร  วังษ์สุัรไพฑ้รย์” คุณ์วิัเชี้ยร  วังษ์สุัรไพฑ้รย์ ๑๐,๐๐๐

๑๔๘. “ห�อุง ๘๓๓ รุ่น ๒๕ ครึ�ง” ผู้้�แทันห�อุง ๘๓๓ รุ่น ๒๕ ครึ�ง ๔,๖๐๐

๑๔๙. “เติรียมศิึลัป์ ๔๔” ผู้้�แทันรุ่น น.สั. อุรนิษฐ์ จิำรายพงศ์ึ ๑๔,๐๐๐

๑๕๐. “พัฒนพงศ์ึ  วันะภ้ติิ” คุณ์พัฒนพงศ์ึ  วันะภ้ติิ ๑๕๐,๐๐๐

๑๕๑. “วิัไลัวัรรณ์  ปัทัมวิัฑ้รย์” คุณ์วิัไลัวัรรณ์ ปัทัมวิัฑ้รย์ ๑๐๐,๐๐๐

๑๕๒. “อุาจำารย์พิทัยา  วัราธิีกุลั” อุาจำารย์พิทัยา  วัราธิีกุลั ๓๐,๐๐๐

๑๕๓. “ภ้ยานนท์ั” อุาจำารย์พิศึมร  ภ้ยานนท์ั ๓๕,๐๐๐

๑๕๔. “นักเรียนเติรียมอุุดม รุ่น ๒๘” นายสิัทัธิีศัึกดิ�  เติช้ะราช้สักุลั ๒๐,๐๐๐

๑๕๕. “วิัรัติน์ - ประไพพิศึ  เอีุ�ยวัอัุกษร” คุณ์วิัรัติน์  เอีุ�ยวัอัุกษร ๓๐,๐๐๐

๑๕๖. “ซีดีรอุมอุนุสัรณ์์” คณ์ะกรรมการซีดีรอุมอุนุสัรณ์์ (เริ�ม พ.ศึ. 

๒๕๔๔)

๕๖๕,๐๐๐

๑๕๗. “ศิึษย์ ติ.อุ. ๓๕” นายล่ัอุชั้ย  วังศ์ึสิัรสัวััสัดิ� ๔๐,๐๐๐

๑๕๘. “คุณ์พรรณ์ณ์รงค์  สัาลีัรัฐวิัภาค โดย

ริเวัอุร์ซิตีิ�”

นายประทีัป  ยรรยง ๓๐,๐๐๐

๑๕๙. “โทัมัสั วัาริทั  อุสีัปัญญา” นางมอุนิกา  อุสีัปัญญา ๕๐,๐๐๐

๑๖๐. “สัมช้าย - ประกายศึรี  พงษ์เพ็ช้ร” นางประกายศึรี  พงษ์เพ็ช้ร ๕๐,๐๐๐

๑๖๑. “ว่ัาทีั� ร.ติ.รศึ.ดร.อุำานวัย  เลิัศึข้ยันดี” นายฉลัวัย  เลิัศึข้ยันดี ๑๐๐,๐๐๐

๑๖๒. “คุณ์พ่อุสุักิจำ  พุทัธีวิับ้ลัย์” นางสัายใจำ  พ้นผู้ลั ๑๐๐,๐๐๐

๑๖๓. “คุณ์ศิึรินา โช้ควััฒนา  ปวัโรฬารวิั

ทัยา”

คุณ์ศิึรินา โช้ควััฒนา  ปวัโรฬารวิัทัยา ๒๐๐,๐๐๐

๑๖๔. “ช้มรม ติ.อุ. ๒๔” ช้มรม ติ.อุ. ๒๔ ๒๐,๐๐๐

๑๖๕. “นางกมลัพรรณ์ - น.สั.ปุณ์ฑริกา 

พันธ์ุีโกศึลั”

นางกมลัพรรณ์  พันธ์ุีโกศึลั ๒๐,๐๐๐

๑๖๖. “นายป่ยวััฒน์ - ธีนวััฒน์  พันธ์ุีโกศึลั” นายป่ยวััฒน์  พันธ์ุีโกศึลั ๒๐,๐๐๐

๑๖๗. “อุาจำารย์มยุรี  คลั�ายแก�วั” นายทัวีัศัึกดิ�  คลั�ายแก�วั ๕๔,๐๐๐

๑๖๘. “อัุครราช้  บุญญาศิึริ” นายอัุครราช้  บุญญาศิึริ ๕,๐๐๐
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๑๖๙. “นางบุญช่้วัย  อุมรภิญโญ” นางบุญช่้วัย  อุมรภิญโญ ๑๐,๐๐๐

๑๗๐. “อุาจำารย์สุัวััฒน์  ลีั�ช้าญกุลั” นายสุัวััฒน์  ลีั�ช้าญกุลั ๒๐,๐๐๐

๑๗๑. “คุณ์วีัระศัึกดิ� - ประภาศึรี  อัุงก้ร

นาค”

นายวีัระศัึกดิ�  อัุงก้รนาค ๑๐๐,๐๐๐

๑๗๒. “พิสิัฐ  เกิดเม่อุงสัมุทัร” นายพิสิัฐ  เกิดเม่อุงสัมุทัร ๕๐,๐๐๐

๑๗๓. “ประภาสั - เจำดีย์  ช้ลัศึรานนท์ั” นายประภาสั  ช้ลัศึรานนท์ั ๑๐๐,๐๐๐

๑๗๔. “อุ.ช้ลิัดา - น.สั.อุุ่นเร่อุน  เหล่ัอุง

รุ่งเร่อุง”

- ๓๐๐,๐๐๐

๑๗๕. “โพธิี�  โพธิี�ทัอุง” นางสัาวัอุรุณี์  โพธิี�ทัอุง ๓๐,๐๐๐

๑๗๖. “นฤรัติน์  ลีัลัาประเสัริฐ” - ๑๐,๐๐๐

๑๗๗. “ดร.สัมาน  แก�วัไวัยุทัธี” ดร.สัมาน  แก�วัไวัยุทัธี ๑๐๐,๐๐๐

๑๗๘. “วันิดา  ธีนศุึภานุเวัช้” - ๑๐,๐๐๐

๑๗๙. “ผู้.อุ.พรรณี์  เพ็งเนติร” ศิึษย์ ติ.อุ. ๓๑ ห�อุง ๒๐๖ ๓๙๓,๒๐๖

๑๘๐. “พระมหาอุุทััย  ฉันโทัทัโย” คณ์ะคร้โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา ๔๐,๗๐๐

๑๘๑. “ผู้้�อุำานวัยการพิศึวัาสั  ยุติิธีรรมดำารง” นางพิศึวัาสั  ยติุิธีรรมดำารง ๓๐๐,๐๐๐

๑๘๒. “ณั์ฐพงศ์ึ  ดุลัย์ช้้ประภา” นางเนาวัรัติน์  ดุลัย์ช้้ประภา ติ.อุ. รุ่น ๕๐ ๑๐,๐๐๐

๑๘๓. “นางสัาวัมาลััยแลัะนางสัาวัมาลีั” นางพรรณ์วิัภา  บุญนิลั ๒๔,๐๐๐

๑๘๔. “คุณ์คร้ช้มนาด  นราแย�ม” - ๑๑,๑๐๐

๑๘๕. “นันทัโช้คเนติินันท์ั” คุณ์ณั์ฐกิติติิ�  นันทัโช้คเนติินันท์ั ๒๐,๐๐๐

๑๘๖. “ม.ลั.นิภาธีร  ทัอุงใหญ่” ม.ลั.นิภาธีร  ทัอุงใหญ่ ๖๐,๐๐๐

๑๘๗. “สุัวัรรณ์  พ่้จิำติร์กานนท์ั” คุณ์สุัข้าดา  เบ็ญจำวิัทัย์วิัไลั ๑๐๐,๐๐๐

๑๘๘. “คุณ์หญิงกษมา  วัรวัรรณ์” คุณ์หญิงกษมา  วัรวัรรณ์ ๒๐๐,๐๐๐

๑๘๙. “๕๐ ปี ติ.อุ. ๒๔” ศึ.ดร.มงคลั  เดช้นครินทัร์ ๑๕,๐๐๐

๑๙๐. “พลัอุยจุำฑา  งานพฤกษ์วัานิช้ย์” นางสัาวัพลัอุยจุำฑา  งามพฤกษ์วัานิช้ย์ ๒๐,๐๐๐

๑๙๑. “ติ.อุ. ๒๕” นักเรียนเก่า ติ.อุ. ๒๕ ๒๕๐,๐๐๐

๑๙๒. “คณ์ะคร้นักเรียนตึิก ๓ ปีการศึึกษา 

๒๕๔๙ - ๒๕๕๕”

นางสัาวัเพ็ญศึรี  ฉลัอุงวิัริยะเลิัศึ ๑๘,๓๓๓

๑๙๓. “วิัชิ้ติ - สัมปรารถนา  พิริยะสัมบัติิ” นางสัมปรารถนา  พิริยะสัมบัติิ ๒,๐๐๐

๑๙๔. “สุัภา  วังศ์ึวิัทัยาภิรมย์” นางสัาวัสุัภา  วังศ์ึวิัทัยาภิรมย์ ๒๐,๐๐๐

๑๙๕. “พงศึกร  ตุิรงค์เร่อุง ติ.อุ. ๗๗” พอุ.ณ์พลั-สิัริรัศึมิ�  ดุรงค์เร่อุง ๒๐,๐๐๐

๑๙๖. “อุาจำารย์มัลัลิักา  สุันทัานนท์ั” นายเติชิ้นท์ั  จุำลัเทัศึ ๑๐๐,๐๐๐

๑๙๗. “จิำดาภา - ภ้มิพัฒน์  เร่อุงอุำานาจำ” 

ติ.อุ.๗๕-ติ.อุ.๗๗

นางสัาวัเบญจำวัรรณ์ - นายอุำาพลั  เร่อุง

อุำานาจำ
๕๐,๐๐๐
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๑๙๘. “อุาจำารย์ประทัวัน  สิัทัธิีสัมวังศ์ึ” อุาจำารย์สัมพร  สิัทัธิีสัมวังศ์ึ ๕,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๑๙๙. “ศิึริพรรณ์ (ติ.อุ.๓๕) 

      - พ.ญ.กานต์ิรวีั  กมลัรัตินพิบ้ลั”

คุณ์ศิึริพรรณ์  กมลัรัตินพิบ้ลั ๑๐,๐๐๐

๒๐๐. “นายพิศุึทัธิี�  รอุดภักดีกุลั” อุาจำารยแ์ลัะเพ่�อุนห�อุง ๘๐๕ ติ.อุ. ๔๕ ๓๐,๘๑๕

๒๐๑. “คุณ์คร้ยุวัดี  แจ่ำมศิึริโรจำน์รัติน์ แลัะ

คุณ์คร้รัติน์สุัณี์  สุัข้พณิ์ช้นันท์ั”

นางรัติน์สุัณี์  สุัข้พณิ์ช้นันท์ั ๒๕๐,๐๐๐
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ระเบีัยบัการสวดมนต์ไหว้
พระของนักเรียน

การสัวัดมนต์ิไหวั�พระในสัถานศึึกษาแบ่งอุอุกได� ๒ ลัักษณ์ะ ค่อุ
 ๑. การสัวัดมนต์ิไหวั�พระก่อุนเข้�าห�อุงเรียนหร่อุเวัลัาเลิักเรียน
 ๒. การสัวัดมนต์ิไหวั�พระในห�อุงประชุ้มวัันสิั�นสุัดสััปดาห์
การปฏิิบัติิในการสัวัดมนต์ิไหวั�พระจำะทัำาได�ดังนี�
๑. การสัวดมนต์ไหว�พัระ ก่อุนเข้�าห�อุงเรียน
 ๑.๑. หลัังจำากนักเรียนเคารพธีงช้าติิแลั�วัให�หัวัหน�านักเรียนนำาสัวัดมนต์ิ
 ๑.๒. บทัสัวัดมนต์ิให�ใช้�บทัย่อุพร�อุมทัั�งคำาแปลั ดังต่ิอุไปนี�

“อุรหำ สัมฺมาสัมฺพุทฺัโธี ภควัา”
(อุะระหัง สััมมาสััมพุทัโธี ภะคะวัา)

(คำาแปลั) พระผู้้�มีพระภาคเจำ�า เป็นพระอุรหันต์ิดับเพลิังกิเลัสัเพลิังทุักข์้สิั�นเชิ้ง ติรัสัร้�
ช้อุบได�โดยพระอุงค์เอุง

พุทฺัธีำฺ ภควันฺติำ อุภิวัาเทัมิ
(พุทัธัีง ภะคะวัันตัิง อุะภิวัาเทัมิ)

(คำาแปลั) ข้�าพเจำ�าอุภิวัาทัพระผู้้�มีพระภาคเจำ�า ผู้้�ร้� ผู้้�ต่ิ�น ผู้้�เบิกบาน (กราบ)

สฺัวัากฺข้าโติ ภควัติา ธีมฺโม
(สัะหวัากข้าโติ ภะคะวัะติา ธัีมโม)

(คำาแปลั) พระธีรรมเป็นธีรรมทีั�พระผู้้�มีพระภาคเจำ�า ติรัสัไวั�ดีแลั�วั

ธีมฺมำ นมสฺัสัามิ
(ธัีมมัง นะมัสัสัามิ)

(คำาแปลั) ข้�าพเจำ�านมัสัการพระธีรรม (กราบ)

สุัปฏิิปนฺโน ภควัโติ สัาวักสังฺโฆ
(สุัปะฏิิปันโน ภะคะวัะโติ สัาวัะกะสัังโฆ)

(คำาแปลั) พระสังฆ์สัาวักข้อุงพระผู้้�มีพระภาคเจำ�า ปฏิิบัติิดีแลั�วั

สังฺฆำ นมามิ
(สัังฆัง นะมามิ)

(คำาแปลั) ข้�าพเจำ�านอุบน�อุมพระสังฆ์ (กราบ)

ระเบีัยบัการสวดมนต์ไหว้
พระของนักเรียน
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 ๑.๓. เม่�อุสัวัดมนต์ิแลั�วัหัวัหน�านักเรียนนำากล่ัาวัคำาปฏิิญาณ์ติน ควัามว่ัา “เรา
ค์นไทย ใจกตัญญู้ ร้�คุ์ณชาติ ศาสันา พัระมหากษัตริย์ เรานักเรียนจักต�องประพัฤติ
ตนให�อย่้ในระเบียบวินัยของโรงเรียน มีค์วามซ้้�อสััตย์ต่อตนเองและผ้ิ�อ้�น เรานักเรียน
จักต�องไม่ทำาตนให�เป็นที�เด้อดร�อนแก่ตนเองและผ้ิ�อ้�น”
 ๑.๔. เม่�อุสัวัดมนต์ิเสัร็จำแลั�วั กล่ัาวัแผู่้เมติติา ดังนี�

       สััติว์ัทัั�งหลัายทีั�เป็นเพ่�อุนทุักข์้ เกิดแก่เจ็ำบติายด�วัยกันทัั�งหมดทัั�งสิั�น 
       จำงเป็นสุัข้เป็นสุัข้เถิด อุย่าได�มีเวัรแก่กันแลัะกันเลัย 
       จำงเป็นสุัข้เป็นสุัข้เถิด อุย่าได�เบียดเบียนซึ�งกันแลัะกันเลัย 
       จำงเป็นสุัข้เป็นสุัข้เถิด อุย่าได�มีควัามทุักข์้กายทุักข์้ใจำเลัย 
       จำงมีแต่ิควัามสุัข้กายสุัข้ใจำ รักษาตินให�พ�นจำากทุักข์้ภัยทัั�งสิั�นเถิด 

๒. การสัวดมนต์ไหว�พัระในหอประชุม นิยมปฏิิบัติิในวัันสุัดสััปดาห์แลัะถ่อุเป็นการ
สัวัดมนต์ิเต็ิมร้ป ดังนี�

แบบค์ำาสัวดมนต์ไหว�พัระวันสุัดท�ายของสััปดาห์ตอนเลิกเรียน
(หัวัหน�านำาสัวัด ผู้้�อุ่�นสัวัดติาม)

  อุรหำ สัมฺมาสัมฺพุทฺัโธี ภควัา
  พุทฺัธีำฺ ภควันฺติำ อุภิวัาเทัมิ    (กราบ)
  สฺัวัากฺข้าโติ ภควัติา ธีมฺโม
  ธีมฺมำ นมสฺัสัามิ    (กราบ)
  สุัปฏิิปนฺโน ภควัโติ สัาวักสังฺโฆ
  สังฺฆำ นมามิ    (กราบ)

สัวดบทนมัสัการ
(นำา)  นโม ติสัสฺั ภควัโติ (รับพร�อุมกัน) อุรหโติ สัมฺมาสัมฺพุทัธีสฺัสั
 นโม ติสัสฺั ภควัโติ อุรหโติ สัมฺมาสัมฺพุทัธีสฺัสั
 นโม ติสัสฺั ภควัโติ อุรหโติ สัมฺมาสัมฺพุทัธีสฺัสั
(๑) ถ�าย่นให�น�อุมศีึรษะนมัสัการ ถ�านั�งกับพ่�นให�กราบแบบเบญจำางคประดิษฐ์

สัวดบทพัระพุัทธคุ์ณ
(นำา) อิุติิป่ โสั ภควัา อุรหำ สัมฺมาสัมฺพุทฺัโธี วิัชฺ้ช้าจำรณ์สัมฺปนฺโน 
 สุัคโติ โลักวิัท้ั อุนุตฺิติโร ปุริสัทัมฺมสัารถิ สัตฺิถาเทัวัมนุสฺัสัานำ พุทฺัโธี ภควัาติิ
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สัวดทำานองสัรภัญญะ
(นำา)    อุงค์ใดพระสััมพุทัธี (รับพร�อุมกัน) สุัวิัสุัทัธีสัันดาน
  ตัิดม้ลักิเลัสัมาร                   บ มิหม่นมิหมอุงมัวั
   หนึ�งในพระทััยท่ัาน           ก็เบิกบานค่อุดอุกบัวั
  ราคี บ พันพัวั                     สุัวัคนธีกำาจำร   
   อุงค์ใดประกอุบด�วัย            พระกรุณ์าดังสัาคร
  โปรดหม่้ประช้ากร                มลัะโอุฆกันดาร
   ชี้�ทัางบรรเทัาทุักข์้               แลัะชี้�สุัข้เกษมศึานต์ิ
  ชี้�ทัางพระนฤพาน               อัุนพ�นโศึกวิัโยคภัย  
   พร�อุมเบญจำพิธีจัำก-             ษุจำรัสัวิัมลัใสั            
  เห็นเหตุิทีั�ใกลั�ไกลั              ก็เจำนจำบประจัำกษ์จำริง
   กำาจัำดนำ�าใจำหยาบ               สัันดานบาปแห่งช้ายหญิง  
  สััติว์ัโลักได�พึ�งพิง                  มลัะบาปบำาเพ็ญบุญ
   ข้�าข้อุประนติน�อุม              ศิึระเกลั�าบังคมคุณ์
  สััมพุทัธีการุญ-                   ญภาพนั�นนิรันดรฯ (กราบ)

สัวดบทพัระธรรมคุ์ณ
(นำา)  สฺัวัากฺข้าโติ (รับพร�อุมกัน) ภควัติา ธีมฺโม สันฺทิัฏฺฺฐิโก อุกาลิัโก เอุหิปสฺัสิัโก 
  โอุปนยิโก ปจฺำจำตฺิติำ เวัทิัติพฺโพ วิัญฺญ้หีติิ

สัวดทำานองสัรภัญญะ
(นำา)  ธีรรมะค่อุคุณ์ากร (รับพร�อุมกัน)  ส่ัวันช้อุบสัาธีร
 ดุจำดวังประทีัปชั้ช้วัาลั
  แห่งอุงค์พระศึาสัดาจำารย์  ส่ัอุงสััติว์ัสัันดาน    
 สัว่ัางกระจ่ำางใจำมลั
  ธีรรมใดนับโดยมรรคผู้ลั  เป็นแปดพึงยลั
 แลัะเก�ากับทัั�งนฤพาน
  สัมญาโลักอุุดรพิสัดาร  อัุนลึักโอุฬาร
 พิสุัทัธิี�พิเศึษสุักใสั
  อีุกธีรรมติ�นทัางครรไลั  นามข้นานข้านไข้
 ปฏิิบัติิปริยัติิเป็นสัอุง
  ค่อุทัางดำาเนินดุจำคลัอุง  อัุนล่ัวังลุัปอุง
 ยังโลักอุุดรโดยติรง
  ข้�าข้อุโอุนอุ่อุนอุุติมงค์  นบธีรรมจำำานง
 ด�วัยจิำติแลัะกายวัาจำาฯ (กราบ)
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สัวดบทพัระสัังฆคุ์ณ
(นำา)  สุัปฏิิปนฺโน ภควัโติ สัาวักสังฺโฆ
  อุุชุ้ปฏิิปนฺโน ภควัโติ สัาวักสังฺโฆ
  ญายปฏิิปนฺโน ภควัโติ สัาวักสังฺโฆ
  สัามีจิำปฏิิปนฺโน ภควัโติ สัาวักสังฺโฆ
  ยทิัทัำ จำตฺิติาริ ปุริสัยุคานิ อุฏฺฺฐ ปุริสัปุคฺคลัา เอุสั ภควัโติ สัาวักสังฺโฆ 
  อุาหุเนยโฺย ปาหุเนยโฺย ทักฺขิ้เณ์ยโฺย อุญฺช้ลีักรณี์โย อุนุตฺิติรำ ปุญฺญกฺเข้ตฺิติำ 
โลักสฺัสัาติิ

สัวดทำานองสัรภัญญะ
(นำา)    สังฆ์ใดสัาวักศึาสัดา (รับพร�อุมกัน) รับปฏิิบัติิมา
  แต่ิอุงค์สัมเด็จำภัควัันต์ิ
   เห็นแจำ�งจำตุิสััจำเสัร็จำบรร-             ลุัทัางทีั�อัุน
  ระงับแลัะดับทุักข์้ภัย
   โดยเสัด็จำพระผู้้�ติรัสัไติร              ปัญญาผู่้อุงใสั
  สัะอุาดแลัะปราศึมัวัหมอุง
   เหินห่างทัางข้�าศึึกปอุง               บ มิลัำาพอุง
  ด�วัยกายแลัะวัาจำาใจำ
   เป็นเน่�อุนาบุญอัุนไพ-                 ศึาลัแด่โลักัย
  แลัะเกิดพิบ้ลัย์พ้นผู้ลั
   สัมญาเอุารสัทัศึพลั                   มีคุณ์อุนนต์ิ
  อุเนกจำะนับเหล่ัอุติรา
   ข้�าข้อุนบหม่้พระศึรา-                พกทัรงคุณ์า
  นุคุณ์ประดุจำรำาพัน
   ด�วัยเดช้บุญข้�าอุภิวัันท์ั               พระไติรรัติน์อัุน
  อุุดมดิเรกนิรัติิศัึย
   ข้อุจำงข้จัำดโภยภัย                     อัุนติรายใดใด
  จำงดับแลัะกลัับเส่ั�อุมส้ัญ (กราบ)

บทสัวดเค์ารพัคุ์ณบิดามารดา
(นำา)  อุนนฺติคุณ์สัมฺปนฺนา (รับพร�อุมกัน) ช้เนตฺิติิช้นกา อุุโภ 
  (อุนันติะ คุณ์ะ สััมปันนา ช้ะเนติติิ ช้ะนะกา อุุโภ)
  มยหฺำ มาติาป่ต้ินำวั ปาเทั วันฺทัามิ สัาทัรำ
  (ไมหัง มาติา ป่ต้ินังวัะ ปาเทั วัันทัามิ สัาทัะรัง)
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สัวดทำานองสัรภัญญะ
(นำา)  ข้�าข้อุนบช้นกคุณ์   (รับพร�อุมกัน)
      ช้นนีเป็นเค�าม้ลั
  ผู้้�กอุบนุก้ลัพ้น    ผู้ดุงจำวับเจำริญวััย    
  ฟ้ิมฟัิกทัะนุถนอุม   บ บำาราศึนิราไกลั
  แสันยากเท่ัาไรไร    บ คิดยากลัำาบากกาย
  ติรากทันระคนทุักข์้   ถนอุมเลีั�ยง ฤ ร้�วัาย
  ปกป้อุงซึ�งอัุนติราย   จำนได�รอุดเป็นกายา   
  เปรียบหนักช้นกคุณ์   ช้นนีค่อุภ้ผู้า
  ใหญ่พ่�นพสุัธีรา    ก็ บ เทีัยบ บ เทีัยมทััน   
  เหล่ัอุทีั�จำะแทันทัด   จำะสันอุงคุณ์านันต์ิ
  แทั�บ้ช้นียอัุน    อุุดมเลิัศึประเสัริฐคุณ์ฯ
      (กราบ)

สัวดบทเค์ารพัค์ร้อาจารย์
(นำา)   ปาเจำราจำริยา โหนฺติิ (รับพร�อุมกัน) คุณุ์ตฺิติรานุสัาสักา
  (ปาเจำราจำริยาโหนติิ คุณุ์ติติรานุสัาสักา)
  ปญฺญาวุัฑฺฒิกเรเติเติ ทิันฺโนวัาเทั นมามิหำ
  (ปัญญาวุัฒิกเร เติ เติ ทิันโนวัาเทั นมามิหัง)

สัวดทำานองสัรภัญญะ
(นำา)  อุนึ�งข้�าคำานับน�อุม                 (รับพร�อุมกัน)
      ต่ิอุพระคร้ผู้้�การุญ  
  โอุบเอุ่�อุแลัะเจ่ำอุจุำน                    อุนุสัาสัน์ทุักสิั�งสัรรพ์
  ยัง บ ทัราบก็ได�ทัราบ       ทัั�งบุญบาปทุักสิั�งอัุน
  ชี้�แจำงแลัะแบ่งปัน                     ข้ยายอัุติถ์ให�ชั้ดเจำน
  จิำติมากด�วัยเมติติา             แลัะกรุณ์า บ  เอีุยงเอุน   
  เหม่อุนท่ัานมาแกลั�งเกณ์ฑ์           ให�ฉลัาดแลัะแหลัมคม   
  ข้จัำดเข้ลัาบรรเทัาโม-        หะจิำติม่ดทีั�งุนงม
  กังข้า ณ์ อุารมณ์์                      ก็สัว่ัางกระจ่ำางใจำ    
  คุณ์ส่ัวันนี�ควัรนับ               ถ่อุว่ัาเลิัศึ ณ์ แดนไติร
  ควัรนึกแลัะติรึกใน                    จิำติน�อุมนิยมช้มฯ (กราบ)
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สัวดชยสิัทธิค์าถุา
(นำา)   พาหุ (รับพร�อุมกัน) สัหสฺัสัมภินิมฺมิติสัาวุัธีนฺติำ
  คฺรีเมข้ลัำ อุุทิัติโฆรสัเสันมารำ
  ทัานาทิัธีมฺมวิัธิีนา ชิ้ติวัา มุนินฺโทั
  ตินฺเติช้สัา ภวัตุิ เติ ช้ยสิัทฺัธิี นิจฺำจำำ.

สัวดทำานองสัรภัญญะ
(นำา)  ปางเม่�อุพระอุงค์ปะระมะพุทั-       (รับพร�อุมกัน) 
   ธีะวิัสุัทัธีะศึาสัดา
  ติรัสัร้�อุะนุติติะระสัะมา-   ธิี ณ์ โพธิีบัลัลัังค์ 
   ขุ้นมารสัะหัสัสัะพาหุพา-   หุวิัช้าวิัชิ้ติข้ลััง
  ขี้�คีริเมข้ลัะประทััง   คะช้ะเหี�ยมกระเหิมหาญ
   แสัร�งเสักสัะราวุัธีะประดิษฐ์  กะลัะคิดจำะรอุนราญ
  รุมพลัพะหลัพะยุหะปาน    พระสัมุทัทัะนอุงมา    
   หวัังเพ่�อุผู้จำญวัะระมุนิน-  ทัะสุัชิ้นะราช้า
  พระปราบพะหลัพะยุหะมา     ระมะเล่ัอุงมลัายส้ัญ
   ด�วัยเดช้ะอุงค์พระทัศึพลั    สุัวิัมลัะไพบ้ลัย์
  ทัานาทิัธัีมมะวิัธิีก้ลั                ช้นะน�อุมมะโนติาม
   ด�วัยเดช้ะสััจำจำะวััจำนา       แลัะนะมามิอุงค์สัาม
  ข้อุจำงนิกรพลัะสัยาม             ช้ะยะสิัทัธิีทุักวัาร
   ถึงแม�จำะมีอุะริวิัเศึษ          พลัะเดช้ะเทีัยมมาร
  ข้อุไทัยผู้จำญพิชิ้ติะผู้ลัาญ     อุะริแม�นมุนินทัร

(กราบ ๓ ครั�ง)

ค์ำาปฎิญญาตนประจำาสััปดาห์ของนักเรียน
 พวักเราเป็นคนไทัยอุย้ไ่ด�จำนถึงทุักวัันนี� ก็เพราะเรามีช้าติิ มีศึาสันา มีพระมหา
กษัติริย์ ซึ�งบรรพบุรุษข้อุงเราเอุาเล่ัอุด เอุาเน่�อุ เอุาชี้วิัติ แลัะควัามลัำาบากยากเข็้ญเข้�าแลัก
ไวั� เราติ�อุงสัลัะชี้พเพ่�อุช้าติิ เราติ�อุงบำารุงศึาสันา เราติ�อุงรักษาพระมหากษัติริย์
 เรานักเรียนจำักติ�อุงประพฤติิตินอุย้่ในระเบียบวัินัยข้อุงโรงเรียนมีควัามซ่�อุสััติย์ต่ิอุ
ตินเอุงแลัะผู้้�อุ่�น เรานักเรียนจัำกติ�อุงไม่ทัำาตินให�เป็นทีั�เด่อุดร�อุนแก่ตินเอุงแลัะผู้้�อุ่�น
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เพัลงสัรรเสัริญพัระบารมี
คำาร�อุง สัมเด็จำเจำ�าฟ้ิากรมพระยานริศึรานุวััดติิวังศ์ึ
ทัำานอุง พระเจำนดุริยางค์ (ป่ติิ  วัาทัยากร) ใช้�ตัิ�งแต่ิ พ.ศึ. ๒๔๕๒
(นำา)  ข้�าวัรพุทัธีเจำ�า (รับพร�อุมกัน)
  เอุามโนแลัะศิึระกราน  นบพระภ้มิบาลั 
  บุญดิเรก    เอุกบรมจัำกริน
  พระสัยามินทัร์   พระยศึยิ�งยง
  เย็นศิึระเพราะพระบริบาลั  ผู้ลัพระคุณ์ ธี รักษา
  ปวังประช้าเป็นสุัข้ศึานต์ิ  ข้อุบันดาลั ธี ประสังค์ใด
  จำงสัฤษดิ�ดัง    หวัังวัรหฤทััย ดุจำถวัายชั้ย ช้โย

ค์ำาอธิบาย
  ข้�าพระพุทัธีเจำ�า
 เอุาใจำแลัะศีึรษะนอุบน�อุม
 ถวัายบังคมพระบาทัสัมเด็จำพระเจำ�าอุย้่หัวัผู้้�มีบุญญาธิีการมาก
 ทัรงเป็นกษัติริย์ส่ับราช้วังศ์ึจัำกรีอัุนประเสัริฐทัรงเป็นใหญ่ในประเทัศึไทัย
 ทัรงมีพระเกียรติิคุณ์งามมาก
 ประช้าช้นมีควัามร่มเย็นเพราะพระอุงค์ปกป้อุงคุ�มครอุง
 ด�วัยผู้ลัแห่งควัามดีทีั�พระอุงค์ทัรงปกป้อุงคุ�มครอุง
 ให�ประช้าช้นได�มีควัามสุัข้สัำาราญนั�น
 ข้อุพระคุณ์นั�นจำงบันดาลัสิั�งทีั�พระอุงค์ติ�อุงพระราช้ประสังค์จำำานงหมาย
 จำงสัำาเร็จำสัมพระราช้หฤทััยหวััง ดังทีั�ได�น�อุมเกลั�าฯ ถวัายพระพรชั้ย

(อุาจำารย์กำาชั้ย  ทัอุงหล่ัอุ)

ปี ีการศึ ึกษา ๒๕๖๔161



เพัลงชาติ
คำาร�อุง พันเอุก หลัวังสัารานุประพันธ์ี                 
ทัำานอุง พระเจำนดุริยางค์ (ป่ติิ  วัาทัยะกร) ใช้�ตัิ�งแต่ิ พ.ศึ. ๒๔๘๒
  ประเทัศึไทัยรวัมเล่ัอุดเน่�อุช้าติิเช่้�อุไทัย
 เป็นประช้ารัฐ ไผู้ทัข้อุงไทัยทุักส่ัวัน
 อุย้่ดำารงคงไวั�ได�ทัั�งมวัลั
 ด�วัยไทัยลั�วันหมาย รักสัามัคคี
 ไทัยนี�รักสังบ แต่ิถึงรบไม่ข้ลัาด
 เอุกราช้จำะไม่ให�ใครข่้มขี้�
 สัลัะเล่ัอุดทุักหยาดเป็นช้าติิพลีั
 เถลิังประเทัศึช้าติิไทัย ทัวีัมีชั้ย ช้โย

ค์ำาอธิบาย
  ประเทัศึไทัยเป็นทีั�รวัมข้อุงคนเช่้�อุช้าติิไทัย
 เป็นประเทัศึข้อุงประช้าช้นทัั�วัทุักแห่ง
 คนไทัยได�ดำารงไวั�ให�คงอุย้่ได�ทัั�งหมด
 เพราะคนไทัยลั�วันแต่ิมีควัามร่วัมรักสัามัคคีกัน
 ติามปกติิคนไทัยรักษาควัามสังบแต่ิเม่�อุถึงคราวัรบจำะเป็นคนเก่งกลั�า
 ไม่เกรงกลััวัศัึติร้
 ไม่ยอุมให�ใครใช้กำาลัังทัำาลัายเอุกราช้ได�ติามควัมช้อุบใจำ
 คนไทัยยอุมสัลัะเล่ัอุดทุักหยดเพ่�อุช้าติิ
 จำะปกป้อุงประเทัศึไทัยให�เจำริญแลัะมีชั้ยช้นะ
 (อุาจำารย์กำาชั้ย  ทัอุงหล่ัอุ)

หมายเหตุ ในเน่�อุเพลังคำาว่ัา “ข้ลัาด” นักเรียนควัรร�อุงให�ชั้ดเจำน เพ่�อุแสัดงว่ัาคำานี�มีตัิวั 
“ลั” อุย้่ด�วัย มิฉะนั�นจำะกลัายเป็นคำาว่ัา “ข้าด” ซึ�งทัำาให�ควัามหายผิู้ดไป ส่ัวันคำาว่ัา    
“พลีั” นักเรียนติ�อุงอุอุกเสีัยงเป็น “พะ - ลีั” เพ่�อุเน่�อุควัามหมายว่ัาอุุทิัศึหร่อุให�
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บัทท่ีใช้ื่ในพิธีไหว้ครูบัทท่ีใช้ื่ในพิธีไหว้ครู
บทสัวดมนต์ไหว�พัระก่อนไหว�ค์ร้

  อุรหำ  สัมฺมาสัพุทัธีโธี  ภควัา
  พุทัธีำ  ภควันติำ  อุภิวัาเทัมิ
  พุทัธีำ  ภควันติำ  อุภิวัาเทัมิ   (กราบ)
  สัวัากฺข้าโติ  ภควัติา ธีมฺโม
  ธีมฺมำ  นสฺัสัามิ     (กราบ)
  สุัปฏิิปนฺโน  ภควัโติ  สัาวักสังฺโฑ
  สังฺฆำ  นมามิ    (กราบ)

ค์ำากล่าวไหว�ค์รู
   (ผู้้�นำากล่ัาวั)  ปาเจำราจำริยาโหนติิ   คุณุ์ติติรานุสัาสักา

ทำานองสัรภัญญะ
            ข้�าข้อุประณ์ติน�อุมสัักการ
 (รับพร�อุมกัน)   บ้รพคณ์าจำารย์
         ผู้้�กอุรปประโยช้น์ศึึกษา
                     ทัั�งท่ัานผู้้�ประสัาทัวิัช้า อุบรมจำริยา
             แก่ข้�าในกาลัปัจำจุำบัน
                    ข้�าข้อุเคารพอุภิวัันท์ั ระลึักคุณ์อุนันต์ิ
             ด�วัยใจำนิยมบ้ช้า
                   ข้อุเดช้กติเวัทิัติา  อีุกวิัริยะพา
             ปัญญาให�เกิดแติกฉาน
                     ศึึกษาสัำาเร็จำทุักประการ อุายุย่นนาน
             อุย้่ในศีึลัธีรรมอัุนดี
                  ให�ได�เป็นเกียรติิเป็นศึรี ประโยช้น์ทัวีั
             แก่ช้าติิแลัะประเทัศึไทัยเทัอุญ ฯ
         (ผู้้�นำากล่ัาวั)   ปัญญาวุัฒิกเร เติ เติ   ทิันโนวัาเทั นมามิหัง 
     (กราบ)

 *บทัไหวั�คร้ทีั�เป็นภาษาไทัย ประพันธ์ีโดยท่ัานผู้้�หญิงดุษฎีมาลัา  มาลัากุลั 
เริ�มใช้�ครั�งแรกในพิธีีไหวั�คร้โรงเรียนเติรียมอุุดมศึึกษา ติ�นปีการศึึกษา ๒๔๘๔

ปี ีการศึ ึกษา ๒๕๖๔163



เพลงประจ�โรงเรียนเพลงประจ�โรงเรียน
ปิ�นหทัย

คำาร�อุง ช้อุุ่ม ปัญจำพรรค์ (ติ.อุ. รุ่น ๑) ทัำานอุง วังดนติรีสุันทัราภรณ์์
 วัันเด่อุนปีทีั�ผู่้านมา  โอุ� ติ.อุ. จ๋ำารักยังแจ่ำมจำ�า ไม่เล่ัอุน
สัระนำ�าค้บัวั ติามเต่ิอุน   สังวันบุญหนุนเล่ั�อุนเสีัยงคร้เสีัยงเพ่�อุน แจ่ำมใจำ
 ยามเรียนล่ัอุยามเล่ันเด่นช่้�อุ ติ.อุ. ระบ่อุ ล่ัอุสันั�นลัั�นไกลั
คิดถึงพระคุณ์อุาจำารย์ยิ�งใด  เป็นป่�นหทััยให�ร่มเย็นใจำเสัมอุมา
 รัก ติ.อุ. ข้อุจำงอุย้่ย่นนาน  รักคร้อุาจำารย์รักเพ่�อุนทัั�วัหน�า
รักจำริงรักจำริงรักสิังวิัญญาณ์์  รัก ติ.อุ. ยิ�งชี้วัารักจำนดินฟ้ิามลัาย
 รัก ติ.อุ. ข้อุจำงอุย้่ย่นนาน  รักคร้อุาจำารย์รักเพ่�อุนทัั�วัหน�า
รักจำริงรักจำริงรักสิังวิัญญาณ์์  รัก ติ.อุ. ประหนึ�งว่ัาป่�นปักจุำฑานั�นเอุย

มาร์ช ต.อ.
          คำาร�อุง - ทัำานอุง บุปผู้า ธีรรมบุติร (ติ.อุ. รุ่น ๓๙)      
  ติ.อุ. เติรียมอุุดมศึึกษา ประสัาทัวิัช้าให�ข้�าทัั�งหลัาย
ติ.อุ. ศ้ึนย์รวัมจิำติใจำ อุย้่แห่งใดยังรักมิเล่ัอุน
  ติ.อุ. เติรียมอุุดมศึึกษา ศิึษย์บ้ช้าพระคุณ์ใหญ่หลัวัง
ให�ควัามร้�แก่ข้�า จำริยาสัอุนเต่ิอุน เป็นเสัม่อุนบ�านทีั�รักพักพิง
  ยามเรียน เราเรียนเป็นเลิัศึ กีฬาก่อุเกิดควัามสัามัคคี
ธีงสีัช้มพ้ด้เด่น โบกพลิั�วัพาศิึษย์เปรมปรีดิ� ให�โช้คดีนำาเกียรติิส่้ั ติ.อุ.
  ติ.อุ. เติรียมอุุดมศึึกษา ศิึษย์บ้ช้าพระคุณ์มากหลัาย
จำะระลึักจำนวัันติาย อุุทิัศึกายทัำาสิั�งดี สัมศัึกดิ�ศึรีเป็นศิึษย์เติรียมอุุดมฯ

เตรียมอุดมศึกษา
ทัำานอุง อุาจำารย์พระยานรเทัพปรีดา (จำำาเริญ  สัวััสัดิช้้โติ)
คำาร�อุง อุาจำารย์นิรันดร์  นวัมารค
    เราเติรียมอุุดมศึึกษาเรามาร่วัมใจำ
   พระเกี�ยวัเราแม�นพระพรชั้ยจำากสัวัรรค์
   สีัช้มพ้ช้้เชิ้ดไวั�ให�ผู่้อุงพรรณ์
   เป็นมิ�งข้วััญสันิทัอุย้่ค่้อุุรา
    เรียนเราเด่น เล่ันเราดี กีฬาเลิัศึ
   หวัังจำะเทัอุดจึำ�งทุักผู้้�ร้�รักษา
   ใครหยามเหยียด เกียรติิ ติ.อุ. อุย่ารอุรา
   ทัั�งกายาใจำเรายอุมน�อุมพลีั (ซำ�า)
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แด่...เตรียมอุดม
คำาร�อุง - ทัำานอุง วัรฐ  กาย้รวััฒน์ (ติ.อุ. รุ่น ๕๖)

 ส้ังสุัดติาแลัพระเกี�ยวัเด่นแทั�บนแพรช้มพ้
 นำ�าใจำแห่งคร้ ค่้สัถาน ณ์ ลัานคนกลั�า
 ทุักถ�อุยทุักคำาค่อุคุณ์ธีรรม ศึรัทัธีา
 ช้าญแลัะเชี้�ยวัในวิัช้า ด�วัยวิัญญาณ์์แห่งคร้
 น�อุมใจำบ้ช้าเป็นบุญหนักหนาได�มาร่วัมใจำ
 เก่�อุเกียรติิเกรียงไกร เทิัดท้ันศัึกดิ�ไวั� ณ์ ใจำทุักผู้้�
 ฝากคำาสััญญา คนกลั�าจำะข้อุเคียงอุย้่
 เพ่�อุสัยามงดงามเฟ้ิ�อุงฟ้ิให�สัมคุณ์คร้...ผู้้�มอุบดวังจิำนต์ิ
 พระเกี�ยวัคงนามประกาศึเกียรติิงามแลัะควัามช่้�นช้ม
 ให�เติรียมอุุดมฯ สัมสัมัยวิัไลัไม่สิั�น
 ฝากคำายำ�าเต่ิอุน ข้อุเพ่�อุนอุย่าร�างล่ัมถิ�น
 แดนทีั�หนุน พระคุณ์แผู่้นดิน เทิัดเหน่อุชี้วิัน...เป็นป่�นหทััย (ซำ�า)

คุ์รุบุปผิชาติ
เน่�อุร�อุงโคลังสีั�สุัภาพ ฯพณ์ฯ ศึ. ม.ลั.ป่�น  มาลัากุลั
เน่�อุร�อุงเพิ�มเติิม ทัำานอุง ประภาสั  ช้ลัศึรานนท์ั (ติ.อุ. รุ่น ๓๙)
   กลั�วัยไม�มีดอุกช้�า  ฉันใด
  การศึึกษาเป็นไป   เช่้นนั�น
  แต่ิดอุกอุอุกคราวัไร  งามเด่น
  งานสัั�งสัอุนปล้ักป้ัน  เสัร็จำแลั�วัแสันงาม
 หยดนำ�าทีั�พร่างพรม ด้ดซับเข้�ากิ�งใบ ทีัลัะน�อุยซับเข้�าไปเนิ�นช้�า ควัามร้�ก็เช่้นกัน 
หมั�นทับทัวันศึึกษา ไม่เวั�นว่ัางติำาราเหม่อุนดั�งนำ�า ข้าดนำ�าก็แห�งพลััน แช่้นำ�าก็เน่าพัง 
กลั�วัยไม�จึำงเปรียบดังคำาสัอุนใจำ
 เม่�อุถึงวัันทีั�กลั�วัยไม�อุอุกดอุก งดงามดั�งดวังติะวััน หยดนำ�าทีั�พร่างพรมทุักวััน 
ได�รังสัรรค์เป็นดอุกกลั�วัยไม� หยดนำ�าทีั�พร่างพรมทุักวััน ได�รังสัรรค์เป็นดอุกกลั�วัยไม� 
หยดนำ�าทีั�พร่างพรมทุักวััน ได�รังสัรรค์เป็นดอุกกลั�วัยไม�
   กลั�วัยไม�มีดอุกช้�า  ฉันใด
  การศึึกษาเป็นไป   เช่้นนั�น
  แต่ิดอุกอุอุกคราวัไร  งามเด่น
  งานสัั�งสัอุนปล้ักป้ัน  เสัร็จำแลั�วัแสันงาม
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ขาสัองต�องย้นหยัด
เน่�อุร�อุง ฯพณ์ฯ ศึ. ม.ลั.ป่�น  มาลัากุลั
ทัำานอุง ประภาสั ช้ลัศึรานนท์ั (ติ.อุ. รุ่น ๓๙)
  ข้าสัอุงติ�อุงย่นหยัด  อุย้ใ่นวััฒนธีรรมไทัย
 ติาสัอุงมอุงอุอุกไป   ยังโลักใหญ่มโหฬาร (ซำ�า)
 ห้สัอุงว่ัอุงสัดับ    ส่ัวันดีรับปรับกิจำการ
 ม่อุสัอุงติ�อุงทัำางาน   รวัมถึงด�านการวิัจัำย
(สัร�อุย) โอุลัะเห่ ช้ะโอุลัะเห่ ช้ะโอุลัะเห่ โอุลัะเห่ ช้ะโอุลัะเห่ ช้ะโอุลัะเห่ (ซำ�า)
(๒ เทีั�ยวั)

ลาแล�วเตรียมอุดม
คำาร�อุง - ทัำานอุง ชั้ยรัติน์  วังศ์ึเกียรติิข้จำร
     ร่มจำามจุำรีร่มใจำ
   แหล่ังรวัมศึึกษายิ�งใหญ่ รวัมนำ�าใจำสัร�างสัรรค์
   ติราพระเกี�ยวังามประดับชี้วััน
   เติรียมอุุดมฯ ผู้้กพัน สัถาบันเล่ั�อุงช่้�อุล่ัอุไกลั
    ร่มจำามจุำรีร่มเย็น
   ร่วัมจิำติรวัมมิติรดีเด่น เคยร่มเย็นสุัข้ใจำ
   เรียนร้�พากเพียรเป็นหนึ�งข้อุงไทัย
   นำาพาชี้วิัติสัดใสั ให�ก�าวัไกลัมั�นคง
    สีัช้มพ้ เทิัดอุย้ใ่นใจำ
   ติราพระเกี�ยวัยิ�งใหญ่ส้ังส่ัง
   เป็นมิ�งเป็นข้วััญ คุ�มชี้วัันยน่ยง
   อุย้่ในใจำรักมั�นคง ไม่ร้�ล่ัมบ้ช้า
    ร่มจำามจุำรีสีัช้มพ้
   ร่มลัานร่มข้วััญเคยอุย้่ เคยช่้�นช้้หนักหนา
   ลัาแลั�วัจำำาใจำจำำาจำากจำำาลัา
   เติรียมอุุดมศึึกษา จำะกลัับมาสันอุงคุณ์
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แผู้นท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแผู้นท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ศึาลัพระปริวัรรติิเทัพ
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๒๒๗ ถนนพญาไทั เข้ติปทุัมวััน กรุงเทัพฯ ๑๐๓๓๐

หมายเลขโทรศัพัท์กลาง ๐-๒๒๕๔-๐๒๘๗-๘, ๐-๒๒๕๒-๗๓๐๒

ผู้้�อุำานวัยการ          ตึิก ๑  ต่ิอุ ๑๑๑, ๑๑๒

รอุงฯ งบประมาณ์         ตึิก ๒  ต่ิอุ ๑๒๒, ๑๒๗

รอุงฯ วิัช้าการ          ตึิก ๓  ต่ิอุ ๑๓๑

รอุงฯ งานทัั�วัไป          ตึิกเฉลิัมพระเกียรติิฯ  ต่ิอุ ๑๗๑

รอุงฯ กิจำการนักเรียนแลัะบุคลัากร        ตึิก ๙  ต่ิอุ ๑๙๑

สัำานักงานผู้้�อุำานวัยการ         ตึิก คุณ์หญิงหรั�งฯ  ต่ิอุ ๑๘๑

ธุีรการ           ตึิกศิึลัปะ  ต่ิอุ ๑๑๘

ทัะเบียน           ตึิก ๕๐ ปี  ต่ิอุ ๑๕๗

กสัร.สุัข้ศึึกษาแลัะพลัศึึกษา        ตึิก ๕๕ ปี  ต่ิอุ ๑๕๑

           ตึิก ๖๐ ปี  ต่ิอุ ๑๖๑

โทรสัารธุรการ ๐-๒๒๕๒-๗๐๐๒

โทรสัารวิชาการ ๐-๒๒๕๕-๘๒๘๓ 

Website : http://www.triamudom.ac.th

 ต่ิอุ ๑๐๑

 ต่ิอุ ๑๐๒

 ต่ิอุ ๑๐๓

 ต่ิอุ ๑๐๔

 ต่ิอุ ๑๐๕

 ต่ิอุ ๑๐๗,๑๐๘

 ต่ิอุ ๑๑๖

 ต่ิอุ ๑๒๕

 ต่ิอุ ๑๔๕
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