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พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๘

คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
ผู้อำ�นวยการคนที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๒

คุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ
ผู้อำ�นวยการคนที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๓๒

คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต
ผู้อำ�นวยการคนที่ ๗
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๔๐
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พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒
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ประวั ติ โ รงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เดิมมีชื่อว่า
“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท ติดกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนนี้เดิมสังกัด
อยู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเตรียม
นักเรียนแผนกต่างๆ ไว้ส�ำหรับเข้าศึกษาในคณะ
ต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ลงมติ ใ ห้จั ด ตั้ ง โรงเรี ย น
เตรียมอุดมศึกษาขึน้ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๘๐
โรงเรีียนเปิิดเมื่่�อวัันที่่� ๑๖ พฤษภาคม ๒๔๘๑
และนัั ก เรีี ย นเริ่่� ม เรีี ย นวัั น แรกเมื่่� อ วัั น ที่่� ๑๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่่�น
มาลากุุล เป็็นผู้้�อำำ�นวยการคนแรกของโรงเรีียน
พ.ศ. ๒๔๙๐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้โอนไปสังกัดกรมวิสามัญศึกษา และมีระเบียบ
ก�ำหนดให ้ นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นจบการศึ ก ษาจาก
โรงเรี ย นนี้สอ บคั ด เลือกเข้าจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิท ยาลั ย เช่นเดีย วกับนัก เรียนชั้ นเตรียม
อุดมศึกษาของโรงเรียนทั่วไป ทั้งยังได้ตัดค�ำว่า
“แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ออก คงเหลือ
ค�ำว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” เท่านั้น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จึงเป็นชื่อ
เฉพาะทีม่ คี วามหมายเช่นเดิม เพราะนักเรียนทีเ่ ข้า
มาเรียนในโรงเรียนนี้ ส่วนมากต้องการไปเรียนต่อ
ขัน้ อุดมศึกษา
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คู ่ มื อ นั กเ รี ย น | เต รี ย ม อุ ด ม ศึ ก ษ า

พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้มีการเปลี่ยนแปลง
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ใ หม่ เ รี ย กชั้ น เตรี ย ม
อุ ด มศึ ก ษาปี ที่ ๑ และปี ที่ ๒ เดิ ม ว่ า ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แบ่งเป็นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ แผนกศิลปะ แผนก
วิ ท ยาศาสตร์ และแผนกทั่ว ไป มี ห ลั ก สูตร
สองปีเท่าเดิม
	อนึ่ ง โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา
สามพราน ได้ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยย้าย
มาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาบางปู ซึง่ ตัง้ ขึน้
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้นต่อมาในปีการศึกษา
๒๕๐๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสามพราน
ก็ ไ ด้ ย ้ า ยเข้ามารวมอยู ่ กั บ โรงเรี ย นเตรี ย มอุดมศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร
ภารกิ จ หลั ก ของโรงเรี ย นเตรี ย ม
อุ ด มศึ ก ษาคือให ้ ก ารศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งให้นักเรียนมีวุฒิ
และมี ค วามสามารถที่จ ะเข้าศึ ก ษาต่ อ ในชั้ น
อุดมศึกษาหรืออาชีวศกึ ษาตอนปลายสายสามัญ
ชัน้ สูงต่อไป นอกจากนีย้ งั มุง่ ปลูกฝังอุปนิสยั และ
สร้างเสริมให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมมี
พลานามั ย สมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรงเพื่อให้สมดั ง
เอกลักษณ์ของโรงเรียน ที่วา่ “ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและคุณธรรม”

นอกจากภารกิิจที่่สำ� ำ�คัญ
ั ดัังกล่่าวแล้้ว โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา ยัังได้้รัับมอบหมายจาก
กรมเจ้้าสัังกััดให้้ปฏิิบััติิภารกิิจอื่่�น ๆ ที่่�สำำ�คััญ และควรกล่่าวถึึง เช่่น ในปีี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้้รัับมอบ
หมายให้้ช่่ ว ยเหลืือด้้านแนะแนวการศึึ ก ษาแก่่ โรงเรีี ย นรัั ฐ บาลและโรงเรีี ย นราษฎร์์ ที่่� มีี ชั้้� น
มััธยมศึึกษาตอนปลายสายสามััญทั้้�งในส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค ซึ่่�งโรงเรีียนได้้จััดให้้หััวหน้้า
หมวดวิิชาต่่าง ๆ ไปให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่โรงเรีียนเหล่่านั้้�นตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจนบรรลุุความสำำ�เร็็จ
ตามเป้้าประสงค์์ของกรม ทั้้�งยัังได้้ส่่งครููไปช่่วยสอนเพิ่่�มเติิมในวัันหยุุดราชการให้้แก่่นักั เรีียนตาม
โรงเรีียนที่่�ได้้ขอร้้องมาเป็็นพิิเศษด้้วย
พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงหลัักสููตรระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายสายสามััญ
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีค�ำสั่งมอบหมายให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาช่วยเหลือทางด้าน
วิิชาการแก่่ภาคการศึึกษาทั้้�ง ๑๒ ภาค โรงเรีียนจึึงได้้จััดส่่งผู้้ช่� ว่ ยผู้้อำ� ำ�นวยการ และหััวหน้้าหมวด
วิิชาไปแนะนำำ�การสอนให้้กัับครููตามศููนย์์พััฒนาการศึึกษาทุุกภาคทั่่�วประเทศ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้การ
เรีียนการสอนของโรงเรีียนต่่าง ๆ อยู่่�ในระดัับเดีียวกัับโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาและยัังได้้รัับ
หน้้าที่่�อบรมครููของกรมสามััญศึึกษาที่่�จะไปสอนในโรงเรีียนส่่วนภููมิิภาคโดยจััดอบรม ณ โรงเรีียน
เตรียมอุดมศึกษาจนมีประสบการณ์พร้อมที่จะไปสอนตามแบบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นอกจากนี้้�โรงเรีียนยัังได้้ให้้ความช่่วยเหลืือทางวิิชาการแก่่พยาบาลของกองพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุุข โดยโรงเรีียนจััดอาจารย์์ไปช่่วยสอนพยาบาลที่่�จบชั้้น� ม.ศ.๓ หรืือ ม.๖ เดิิม
ซึ่่�งอาจดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าพยาบาลหรืือพยาบาลที่่�รัับราชการมานานในโรงพยาบาลของ
รััฐบาลและเอกชนทั้้�งในส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาคซึ่่�งทางกองพยาบาลกระทรวงสาธารณสุุขได้้
คััดเลืือกส่่งมาเรีียนเพื่่อสมั
� คั รสอบเทีียบชั้้น� ม.ศ.๕ (มััธยมศึึกษาตอนปลาย สายสามััญ) นอกจาก
นั้้�น โรงเรีียนได้้จััดหลัักสููตรระยะสั้้�นแบบเร่่งรััดเป็็นการช่่วยเหลืือให้้พยาบาลที่่�สามารถสอบได้้
ชั้้น� ม.ศ.๕ แล้้ว ได้้เลื่่อ� นวิิทยฐานะปรัับวุุฒิหิ รืือเรีียนปริิญญาต่่อด้้านสาธารณสุุขศาสตร์์ ฯลฯ เพื่่อ�
เป็็นครููพยาบาลต่่อไปได้้
นอกจากจะให้้ความช่่วยเหลืือทางด้้านวิิชาการแก่่โรงเรีียนต่่าง ๆ ทั้้�งโรงเรีียนรััฐบาล
และโรงเรีียนราษฎร์์ ส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาคดัังกล่่าวแล้้ว โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษายัังได้้
ด�ำเนินการช่วยเหลือในการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ ๕ โรงเรียน คือ
๑. โรงเรีียนบดิินทรเดชา (สิิงห์์ สิิงหเสนีี) ตั้้ง� อยู่่�ในท้้องที่่�เขตวัังทองหลาง ซอยรามคำำ�แหง
แขวงพลัับพลา กรุุงเทพมหานคร กระทรวงศึึกษาธิิการได้้ประกาศตั้้�งโรงเรีียนเมื่่�อวัันที่่� ๓๐
เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔
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๒. โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ ตั้้�งอยู่่�บนถนนพััฒนาการ เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการประกาศตัง้ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
๓. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ตั้งอยู่บนถนนรามค�ำแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการประกาศตัง้ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๒๖
๔. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย (เตรียมอุดมศึกษา) ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕
นอกจากนีโ้ รงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังได้ช่วยดูแลจัดวางระบบให้กบั โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ในส่วนภูมิภาค คือ
๑. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ตัง้ อยูท่ ี่อ�ำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
๒. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอสว่างแดนดิน
จัังหวััดสกลนคร ซึ่่�งกระทรวงศึึกษาธิิการได้้ประกาศจััดตั้้�งโรงเรีียน เมื่่�อวัันที่่� ๑ มิิถุุนายน พ.ศ.
๒๕๔๒
๓. โรงเรีี ย นเตรีี ย มอุุ ด มศึึ ก ษาภาคเหนืือ ตั้้� ง อยู่่�ที่่� อำำ� เภอเมืือง จัั ง หวัั ด พิิ ษ ณุุ โ ลก
ซึ่่�งกระทรวงศึึกษาธิิการได้้ประกาศจััดตั้้�งโรงเรีียน เมื่่�อวัันที่่� ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๑ กรมสามััญศึึกษาได้้มอบหมายให้้โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาเป็็นศููนย์์พัฒ
ั นา
คุุณภาพการเรีียนการสอนวิิชาฟิิสิิกส์์ ซึ่่�งเรีียกสั้้�นๆ ว่่า “ศููนย์์ฟิิสิิกส์์” ซึ่่�งศููนย์์ฟิิสิิกส์์ยัังได้้รัับ
มอบหมายจากมููลนิิธิิส่่งเสริิมโอลิิมปิิกวิิชาการและพััฒนามาตรฐานวิิทยาศาสตร์์ศึึกษา ในพระ
อุุปถััมภ์์สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนากรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ (สอวน
.) ให้้เป็็นศููนย์์โอลิิมปิิกวิิชาการ (สอวน.) สาขาฟิิสิิกส์์ส่ว่ นกลาง
โรงเรียนได้รับใบรับรอง ระบบงานว่าสอดคล้องกับ ISO 9002 : 1994 ภายใต้ขอบข่าย
การจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เลขที่ใบรับรอง
Q90017 ซึ่งออกโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
	ปััจจุบัุ นั โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาจััดการสอนนัักเรีียน ทั้้�ง ๓ ระดัับชั้้น� (ม.๔, ม.๕, ม.๖)
ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานพุุทธศัักราช ๒๕๕๑
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	ตามพระราชบััญญััติิการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่่� ๖ มาตราที่่� ๔๗ ให้้มีีระบบ
การประกัันคุุณภาพการศึึกษา เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพและมาตรฐานการศึึกษาทุุกระดัับ ทั้้�งระบบการ
ประกัันคุุณภาพภายในและระบบการประกัันคุุณภาพภายนอก โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาได้้มีีการ
ประเมิินการประกัันคุุณภาพภายในทุุกปีี และระหว่่างวัันที่่� ๑๑ - ๑๓ มิิถุุนายน ๒๕๕๕ ได้้รัับการ
ประเมิินการประกัันคุุณภาพภายนอกจากสำำ�นักั งานรัับรองมาตรฐานและประเมิินคุุณภาพการศึึกษา
(สมศ.) และมีีผลการประเมิินอยู่่�ในระดัับดีีมาก
	นัับตั้้ง� แต่่เริ่่ม� ตั้้ง� โรงเรีียนมาจนถึึงปััจจุบัุ นั โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษามีีผู้อำ้� ำ�นวยการ ๑๕ ท่่าน
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สัญลักษณ์ ป ระจ�ำ โรงเรี ย น

พระเกี้ยวสีทองเปล่งรัศมี ๑๕ แฉก
วางบนหมอนสีชมพูคาดเชือกสีทอง มีพู่ห้อยสีทอง

สีประจ� ำ โรงเรี ย น
สีชมพู

คติ ธ รรม
นิมิตฺตํ สาธุรูปนํ กตญฺญเวทิตา
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

เอกลั ก ษณ์
“ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และคุณธรรม”

อัตลั ก ษณ์
“ต.อ. ต้นกล้าของแผ่นดิน”

ต้นไม้ประจ� ำ โรงเรี ย น
จามจุรี
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เกี่ยวกับ

“พระเกี้ยวเตรียมฯ”
ค�ำว่า พระเกีย้ ว เป็นค�ำราชาศัพท์
ของ เกี้ยว ที่ใช้ประดับครอบผมจุกของ
พระราชโอรสและพระราชธิิดาของพระ
มหากษััตริิย์์ มีียอดสููงแบบมงกุุฎ จึึงเรีียก
อีี ก ชื่่� อว่่ า พระเกี้้� ย วยอดหรืือจุุ ล มงกุุ ฎ
รููปพระเกี้้ย� วนี้้�ยังั เป็็นส่่วนประกอบในตรา
ประจำำ�พระองค์์ของพระบาทสมเด็็จพระ
จุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว อีีกทั้้�งพระนาม
“จุุลจอมเกล้้า” ก็็ยังั แปลว่่าจุุลมงกุุฎได้้อีีก
ด้้วย
พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้า
เจ้้าอยู่่�หััวโปรดเกล้้าฯ ให้้ตั้้�งโรงเรีียนวิิชา
ข้า้ ราชการฝ่่ายพลเรืือน ในปีี พ.ศ. ๒๔๔๒
ซึ่่�งต่่อมาได้้พััฒนาเป็็นโรงเรีียนมหาดเล็็ก
เป็ น โรงเรี ย นข้าราชการพลเรือนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว และเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ตามล�ำดับ โดยทุกแห่งได้
รับพระราชทานให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็น
เครื่องหมายประจ�ำโรงเรี ย นและ
มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด และเมื่อวันที่
๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๐ สภามหาวิทยาลัย

ไดม้ มี ติใหก้ อต
่ งั้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหนึ่ ง ของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
โรงเรียนจึงได้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นตรา
ประจ�ำโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกัน

	รููปตราพระเกี้้� ย วของแต่่ ล ะ
สถาบัันและแต่่ละช่่วงเวลามีีหลากหลาย
รููปแบบ และในบางช่่วงเวลาก็็ใช้ห้ ลายรููป
แบบพร้อมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งเคยเป็นต้นสังกัดของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๙๐
ก็็ ใช้้รููปตราพระเกี้้�ย วหลายแบบจนเกิิ ด
ความสัับสน กระทั่่�งในปีี พ.ศ. ๒๕๓๓
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จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยได้้กำำ�หนดรููปตราพระเกี้้�ยวใหม่่และให้้ใช้้
แบบนี้้�แบบเดีียว คืือตรา “พระเกี้้�ยวจุุฬาฯ” ที่่�ใช้้อยู่่�ในปััจจุบัุ ัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีตราพระเกี้ยวเก่าแก่ที่ปรากฏอยู่
บนหน้าตึก ๒ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ๒๔๘๑ เป็นปูนปั้นรูปพระเกี้ยว เปล่ง
รัศมี ๑๕ แฉก จากนั้นมาโรงเรียนก็ได้ใช้ตราพระเกี้ยวหลายรูปแบบ
ท�ำนองเดียวกับจุฬาฯ มีทั้งที่เหมือนกัน คล้ายกัน และต่างกัน จ�ำนวน
เส้นรัศมีก็มที ั้ง ๑๒ ๑๕ ๑๗ ๑๙ ๒๑ ๓๑ แต่ก็ไม่ได้เรียงช่วงเวลาที่ใช้
ตามจ�ำนวนรัศมีที่เพิ่มขึ้น
ปัจจุบันโรงเรียนได้ก�ำหนดรูปแบบของตราพระเกี้ยวเป็น
แบบเดียว โดยยึดถือตามลักษณะดัง่ เดิมทีป่ รากฏอยูท่ หี่ น้าตึก ๒ ตัง้ แต่
ช่วงเริ่มก่อตั้งโรงเรียนและยังปรากฎอยู่เช่นเดิมจนถึงปัจจุบัน โดยได้
เติมลวดลายไทยให้มีความละเอียดสวยงามเหมาะสมแก่การใช้งานใน
โอกาสต่าง ๆ เป็นรูปแบบเฉพาะของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่เรียก
ได้ว่า “พระเกี้ยวเตรียมฯ”
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เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ
สิ่งสักการะใน
โรงเรียน

ในทางคติิพราหมณ์์เชื่่�อกัันว่่า “พระภููมิิเจ้้าที่่�”
ตามที่่�เรีียกขานในภาษาสามััญนั้้�นมีีชื่่�อเป็็น
ทางการว่่า “พระชััยมงคล” ซึ่่ง� เป็็นโอรสของ
ท้้าวทศราชกัั บ พระนางสัั น ทรทุุ ก เทวีี
มีีโอรสด้้วยกััน ๙ พระองค์์ และโอรสองค์์โตคืือ
“พระชััยมงคล” พระชััยมงคล ทรงฉลอง
พระองค์์อย่่างกษััตริิย์์หรืือเทพารัักษ์์ โดยทรง
สัังวาล ทรงสวมกำำ�ไล ปั้้�นเหน่่งและพาหุุรััด
สวมฉลองพระบาทเชิิงงอน ท้้าวทศราชได้้มอบ
หมายงานให้้โอรส ทั้้�ง ๙ พระองค์์ เป็็นผู้้�ดููแล
สถานที่่�ต่่าง ๆ แทนพระองค์์ โดยเฉพาะพระ
ชััยมงคลมีีหน้้าที่่�ปกครองดููแลเคหสถาน บ้้าน
เรืือน ร้้านโรงต่่าง ๆ และในคติิทางพุุทธศาสนา
เชื่่�อกัันว่่าพระชััยมงคลเป็็นพระชาติิหนึ่่�งของ
พระพุุทธเจ้้าอีีกด้้วย

พระปริวรรติเทพ
“พระปริวรรติเทพ” ซึ่งเป็นเทพที่สถิตอยู่
ณ ศาลพระภูมิหน้าโรงเรียน อันเป็นที่
เคารพนับถือของ ชาวเตรียมอุดมศึกษา
ทุกคน โดยเฉพาะในฤดูกาลสอบไล่ ก่อน
การไปแข่งขันกีฬา ที่ส�ำคัญในการสอบคัด
เลือกเข้าโรงเรียนฯ จะมีทั้งศิษย์เก่าศิษย์
ปั จจุ บั น และผู้ปกครองมากราบไหว้
บนบานศาลกล่่ า ว ให้้ได้้ในสิ่่� ง อัั น
พึึงประสงค์์ มีีการถวายตั้้�งแต่่ดอกไม้้ ธููป
เทีียน ช้้างไม้้ ตุ๊๊�กตา และเครื่่�องเส้้นอื่่�น ๆ
ตามแต่่ผู้ที่่้� ม� าขอจะได้้ฟัังมาว่่าอย่่างไร แต่่
จุ ด ประสงค์ เ ดี ย วกั น คือ ให ้ ไ ด ้ ใ นสิ่ ง ที่ การตั้้�งชื่อ่� ศาลมีีหลัักยึึดถืืออย่่างไร?
ในที่่�นี้้�จะนำำ�มาเล่่าเฉพาะหลัักการสำำ�คััญ ๆ
ตนเองและลูกหลานหวังไว้
ดัังนี้้�
พระภูมิเจ้าที่มีที่มาอย่างไร ?
ตามคติความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่ เมื่อ ๑. จุุดที่่�ตั้้�งศาลต้้องเป็็นพื้้�นดิินที่่�มิิใช่่บริิเวณ
มีีการสร้้างบ้้านเรืือนหรืืออาคารสถานที่่� เดีียวกัับตััวบ้้าน (ดัังนั้้�น ถ้้าไม่่มีีที่่�จึึงต้้องตั้้�งบน
ทำำ�งาน ก็็มัักจะสร้้างศาลพระภููมิิไว้้ข้้าง ชั้้น� ลอยหรืือขั้้�นสููงสุุด แต่่ไม่่เรีียกว่่าพระภููมิิเจ้้า
หน้้าอาคาร ถ้้ามีีบริิเวณไม่่เพีียงพออาจ ที่่�ดัังกล่่าวมาแล้้ว)
สร้้างศาลไว้้บนชั้้�นลอยหรืือชั้้�นสููงสุุด แต่่ ๒. จุุดที่่�ตั้้�งศาลต้้องไม่่ถููกเงาของตััวบ้้านทอด
จะไม่่เรีียกว่่า “พระภููมิิ” จะเรีียกว่่า “พระ ลงมาทัับ (ก็็เป็็นอีีกข้้อหนึ่่�งที่่�การตั้้�งศาลใน
พรหม” หรืือ “พระนารายณ์์” อย่่างที่่� ปััจจุุบัันน้้อยลงหรืือต้้องตั้้�งดัังข้้อ ๑ เพราะ
พื้้�นที่่�จำำ�กััดอาคารสููงขึ้้�นพื้้�นที่่�ราคาแพง)
ทำำ�เนีียบรััฐบาล เป็็นต้้น
๓. ต้้องตั้้ง� ศาลให้้ห่่างจากห้้องน้ำำ�� และไม่่ควรให้้
ศาลใกล้้ตััวบ้้านมากเกิินไป

ปีี ก ารศึึ ก ษา ๒๕๖๔

9

(ข้้อนี้้�จะเห็็นได้้ชััดในบ้้านต่่าง
จัังหวััด)
๔. ไม่่หัันหน้้าศาลเข้้าประตูู
บ้้านและควรห่่างจากกำำ�แพง
หรืือรั้้�วบ้้านประมาณ ๑ เมตร
๕. ให้้ตั้้�งศาลมีีความสููงเหนืือ
ระดัับสายตาของเจ้้าของบ้้าน
และถ้้าสามารถยกพื้้� น ได้้สัั ก
หนึ่่�งคืืบเหนืือพื้้�นดิินก็็เหมาะ
สมดีี

ศาลพระภูู มิิ ใ นโรงเรีี ย น
เตรีี ย มอุุ ด มศึึ ก ษามีี ม า
ตั้้�งแต่่เมื่่�อใด ?

“พระภููมิิ ” ก็็ คืือ “พระ
ชััยมงคล” นั่่�นเอง ผู้้�ตั้้�งศาล
สามารถที่่� จ ะตั้้� ง ชื่่� อ เฉพาะ
สำำ�หรัับสถานที่่�นั้้น� ๆ ขึ้้น� ได้้จาก
การสอบถามอาจารย์์อาวุุโส
อาทิิ คุุณหญิิงบุุญเลื่่อ� น เครืือ
ตราชูู (พ.ศ. ๒๕๐๕ - พ.ศ.
๒๕๑๘) อ. สนิิท ธารีีรััชต์์
(ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง อาจารย์์ ม า
ตั้้� ง แต่่ ยัั ง เป็็ น โรงเรีี ย นมัั ธ ยม
ห อ วัั ง แ ห่่ ง จุุ ฬ า ล ง ก ร ณ์์

มหาวิิทยาลััยและเป็็นอาจารย์์รุ่่�น
แ ร ก ขอ ง โ ร ง เ รีี ย น เ ตรีี ย ม
อุุดมศึึกษา) ได้้ให้้คำำ�อธิิบายไว้้ว่่า
ศาลพระภููมิิ ขอ งโรงเรีี ย นมีี ม า
ตั้้�งแต่่สมััยสร้้างตึึก ๑ (โรงเรีียน
มัั ธ ยมหอวัั ง แห่่ ง จุุ ฬ าลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย) สถานที่่�ตั้้�งเดิิมนั้้�น
ไม่่ ไ ด้้อยู่่�ตามที่่� เ ห็็ น ในปัั จจุุ บัั น
เพราะเดิิมด้้านหน้้าของโรงเรีียน
กว้้างกว่่านี้้� กล่่าวคืือ รวมพื้้�นที่่�
ของคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ใน
ปััจจุุบัันทั้้�งด้้านซ้้ายและด้้านขวา
ต่่อมาในสมััยของอาจารย์์สงวน
เล็็กสกุุล
(พ.ศ. ๒๔๙๔ - พ.ศ. ๒๕๐๕) เป็็น
ผู้้�อำำ�นวยการพิิจารณาเห็็นว่่าศาล
เดิิ ม ได้้ชำำ�รุุ ด ทรุุ ด โทรมและไม่่
สวยงามแล้้ว จึึงได้้จััดตั้้�งศาลขึ้้�น
ใหม่่ “พระยานรเทพปรีี ด า”*
หรืือ “อาจารย์์ท่่านเจ้้าคุุณ” ของ
นัักเรีียนเตรีียมสมััยนั้้�น ได้้เป็็นผู้้มี� ี
ส่่วนร่่วมในการประกอบพิิธีกี รรม

ตั้้�งศาลใหม่่ซึ่่�งได้้อััญเชิิญเทพ
องค์์เดิิม รวมกัับเทพองค์์ใหม่่
มาสถิิ ตที่่� ศ าลที่่� ตั้้� ง ขึ้้� น ใหม่่
นี้้� แ ล ะ เ ป็็ น ผู้้� ใ ห้้ น า ม ว่่ า
“พระปริิ ว รรติิ เ ทพ” ต่่อมา
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยได้้ขอ
พื้้�นที่่�ด้้านหน้้าของโรงเรีียนด้้าน
ซ้้าย เพื่่� อสร้้ างตึึ ก ของคณะ
สถาปััตยกรรมศาสตร์์เพิ่่�มเติิม
จึึ ง ได้้ย้้ าย ศาลมาตั้้� ง อยู่่�ที่่�
ปัั จจุุ บัั น ตั้้� ง แต่่ สมัั ย คุุ ณ หญิิ ง
บุุญเลื่่�อน เครืือตราชูู (พ.ศ.
๒๕๐๕ - พ.ศ. ๒๕๑๘) จนถึึง
สมัั ย คุุ ณ หญิิ ง พรรณีี กาญ
-จนะวสิิต (พ.ศ. ๒๕๓๒ พ.ศ. ๒๕๔๐) ได้้มีีการบููรณะ
และตั้้ง� ศาลขึ้้�นใหม่่อีกี ครั้้ง� หนึ่่�ง
ในพื้้�นที่่�เดิิม ต่่อมาในสมััยของ
ผู้้อำ� �ำ นวยการอััศวินิ วรรณวิินเวศร์์
(พ.ศ. ๒๕๔๒-พ.ศ. ๒๕๔๔) ได้้
ปรัั บ ปรุุ ง บริิ เวณรอบ ๆ ให้้

* พระยานรเทพปรีดา - ข้าราชการบ�ำนาญ เป็นข้าราชบริพาร ในพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่งโรงเรียนได้เชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษ

ค�ำว่า “พระปริวรรติเทพ” เป็นชื่อเฉพาะขององค์เทพในศาลของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเท่านั้น
รวบรวมโดย อ.นิิคม วงศ์์วานิิช ต.อ.รุ่่�นที่่� ๑๕ (ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิการ ปีี ๒๕๒๒ - ๒๕๓๕)
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พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คุุณธนธร ออศิิริิกรณ์์ได้้มอบพระบรมรููปพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวแก่่
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา ผู้้�อำำ�นวยการคุุณหญิิงพรรณีี กาญจนะวสิิต จึึงดำำ�ริิสร้้างพระแท่่น
มณฑปประดิิษฐานพระบรมรููปเพื่่�อเป็็นสิิริิมงคลแก่่โรงเรีียน โดยมีี ม.ร.ว.มิิตรารุุณ เกษมศรีีเป็็น
ผู้้�ออกแบบและตััวแทนสมเด็็จพระสัังฆราชสกลมหาสัังฆปริิณายกมาทำำ�พิิธีีเปิิดเมื่่�อวัันที่่� ๒๒
สิิงหาคม ๒๕๔๐
รููปปั้้�น ฯพณฯ ศ. ม.ล.ปิ่่�น มาลากุุล และห้้อง ๕๗ ตึึก ๑
ฯพณฯ ศ. ม.ล.ปิ่่�น มาลากุุลมีีดำำ�ริิให้้นำำ�ผลงานทั้้�งหมดของท่่านมาเก็็บไว้้ที่่�ห้้อง ๕๗ ตึึก
ิ ณฑ์
ั แ์ ละ
๑ ซึ่่ง� เป็็นห้้องทำำ�งานห้้องแรกของท่่าน โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาได้้จััดไว้้เป็็นห้้องพิิพิธภั
ห้้องสมุุดที่่�รวบรวมผลงานของท่่านไว้้ ท่่านได้้มาเยี่่�ยมเยีียนและร่่วมกิิจกรรมของโรงเรีียนอย่่าง
สม�่ำเสมอ และก่อนที่ท่านจะถึงแก่อสัญกรรม ท่านได้มาเยี่ยมชมห้อง ๕๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๓๗ เป็นครัง้ สุดท้าย และฝากฝังให้ครูหมวดภาษาไทยเป็นผู้ดแู ลห้องนี้ ต่อมาหอสมุดแห่งชาติ
ได้มอบรูปปั้น ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และได้อัญเชิญรูปปั้น
ของท่านมาประดิษฐานทีห่ ้อง ๕๗ ตึก ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ศิลปนิ ผู้ปัน้ รปู ปัน้ ฯพณฯ
ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล คือ อ.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ
ศาลตายาย
	ศาลตายายเป็็นศาลเจ้้าที่่� ที่่�มีีมาแต่่เดิิม ตั้้�งอยู่่�บริิเวณแปลงเกษตรหลัังตึึก ๖๐ ปีี
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อันอำ�นาจใดใดในโลกนี้
ไม่เห็นมีเปรียบปานการศึกษา
สร้างคนหาค่ามิได้ในโลกา
ขึ้นมาจากคนที่หาค่าไม่มี”
“อันตึกงามกับสนามกว้างสร้างขึน
้ ได้
มีเงินหยิบโยนให้ก็เสร็จสรรพ์
แต่งามจิตใจกว้างนั้นต่างกัน
การอบรมเท่านั้นเป็นปัจจัย

”

เคยกล่าวไว้ว่า
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้วางระเบียบและ
ข้อปฏิบตั งิ านไว้อย่างเหมาะสมนับเป็นประโยชน์
แก่การศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง เช่น
- มีแผนกทะเบียนเป็นศูนย์กลางขึ้นตรงต่อผู้
อ�ำนวยการประสานงานฝ่ายวิชาการและการ
ปกครอง
- จัั ด ระบบการดููแลช่่วยเหลืือและให้้คำำ�ปรึึกษา
นัักเรีียน ซึ่่ง� ถืือเป็็นการเริ่่�มต้้นระบบการแนะแนว
การศึึกษาในโรงเรีียน

ศ.ม.ล.ปิ่น

ฯพณฯ
หม่่อมหลวงปิ่่�น มาลากุุล เกิิดเมื่่�อวััน
ที่่� ๒๔ ตุุ ลาคม ๒๔๔๖ ได้้รัั บการศึึกษาชั้้�น
อุุดมศึึกษา ณ มหาวิิทยาลััยลอนดอนและมหา
วิิทยาลััยออกซ์์ฟอร์ด์ ประเทศอัังกฤษ จนสำำ�เร็็จ
ปริิญญาตรีีเกีียรติินิิยม สาขาวิิชาภาษาโบราณ
ตะวัันออกและปริิญญาโททางอัักษรศาสตร์์
เป็็นที่่�ทราบกัันดีีอยู่่�แล้้วว่่า หม่่อมหลวง
ปิ่่� น มาลากุุ ล เป็็ น ผู้้� ก่่ อตั้้� ง โรงเรีี ย นเตรีี ย ม
อุุ ด มศึึ ก ษา เมื่่� อ วัั น ที่่� ๓ มกราคม ๒๔๘๐
นักเรียนเริ่มเรียนในเดือนพฤษภาคม ๒๔๘๑
โดยมี ฯพณฯ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการคนแรก
ของโรงเรียน
ในปีีแรก ๆ โรงเรีียนได้้เจริิญขึ้้�นเป็็น
ลำำ�ดัับ เช่่น ทางด้้านวิิชาการมีีผลเป็็นที่่�น่่าพอใจ
การสร้้างตึึก ๒ แล้้วเสร็็จในปีี พุุทธศัักราช
๒๔๘๒ และต่่อมาได้้สร้้างตึึก ๓ ไปจนจดถนน
อัังรีีดููนัังต์์ ในเวลานี้้�นอกจากผลงานทางด้้าน

”

ฯพณฯ ศ. ม.ล.ปิ่่�น
มาลากุุล

วิิชาการจะเป็็นที่่�พอใจแล้้ว นัักเรีียนยัังได้้แสดง
ความสามารถในการเล่่นกีีฬาต่่าง ๆ ที่่�หม่่อม
หลวงปิ่่�น มาลากุุลได้้นำำ�เข้า้ มาในโรงเรีียน เช่่น
ฮอกกี้้� รัักบี้้� และฟุุตบอล เข้า้ เกณฑ์์ที่่�กล่่าวได้้ว่่า
“เรีียนก็็เด่่น เล่่นก็็ดีี กีีฬาเลิิศ”
นอกจากนี้้�หม่่อมหลวงปิ่่�น มาลากุุล
ยัั ง มีี วิิ สัั ย ทัั ศน์์ อัั น กว้้างไกลในการดำำ� เนิิ น การ
ศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ด้วยเล็งเห็นว่าโรงเรียนนีเ้ ป็นโรงเรียนทีม่ งุ่ เตรียม
เข้าสู่ระดับอุดมศึกษาจึงจัดสหศึกษาของวัยรุ่น
ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง โดยการเตรียม
ความพร้้อมด้้านวิิชาการควบคู่่�คุุณธรรมดัังที่่�ท่า่ น

ศ.ม.ล.ปิ่น

มาลากุล
- จดทำำ�ทะเบีียนประวััติย่ิ ่อของนัักเรีียนที่่�เข้้าเรีียน
ตั้้ง� แต่่ปีีแรก
- มีีสถิิติิการเรีียนและการสอบต่่าง ๆ บัันทึึกไว้้เพื่่�อให้้
ทราบพฤติิกรรมของนัักเรีียน
- วางระเบียบให้มีรางวัลคะแนนรวมให้แก่นักเรียนที่ได้
คะแนนยอดเยี่ยม
- มีการจารึกนามนักเรียนทีไ่ ด้คะแนนยอดเยีย่ มไว้ทีแ่ ผ่น
ป้ายประกาศเกียรติยศการศึกษาเป็นตัวอักษรสีทองไว้
ในห้องประชุมของโรงเรียน (ปัจจุบันคือห้องเกียรติยศ
๑๑๑ ตึก ๒)
นอกจากนี้้� ท่่ า นยัั ง ได้้คิิ ด การแข่่ ง ขัั น กีี ฬ าให้้เฉพาะ
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาเรีียกว่่า การแข่่งขัันวิ่่ง� สามสระ
เป็็ น กีี ฬ าที่่� ห ญิิ ง ชายเล่่ น ร่่ ว มกัั น ได้้และท่่ า นได้้วาง
นโยบายเป็็นหลัักการเบื้้�องต้้นเพื่่�อเตรีียมตััวให้้พร้้อม
ส�ำหรั บ การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ไว้ ๘ ประการดังนี้
๑. คุณภาพการสั่งสอนอบรมจะต้องอยู่ในระดับสูง
๒. อาจารย์จะต้องเอาใจใส่ ตลอดจนนอกเวลาเรียนและ
จะต้องช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลเมื่อจ�ำเป็น
๓. นักเรียนจะต้องเข้าอยู่ในระเบียบที่ดีตั้งแต่แรก
๔. โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนเล่าเรียนให้มีความสุข
และสะดวกสบายตามสมควร
๕. นัักเรีียนหญิิงและชายเข้า้ สมาคมกัันได้้ แต่่จะต้้องอยู่่�
ในที่่�เปิิดเผยและไม่่มีีความลัับ
๖. โรงเรีียนจะต้้องติิดต่่อกับั ผู้้ป� กครองอย่่างใกล้้ชิิดและ
ให้เกิดความเข้าใจกันดี
๗. งานแผนกทะเบีียนจะต้้องละเอีียดที่่�สุุดเพื่่�อเป็็น
เครื่่�องมืือของการควบคุุมดููแลและอบรม
๘. ทั้้�งอาจารย์์และนัักเรีียนจะต้้องรัักษาเกีียรติิของตน
และชื่่�อเสีียงของโรงเรีียน

หม่่อมหลวงปิ่่น� มาลากุุลได้้สร้้างสรรฺฺค์์
ผลงานดีีเด่่นนานััปการ ไม่่ว่่าจะเป็็น
ด้้านการศึึกษา ด้้านวรรณศิิลป์์ ในขณะ
ที่่� ท่่ า นดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ปลัั ด กระทรวง
ศึึ ก ษาธิิ ก ารและรัั ฐ มนตรีี ว่่ า การ
กระทรวงศึึกษาธิิการ ท่่านได้้รัับการ
ยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิเป็็นศิิลปิินแห่่งชาติิ
สาขาวรรณศิิลป์์ เมื่่�อปีีพ.ศ. ๒๕๓๘
และยัังได้้รัั บรางวัั ลดีีเด่่ นอื่่� น ๆ อีี ก
มากมาย
หม่ อ มหลวงปิ่ น มาลากุ ล ถึ ง แก่
อสัญกรรมเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๘
รวมอายุได้ ๙๑ ปี
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ท่าน
ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ จาก
องค์ ก ารยู เ นสโก ยกย่ อ งท่ า นเป็ น
“นักการศึกษาดีเด่นของโลก ในสาขา
วรรณกรรมและสื่อสาร” ถือเป็นความ
ภาคภูมิใจของชาวเตรียมอุดมศึกษา
ทุกคน
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา อััญเชิิญรููปปั้้�น
ฯพณฯ ศ. ม.ล.ปิ่่�น มาลากุุล จากหอ
วชิิราวุุธานุุสรณ์์ มาประดิิษฐาน ณ
ห้้อง ๕๗ ตึึก ๑ เมื่่�อวัันที่่� ๒๕ ธัันวาคม
๒๕๔๕
ปััจจุุบััน ห้้อง ๕๗ มีีชื่่�อเรีียกว่่า “ห้้อง
ทำำ�งาน ฯพณฯ ศ. ม.ล.ปิ่่�น มาลากุุล”
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วิิ สัั ย ทัั ศ น์์

วิสัยทัศน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษากำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์ พัันธกิิจ วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย ดัังนี้้�

วิิสััยทััศน์์ : องค์์กรคุุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้้�นฐานความเป็็นไทย
พัันธกิิจ
๑. มุ่่�งมั่่น� บริิหารจััดการอย่่างเป็็นระบบ ตามหลัักธรรมาภิิบาล และเน้้นการมีีส่ว่ นร่่วม
๒. จััดหลัักสููตรและกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนรู้้�เป็็นเลิิศด้้านวิิชาการ คุุณธรรม และรัักษ์์
ความเป็็นไทย
๓. ส่่งเสริิมโรงเรีียนให้้เป็็นองค์์กรแห่่งความรู้้�
๔. ส่่งเสริิมบุุคลากรให้้รัักองค์์กร มีีจริิยธรรม และเป็็นบุุคคลแห่่งการเรีียนรู้้�

เป้้ า หมาย
๑. ผลการประเมิินคุุณภาพภายในของ
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา ผลการประเมิิน
คุุณภาพจากเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษา
เขต ๑ ผลการประเมิิ น ภายนอกจาก
สำำ�นัักงานรัับรองมาตรฐานและประเมิิน
คุุณภาพการศึึกษาอยู่่�ในระดัับดีีมาก
๒. มีีเครืือข่่ายร่่วมพััฒนา สามารถช่่วย
เหลืือด้้านวิิ ช าการและด้้านทุุนทรััพย์์แ ก่่
โรงเรีียนเครืือข่่ายเตรีียมอุุดมศึึกษา

14 คู ่ มื อ นั กเ รี ย น | เต รี ย ม อุ ด ม ศึ ก ษ า

๓. มีีกิจิ กรรมและบริิการเสริิมให้้แก่่บุุคลากรและ
นัักเรีียนด้้านสุุขภาพ อนามััย โภชนาการ สาธารณููปโภค
สวััสดิิภาพ สวััสดิิการอย่่างครบถ้้วน บุุคลากรและ
นัักเรีียนมีีสุุขภาพกายสุุขภาพจิิตที่่�ดีี มีีสุุนทรีียภาพ
ปลอดจากสิ่่�งเสพติิด อบายมุุข และโรคติิดต่่อ
๔. มีีหลัักสููตรการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอน
ปลายหลากหลาย ทัันสมััย ตอบสนองต่่อผู้้�เรีียน ตาม
มาตรฐานสากล เพื่่อมุ่่�
� งเตรีียมนัักเรีียนเข้า้ ศึึกษาต่่อใน
ระดัับอุุดมศึึกษาทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศและผู้้�
เรีี ย นให้้ประสบความสำำ� เร็็ จท างการศึึ ก ษาตาม
ศัักยภาพ
๕. ผู้้�เรีียนมีีคุณส
ุ มบััติิตามมาตรฐานนัักเรีียน
เตรีียมอุุดมศึึกษา เป็็นพลโลกที่่�ดีี และมีีจิิตสำ�นึ
ำ ึกรัักษ์์
ความเป็็นไทย

น์์

๖. มีีการประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสารและข้้อมููลสาร
สนเทศของโรงเรีียนแก่่ผู้เ้� กี่่ย� วข้้องอย่่างทั่่�วถึงึ สม่ำำ�� เสมอตลอดจนใช้ข้้ ้อมููลสารสนเทศและงานวิิจัยั
เพื่่อ� การพััฒนา
๗. มีีสื่อ่� นวััตกรรมและสื่่�อเทคโนโลยีีอย่่างเพีียงพอ บุุคลากรสามารถผลิิตใช้้สื่อ่� นวััตกรรม สื่่�อ
เทคโนโลยีีในการเรีียนการสอน ใช้้เทคโนโลยีีพััฒนางานทุุกระบบ มีีระบบการบำำ�รุุงรัักษาการใช้้
สื่่�อนวััตกรรม และสื่่�อเทคโนโลยีีอย่่างคุ้้�มค่่า
๘. มีีสภาพแวดล้้อม อาคารสถานที่่� แหล่่งการเรีียนรู้้� ห้้องเรีียน ห้้องปฏิิบััติิการต่่าง ๆ ห้้องสมุุด
ที่่�มีีบรรยากาศเอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้�
๙. มีีบุุคลากรครููและเจ้้าหน้้าที่่�เพีียงพอ

คุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์
Desirable Characteristics

คุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์ของนัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
๑. มีีความรัับผิิดชอบ ปฏิิบัติั งิ านตามหน้้าที่่�ของความเป็็นนัักเรีียนและงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย มีีความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม เคารพสิิทธิขอ
ิ งผู้้อื่� น�่ และมีีจิตสำ
ิ �นึ
ำ กึ ในการรัักษาสาธารณสมบััติิ
๒. มีีความชื่่�อสััตย์์สุจุ ริิต รัักความจริิงและความถููกต้้อง ไม่่บิดิ เบืือนข้้อมููล ไม่่ปกปิิดความผิิดของ
ตนเองและผู้้�อื่่�น ไม่่ถืือเอาทรััพย์์สิินของผู้้อื่� ่�นมาเป็็นของตน
๓. มีีระเบีียบวิินััย พร้้อมที่่�จะปฏิิบััติิตามกติิกาของสัังคมอย่่างสม่ำำ��เสมอจนเป็็นนิิสััย
๔. รัักการเรีียนรู้้�และมีีความคิิดสร้้างสรรค์์ มีีความใฝ่่รู้้� ใฝ่่เรีียน รู้้�จัักใช้เ้ วลาว่่างในการแสวงหา
ความรู้้�ด้้วยตนเองในรููปแบบที่่�หลากหลาย และสามารถประยุุกต์์ความรู้้�ที่่�ได้้มาใช้้ในชีีวิติ ประจำำ�
วัันให้้เป็็นประโยชน์์ต่่อตนเองและสัังคม
๕. มีีน้ำำ��ใจและมีีมารยาท มีีความเสีียสละ มีีความกตััญญููรู้้คุ� ณ
ุ รู้้จั� กั กาลเทศะ มีีสัมั มาคารวะ รู้้จั� กั
ขอโทษและให้้อภััย

ปีี ก ารศึึ ก ษา ๒๕๖๔ 15

มาตรฐาน
นัักเรีี ยน

มาตรฐานที่่� ๑
เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรม จริิยธรรม
๑.๑ มีีความซื่่�อสััตย์์
๑.๒ มีีความกตััญญููกตเวทีี
๑.๓ มีีความอดทน
๑.๔ มีีความขยัันหมั่่น� เพีียร
๑.๕ มีีความรัับผิิดชอบต่่อตนเอง หน้้าที่่�
ประเทศชาติิ และสัังคมโลก
๑.๖ มีีความเสีียสละ มีีจิิตสาธารณะ
๑.๗ มีีความมััธยััสถ์์ ประหยััดอดออม
รู้้�จัักความพอเพีียง
๑.๘ มีีความคิิดถููกต้้องตามทำำ�นองคลองธรรม
๑.๙ มีีระเบีียบวิินััย
๑.๑๐ รัักษ์์เกีียรติิและศัักดิ์์�ศรีีของตน

มาตรฐานที่่� ๓
เป็็นผู้้�มีีความเป็็นเลิิศทางวิิชาการ
๓.๑ เป็็นบุุคคลแห่่งการเรีียนรู้้�
๓.๒ สามารถคิิดวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์
อย่่างมีีเหตุุผล
๓.๓ มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ สามารถนำำ�ความรู้้�
มาประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์
๓.๔ สามารถใช้้เทคโนโลยีีและเครื่่�องมืือแสวง
หาความรู้้�
๓.๕ สามารถใช้้วิิจารณญาณแก้้ปััญหาหรืือ
เผชิิญความเสี่่�ยงได้้

มาตรฐานที่่� ๒ เป็็นผู้้�รัักษ์์ความเป็็นไทย

๒.๑ มีีความภาคภููมิิใจและซาบซึ้้ง� ใน
ศิิลปวััฒนธรรมไทย
๒.๒ มีีความจงรัักภัักดีีในสถาบัันชาติิ ศาสนา
และพระมหากษััตริย์ิ ์
๒.๓ มีีความสามััคคีี

มาตรฐานที่่� ๔ เป็็นผู้้�นำำและผู้้�ตามที่่�ดีี

๔.๑ สามารถเป็็นผู้้�นำำ�และผู้้ต� ามที่่�ดีี
๔.๒ รู้้�บทบาทหน้้าที่่�ของตนเอง
๔.๓ รู้้�จัักยอมรัับผู้้�อื่่�น
๔.๔ รู้้�จัักการทำำ�งานเป็็นทีีม

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึ
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มาตรฐานที่่� ๕ เป็็นผู้้�มีีสุุขภาพกายสุุขภาพจิิตดีี

๕.๑ มีีร่่างกายแข็็งแรง รู้้�จัักรัักษาสุุขภาพตนเอง
๕.๒ ปลอดจากยาเสพติิดและอบายมุุขทุุกชนิิด
๕.๓ มีีจิติ ใจร่่าเริิงแจ่่มใส
๕.๔ มองโลกในแง่่ดีี
๕.๕ สามารถปรัับตััวเข้้ากัับสิ่่ง� แวดล้้อมได้้
๕.๖ มีีสุุนทรีียภาพ

มาตรฐานที่่� ๖
เป็็นผู้้�มีีความสามารถในภารสื่่�อสาร
๖.๑ มีีทัักษะการสื่่อส
� าร ด้้านการฟััง การพููด การอ่่าน และ
การเขีียนในระดัับดีี
๖.๒ สามารถใช้ภ้ าษาไทยและภาษาต่่างประเทศอย่่างน้้อย
๑ ภาษา สื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�นได้้
๖.๓ สื่่อส
� ารได้้เหมาะสมกัับกาลเทศะและบุุคคล
๖.๔ สามารถใช้เ้ ทคโนโลยีีในการสื่่อส
� ารและนำำ�เสนอผลงาน
มาตรฐานที่่� ๗ เป็็นผู้้�มีีบุุคลิิกภาพดีี

๗.๑ แต่่งกายสะอาดเรีียบร้้อย ถููกต้้องตามกาลเทศะ
๗.๒ มีีกิิริิยามารยาทและวาจาสุุภาพเรีียบร้้อย
๗.๓ มีีความมั่่�นใจในตนเอง
๗.๔ มีีความอ่่อนน้้อมถ่่อมตน
๗.๕ มีีมนุุษยสััมพัันธ์์ดีี มีีความเป็็นมิิตร
๗.๖ มีีน้ำำ��ใจ เอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่
มาตรฐานที่่� ๘ มีีความเป็็นประชาธิิปไตย

มศึึ กษา

๘.๑ รู้้�จัักบทบาทหน้้าที่่�ของตนเอง
๘.๒ รู้้�จัักเคารพสิิทธิิเสรีีภาพของผู้้�อื่่�น
๘.๓ เข้้าใจระบอบประชาธิิปไตยอัันมีี
พระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุข
๘.๔ สามารถแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างมีีเหตุุผล
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รายนามครูโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
นากสุุขปาน ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียน
๑. นางวรรณดีี 		
๒. นายกิิตติิภพ
ภวณััฐกุุลธร รองผู้้�อำ�ำ นวยการกลุ่่�มบริิหารงบประมาณ
๓. นายทรงเกีียรติิ
เทพประเสน รองผู้้�อำ�ำ นวยการกลุ่่�มบริิหารวิิชาการ
รองผู้้�อำ�ำ นวยการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียนและ		
๔. ว่่าที่่� ร้้อยตรีีมานพ เพ็็ญรััศมีี
					บุุคลากร
รองผู้้�อำ�ำ นวยการกลุ่่�มบริิหารทั่่�วไป
๕. นายเจริิญ 		บุุตะเขีียว	

ครููปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประจำำหน่่วยงานต่่าง ๆ
กลุ่่�มบริิหารวิิชาการ
๑. นางมนต์์ฤดีี 		จิิตรากร		

๒. น.ส.ชุุติินัันท์์ 	พ่่วงขาว

งานทะเบีียนวััดผล
๑. น.ส.สุุดารััตน์		วิ
์
ิริิยาธิิปัตย์
ั ์
๒. นายจำำ�ลอง		
หงษ์์พญา

๓. น.ส.สายสุุนีย์ี ์

วงศ์์สวััสดิ์์�

งานห้้องสมุุด
๑. นางศศิิวิิมล		มีีฤทธิ์์�		
๒. น.ส.พััชริินทร์์		
กลั่่�นประสม

๓. น.ส.วรรณภา

โต๊๊ะมีีเลาะ

งานแนะแนว
๑. นางสุุนัันท์์		
ปรารมย์์
๒. นางนงลัักษณ์์	นิิยมแก้้ว
๓. น.ส.หทััย		
หงส์์ตริิกาล

๔. น.ส.จุุรีีรััตน์์		
ทััดแก้้ว
๕. น.ส.พิิชญาพร	สมจัันทร์์
เชื้้�อกููลชาติิ
๖. น.ส.จุุฑาทิิพย์์
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งานพััฒนาระบบประกัันคุุณภาพการศึึกษา
๑. นายพรรษวุุฒิิ 	จููโพธิ์์�แก้้ว
งานศููนย์์เทคโนโลยีี (ICT)
๑. นายกฤตภาส		
เชี่่ย� วชาญกุุล
งานกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน
๑. น.ส.ปราถนา 	จัันทร์์ทา
กลุ่่�มบริิหารงบประมาณและบุุคลากร
งานสารบรรณ
๑. น.ส.กิิติิยา 		อิินทร์์ขำำ�วงค์์
งานพััสดุุและยานพาหนะ
๑. นางพิิรััลรััตน์์ 	ร่่วมวงษ์์วณิิช	 ๒. นายกิิตติิพศ 		

ไชยคำำ�ภา

งานแผนงาน
๑. นายนพล 		อาจฤทธิ์์�
งานการเงิิน
๑. นายสฤษฎิ์์� 		สุุขาภิิรมย์์
๒. น.ส.อัังคณา
ปรีีชาเมตตา

๓. น.ส.ยุุพิิน 		ผลเจริิญ

กลุ่่�มบริิหารทั่่�วไป
๑. นายสยมภูู 		
รณชิิตพานิิชยกิิจ
งานโสตทััศนศึึกษา
๑. ว่่าที่่� ร.ต. ปฏิิพััทธ์์

ประสงค์์ดีี

๒. น.ส.รพีีพร

งานอนามััยโรงเรีียน
๑. น.ส.สุุภััตรา

กฤชประภา

๒. นางนงลัักษณ์์ 	นิิยมแก้้ว

	ภู่่�ภููษิิต
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รายนามครูู โรงเรีียนเตรีี ยมอุุดมศึึกษา
งานบรรเทาสาธารณภััย
๑. นายกวิินพััฒน์์
เอกวีีระพััฒน์์
งานประชาสััมพัันธ์์
๑. นายอรรคราวุุฒิิ

ประชานัันท์์

กลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียนและบุุคลากร
๒. น.ส.ณััฐธิินี		จั
๑. นายพรภััทร 	สิินดีี		
ี
ันทร์์เทีียน
หััวหน้้าตึึก
๑. นางนฤมล		ศรีีมา			หััวหน้้าตึึก ๑
๒. นายไมตรีี		ศรีีทองแท้้		หััวหน้้าตึึก ๒
๓. น.ส.นนทลีี		รัตั นสิิทธิ์์�		หััวหน้้าตึึก ๓
๔. นายเผด็็จ		จิิตรากร			หััวหน้้าตึึกศิิลปะ
๕. น.ส.บุุษยพรรณ	บุุญญพัันธุ์์�		หััวหน้้าตึึก ๙
๖. นางรััตน์สุ์ ุณีี		สุุขพณิิชนัันท์์		หััวหน้้าตึึกคุุณหญิิงหรั่่�ง กัันตารััติิ
๗. นายสุุเมธา		ศรีีอุทธ
ุ า			หััวหน้้าตึึก ๕๕ ปีี
๘. นางสายฝน		มุุสิิกมาศ		หััวหน้้าตึึก ๖๐ ปีี
เลิิศวิิสุุทธิิไพบููลย์์		หััวหน้้าตึึกเฉลิิมพระเกีียรติิ ๗๒ พรรษา
๙. น.ส.วััลยา		
						
บรมราชิินีีนาถ
งานบุุคลากร
๑. น.ส. เพทาย 	บุุณยรััตพัันธุ์์�
๖. น.ส.ธัันชนก 		
แป้้นทอง
๗. นายประพนธ์์ 	สุุดตา
๒. นายนำำ�โชค		อุ่่�นเวีียง
๘. นายปิิยะพงษ์์		
กลางจอหอ
๓. นายกฤตภาส		สิิมมา
๙. น.ส.กชกร		
แฝงเมืืองคุุก
๔. นายอัังชััญ		
แสงแก้้ว
๕. นายนรากรณ์์		จิินพุุทธ
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ครููปฏิิบััติิการสอนตามกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาอัังฤษ
หััวหน้้ากลุ่่�มสาระฯ
๑. น.ส.จุุฑารััตน์์		จรููญรัักษ์์
๒. นายสุุเมธา		ศรีีอุุทธา
๑๓. นางอัังคณา		อิินทรัักษา
๓. น.ส.บุุษยพรรณ	บุุญญพัันธุ์์�
๑๔. นายปรััชญา
คณา
๔. น.ส.โสภณา		ขีีโรท
๑๕. น.ส.ภาวิิณีี		
โสภารุุณ	
๕. นางธัันย์์ชนก
เหลืืองลออ	
๑๖. น.ส.สุุพรพรรณ	 ธีีรวััฒน์์วรกุุล	
๖. นางสายฝน 		มุุสิิกมาศ	
๑๗. นางสุุพิินดา
	ทิิพย์์เอีียด
๗. น.ส.วไลพร
	ผัังวิิวััฒน์์
๑๘. น.ส.ฐิิติิมา
	คำำ�นามะ
๘. นายฉััตรชััย
	อภิิวัันท์์สนอง
๑๙. นายอดิิศัักดิ์์�	กิิตติิวรวิิทย์์
๙. นายกฤตภาส		สิิมมา
๒๐. นายไผท 	สะอาดยิ่่�ง
๑๐. นายฤทธิิรงค์์
กองศรีี
๒๑. นายเจตพล
เกีียรติิคีรีี ี
๑๑. น.ส.พรรษประเวศ	 สััตตบุุษย์์วรกุุล
๒๒. น.ส.ทิิพยรััตน์์
คงทััน
๑๒. น.ส.จิิดาภา		ตัันวิิเชีียร
๒๓. น.ส.รุ่่�งอรุุณ		
โชติิสาร
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศที่่� ๒
๑. นายเฉลิิมวุุฒิิ
เบ้้าทองคำำ�	
หััวหน้้ากลุ่่�มสาระฯ
๑๐. นายชญศัักดิ์์�	สนธิิสกุุล	
๒. น.ส.กัันต์์กนิิษฐ 	ธิิติิโชติิพัันธุ์์�	
๑๑. น.ส.วรกานต์์ 	สมจิิตต์์
๓. น.ส.เทีียมจัันทร์์
สัังขพัันธานนท์์
๑๒. นายนิิติธิ ร
	ษััฏเสน
๔. น.ส.สุุปรีียา
	สุุดประเสริิฐ
๑๓. นายชาครััตน์์
	บััวเกตุุ
๕. น.ส.ปุุณยวีีร์์		อิินทร์์คุ้้ม� วงษ์์
๑๔. น.ส.เสาวลัักษณ์์	อิินทร์์ประเสริิฐ
๖. นายสานนท์์
	คุุววััฒนานนท์์
๑๕. น.ส.กาญจนา 	วงศ์์กมลาไสย
๗. น.ส.วรัันธร
เจริิญรููป
๑๖. นายคณิิศร		
กฤษฎาพรรณ
๘. น.ส.วรณััน
	ภัักดีีสุุวรรณ	
๑๗. น.ส.สุุวีีนา		พัันธุุมีี
๙. นายกฤตพงศ์์
	มููลมีี
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รายนามครูู โรงเรีี ยนเตรีี ยมอุุ ดมศึึกษา
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้� สัังคมศึึกษา ศาสนา และวััฒนธรรม
๑. น.ส.เตืือนใจ		
ใจสิิงห์์		
หััวหน้้ากลุ่่�มสาระฯ
๑๑. นายธััณตวััธ
ทัับจัันทร์์
๒. นางจิินตนา		อิินทเศีียร
๑๒. นายนำำ�โชค
	อุ่่�นเวีียง
๓. นายประพิิศ		
ฝาคำำ�	
๑๓. น.ส.จุุฑามาศ 	กัันภััย
๔. นายวีีระชััย		บััวผััน
๑๔. นายชวลิิต
แวงวรรณ	
๕. นางมนต์์ฤดีี
	จิิตรากร
๑๕. น.ส.สิิริินาถ
พงษ์์ธนูู	
๖. น.ส.พิิมพ์์พิร์ิ ์สุุ 	สุุพิพิิ ิชญ์์
เนรมิิตพานิิชย์์
๗. น.ส.โสภิิต
เปรีียญกิิจไพศาล	 ๑๖. น.ส.ปิิยะนุุช
แก้้วจรััส			
๘. นายสยมภูู
รณชิิตพานิิชยกิิจ	 ๑๗. นายชััยภััทร
๑๘. นายธีีรศัักดิ์์�
เครืือสุุวรรณกุุล
๙. นายสราวุุธ 	ศรีีเกตุุ
๑๐. น.ส.นิิตยา
	พุ่่�มเพิ่่�ม		
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาไทย
๑. นายสนธยา		ศัักดิ์์�กาพย์์
หััวหน้้ากลุ่่�มสาระฯ
เพ็็ชรสิิมาลััย
๑๐. นายณััฐพััชร์์
๒. นางนฤมล 		ศรีีมา
๑๑. ว่่าที่่�ร.ต.ภวิิชช์์ 	อรุุณวรรณ	
๓. นายลำำ�พููน
ดวงโสมา
๑๒. ว่่าที่่�ร.ต.สััพพััญญูู	สุุขพิิระวััฒนกุุล	
๔. ว่่าที่่� ร.ต.หญิิงจิิรภา	ศิิลปอนัันตสููต	
๑๓. นายอภิิชาติิ		
อุุยนัักธรรม
๕. นางฐิิตาพร 	วิิภววาณิิชย์์
๑๔. นายติิสรณ์์
	จัันทรเดช	
๖. น.ส.นนทลีี
	รััตนสิิทธิ์์�
๑๕. นายคมชาญ	สุุนทรวงศ์์
๗. นายอรรคราวุุฒิิ
ประชานัันท์์
๑๖. นางธััญจิิตรา
หงษ์์พญา
๘. นายจัักรชััย		ศรีีวรเวช
๙. น.ส.น้ำำ��ทิิพย์์
	ชััยวงศ์์
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์
เขีียวหวาน
หััวหน้้ากลุ่่�มสาระฯ
๑. นางจงกลนีี		
๖. นายบรรชา
กลมภัักดีี
๒. นายไมตรีี
	ศรีีทองแท้้	
๗. นางมนลดา
ครุุเวชรััตน์์
๓. นายปรเมศร์์
	สะอาด
๘. นางโสมรััศมิ์์�
เพิ่่�มดีี
๔. นายภราดร
นาทัันรีีบ
๙. นายพรภััทร 	สิินดีี
๕. น.ส.พรรณวดีี 	ยืืนยงค์์นาน
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๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

นางปารวีี 	ศรีีเกตุุ
นางสุุเนตรา
โพธิ์์�น้้อย
น.ส.ชลธิิชา
การีีซอ	
น.ส.ศิิวพร		
ไชยพยอม
นางปราณีี		
ยอมเยาว์์
น.ส.ขวััญรััตน์์	ตั้้ง� พิิษฐานสกุุล	
นายพรรษวุุฒิิ 	จููโพธิ์์�แก้้ว
นายมนตรีี
เหรีียญไพโรจน์์
นายอุุเทน
เศวตกุุญชร
นายอัังชััญ
แสงแก้้ว	
น.ส.น้ำำ��เพชร
ครองยุุติิ
ว่่าที่่� ร.ต.วััชรสัันต์์ 	อิินธิิสาร

๒๒. นายณััฐพล
คชาธร
๒๓. นายปรวรรต
พวงศรีี
๒๔. ว่่าที่่� ร.ต.บุุญฤทธิ์์�	ศรสำำ�เร็็จ	
๒๕. น.ส.พิิมลพรรณ 	ผิิวทอง
๒๖. น.ส.พิิมวดีี 	มััลลิิพรพิิชััย
๒๗. น.ส.นฤพร 	จอมเมืือง
๒๘. น.ส.อะมีีนะ
นาคสุุก
๒๙. นายวััชกร		จัันทร์์แดง
๓๐. น.ส.ณััฐนิิชา
ไชยชนะ
๓๑. นายธรรมศัักดิ์์� 	รััศมีีสกุุลไกร
๓๒. นายจุุฬา 		ทองดีี
๓๓. น.ส.สิิริิพรรณ	
โยธะวงษ์์

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์
เพชรโพธิ์์�ศรีี หััวหน้้ากลุ่่�มสาระฯ
๑. น.ส.จิิตรลดา
๑๖. นายณััฐวััชร์์
มหายศนัันท์์
๒. นางรััตน์์สุุณีี		สุุขพณิิชนัันท์์
๑๗. นายพิิพััฒน์์
ประภััสสรพิิพััฒน์์
๓. น.ส.วััลยา		
เลิิศวิิสุุทธิิไพบููลย์์
๑๘. นายจิิรเดช
เสริิมภัักดีีกุุล	
๔. นายพััชรางกููร
วััฒนสัันติิพงศ์์
๑๙. น.ส.ปรีีดาภรณ์์ 	ผลพืืชน์์
๕. นายเผด็็จ 		จิิตรากร
๒๐. น.ส.ธนิิดา		ก้้อนทอง
๖. นางจัันทนีี		
หงษ์์หิิรััญพัันธ์์
๒๑. นายประพนธ์์ 	สุุดตา
๗. นายณััฐธีีร์์ 		รัังสีีธนะพงศ์์
๒๒. นายธนวััฒน์์ 	ธะนะ
๘. น.ส.พิิมพ์์พร 	ตัันนิิรััตร์์
๒๓. นายนพล 	อาจฤทธิ์์�
๙. น.ส.ปราถนา	จัันทร์์ทา
๒๔. น.ส.ธัันชนก
แป้้นทอง
๑๐. น.ส.เพทาย 	บุุณยรััตพัันธุ์์�
๒๕. นายวิิชััย		ลิิขิิตพรรัักษ์์
๑๑. น.ส.รััชนีี 	สมทรััพย์์
๒๖. นายอาทิิตย์์
สัังข์์สนิิท	
๑๒. นางกวิิสรา 	ศรีีศัักดา
๒๗. นายกวิินพััฒน์์
เอกวีีระพััฒน์์
๑๓. นางอัังศนา 	สุุขาภิิรมย์์
๒๘. นายปิิยะพงษ์์
กลางจอหอ	
๑๔. นางจิิรวรรณ 	ธนะวงค์์
๒๙. น.ส.ศรีีประภา
กล้้วยไม้้ ณ อยุุธยา
๑๕. นายพิิษณุุ
	จัันทรเสวต
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รายนามครูู โรงเรีี ยนเตรีียมอุุดมศึึ กษา
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.

นายคธา 	นุุแรมรััมย์์
นายภีีมนััทธ์์
พลเสน
นายสถาพร 	สู่่�สุุข
น.ส.กชกร		
แฝงเมืืองคุุก
นายธรรมนููญ
ยอดพุุดซา
น.ส.พิิมนภา 	ธรรมเจริิญ
น.ส.มััทนาวดีี 	ฉุุยฉาย
นายณััฐพล
โยธาธิิติกุิ ุล
นายนรสิิงห์์
โพธิิสุุริินทร์์

๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.

น.ส.กััญวนัันต์์ 	วรนนท์์วณััฐ
น.ส.รุ่่�งทิิวา
ราชคิิด
น.ส.วรนัันทน์์ 	ชููมณีี
นายณััฐพล
ใจสม
น.ส.สุุวิิชาดา 	รััตนโอฬารกุุล	
น.ส.ทอฉาย
ถาวรชาติิ
นายดนััย 		
วััฒกโสภณ
นายสมคิิด		ภู่่�ไพจิิตร์์กุุล
นายณรงค์์ฤทธิ์์� โฮ้้งจิิก

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษา และพลศึึกษา
๑. นายบรรจบ 	ชำำ�นาญภัักดีี
๒. นายพงศ์์ระพีี 	ธนะอุุดม
๓. น.ส.กมลวรรณ
	ดีีเลิิศ	
๔. น.ส.ณััฐธิินีี
	จัันทร์์เทีียน
กฤชประภา
๕. น.ส.สุุภััตรา
๖. นายประเดิิมชััย
เถาแก้้ว	
๗. ว่่าที่่� ร.ต.จิิรวััฒน์์ เทพอิินทร์์
๘. นายณััฐวรรธน์์
เวีียงสงค์์
๙. นายอธิิปััตย์์
คงเพ็็ชรศัักดิ์์�
๑๐. นายอััทธ์์		คุ้้�มพุ่่�ม		
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�การงานอาชีีพและเทคโนโลยีี
๑. นายพััฒนา
หััวหน้้ากลุ่่�มสาระฯ
	สุุทธิิรอด
๒. นายวิิชััย
พริ้้�งมาดีี
๓. นางชััชนีี
หวัังทางมีี
๔. น.ส.อารมณ์์
	จุุลมณฑล	
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๕. นายศวิิษฐ์์
	วีีระยุุทธวััฒนะ
๖. นายนรากรณ์์
	จิินพุุทธ	
๗. น.ส.ชุุติินัันท์์
พ่่วงขาว
๘. นายอุุภััยภััทร
	บุุญเพ็็ง
๙. นายกฤตภาส		
เชี่่ย� วชาญกุุล
๑๐. นางศศิิธร		ศรีีทองเพิิง
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ศิิลปะ
หััวหน้้ากลุ่่�มสาระฯ
๑. นางนงค์์ลัักษณ์์ 	ฉิิมพาลีี		
๒. นายชาญวิิทย์์ 	ศรีีโพธิ์์�ลา
๓. นางลััดดา 	ฉิิมพาลีี
๔. นายศิิลปชััย 	พิิมเนีียม
๕. นายกิิตติินัันท์์ 	บุุตะเคีียน
รอดภััย
๖. น.ส.สุุพิิชฌาย์์
๗. นายโกเมศ		
เชาวนะญาณ	
๘. นายวชิิรพัันธุ์์�	กิิจเสมอ	
๙. นายทรงกลด	ชััยศิิริิ
๑๐. น.ส.สุุรััชสานุ์์�	รััตนวรรณ
ครููอััตราจ้้าง
๑. น.ส.สุุดารััตน์์	ภิิรมย์์ราช	
๒. นายสิิรากร
เผยขุุนทด
การิิกาญจน์์
๓. น.ส.นิิชนาถ		
๔. นายพลธรา		
ไทยน้้อย
๕. นายพิิชาธรณ์์
เผืือกเชาวไว
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ก� ำ หนด
วั น เป ิ ด และ
ปิ ด ภาคเรี ย น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก�ำหนดการเรียนปีการศึกษาละ ๒ ภาค แต่ละภาคเรียนมีเวลา
เรียนประมาณ ๒๐ สัปดาห์ ก�ำหนดดังนี้
ภาคเรีียนที่่� ๑ เปิิดเรีียนวัันที่่� ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
		ปิิดเรีียนวัันที่่� ๘ ตุุลาคม ๒๕๖๔
ภาคเรีียนที่่� ๒ เปิิดเรีียนวัันที่่� ๑ พฤศจิิกายน ๒๕๖๔
		ปิิดเรีียนวัันที่่� ๑ เมษายน ๒๕๖๕
เข้้าเรีียนเวลา ๐๗.๕๐ น.
สัญญาณเข้าแถว
๐๗.๓๕ น.
ให้นักเรียนเตรียมตัวเพื่อไปเข้าแถวหน้าห้อง
๐๗.๔๐ น.
นักเรียนทุกคนเข้าแถวหน้าห้องเรียบร้อยแล้ว
๐๗.๔๑ น.
เคารพธงชาติ กล่าวค�ำปฏิญาณ และสวดมนต์ไหว้พระ
	นัักเรีียนทุุกคนต้้องถืือเป็็นหน้้าที่่�ในการมาเข้า้ แถวให้้ทัันเวลา ๐๗.๔๐ น. หากมาไม่่ทัันจะ
ถืือว่่ามาสาย อัันเป็็นสาเหตุุให้้นัักเรีียนต้้องเข้า้ สู่่�กระบวนการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมตาม		
แบบวิิธีีที่่โ� รงเรีียนเห็็นสมควร
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ข้อสัญญาการเข้าเป็นนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ข้้าพเจ้้า นาย / น.ส. / ด.ช. / ด.ญ. …………………………………...........……………….. ขอให้้สััญญา
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรไว้้แก่่โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
๑. ข้้าพเจ้้าจะตั้้ง� ใจเรีียนอย่่างสม่ำำ��เสมอและจะไม่่ขาดเรีียนโดยไม่่จำำ�เป็็น ตามระเบีียบการวััดผล
การเรีียนของกระทรวงศึึกษาธิิการนัักเรีียนต้้องมีีเวลาเรีียนแต่่ละวิิชาไม่่ต่ำ�ำ� กว่่าร้้อยละ ๘๐ ของ
ิ เ� ข้้าสอบ ในกรณีีที่่นั� กั เรีียนเจ็็บป่่วยจนมีีเวลาเรีียนไม่่ครบตามระเบีียบ
แต่่ละภาคเรีียนจึึงจะมีีสิทธิ์์
การวััดผลของกระทรวงศึึกษาธิิการ ผู้้�ปกครองของนัักเรีียนต้้องนำำ�ใบรัับรองแพทย์์มาแสดงเป็็น
หลัักฐาน เพื่่�อขออนุุญาตต่่อผู้้�อำำ�นวยการก่่อนการสอบประจำำ�ภาคเรีียนนั้้�น
๒. หากข้้าพเจ้้าขาดสอบโดยไม่่มีีเหตุุผลหรืือมีีเวลาเรีียนไม่่พอติิดต่่อกัันสองภาคเรีียน ข้้าพเจ้้า
ยิินดีีลาออกจากโรงเรีียนทัันทีี การทุุจริิตในการสอบถืือเป็็นการประพฤติิผิิดที่่�มีีโทษสถานหนััก
และแสดงถึึงความเป็็นผู้้�ขาดคุุณธรรมความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ข้้าพเจ้้าจะไม่่กระทำำ�เป็็นอัันขาด
หากข้้าพเจ้้าทุุจริิตในการสอบ ข้้าพเจ้้ายิินยอมรัับโทษตามระเบีียบการลงโทษนัักเรีียน
๓. ข้าพเจ้าจะไม่ท�ำใหพ้ สั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ ตลอดจนอาคารสถานที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาช�ำรุด
เสีียหาย หรืือเสื่่�อมสภาพโดยเจตนาหรืือความคึึกคะนอง ถ้้าข้้าพเจ้้าทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายดััง
กล่่าวข้้างต้้น ข้้าพเจ้้ายอมชดใช้้ค่่าเสีียหายหรืือค่่าเสื่่�อมสภาพตามที่่�เป็็นจริิงและยอมรัับการ
พิิจารณาโทษจากทางโรงเรีียนโดยไม่่มีีข้้อแม้้ใด ๆ ทั้้�งสิ้้น�
๔. ข้้าพเจ้้าไม่่ขอข้้องแวะกัับอบายมุุขและสารเสพติิดทั้้�งปวง อัันจะนำำ�ไปสู่่�ความเสื่่�อมแห่่งตน
และหมู่่�คณะ ถ้้าข้้าพเจ้้าละเมิิดกฎข้้อนี้้� ข้้าพเจ้้ายิินยอมรัับมาตรการแก้้ไขและการลงโทษของ
โรงเรีียนทุุกประการโดยไม่่มีีการโต้้แย้้ง
๕. ตลอดระยะเวลาที่่�เป็็นนัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา ถ้้าข้า้ พเจ้้ามีีปััญหาประการใด ๆ
ก็็ตามข้้าพเจ้้าจะปรึึกษาและขอคำำ�แนะนำำ�เพื่่�อปฏิิบััติิจากครููที่่�ปรึึกษา ครููแนะแนว หรืือครููท่่าน
อื่่�นที่่�ข้้าพเจ้้าคิิดว่่าจะให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ข้้าพเจ้้าได้้
๖. บรรดาระเบีียบข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ทั้้�งที่่�มีอยู่่�
ี แล้้วในคู่่�มืือนัักเรีียน และที่่�ทางโรงเรีียนจะได้้กำำ�หนด
ขึ้้�นใหม่่ ข้้าพเจ้้าจะปฏิิบััติิตามโดยเคร่่งครััดปราศจากข้้อโต้้แย้้งใด ๆ
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คำ�ปฏิญญาของนักเรียน
ข้้าพเจ้้า นาย / น.ส. / ด.ช. / ด.ญ. ……………………………………………………………….. ขอทำำ�สััตย์์
ปฏิิญญาเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรไว้้แก่่โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา ว่่า
๑. ข้้าพเจ้้าจะประพฤติิตนแต่่ในทางที่่�ดีี ไม่่ก่่อให้้เกิิดความวุ่่�นวาย ไม่่ยุ่่�งเกี่่�ยวกัับสารเสพติิด
ทุุกชนิิดหรืือไม่่ทำำ�ให้้เกิิดความเสื่่�อมเสีียชื่่�อเสีียงเกีียรติิคุุณของโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาด้้วย
ประการใด ๆ ทั้้�งสิ้้�น
๒. ข้้ า พเจ้้าจะมุ่่�งมั่่� น ศึึ ก ษาใฝ่่ ห าความรู้้� ใ ห้้เป็็ น เยาวชนคนดีี ขอ งประเทศ เสีี ย สละและ
ทำำ�ประโยชน์์ให้้แก่่ชาติิบ้้านเมืือง
๓. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้แก่โรงเรียนทุกประการ
	ลงชื่่�อ…………………………………………………………… นัักเรีียนผู้้�ให้้สััญญาและคำำ�ปฏิิญญา
	ลงชื่่�อ…………………………………………………………… ผู้้�ปกครอง
วัันที่่�………….เดืือน…………………………………พ.ศ…………….

คำ�ประกาศสัตยาบัน
ของผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน นักการภารโรงทุกคน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอให้สัตยาบันว่า
ข้อ ๑ ข้าพเจ้า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ ๒ ข้าพเจ้า จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ว่าด้วยการเสพ การค้า และการผลิต
ข้อ ๓ ข้าพเจ้า จะบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อการต่อต้านยาเสพติดทุกเมื่อ
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”

คำ�ปฏิญาณตน

”
”

ข้้าพเจ้้าขอให้้คำำ�ปฏิิญาณไว้้แก่่โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาว่่า
ข้้อ ๑ ข้้าพเจ้้าจะปฏิิบััติิตนตามระเบีียบของโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาทุุกประการ
ข้้อ ๒ ข้้าพเจ้้าจะเชื่่อฟั
� งั และปฏิิบัติั ติ ามคำำ�แนะนำำ�สั่่ง� สอนของครููอาจารย์์ด้้วยความเคารพ
ข้้อ ๓ ข้้าพเจ้้าจะประพฤติิตนให้้เป็็นผู้้มี� ีคุณธ
ุ รรมอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
ข้้อ ๔ ข้า้ พเจ้้าจะตั้้ง� ใจศึึกษาเล่่าเรีียนและฝึึกฝนตนเพื่่อจ
� ะเป็็นพลเมืืองดีีของชาติิในอนาคต
ข้้อ ๕ ข้้าพเจ้้าจะรัักษาไว้้ซึ่่�งคุุณค่่าและศัักดิ์์�ศรีีของโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาตลอดไป

คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าพิธี
ประดับพระเกี้ยว

	นัักเรีียนปฏิิบััติิตามระเบีียบของโรงเรีียนและประพฤติิตนเหมาะสมกัับสภาพ
ความเป็็นนัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
	นัักเรีียนที่่�ไม่่มีีคุุณสมบััติิดัังกล่่าว ครููที่่�ปรึึกษาจะแจ้้งให้้กลุ่่�มบริิหารกิิจการ
นัักเรีียนทราบเพื่่�อพิิจารณางดการเข้้าร่่วมพิิธีีประดัับพระเกี้้�ยว เป็็นราย ๆ ไป
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ระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย
ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
การประดับเครื่องหมายของโรงเรียน

นัักเรีียนชาย ประดัับเครื่่�องหมาย พระเกี้้ย� วโลหะสีีทอง ทางด้้านขวาของอกเสื้้�อ
สููงจากแนวกระเป๋๋าซ้้ายประมาณ ๔ - ๕ ซม.
นัักเรีียนหญิิง ประดัับเครื่่�องหมาย พระเกี้้�ยวโลหะสีีเงิิน ทางด้้านซ้า้ ยของอกเสื้้�อ
ต่ำำ��จากไหล่่ประมาณ ๑๒ - ๑๓ ซม.
*เครื่่�องหมายของโรงเรีียน นัักเรีียนจะได้้รัับในภายหลััง ในวัันที่่�โรงเรีียนจััดพิิธีีประดัับพระเกี้้�ยวให้้นัักเรีียนชั้้น� ม.๔
เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น
๑. เสื้้�อนัักเรีียน

นัักเรีียนชาย ใช้้เสื้้�อเชิ้้�ตคอตั้้�ง ผ้้าสีีขาวเนื้้�อเรีียบหนาพอสมควร ตััดตััวตรงไม่่เข้้ารููป
มีีสาบที่่�อกตลบออกด้้านนอกตััวประมาณ ๔ ซม. ไม่่ตีีเกล็็ดด้้านหลััง ติิดกระดุุมกลมแบนสีีขาว
เส้้นผ่่าศููนย์์กลาง ๑ ซม. มีีกระเป๋๋าทางอกซ้้าย ๑ ใบ
นัักเรีียนหญิิง ใช้้เสื้้�อเชิ้้�ตคอตั้้�ง ผ้้าสีีขาวเนื้้�อเรีียบหนาพอสมควร ตััดตััวตรงไม่่เข้้ารููป
ไม่่มีสี าบที่่�ด้้านหน้้า แขนเสื้้อ� มีีจีบี ยกไหล่่และจีีบรััดที่่�ปลายแขน ขอบแขนกว้้าง ๓ ซม. ด้้านหลัังไม่่มีี
บ่่าหลััง
๒. กางเกง

ใช้้ผ้้าโทเรหรืือผ้้าเสิิร์์ทสีีดำำ� (ห้้ามใช้้ผ้้าเวสปอยท์์) มีีจีีบข้้างหน้้าด้้านละ ๒ จีีบ ผ่่าตรงส่่วน
หน้้าติิดซิิป (ห้้ามใช้้กระดุุม) มีีกระเป๋๋าด้้านข้้าง ๒ ข้า้ ง ปากกระเป๋๋าตััดตรง ไม่่มีีกระเป๋๋าหลััง มีีหููไว้้
ร้้อยเข็็มขััดกางเกง ความกว้้างของปลายขากางเกง เมื่่�อดึึงออกมาจากขาต้้องห่่างไม่่น้้อยกว่่า ๗ ซม.
แต่่ไม่่เกิิน ๑๒ ซม. เมื่่�อใส่่แล้้วตััองมีีความยาวเหนืือลููกสะบ้้าเข่่าไม่่เกิิน ๕ ซม. โดยรอบเอวอยู่่�ไม่่ต่ำำ��
กว่่าสะดืือ
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๓. กระโปรง

ใช้้ผ้้าโทเรสีีกรมท่่าหรืือดำำ� เนื้้�อเรีียบไม่่มีีลวดลาย ด้้านหน้้าและหลัังพัับจีีบข้้างละ ๓ จีีบ
ความลึึกของจีีบ ๓ - ๔ ซม. หัันจีีบออกด้้านนอก เย็็บทัับบนจีีบวััดจากใต้้ขอบเอวกระโปรง ๗ - ๘
ซม. กระโปรงที่่�สั่่�งตััดหรืือซื้้�อมาใส่่ต้้องมีีความยาวคลุุมเข่่าโดยขอบเอวอยู่่�ไม่่ต่ำ�ำ� กว่่าสะดืืื�อ (ในวัันที่่�
เป็็นพิิธีีการ เช่่น ไหว้้ครูู พิิธีีประดัับพระเกี้้�ยว หรืือวัันสำำ�คััญต่่าง ๆ ใช้้กระโปรงสีีกรมท่่า)
๔. เข็มขัด

นัักเรีียกชาย ใช้้ สีีน้ำำ��ตาลเข้้ม แบบนัักเรีียน ขนาดกว้้าง ๓.๕ ซม. หััวเข็็มขััดสีีทอง มีีเข็็ม
สำำ�หรัับสอดรููเข็็มขััด ๑ เข็็มเท่่านั้้�น
นัักเรีียนหญิิง ใช้้สีีดำำ�แบบนัักเรีียน
๕. รองเท้า

นัั ก เรีี ย นชาย รองเท้้าหุ้้� ม สนสีี ดำำ� แบบผููกเชืือก ทำำ�ด้้ว ยหนัั ง หรืือผ้้าใบไม่่ มีี ลว ดลาย
ขอบและตาไก่่สำำ�หรัับร้้อยเชืือกต้้องมีีสีีดำำ�
นักเรียนหญิง รองเท้าด�ำแบบนักเรียน หัวมนมีสายรัดหลังเท้าไม่มีลวดลาย (ห้ามใช้กับ
ชุดพลศึกษา)
๖. ถุงเท้า

นัักเรีียนชาย สีีขาวล้้วนไม่่มีีลวดลายและไม่่ใช้้ชนิิดลููกฟููกหนา มีีความยาวขนาดครึ่่�งน่่อง
(ไม่่พัับถุุงเท้้า)
นักเรียนหญิง สีขาวล้วนไม่มีลวดลาย มีความยาวสามารถพับขอบได้ และไม่ใช้ชนิดลูกฟูก
หนาหรือบางแบบถุงน่องหรือถุงเท้าแบบสั้น
๗. กระเป๋า

ให้้ใช้้กระเป๋๋านัักเรีียนตามระเบีียบกระทรวงศึึกษาธิิการหรืือกระเป๋๋าสะพายที่่�โรงเรีียนเป็็นผู้้�
กำำ�หนด โดยมีีสหกรณ์์เป็็นผู้้จำ� �ำ หน่่ายและต้้องนำำ�มาโรงเรีียนทุุกครั้้ง� หากจะใช้้ถุุงหิ้้�วใส่่อุปุ กรณ์์การเรีียน
เพิ่่�มเติิม ต้้องใช้้ถุุงผ้้าแบบที่่�โรงเรีียนอนุุญาตเท่่านั้้�น
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เครื่ อ งแบบพลศึ ก ษา

เป็นการแต่งกายที่โรงเรียนออกแบบไว้เพื่อความสะดวกในการเรียนวิชาพลศึกษา ให้ใช้เฉพาะ
ในวันที่มีการเรียนพลศึกษา
นักเรียนชาย

๑. เสื้อ ใช้เสื้อยืดคอปก แขนสั้น สีกรมท่า มีกระเป๋าข้างซ้าย ๑ ใบ ที่กระเป๋ามีเครื่องหมาย
พระเกี้ยวสีชมพู ชายเสื้อต้องเก็บไว้ในกางเกงให้เรียบร้อยห้ามปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง
๒. กางเกง ใช้้กางเกงวอร์์มขายาว สีีกรมท่่าเข้้ม เอวรััด มีีแถบสีีชมพููแถบเดีียว ทั้้�งสองข้้าง
๓. ถุุงเท้้า สั้้น� สีีขาว หััามสวมถุุงเท้้าที่่�มีีลวดลายหรืือสีีอื่่�น ๆ แทรก
๔. รองเท้้า ผ้้าใบสีีดำ�ำ หุ้้�มส้้น แบบผููกเชืือก ไม่่มีีสีีหรืือลวดลายแทรก
นักเรียนหญิง

๑. เสื้อ ใช้เสื้อเเขนสั้น คอโปโล สีกรมท่า มีกระเป้าข้างซ้าย ๑ ใบ ที่กระเป๋ามีเครื่องหมาย
พระเกี้ยวสีชมพู
๒. กางเกง เป็็นกางเกงวอร์์มขายาว สีีกรมท่่าเข้้ม เอวรััด มีีแถบเส้้นลีีชมพููแถบเดีียว
ทั้้�งสองข้้าง
๓. ถุุงเท้้า สั้้น� สีีขาว ห้้ามสวมถุุงเท้้าที่่�มีลว
ี ดลายหรืือสีีอื่่�น ๆ เเทรก
๔. รองเท้้า ผ้้าใบสีีขาวหุ้้�มส้้นผููกเชืือกที่่�ไม่่มีีสีีหลายสีีหรืือลวดลายใด ๆ (ห้้ามใช้้รองเท้้า
ผ้้าใบกัับชุุดนัักเรีียน)
การเเต่ ง กาย
การแต่่ ง กาย

นัักเรีียนชาย ให้้ไว้้ผมสั้้�นหรืือรองทรงสููง (ตามรููปในหน้้า ๓๗) ผมด้้านหน้้าต้้องยาว
ไม่่เลยคิ้้�ว ด้้านบนและรอบศีีรษะ ไม่่ยาวจนดููหนาและห้้าม

๑. ทรงผม

(๑) ไว้้จอน
(๔) ย้้อมหรืือกััดสีีผม

(๒) ไว้้หนวดเครา
(๕) ใส่่น้ำำ��มััน เจล หรืือ ฉีีดสเปรย์์
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(๓) แสกกลาง
(๖) ทำำ�ผมตามแฟชั่่�น

นัักเรีียนหญิิง
(๑) ถ้้าไว้้ผมสั้้�นต้้องตััดตรงความยาวของผมจรดปกเสื้้�อด้้านหลััง
(๒) ถ้้าไว้้ผมยาวต้้องรวบให้้เรีียบร้้อยในระดัับทััดดอกไม้้ ความยาวของผมไม่่เกิินกึ่่ง� กลางหลััง
หากใช้สายรัดที่ท�ำแทนยางรัดต้องใช้สีด�ำเท่านั้น
(๓) ใช้้ริิบบิ้้�นผููกผมที่่�รวบไว้้ ริิบบิ้้�นต้้องมีี เนื้้�อเรีียบไม่่มีีลวดลาย ในตััว ขนาดของ ริิบบิ้้�น
กว้้าง ๑ นิ้้�ว ยาว ๓๐ นิ้้�ว มีีสีีดำำ�เท่่านั้้�น ห้้ามใช้้สายรััดผ้้าหรืือกำำ�มะหยี่่�ทุุกสีี
(๔) ไม่่อนุุญาตให้้ผููกโบตรงกลางศีีรษะ ติิดกิ๊๊�บขนาดใหญ่่ หรืือเกล้้ามวยผม
(๕) กิ๊๊�บที่่�ใช้้ติิดผมและที่่�คาดผม ต้้องมีีขนาดเล็็กและมีีสีดำี �ำ เท่่านั้้�น และต้้องใช้เ้ พื่่�อกัันผม
ตกลงมาเเละไม่่ใช้้หลายอัันจนดููเป็็นเครื่่อ� งประดัับ
(๖) ถ้้าไว้้ผมหน้้าม้้า ต้้องตััดตรงและมีีความยาวไม่่เกิินระดัับคิ้้�ว (ไม่่ใช่่ผมม้้าแฟชั่่�น)
(๗) ไม่่ให้้ฉีีดสเปรย์์ ใส่่เจลให้้ผมเเข็็ง หรืือยกผมด้้านหน้้าสููง
(๘) ห้้ามซอยผม ดััดผม ย้้อมหรืือกััดสีีผมและทำำ�ผมตามแฟชั่่�น
(๙) ห้้ามทำำ�ทรงผมแปลก เช่่น ถัักเปีียหลายอัันไว้้บนศีีรษะ ผมตรงกลางตััดสั้้�นและตั้้�งตรง
ผมที่่�มีีจอนยาวกว่่าส่่วนอื่่�น ผมสองข้้างตััดให้้ยาวไม่่เท่่ากััน ส่่วนท้้ายทอยไว้้ยาวคล้้ายหางเต่่า
หรืือไว้้ผมแบบอื่่�น ๆ ที่่�ขััดต่่อบุุคลิิกภาพของการเป็็นนัักเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
ใส่่อยู่่�ในขอบกางเกงหรืือกระโปรง ห้้ามดึึงออกมาคลุุมเข็็มขััดหรืือปล่่อยให้้หลุุดลุ่่�ยออกมา
นอกกางเกงหรืือกระโปรง ต้้องติิดกระดุุมให้้ครบทุุกเม็็ดยกเว้้นกระดุุมคอ นัักเรีียนหญิิงต้้องใส่่เสื้้อ� ทัับ
ชัน้ ในทุกครัง้

๒. เสื้้�อ

๓. กางเกง

ต้้องใส่่ให้้ขอบอยู่่�ที่่�เอวห้้ามดึึงลงมาห้้อยอยู่่�ที่่�สะโพก

๔. กระโปรง

ต้้องใส่่ให้้ขอบอยู่่�ที่่�เอวและห้้ามพัับขอบอย่่างเด็็ดขาด

ต้้องใส่่เข็็มขััดทุุกครั้้�งที่่�แต่่งชุุดนัักเรีียน บนเข็็มขััดห้้ามติิดสติ๊๊�กเกอร์์ หรืือนำำ�วััสดุุอื่่�นใด
มาประกอบนัั ก เรีี ย นหญิิ ง ถ้้าต้้องการไม่่ ใ ห้้ขอบกระโปรงหลุุ ด จากเข็็ ม ขัั ด ให้้ใช้้ ค ลิิ ป สีี ดำำ� หนีี บ ไว้้
ห้้ามใช้้คลิิปสีีอื่่�นเด็็ดขาด
๕. เข็็มขััด

๖. รองเท้้า

ห้้ามใส่่รองเท้้าในลัักษณะเหยีียบส้้นรองเท้้า
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๗. ถุุงเท้้า

นัักเรีียนชายห้้ามพัับถุุงเท้้า นัักเรีียนหญิิงให้้พัับไว้้เหนืือตาตุ่่�ม

๘. ต่่างหูู อนุุญาตให้้เจาะหููใส่่ต่่างหููเพื่่�อป้้องกัันรููหููตัันเพีียงข้้างละ ๑ รููเท่่านั้้�น

ให้้ใช้้ต่่างหููที่่�ทำำ�
ด้้วยโลหะสีีทองหรืือสีีเงิินเท่่านั้้�น อนุุญาตให้้ใช้้เป็็นห่่วงวงกลมเล็็ก ๆ แบบเส้้นลวด ไม่่มีลว
ี ดลาย
เส้้นผ่่าศููนย์์กลางไม่่เกิิน ๑ ซม. หรืือใช้้ต่่างหููที่่�เป็็นตุ่่�มกลมอัันเดีียวขนาดเล็็ก เส้้นผ่่าศููนย์์กลาง
ไม่่เกิิน ๐.๒๕ ซม. ไม่่มีีลวดลาย ห้้ามนัักเรีียนชายเจาะหููและใส่่ต่่างหูู

๙. สายสร้อย อนุญาตให้ใส่ส�ำหรับผู้ที่ต้องการมีพระติดตัวไว้ และต้องใหม
้ คี วามยาวพอสมควร

ที่จะซ่อนพระไว้ไม่ให้มองเห็น สายสร้อยท�ำด้วยเงิน หรือสแตนเลสเท่านั้น
๑๐. แหวน

ไม่่อนุุญาตให้้สวมแหวนทุุกชนิิด

รููปเรืือนและสายนาฬิิกาเป็็นแบบสุุภาพ ห้้ามใช้้นาฬิิกาแฟนซีีที่่�หน้้าปััดมีีสีีสััน
ลวดลาย รููปเรืือนและขนาดที่่�ผิิดปกติิจากนาฬิิกาทั่่�ว ๆ ไป หรืือนาพิิกาที่่�ส่่อแสดงความ
ฟุ่่�มเฟืือยในการใช้้งาน
๑๑. นาฬิิกา

ถ้้าต้้องใส่่แว่่นสายตา แบบของแว่่นตาต้้องสุุภาพตามลัักษณะของผู้้�เป็็นนัักเรีียน
ไม่่ใช้้แว่่นตาที่่�มีีรููปแบบแปลก ๆ มีีลัักษณะเป็็นแฟชั่่�น และต้้องใช้ก้ รอบสีีสุุภาพ คืือ กรอบสีี
เงิิน, ทอง, ดำำ�, น้ำำ�ต
� าลไหม้้ หรืือเทาแก่่ ถ้้าใช้้คอนแทคเลนส์์ให้้ใช้้เป็็นชนิิดสีีธรรมชาติิของดวงตา
เท่่านั้้�น
๑๒. แว่่นตา

๑๓. สร้้อยข้้อมืือ
๑๔. ของมีีค่่า

ไม่่อนุญุ าตให้้สวมสร้้อยข้้อมืือ ข้้อเท้้า หรืือวััสดุอืุ่ น่� ใดที่่�มีลัี กั ษณะเป็็นเครื่่อ� งประดัับ

ไม่่ให้้นำำ�สิ่่�งของมีีค่่ามาโรงเรีียน

๑๕. ห้ามแต่งหน้า

ไว้เล็บยาวเเละทาเล็บหรือตกแต่งร่างกาย เช่น สัก เจาะ เขียนติดลวดลาย

ห้้ามใช้้ในขณะที่่�มีีการเรีียนการสอน การประชุุม หรืือระหว่่างการ
ทำำ�กิิจกรรม และหากเกิิดการสููญหายโรงเรีียนจะไม่่รัับผิิดชอบ

๑๖. เครื่่�องมืือสื่่�อสาร
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รูปแสดงเครื่องแบบ และการไว้ทรงผมของนักเรียนชาย - หญิง

ตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย
ของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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ระเบี ย บ
การลงโทษ
นั ก เ รี ย น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีระเบียบการลงโทษนักเรียนตามความหนักเบา ดังนี้

๑. ตักเตือน
๒. ท�ำทัณฑ์บน
๓. ตัดคะแนนความประพฤติ
๔. ท�ำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สำำ�หรัับการตััดคะแนนความประพฤติิมีี ดัังนี้้�
๑. ความผิิดเล็็กน้้อย ตััดคะแนนความประพฤติิ ๑๐ คะแนน
๒. ความผิดครั้งต่อไปในทุกกรณี ตัดคะแนนความประพฤติเป็น ๒ เท่าของครั้งก่อน
๓. หากนัักเรีียนถููกตััดคะแนนความประพฤติิถึึง ๕๐ คะแนน ทั้้�งนี้้�ทั้้�งนั้้�นนัับรวมทั้้�ง ๓ ปีีการศึึกษา
เมื่อกระท�ำความผิดอีกครั้งจะเป็นความผิดกรณีใดก็ตามนักเรียนจะถูกพิจารณาให้เข้าสู่กระบวนการ
ปรับปรุงพฤติกรรม
๔. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ สะสม ๓ ปีการศึกษาเกินกว่า ๕๐ คะแนน นักเรียนจะ
ถูกพิจารณาให้พ้นจากสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พฤติกรรมทีถ
่ ูกลงโทษตามระเบียบการลงโทษนักเรียน

นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นผู้ทีม่ คี วามรับผิดชอบทัง้ ต่อตนเอง ต่อสถาบัน และสังคม เป็นแบบอย่าง
ใหแ้ ก่นกั เรียนทั่วไป โดยมีความเชื่อว่าสิง่ เหล่านี้จะน�ำพาซึง่ ประโยชน์ใหเ้ กิดแก่ประเทศชาติในอนาคต
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคนจะได้ตระหนักในบทบาทของตนเองให้สมกับ
เกียรติทนี่ กั เรียนไดร้ บั ในการเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามโรงเรียนเป็นองค์กร
ที่่� มีีนัักเรีียนอยู่่�รวมกัั นเป็็นจำำ�นวนมาก จึึ งมีี ความจำำ�เป็็ นที่่� จะต้้องวางแนวทางในการปฏิิบััติิตน
ให้้นัักเรีียนได้้รัับทราบตรงกััน อัันจะก่่อให้้เกิิดความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยของสัังคม หากไม่่ปฏิิบััติิ
นัักเรีียนก็็ต้้องถููกลงโทษหนัักหรืือเบาขึ้้น� อยู่่�กัับลัักษณะของพฤติิกรรมที่่�เกิิดขึ้้�น ดัังนี้้�
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๑๐

พฤติิกรรมที่่�ต้้องถููกตััดคะแนนความประพฤติิ ๑๐ คะแนน

๑. ไม่่พกบััตรประจำำ�ตััวนัักเรีียน บััตรประชาชน และบััตรบัันทึึกการมาเรีียนติิดตััวมาโรงเรีียน
๒. มาไม่่ทัันเข้้าแถวหน้้าห้้องเรีียน (เวลา ๐๗.๕๐ น.) ครบ ๕ ครั้้�งต่่อภาคเรีียน
๓. ขาดเรีียนครบ ๓ ครั้้�งโดยไม่่มีีเหตุุผลอัันควร
๔. ออกนอกบริิเวณโรงเรีียนโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
๕. หนีีเรีียนหรืือออกนอกห้้องเรีียนในขณะที่่�มีีการเรีียนการสอนโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
๖. เข้า้ ไปในบริิเวณบ้้านพัักคนงาน
๗. เข้า้ ไปในบริิเวณโรงเรีียนสาธิิต มศว. ปทุุมวัันและจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยก่่อนหมดเวลา
แต่่ละระดัับชั้้�น
๘. เข้า้ หรืือออกทางประตููที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาต
๙. ใช้้เครื่่�องมืือสื่่�อสารในเวลาเรีียนโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
๑๐. ซื้้�ออาหารจากหาบเร่่ รถเข็็น ฯลฯ ที่่�เข้า้ มาในโรงเรีียน หรืือซื้้�อจากภายนอกโรงเรีียนโดยไม่่
ได้้รัับอนุุญาต
๑๑. พฤติิกรรมนอกเหนืือจากนี้้� อยู่่�ในการพิิจารณาของคณะกรรมการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
หรืือรองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน

๒๐

พฤติิกรรมที่่�ต้้องถููกตััดคะแนนความประพฤติิอย่่างน้้อย ๒๐ คะแนน

๑. นำำ�สิ่่�งที่่�ไม่่เหมาะสมกัับสภาพนัักเรีียนมาโรงเรีียน ได้้แก่่ สื่่อสิ่่
� �งพิิมพ์์ลามกอนาจาร อุุปกรณ์์
การพนััน บุุหรี่่� ของมึึนเมา อาวุุธ ดอกไม้้ไฟ เป็็นต้้น
๒. ทำำ�ลายวััสดุอุุ ปุ กรณ์์การเรีียนการสอนต่่าง ๆ รวมทั้้�งครุุภัณฑ์
ั แ์ ละสิ่่ง� ก่่อสร้้างจะโดยเจตนาหรืือ
ไม่่ก็็ตาม นอกเหนืือจากนี้้�อาจต้้องชดใช้้ค่่าเสีียหายตามการกระทำำ�
๓. ประพฤติิตนก้้าวร้้าว แสดงกิิริิยาอาการคำำ�พููดที่่�ไม่่เหมาะสมต่่อครูู
๔. ประพฤติิตนไม่่เหมาะสมกัับสภาพของนัักเรีียนไม่่ว่า่ กรณีีใด ๆ อัันจะนำำ�มาซึ่่ง� ความเสื่่อ� มเสีียชื่่อ� เสีียง
๕. ก่่อเหตุุทะเลาะวิิวาทชกต่่อย
๖. แสดงพฤติิกรรมเชิิงชู้้�สาวที่่�ไม่่เหมาะสมในที่่�สาธารณะ
๗. บัันทึึกการมาโรงเรีียนและกลัับบ้้านแทนบุุคคลอื่่�น
๘. พฤติิกรรมนอกเหนืือจากนี้้� อยู่่�ในการพิิจารณาของคณะกรรมการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
หรืือรองผู้้�อำ�ำ นวยการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
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๕๐

พฤติกรรมทีถ
่ ูกตัดคะแนนความประพฤติ ๕๐ คะแนน

๑. ชัักชวนบุุคคลภายนอกมาทะเลาะวิิวาทกัับนัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา ไม่่ว่่าจะภายใน
หรืือภายนอกโรงเรีียนก็็ตาม
๒. ทุุจริิตในการสอบโดยวิิธีีการใดๆ นอกเหนืือจากนี้้�จะถููกลงโทษทางวิิชาการตามที่่�กำำ�หนดไว้้
ในระเบีียบการวััดผล และประเมิินผลการเรีียนรู้้�
๓. ปกปิิดความจริิง แอบอ้้าง ปลอมแปลง แก้้ไข หรืือทำำ�ลายเอกสารของโรงเรีียนนอกเหนืือจากนี้้�
อาจถููกดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมาย
๔. ลัักขโมยสิ่่�งของมีีค่่าของผู้้อื่� ่�น
๕. พฤติิกรรมนอกเหนืือจากนี้้� อยู่่�ในการพิิจารณาของคณะกรรมการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
หรืือรองผู้้อำ� �ำ นวยการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน

พ้นสภาพ

พฤติิกรรมที่่�ให้้นัักเรีียนพ้้นจากสภาพความเป็็นนัักเรีียน

๑. นำำ�สิ่่�งผิิดกฎหมายเข้้ามาในโรงเรีียนหรืือได้้รัับโทษสููงสุุดของทางโรงเรีียน
๒. ประพฤติิตนเป็็นภััยต่่อสัังคมมีีโทษคดีีทางอาญาถ้้าหากยัังดำำ�รงสภาพการเป็็นนัักเรีียนต่่อไป
อาจจะนำำ�มาซึ่่�งความเสีียหายต่่อนัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาและต่่อชื่่�อเสีียงของโรงเรีียน
๓. นัักเรีียนถููกตััดคะแนนความประพฤติิสะสม ๓ ปีีการศึึกษา ๕๐ คะแนน
การเพิ่่�มคะแนนความประพฤติิของนัักเรีียนที่่�ถููกตััดคะแนนความประพฤติิ

๑. นัักเรีียนสามารถกระทำำ�ความดีีเพื่่อ� เพิ่่�มคะแนนความประพฤติิของนัักเรีียนตามความเหมาะสม
โดยการพิิจารณาของครููผู้้สอ
� น ครููที่่�ปรึึกษา หััวหน้้าตึึก คณะกรรมการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
และรองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน ตามขั้้�นตอนการทำำ�ความดีี
๒. นัักเรีียนสามารถแสดงตนเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมหรืือบัันทึึกการทำำ�ประโยชน์์เพื่่�อโรงเรีียน
สถานศึึกษา และสัังคม
การถููกลงโทษ ทำำทััณฑ์์บน หรืือตััดคะแนนความประพฤติิ ผู้้�ปกครองต้้องมารัับทราบ
ด้้วยตนเองทุุกครั้้�ง
	ถ้้านัักเรีียนถููกตััดคะแนนความประพฤติิจะไม่่ได้้รับ
ั การพิิจารณาประเมิินคุุณลัักษณะใน
ระดัับดีีเยี่่�ยม
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ระเบียบปฏิบัติของ
นักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา

๖. นัักเรีียนที่่�ไว้้ผมไม่่ถููกระเบีียบของโรงเรีียน
ต้้องแก้้ไขให้้ถููกระเบีียบ หากยัังไม่่สามารถ
การแต่งกาย
แก้้ไขได้้ เช่่น ผมซอยสั้้�นให้้ต่่อผมเป็็นทรงที่่�
๑. แต่่งเครื่่�องแบบนัักเรีียนให้้ถููกต้้องตาม ถููกระเบีียบจนกว่่าผมธรรมชาติิจะยาวถููกต้้อง
ระเบีียบของโรงเรีียน ก่่อนออกจากบ้้านควร ตามระเบียบ
สำำ� รวจว่่ า มีี ข้้อบกพร่่ อ งอะไรและจัั ด การ
การมาโรงเรียน
แก้้ไขให้้ถููกต้้อง
๒. ถ้้าวัันใดนัักเรีียนลืืมประดัับเข็็มพระเกี้้ย� ว นัักเรีียนสามารถเข้้ามาในโรงเรีียนในวัันเวลา
ปกติิ จัันทร์์ - ศุุกร์์ได้้ ๓ ทางคืือ ประตููตึึก ๑
มาโรงเรีียนต้้องไปติิดต่่อกับั หััวหน้้าตึึก
๓. นัักเรีียนต้้องมาโรงเรีียนโดยถืือกระเป๋๋า ถนนพญาไท ประตููตึึ ก ๓ และประตูู
นัั ก เรีี ย นหรืือกระเป๋๋ า สะพายหลัั ง ของ ตึก ๕๐ ปี ถนนอังรีดูนังต์ โดยนักเรียนต้อง
โรงเรีี ย น ไม่่ เ ว้้นแม้้วัั น เรีี ย นวิิ ช าทหาร ปฏิบัติตนในการมาเรียนดังนี้
หากมีความจ�ำเป็นต้องใช้กระเป๋าเพิ่มเติม ๑. ถ้านักเรียนมารถยนต์ส่วนตัวให้จอดลง
ต้องใช้กระเป๋าหิ้วของโรงเรียนเท่านั้น หาก บริเวณประตู ไม่อนุญาตให้น�ำรถเข้ามารับ
นักเรียนน�ำกระเป๋าหิ้วของโรงเรียนมาเพียง หรือส่งในบริเวณโรงเรียน
ใบเดียวหรือน�ำกระเป๋าอื่น ๆ ที่โรงเรียน ๒. ท�ำความเคารพครูเ วรประตูและแสดง
ไม่อนุญาตโรงเรียนจะยึดไว้ให้ผู้ปกครองมา ความพร้้อมให้้ครููเวรดููแลความเรีียบร้้อยใน
รั บ คื น ภายในเวลา ๑ สั ป ดาห์ ห ากพ ้ น ตััวนัักเรีียน (กรณีีที่่�เข้้าทางประตููตึึก ๑ โปรด
ก�ำหนดโรงเรี ย นจะน�ำไปบริ จ าคเพื่อ แสดงความเคารพต่่อพระปริิวรรติิเทพและ
สาธารณกุศลต่อไป
พระบรมราชานุุสาวรีีย์์ พระบาทสมเด็็จพระ
๔. ห้้ามสวมชุุดพลศึึกษาในวัันที่่�ไม่่มีีการ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
เรีี ย นวิิ ช าพลศึึ ก ษา ยกเว้้นในกรณีี ที่่� ค รูู ๓. นักเรียนต้องบันทึกเวลาการเข้าและออก
นัดหมาย
จากโรงเรียนโดยใช้บัตรประจ�ำตัวนักเรียน
๕. ในกรณีีที่่�นัักเรีียนชายแต่่งเครื่่�องแบบ สแกนที่ เ ครื่องบั น ทึ ก ซึ่ ง จะมี อ ยู ่ ทุ ก ประตู
นัักศึึกษาวิิชาทหาร (ร.ด.) ห้้ามแต่่งกายผิิด โดยถือเป็ น หน ้ า ที่ที่ นั ก เรี ย นทุ ก คนจะต้อง
ระเบีี ย บ เช่่ น ปล่่ อ ยกางเกงออกนอก ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ข้อมูลที่ได้จากเครื่อง
รองเท้้าและสวมเสื้้� อ คอกลมเรีี ย นใน บัั น ทึึ ก ถืือเป็็ น ข้้อมููลที่่� จ ะใช้้ ใ นอ้้างอิิ ง ถึึ ง
ห้้องเรีียน
พฤติิกรรมการมาเรีียนของนัักเรีียนทุุกคน
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การทำ�ความเคารพ

๔. เมื่่�อมีีสััญญานเตืือนครั้้�งที่่� ๑ (๐๗.๓๕ น.)
ให้้นัักเรีียนเตรีียมตััวเข้้าเรีียนทั้้�งเช้้าและกลาง
วัันให้้เตรีียมไปเข้้าแถวที่่�หน้้าห้้องเรีียนโดยเร็็ว
เมื่่�อมีีสััญญาณเตืือนครั้้�งที่่� ๒ (๐๗.๔๐ น.)
นัั ก เรีี ย นต้้องเข้้ า แถวที่่� ห น้้าห้้องเรีี ย นให้้
เรียบร้อย
๕. ถ้านักเรียนมาไม่ทันเข้าแถวหน้าห้องเรียน
ถือว่าเป็นการมาสายและนักเรียนต้องรับบัตร
อนุญาตเข้าห้องเรียนที่ทะเบียนตึกเพื่อน�ำไป
ให้ครูผู้สอนคาบเรียนที่ ๑ ลงชื่อรับทราบ
แล้วน�ำไปคืนที่ทะเบียนตึก
ิ รุ ะจำำ�เป็็นในตอนเช้า้ ทำำ�ให้้
๖. ถ้้านัักเรีียนมีีกิจธุ
นัักเรีียนมาไม่่ทันั เวลาเข้า้ แถวผู้้ป� กครองต้้องมีี
หนั ง สือรั บ รองให ้ นั ก เรี ย นไปแสดงต่ อ
ครูทะเบี ย นตึ ก หรือหั ว หน้ า ตึ ก และรั บ บั ต ร
อนุญาตเข้าห้องเรียนมิฉะนั้นจะถูกพิจารณา
โทษ
๗. เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนในขณะที่ก�ำลัง
เชิิ ญ ธงชาติิ นัั ก เรีี ย นต้้องร้้องเพลงชาติิ
สวดมนต์์ และทำำ�กิิ จ กรรมตามที่่� โรงเรีี ย น
กำำ� หนดให้้เรีี ย บร้้อย จึึ ง ไปยัั ง ตึึ ก เรีี ย น
และขอรัับบััตรอนุุญาตเข้า้ ห้้องเรีียนที่่�ทะเบีียน
ตึก น�ำไปส่งให้ครูผู้สอนลงชื่อรับทราบ
๘. ในระหว่ า งคาบเรี ย นที่ ไ ม่ ใ ช่ เ วลาพั ก
ห้ามนักเรียนออกนอกห้องเรียน ถ้าจ�ำเป็นต้อง
ออกจากห้องเรียนต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้
สอนก่อน
๙. ถ้าวันใดนักเรียนมีความจ�ำเป็นต้องขอ
อนุุญาตรัับประทานอาหารเช้้าในคาบที่่� ๑ หลััง
จากที่่�โรงเรีียนเข้้าเรีียนแล้้ว ต้้องขออนุุญาต
หััวหน้้าตึึก เมื่่อหั
� ัวหน้้าตึึกอนุุญาต
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แล้้วต้้องนำำ�บัตั รนั้้�นไปให้้ครููประจำำ�ชั่่ว� โมงเรีียน
ที่่� ๑ รัับทราบและต้้องกลัับเข้้าห้้องเรีียนตาม
เวลาที่่�หััวหน้้าตึึกกำำ�หนด
๑๐. เมื่่�อนัักเรีียนมาโรงเรีียนประจำำ�ห้้องเรีียน
ประจำำ�ตึึก ครููที่่�ปรึึกษา ครููผู้้�สอน หััวหน้้าตึึก
และคณะกรรมการตึกจะเป็นผู้ดแู ลรับผิดชอบ
การตรวจสอบ ติ ด ตาม แก้ ไ ขพฤติ ก รรม
การลงโทษ ส่งเสริมพัฒนานักเรียนตามการ
มอบหมายของทางโรงเรียน
การทำำความเคารพในห้้องเรีียน

เมื่อผู้ควรเคารพเข้ามาในห้องเรี ย นและ
ยนื หนา้ ห้องเรียบร้อยแล้วใหห้ วั หนา้ ห้องบอก
“นั ก เรี ย นตรง” ให ้ นั ก เรี ย นทุ ก คนยื น ขึ้ น
เมื่อนักเรียนทั้งหมดยืนตรงแล้ว ให้หัวหน้า
ห้องบอก “นักเรียนเคารพ” ให้นกั เรียนทุกคน
ไหว้เมื่อไดร้ บั ค�ำสัง่ จากผู้รับความเคารพใหน้ งั่
ให้นักเรียนทั้งหมดนั่งลง
การลา

๑. การลากิจ หรือลาป่วย นักเรียนมีความ
จ�ำเป็ น ต้องหยุ ด เรี ย นในกรณี ที่ ป ่ ว ยหรือมี
กิจธุระ ต้องเขียนใบลากิจหรือลาป่วยตาม
แบบทีโ่ รงเรียนก�ำหนด ส่งครหู วั หนา้ ตึกในวัน
ที่ ม าโรงเรี ย น ลายเซ็ น ของผู้ปกครองนั้ น
ต้องเป็ น ลายเซ็ น ของผู้ปกครองที่ท�ำ ไว้กั บ
โรงเรียนในวันมอบตัวนักเรียน ใบลาที่ไม่มี
ลายเซ็นของผู้ปกครองหรือใบลาที่มีลายเซ็น
ปลอมทางโรงเรียนจะไม่พิจารณาและถือว่า
นัักเรีียนผู้้นั้้� น� ขาดเรีียน โดยจะถููกพิิจารณาโทษ
ด้้วย

การมาโรงเรียนใน

นัักเรีียนที่่�ขาดเรีียนติิดต่่อกันั เกิิน ๓ วัันโดยไม่่แจ้้งเหตุุผล
ให้้ทางโรงเรีี ย นทราบ ทางโรงเรีี ย นจะติิ ด ต่่ อ
ผู้ปกครอง ถ ้ า ยั ง ไม่ ไ ด ้ รั บ การติ ด ต่ อจ ากผู้ปกครอง
ทางโรงเรียนจะติดตามเตือนเป็นครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓
ด้วยจดหมายลงทะเบียน จากนั้นจะด�ำเนินการตาม
ระเบียบของโรงเรียนต่อไป
๒. ถ้านักเรียนมีกิจธุระจ�ำเป็นต้องออกนอกบริเวณ
โรงเรียนในกรณีต่าง ๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากทาง
โรงเรียนก่อน โดยปฏิบตั ิดังนี้
ก. มีีจดหมายรัับรอง (ใช้้แบบฟอร์์มใบลาออกนอก
บริิเวณโรงเรีียน) จากผู้้�ปกครองมามอบให้้ครููที่่�ปรึึกษา
เมื่่�อครููที่่�ปรึึกษาดููลายเซ็็นของผู้้�ปกครองถููกต้้องแล้้วจะ
ลงชื่่�ออนุุญาตให้้ออกได้้ ถ้้านัักเรีียนให้้ผู้้�อื่่�นเซ็็นชื่่�อแทน
ผู้้ป� กครอง ให้้ครููที่่�ปรึึกษาพิิจารณาว่่าสมควรอนุุญาตหรืือ
ไม่่
ข. ให้้นัักเรีียนนำำ�ใบลานี้้�ไปให้้หััวหน้้าตึึกภายในคาบเรีียน
ที่่� ๑ เมื่่�อหััวหน้้าตึึกเห็็นสมควร “อนุุญาต” จะออกบััตร
ออกนอกบริิเวณโรงเรีียนให้้นัักเรีียน
ค. นัักเรีียนจะออกนอกบริิเวณโรงเรีียนได้้ทางประตููด้้าน
หน้้าตึึก ๑ หรืือตึึก ๓
ง. เมื่่�อจะออกนอกบริิเวณโรงเรีียนนัักเรีียนต้้องให้้ยาม
ประตููตรวจดููบััตรแล้้วนำำ�บััตรติิดตััวไปด้้วย เมื่่อ� กลัับมา
เรีียนในวัันต่่อไปนัักเรีียนต้้องนำำ�บัตั รมาคืืนหััวหน้้าตึึกจึึง
จะเข้้าเรีียนได้้
๓. เมื่่�อนัักเรีียนลาหยุุดเรีียนในวัันแรกที่่�มาเรีียนต้้องนำำ�
จดหมายขอลาหยุุดเรีียนที่่�ผู้้�ปกครองลงชื่่�อรัับรองไปให้้
ครูผู้สอนคาบแรกลงชื่อหลังประกาศของโรงเรียนแล้ว
ขออนุญาตน�ำส่งครูทะเบียนตึก
ถ้านักเรียนไม่มีจดหมายขอลาหยุดเรียนให้นักเรียนไป
�
อ่ นผัันการนำำ�จดหมายมาให้้
พบหััวหน้้าตึึกก่่อนเพื่่อขอผ่
ในวัันรุ่่�งขึ้้�นนำำ�จดหมายที่่�หััวหน้้าตึึกหรืือครููทะเบีียนตึึก

ลงชื่่�ออนุุญาตแล้้วไปมอบให้้ครููผู้้�สอน
ชั่่�วโมงแรก
๔. ถ้้านัักเรีียนจำำ�เป็็นต้้องลาพัักการ
เรีียนจะต้้องเป็็นความจำำ�เป็็นในกรณีี
ต่่อไปนี้้�
ก. แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นผู้ป่วยที่
ต้องรับการรักษาติดต่อกันเป็นเวลา ๒
เดือนขึ้นไป
ข. ติดตามผู้ปกครองซึ่งได้รับค�ำสั่งให้
ไปปฏิบัติราชการยังต่างประเทศ
ค. เข้้าร่่วมโครงการต่่าง ๆ ไปศึึกษาต่่อ
ยัังต่่างประเทศเช่่นทุุน AFS Rotary
UWC American Intercultural
Student Exchange และทุนอื่นที่
มีลักษณะเดียวกัน
การมาโรงเรียนในวันหยุด

๑. ถ้ า นั ก เรี ย นมี ค วามจ�ำเป็ น ต้อง
มาโรงเรียนในวันที่ไม่มีการเรียนการ
สอนให้ปฏิบตั ิดังนี้
ก. ถ้ามาท�ำกิจกรรม ต้องขออนุญาต
ก่อนล่วงหนา้ อย่างน้อย ๑ วันและต้อง
มีครูควบคุมอยู่ด้วย
ข. ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครัง้
ที่มาโรงเรียน ส�ำหรับผู้ที่จะมาซ้อม
กีฬาให้น�ำเครื่องแต่งกายเล่นกีฬาใส่
กระเป๋าหรือถุงมาเปลี่ยนเมื่อจะกลับ
บ้านต้องเปลีย่ นเป็นชุดนักเรียนเช่นเดิม
การสอบ

๑. ในการสอบทุุกครั้้�งถ้้านัักเรีียนผู้้�ใด
เข้้ า ห้้องสอบสายเกิิ น ๑๕ นาทีี
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การสอบ

ทางโรงเรีียนจะถืือว่่านัักเรีียนขาดสอบในวิิชานั้้�น
๒. ในการสอบนัักเรีียนต้้องปฏิิบัติั ใิ ห้้ถููกต้้องตาม
ระเบีี ย บว่่ า ด้้วยการแต่่ ง กายและทรงผม
มิิฉะนั้้�นผู้้�กำ�กั
ำ ับการสอบและหััวหน้้าสนามสอบ
จะไม่่อนุญ
ุ าตให้้นัักเรีียนที่่�ฝ่า่ ฝืืนระเบีียบเข้้าสอบ
และให้้ถืือว่่าวิิชาที่่�ไม่่ได้้เข้า้ สอบมีีผลเป็็น “ขาดสอบ”
๓. ถ้้านัักเรีียนขาดสอบระหว่่างภาค ปลายภาค
หรืือขาดสอบแก้้ตััวต้้องยื่่�นคำำ�ร้้องขอสอบต่่อ
ผู้้� อำำ� นวยการภายใน ๓ วัั น นัั บ จากวัั น สอบ
วัันสุุดท้้ายที่่�ห้้องวััดผล ถ้้านัักเรีียนผู้้ใ� ดไม่่ปฏิิบัติั ิ
ตามนี้้� ถืือว่่า นัั ก เรีี ย นผู้้�นั้้� น หมดสิิ ทธิ์์� ที่่� จ ะสอบ
เพิ่่�มเติิมอีีก
๔ . เ นื่่� อ ง ด้้ว ย โร ง เรีี ย น มีี น โ ย บ า ย ที่่� จ ะ
จัั ด กระบวนการเรีี ย นการสอนให้้ครบถ้้วน
ในแต่่ละภาคเรีียน ดัังนั้้�นนัักเรีียนที่่�สอบไม่่ผ่่าน
ในแต่่ละรายวิิชาต้้องมารายงานตััวที่่หั� วั หน้้ากลุ่่�ม
สาระการเรีียนรู้้�ที่่�สอบไม่่ผ่่านในวัันเดีียวกัันกัับ
ที่่�ฟัังประกาศผลการสอบ เมื่่�อโรงเรีียนประกาศ
วัั น สอ บ แ ก้้ตัั วนัั ก เ รีี ย น ต้้อ ง ม า สอ บ
ตามวัันและเวลาที่่�กำำ�หนดและนำำ�บัตั รประจำำ�ตัวั
นัักเรีียนมาแสดงต่่อครููผู้้�กำำ�กัับการสอบทุุกครั้้�ง
มิิฉะนั้้�นนัักเรีียนจะไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้เข้้าสอบ
๕. ถ้้านัักเรีียนไม่่มาสอบแก้้ตััวตามวัันเวลาที่่�ทาง
โรงเรีียนกำำ�หนดเพราะเหตุุเจ็็บป่่วยให้้ผู้้ป� กครอง
รีีบติิดต่่อทางโรงเรีียนพร้้อมทั้้�งส่่งใบรัับรองแพทย์์
สำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�ไม่่มาสอบแก้้ตััวในกรณีีอื่่�น ๆ
โรงเรีียนถืือหลัักปฎิิบััติิ ดัังนี้้�
ก. การสอบระหว่่างภาคคะแนนที่่�นัักเรีียนสอบ
ได้้จะเป็็นคะแนนเก็็บระหว่่างภาค
ข. การสอบปลายภาคโรงเรีียนจะให้้นัักเรีียน
สอบแก้้ตััวในปลายภาคเรีียนนั้้�น ๆ ตามเวลา
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ที่โรงเรียนก�ำหนด
ค. กรณีสอบแก้ตัวครัง้ ที่ ๑ ไม่ผา่ น นักเรียนต้อง
ไปรายงานตัวที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่สอบไม่ผ่านอีกครั้งหนึ่งในวันประกาศผลสอบ
และเข้าสอบตามวันและเวลาทีโ่ รงเรียนก�ำหนด
ระเบียบอื่นๆ

๑. การน�ำบุคคลภายนอกมาร่วมกิจกรรมใด ๆ
ให้ขออนุญาตทางโรงเรียนล่วงหน้าก่อนและ
ต้องรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การกระท�ำของบุ ค คลซึ่ ง
นักเรียนน�ำเข้ามาด้วย
๒. ไม่น�ำอาหารหรือขนมไปรับประทานนอก
โรงอาหารหรือบนตึกเรียน
๓. ไม่่ก่่อกวนให้้เกิิดความรำำ�คาญแก่่ผู้้�อื่่�นหรืือ
ทำำ� ความสกปรกเสีี ย หายแก่่ อ าคารสถานที่่�
ราชการ
๔. ไม่เดินลัดสนาม
๕. จะติดประกาศหรือแจกเอกสารใด ๆ ต้อง
ได้้รัับอนุุญาตจากผู้้�อำำ�นวยการก่่อนและจะต้้อง
มีีลายเซ็็นชื่่อ� ผู้้อำ� ำ�นวยการหรืือครููที่่�ผู้อำ้� ำ�นวยการ
มอบหมายที่่�ใบประกาศนั้้�น ๆ ถ้้าติิดที่่�ตึึกเรีียน
ต้้องติิดต่่อหััวหน้้าตึึกก่่อน
๖. เมื่อนั ก เรี ย นน�ำสิ่ ง ของที่ผิ ด ระเบี ย บมา
โรงเรีียน เช่่น กระเป๋๋า ย่่าม เครื่่�องประดัับ วิิทยุุ
ที่่�มีีหููฟััง สััตว์์เลี้้�ยง สััตว์์เลี้้�ยงคลาน ประทััด
ดอกไม้้ไฟ อาวุุธ สิ่่ง� เสพติิด เป็็นต้้น ทางโรงเรีียน
จะลงโทษตามระเบีียบของโรงเรีียน
๗. ไม่่ก่่อความรำำ�คาญแก่่ผู้้�อื่�่นหรืือใช้้สถานที่่�
ไม่่เหมาะสม เช่่น ส่่งเสีียงดััง ใช้้ผนัังตึึกเป็็น
ที่่�ซ้้อมเทนนิิส เล่่นฟุุตบอลในสนามหญ้้าหรืือ
บริิเวณถนนหน้้าตึึกเรีียน เล่่นกีีฬา เล่่นดนตรีี
ในห้้องเรีียนหรืือระเบีียงตึึก เป็็นต้้น

ระเบี ย บการใช้
ห้ อ งพยาบาล
๑. บััตรสุุขภาพ สศ. ๓ เก็็บไว้้ที่่�ครููที่่�ปรึึกษาของแต่่ละตึึกเรีียน
๒. ข้้อปฎิิบััติิกรณีีนัักเรีียนป่่วยหรืือบาดเจ็็บ
๒.๑ นัักเรีียนป่่วย
๒.๑.๑ ให้้นัักเรีียนไปขอบััตรสุุขภาพ สศ. ๓ จากครููที่่�ปรึึกษาหรืือครููหััวหน้้าตึึก นำำ�	
บััตรไปห้้องพยาบาลเพื่่�อขอการรัักษาพยาบาล โดยกำำ�หนดดัังนี้้�
ห้้องพยาบาล ๑ คืือที่่�ตึึก ๑ สำำ�หรัับนัักเรีียนตึึก ๑ ๒ ๓ และตึึกศิิลปะ
ห้้องพยาบาล ๒ คืือที่่�อาคารพุุทธรัักษา สำำ�หรัับนัักเรีียนตึึก ๙, คุุณหญิิงหรั่่�งฯ,
๕๕ ปีี, ๖๐ ปีี และตึึกเฉลิิมพระเกีียรติิ ๗๒ พรรษา บรมราชิินีีนาถ
๒.๑.๒ เจ้้าหน้้าที่่�ห้้องพยาบาลบัันทึึกอาการป่่วยและการใช้ย้ าลงในบััตรสุุขภาพแล้้ว
คืืนให้้นัักเรีียน
๒.๑.๓. นัักเรีียนนำำ�บัตั รสุุขภาพกลัับเข้า้ ห้้องเรีียนและส่่งบััตรคืืนครููที่่�ปรึึกษาในช่่วง
เวลาพัักหรืือหลัังเลิิกเรีียน
๒.๑.๔ กรณีีนัักเรีียนจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องนอนพััก ครููอนามััยออกบััตรอนุุญาตนอนพััก
และบัันทึึกการรัักษาพยาบาลลงบััตรสุุขภาพ สศ. ๓
๒.๑.๕ เมื่่�อนัักเรีียนนอนพัักแล้้ว นำำ�บััตรสุุขภาพที่่�เย็็บติิดกัับใบ สศ. ๓ ไปแสดงให้้
ครููผู้้�สอนเซ็็นทราบเพื่่�อขออนุุญาตเข้้าห้้องเรีียนแล้้วนำำ�ไปเก็็บที่่�โต๊๊ะครููที่่�ปรึึกษา ถ้้า
นัักเรีียนไม่่นำำ�บััตรไปแสดงนัักเรีียนจะถููกเช็็คชื่่�อว่่าขาดเรีียน
๒.๑.๖ กรณีีนัักเรีียนป่่วยด้้วยโรคต่่าง ๆ ทางงานอนามััยจะตามผู้้�ปกครองให้้รัับ
นัักเรีียนไปพบแพทย์์
๒.๑.๗ นัักเรีียนที่่�เจ็็บป่่วยเล็็กน้้อยให้้ติิดต่่อหััวหน้้าตึึกขออนุุญาตใช้้ยาจากตู้้�ยา
ประจำำ�ตึึก
๒.๒ นัักเรีียนบาดเจ็็บหรืือประสบอุุบััติิเหตุุ
๒.๒.๑ นัักเรีียนหรืือผู้้�ที่่พ� บนัักเรีียนบาดเจ็็บนำำ�นัักเรีียนไปห้้องพยาบาลหาก
นัักเรีียนสามารถเคลื่่�อนย้้ายได้้ เจ้้าหน้้าที่่�ประจำำ�ห้้องพยาบาลจะปฐมพยาบาลและ
ประเมิินอาการว่่าจะส่่งโรงพยาบาลหรืือไม่่ ขณะเดีียวกัันประสานผู้้�ปกครองเพื่่อ� แจ้้ง
อาการ
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๒.๒.๒ นัักเรีียนบาดเจ็็บหรืือประสบเหตุุภายนอกโรงเรีียน ให้้นัักเรีียนนำำ�ใบเสร็็จค่่า
รัักษาพยาบาลอัันเนื่่อ� งมาจากอุุบััติิเหตุุมาดำำ�เนิินการเบิิกค่่ารัักษาพยาบาลที่่�กลุ่่�มบริิหาร
งานทั่่�วไปตามความคุ้้�มครองของกรมธรรม์์ประกัันอุุบััติิเหตุุ โดยนัักเรีียนต้้องศึึกษาว่่ามีี
รายการใดบ้้างที่่�ไม่่อยู่่�ในความคุ้้ม� ครองตามกรมธรรม์์
๓. เมื่่อนั
� กั เรีียนเลื่่อ� นชั้้น� ให้้กลัับไปขอรัับบััตรที่่�ตึกึ เรีียนเดิิมและมอบให้้ครููที่่�ปรึึกษาคนใหม่่
๔. การคืืนบััตรสุุขภาพเมื่่�อจบการศึึกษาชั้้�น ม.๖ หััวหน้้าตึึกหรืือครููที่่�ปรึึกษานัักเรีียน
ชั้้�น ม.๖ ส่่งบััตรสุุขภาพคืืนให้้นัักเรีียนก่่อนสอบปลายภาคเรีียน
กรณีีได้้รัับอุุบัติั เิ หตุุ ให้้นัักเรีียนนำำ�ใบเสร็็จค่า่ รัักษาพยาบาลอัันเนื่่อ� งมาจากอุุบัติั เิ หตุุมาดำำ�เนิิน
การเบิิกค่่ารัักษาพยาบาลที่่�กลุ่่�มบริิหารงานทั่่�วไปตามความคุ้้�มครองของกรมธรรม์์ประกััน
อุุบััติิเหตุุ โดยนัักเรีียนต้้องศึึกษาว่่ามีีรายการใดบ้้างที่่�ไม่่อยู่่�ในความคุ้้�มครองตามกรมธรรม์์

รายการที่่�ไม่่ได้้รัับความคุ้้�มครอง
ตามกรมธรรม์์ประกัันอุุบััติิเหตุุ
๑. อาการบาดเจ็็บ
๑.๑ การบาดเจ็็บที่่�เกิิดตามปกติิในชีีวิติ ประจำำ�วััน
การบาดเจ็็บที่่�เกิิดจากการเคลื่่�อนไหวอิิริิยาบถตามปกติิในชีีวิติ ประจำำ�วััน เช่่น เดิิน,
วิ่่�ง, นั่่�ง, นอน, ออกกำำ�ลัังกาย, หรืือเล่่นกีีฬา ซี่่�งมีีผลให้้เกิิดอาการปวดเมื่่�อย, เคล็็ด
ขััดยอก, กล้้ามเนื้้�ออัักเสบ, เส้้นพลิิก, เส้้นตึึง, หรืือแพลง เกิิดจากการเคลื่่อ� นไหวที่่�ผิิดท่่า
ทางไม่่ได้้เกิิดจากถููกกระทบหรืือกระแทกจากวััตถุุ
๑.๒ การอัักเสบจากการติิดเชื้้�อโรค
	อาการอัักเสบที่่�เกิิดที่่�ตา หูู จมููก หรืือปากจากการสััมผััสเชื้้�อโรคที่่�มาจากฝุ่่�นละออง
หรืือแมลง โดยไม่่มีีบาดแผลการบาดเจ็็บ
๑.๓ การบาดเจ็็บที่่�เข้้าข้้อยกเว้้น
การบาดเจ็็บจากกีีฬาที่่�เข้้าข้้อยกเว้้นคืือ ชกมวย แข่่งรถ แข่่งเรืือ ปีีนเขา บัันจี้้�จั้้�ม
แข่่งม้้าแข่่งสกีี แข่่งสเก็็ต โดดร่่ม (ยกเว้้นเพื่่อรั
� ักษาชีีวิิต) ล่่าสััตว์์ การบาดเจ็็บจากการชก
ต่่อยทะเลาะวิิวาทกัันเอง
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ง

๒. บริิการของโรงพยาบาลที่่�ไม่่ใช่่ค่่ารัักษาพยาบาล
๑) ค่่าทำำ�บััตร + ค่่าเวชระเบีียน
๒) ค่่าบริิการอื่่�น ๆ ของโรงพยาบาล
๓) ค่่าบริิการทางการแพทย์์อื่่�น ๆ , ค่่าแพทย์์นิิติิเวช, ค่่ารถพยาบาล, ค่่าบริิการทางการ		
แพทย์์ผู้้�ป่่วยนอก, ค่่าบริิการโรงพยาบาล
๔) ค่่าห้้องเป็็นบริิการที่่�โรงพยาบาลจััดขึ้้�นเพื่่�อความสะดวกในการพัักผ่่อนของคนไข้้และผู้้�
เยี่่�ยมไข้้ สิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกที่่�เพิ่่�มขึ้้น� มาในห้้องพิิเศษ เช่่น ทีีวีี ตู้้�เย็็น ชุุดรัับแขก 		
โทรศััพท์์ ไม่่ได้้เกี่่ย� วข้้องกัับการรัักษาพยาบาลเป็็นส่่วนที่่�จััดเพิ่่�มขึ้้�นเพื่่�อความสะดวก
	ดัังนั้้�น ค่่าห้้องพื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็นต่่อการพัักผ่่อนเพื่่�อรัักษาอาการบาดเจ็็บมีีราคากลางกำำ�หนด
ไว้้ที่่�อััตรา ๗๐๐ บาท/วััน
๓. การรัักษาแบบผู้้�ป่่วยใน
การรัับเข้้ารัักษาตััวแบบผู้้�ป่่วยในกรณีีที่่�ไม่่จำำ�เป็็นมีีผลต่่ออาการและวิิธีีการรัักษาผู้้�ป่่วย
โดยตรง ไม่่ใช่่ค่่ารัักษาพยาบาลที่่�ได้้รัับความคุ้้�มครองเฉพาะในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
๑) ผู้้�ป่่วยมีีอาการหนัักไม่่สามารถช่่วยเหลืือและดููแลตนเองได้้
๒) มีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องใช้้อุุปกรณ์์การรัักษาที่่�มีีในโรงพยาบาล เช่่น การใช้เ้ ครื่่อ� งช่่วย		
หายใจหรืืออุุปกรณ์์การช่่วยเหลืืออื่่�น ๆ
๓). มีีความจำำ�เป็็นต้้องดููแลอย่่างใกล้้ชิิดมิิฉะนั้้�นอาจมีีอัันตรายถึึงชีีวิติ
๔. การเบิิกซ้ำำ��
การเบิิกซ้ำำ�� ๒ แห่่งทำำ�ไม่่ได้้แต่่จะเบิิกได้้ในกรณีี ดัังนี้้�
๑) ค่่ายา + อุุปกรณ์์นอกบััญชีียาหลัักที่่�ทางราชการกำำ�หนดในกรณีีเป็็นบุุตรข้้าราชการ		
	รััฐวิิสาหกิิจ
๒) ส่่วนที่่�ยัังขาดอยู่่�สำำ�หรัับกรณีีที่่เ� บิิกได้้จากกรมธรรม์์ พ.ร.บ. ผู้้�ประสบภััยจากรถหรืือ		
กรมธรรม์์ประกัันสุุขภาพอื่่�น ๆ โดยใช้้สำำ�เนาที่่�มีีการรัับรองถููกต้้องว่่ายัังไม่่ได้้เบิิกอยู่่�เท่่าใด
มาเป็็นหลัักฐานในการตั้้�งเบิิก
๕. การคิิดค่่าใช้้จ่่ายล่่วงหน้้า
	ค่่าทำำ�แผล, ค่่าฉีีดยาป้้องกัันพิิษสุุนััขบ้้า, ค่่าเวชภััณฑ์์ และยาที่่�ไม่่เกี่่�ยวกัับการบาดเจ็็บหรืือ
อุุบััติิเหตุุ
๖. อุุปกรณ์์ วััสดุุ ที่่�ไม่่คุ้้ม� ครอง
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
	ห้้องสมุุดโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาตั้้�งอยู่่�ที่่�ตึึก ๔ อาคารหอสมุุด ม.ล.ปิ่่�น มาลากุุล เป็็น
อาคารเอกเทศ ๒ ชั้้�น และห้้องสมุุดสารานุุกรมไทยสำำ�หรัับเยาวชนฯ แห่่งที่่� ๘๖ ตั้้�งอยู่่�ที่่�
ชั้้�น ๑ ตึึกเฉลิิมพระเกีียรติิ ๗๒ พรรษา บรมราชิินีีนาถ
๑. ระบบงานห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
	ห้้องสมุุดโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษามีีระบบงานที่่�พััฒนาขึ้้�นเพื่่�อให้้บริิการแก่่ผู้้�ใช้้ ดัังนี้้�
๑.๑ ระบบการสืืบค้้นทรััพยากรของห้้องสมุุดโดยสามารถทำำ�การสืืบค้้นข้้อมููลทรััพยากร
ห้้องสมุุดผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต (Online) ผ่่าน URL http://slibrary.triamudom.ac.th
๑.๒ ระบบการยืืม - คืืนทรััพยากรของห้้องสมุุด
		
๑.๒.๑ ยืืม - คืืน กัับครููหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บรรณารัักษ์์ในเวลาที่่�เปิิดให้้บริิการ
			
เท่่านั้้�น
		
๑.๒.๒ ยืืม - คืืน ด้้วย ตนเองโดยผ่่านเครื่่อ� งยืืม - คืืนอััตโนมััติซึ่่ิ ง� สามารถดำำ�เนิิน
			
การได้้ตลอดเวลาที่่�ห้้องสมุุดเปิิดทำำ�การ (แต่่หากทรััพยากรที่่�ยืืมไป
			
เกิิ น กำำ� หนดส่่ ง คืืนจะไม่่ ส ามารถคืืนผ่่ า นเครื่่� อ งยืืมคืืนอัั ต โนมัั ติิ ไ ด้้
			ต้้องติิดต่่อครููหรืือเจ้้าหน้้าที่่�บรรณารัักษ์์เท่่านั้้�น)
๑.๓ เว็็บไซต์์ห้้องสมุุดโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา http//library.triamudom.ac.th
๑.๔ แฟนเพจห้องสมุดโรงเรียน https://www.facebook.com/TriamUdomLibrary
๑.๕ ระบบห้้องสมุุดอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E - Library) http://elibrary.triamudom.ac.th
ให้้บริิการยืืม - คืืน E - Book โดยสามารถใช้้ได้้ทั้้�ง Windows ผ่่านเครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์
และ Notebook และใช้้งานผ่่าน Application E - Book Triamudom ในระบ
iOS และ Android จาก Smartphone และ Tablet
๒. ระเบีียบการยืืม - คืืน
ครูู นัักเรีียน และเจ้้าหน้้าที่่�ของโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาได้้ทำำ�การสมััครเป็็นสมาชิิกของ
ห้้องสมุุดเรีียบร้้อยแล้้ว (สามารถสมััครสมาชิิกห้้องสมุุดได้้ที่่�อาคารหอสมุุด ม.ล.ปิ่่�น มาลากุุล)
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จะสามารถใช้้บริิการยืืม - คืืนทรััพยากรในห้้องสมุุดได้้ทันั ทีีโดยมีีระเบีียบการยืืม - คืืน ทรััพยากรห้้องสมุุด
๒.๑ นัักเรีียนสามารถใช้้บริิการยืืมคืืนทรััพยากรห้้องสมุุดได้้ ดัังนี้้�
		
๒.๑.๑ หนัังสืือรวมครั้้�งละ ๕ เล่่ม โดยแยกเป็็น
		
- หนัังสืือทั่่�วไปยืืมได้้เป็็น เวลา ๗ วััน (นัับทุุกวัันไม่่เว้้นวัันหยุุด)
		
- หนัังสืืออ้้างอิิงยืืมได้้เป็็นเวลา ๔ วััน (นัับทุุกวัันไม่่เว้้นวัันหยุุด)
		
๒.๑.๒ แผ่่นซีีดีี ดีีวีีดีี รวมครั้้�งละ ๕ แผ่่น เป็็นเวลา ๔ วััน (นัับทุุกวัันไม่่เว้้นวัันหยุุด)
		
๒.๑.๓ ทรัพยากรอื่น ๆ รวมครั้งละ ๒ ชิ้น เป็นเวลา ๔ วัน (นับทุกวันไม่เว้นวันหยุด)
		
๒.๑.๔ นัักเรีียนสามารถยืืมทรััพยากรชิ้้�นเดิิมติิดต่่อกัันได้้ ๒ ครั้้�ง เท่่านั้้�น เพื่่�อเป็็น
		
การแบ่่งปัันให้้ผู้้�อื่่�นได้้ใช้้ทรััพยากรชิ้้�นนั้้�นบ้้าง
		
๒.๑.๕ นัักเรีียนต้้องคืืนทรััพยากรของห้้องสมุุดให้้ตรงตามกำำ�หนดเวลาคืืนทุุกครั้้�ง
๒.๒ นัักเรีียนสามารถใช้้บริิการยืืมคืืนหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E - Book) ได้้จากเว็็บไซต์์
http://elibrary.triamudom.ac.th หรืือ ดาวน์์โหลด Application Triamudom E-Book
	สำำ�หรัับยืืม - คืืนและอ่่านหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์จากระบบได้้ใน App Store หรืือ Play Store
		
๒.๒.๑ นัักเรีียนยืืมหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E - Book) ได้้คนละ ๕ เล่่ม
		
เป็็นเวลา ๑๕ วััน
		
๒.๒.๒ หนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E - Book) ที่่�ยืืมแล้้วสามารถดาวน์์โหลดลงใน
		
อุุปกรณ์์ที่่ร� องรัับการใช้้งานได้้ ๕ ชิ้้�นอุุปกรณ์์ ต่่อ ๑ รหััสผู้้�ใช้้งานและ
		
สามารถเปิิดอ่่านได้้โดยไม่่ต้้องเชื่่�อมต่่อสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต
๓. ระเบียบการปรับ
	ตามระเบีียบกำำ�หนดให้้ห้้องสมุุดสามารถคิิดและจััดเก็็บค่่าปรัับจากสมาชิิกได้้ หากมีีการ
คืืนทรััพยากรเกิินกำำ�หนดวัันส่่งคืืน ดัังนั้้�นสมาชิิกทุุกคนควรมีีความรัับผิิดชอบในการส่่งคืืนทรััพยากร
ของห้องสมุดให้ตรงตามเวลาที่ก�ำหนดส่ง เพื่อจะได้ไม่เสียค่าปรับตามระเบียบนี้ หากไม่สามารถ
คืนทรัพยากรทีย่ มื มาจากห้องสมุดตามก�ำหนดเวลาส่งคืนได้นน้ั ระบบจะคิดค่าปรับในการส่งคืนล่าช้า
โดยคิดอัตราค่าปรับดังนี้
๓.๑ หนัังสืือ
		
- หนัังสืือทั่่�วไปปรัับวัันละ ๑ บาท/เล่่ม/วััน (นัับทุุกวัันไม่่เว้้นวัันหยุุด)
		
- หนัังสืืออ้้างอิิงปรัับวัันละ ๕ บาท/เล่่ม/วััน (นัับทุุกวัันไม่่เว้้นวัันหยุุด)
๓.๒ แผ่่นซีีดีี ดีีวีีดีี ปรัับวัันละ ๕ บาท/ชิ้้�น/วััน (นัับทุุกวัันไม่่เว้้นวัันหยุุด)
๓.๓ ทรัพยากรประเภทอื่น ๆ ปรับวันละ (๕ บาท/ชิ้น/วัน (นับทุกวันไม่เว้นวันหยุด)
๓.๔ หนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Book) ไม่่คิิดค่่าปรัับเนื่่อ� งจากเมื่่อ� ครบกำำ�หนดยืืมระบบจะ
ทำำ�การดึึงหนัังสืือคืืนจากสมาชิิกโดยอััตโนมััติิ
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๔. เวลาเปิิดทำำ�การและเวลาเปิิดให้้บริิการ
เวลาเปิิดปิิดอาคารหอสมุุด ม.ล.ปิ่่น� มาลากุุลในวัันราชการ (จัันทร์์ - ศุุกร์์) เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
เนื่่�องจากเป็็นห้้องสมุุดของโรงเรีียนตามระเบีียบว่่าไว้้ให้้นัักเรีียนอยู่่�ในห้้องเรีียนในเวลาเรีียน
ฉะนั้้�น นัักเรีียนจึึงไม่่สามารถมาใช้้บริิการห้้องสมุุดได้้ตลอดเวลา ห้้องสมุุดจึึงได้้กำำ�หนดเวลา
สำำ�หรัับให้้บริิการนัักเรีียน ดัังนี้้�
เวลาให้้บริิการสำำ�หรัับนัักเรีียน
- ช่่วงเช้้าก่่อนเข้้าเรีียนชั่่�วโมงที่่� ๑		
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.
- ช่่วงพัักกลางวััน				
เวลา ๑๑.๒๐ - ๑๒.๑๐ น.
- ช่่วงบ่่ายจนถึึงเย็็น (จัันทร์์ - พฤหััสบดีี) เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
- ช่่วงพัักกลางวัันจนถึึงเย็็น (ศุุกร์์) 		
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
*** หมายเหตุุ วัันที่่�มีีเรีียนกิิจกรรมชมรมในคาบที่่� ๘ จะเปิิดให้้บริิการช่่วงเย็็นหลัังจบคาบชมรมแล้้ว
ตึึก ๔ อาคารหอสมุุด ม.ล.ปิ่่�น มาลากุุล ประกอบด้้วย
ชั้้�น ๑
๑. ห้้องโถงกลาง ชั้้น� ๑ เคาน์์เตอร์์บริิการ มุุมจััดแสดงหนัังสืือใหม่่ มุุมวารสารและหนัังสืือพิิมพ์์
มุุมหนัังสืือพฤกษศาสตร์์ และมุุมหนัังสืือเศรษฐกิิจพอเพีียง
๒. ห้้อง ๓๐๒ ห้้องดููหนัังฟัังเพลง (ห้้องสีีเขีียว)
๓. ห้้อง ๓๐๓ ห้้องหนัังสืืออ้้างอิิง และมุุมหนัังสืืออาเซีียน (ห้้องสีีน้ำำ��เงิิน)
๔. ห้้อง ๓๐๔ ห้้องวรรณกรรม (ห้้องสีีชมพูู)
๕. ห้้อง ๓๐๕ ห้้องซ่่อมหนัังสืือ
๖. ห้้อง ๓๐๖ ห้้องพัักครููและบรรณารัักษ์์
๗. ห้้อง ๓๐๗ ห้้องเทคโนโลยีีสารสนเทศ (ห้้องปฏิิบััติิการคอมพิิวเตอร์์)
๘. ห้้อง ๓๐๘ ศููนย์์การเรีียนรู้้� (หนัังสืือทั่่�วไปภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ)
ชั้้�น ๒
๑. ห้้องโถงกลาง ชั้้�น ๒ โถงนั่่�งอ่่านหนัังสืือ มุุมหนัังสืือครูู
๒. ห้้อง ๓๒๒ ห้้องพิิพิธภั
ิ ณฑ์
ั ์
๓. ห้้อง ๓๒๓ ห้้องฉายภาพยนตร์์ (ห้้องมิินิิเธีียเตอร์์)
๔. ห้้อง ๓๒๔ ห้้องพิิพิธภั
ิ ณฑ์
ั ์ ฯพณฯ ศาสตราจารย์์ ม.ล.ปิ่่�น มาลากุุล
๕. ห้้อง ๓๒๕ ห้้องทำำ�งานบรรณารัักษ์์
๖. ห้้อง ๓๒๖ ห้้อง ฯพณฯ ศาสตราจารย์์ ม.ล.ปิ่่�น มาลากุุล
๗. ห้้อง ๓๒๗ ห้้องนวััตกรรมเทคโนโลยีี (ห้้องเรีียนรวม)
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ความสำำคััญ

หลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานพุุทธศักั ราช ๒๕๕๑ มุ่่�งพััฒนาผู้้เ� รีียนทุุกคนซึ่่ง� เป็็นกำำ�ลััง
สำำ�คััญของชาติิให้้เป็็นมนุุษย์์ที่่�มีีความสมดุุลทั้้�งด้้านร่่างกาย ความรู้้� คุุณธรรม มีีจิิตสำำ�นึึกในความเป็็น
พลเมืืองไทยและพลเมืืองโลก ยึึดมั่่�นในการปกครองตามระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริย์ิ ท์ รง
เป็็นพระประมุุข มีีความรู้้�และทัักษะพื้้�นฐาน รวมทั้้�งเจตคติิที่่�จำำ�เป็็นต่่อการศึึกษา การประกอบอาชีีพ
และการศึึกษาตลอดชีีวิติ โดยมุ่่�งเน้้นผู้้เ� รีียนเป็็นสำำ�คัญ
ั บนพื้้�นฐานความเชื่่อที่่
� ว่� า่ ทุุกคนสามารถเรีียนรู้้แ� ละ
พััฒนาตนเองได้้เต็็มตามศัักยภาพ การพััฒนาที่่�สำำ�คััญ คืือ การพััฒนาที่่�สมดุุลอย่่างเป็็นองค์์รวมทุุกด้้าน
เพื่่�อความเป็็นมนุุษย์์ที่่�สมบููรณ์์ มีีพื้้�นฐานทางจริิยศาสตร์์ความเป็็นคนดีีทั้้�งร่่างกาย สติิปััญญา อารมณ์์
และสัังคม ผู้้เ� รีียนทุุกคนในระดัับการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานต้้องสร้้างองค์์ความรู้้� ทัักษะหรืือกระบวนการเรีียน
รู้้� และคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์ จึึงจำำ�เป็็นต้้องเรีียนรู้้� ๘ กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้� คืือ ภาษาไทย คณิิตศาสตร์์
วิิทยาศาสตร์์ สัังคมศึึกษา ศาสนาและวััฒนธรรม สุุขศึึกษาและพลศึึกษา ศิิลปะ การงานอาชีีพและ
เทคโนโลยีี ภาษาต่่างประเทศ และกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน ซึ่่ง� เป็็นการบููรณาการองค์์ความรู้้� ทัักษะ และ
เจตคติิที่่�เกิิดจากการเรีียนรู้้�ทั้้ง� ๘ กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�และประสบการณ์์ของผู้้�เรีียนมาปฏิิบััติิ เพื่่�อเสริิม
สร้้างสมรรถนะสำำ�คัั ญ และ
คุุ ณ ลัั ก ษณะอัั น พึึ ง ประสงค์์
ของผู้้�เรีียนตามหลัักสููตรแกน
กลางการศึึ ก ษาขั้้� น พื้้� น ฐาน
พุุทธศัักราช ๒๕๕๑
	ด้้วยเหตุุผลดัังกล่่าว
กิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียนจึึงเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน ๒๕๕๑ ที่่�ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนได้้นำำ�องค์์ความรู้้� ทัักษะ
จากการเรีียนรู้้�และประสบการณ์์ของผู้้�เรีียนมาปฏิิบััติิกิิจกรรมพััฒนาตนเองเพื่่�อเป็็นคนดีีมีีคุุณธรรม
จริิยธรรม มีีวิินััย และมีีจิิตสำำ�นึึกสาธารณะที่่�ดีีงาม เป็็นคนมีีปััญญาในการใช้้ทัักษะชีีวิิต การคิิด การ
สื่่อส
� าร การแก้้ไขปััญหา และการใช้เ้ ทคโนโลยีี เป็็นคนมีีความสุุขในการดำำ�เนิินชีีวิตอย่
ิ า่ งพอเพีียงโดยอยู่่�
ร่่วมกัับผู้้�อื่่�นในสัังคมได้้อย่่างสร้้างสรรค์์
	กิิจกรรมนัักเรีียนเป็็นกิิจกรรมที่่�ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�ปฏิิบััติิด้้วยตนเองอย่่างครบวงจร ตั้้�งแต่่ศึึกษา
วิิเคราะห์์ วางแผน ปฏิิบััติิตามแผน ประเมิิน และปรัับปรุุงการทำำ�งาน โดยเน้้นการทำำ�งานร่่วมกัันเป็็น
กลุ่่�ม เช่่น ลููกเสืือ เนตรนารีี ยุุวกาชาดและผู้้�บำำ�เพ็็ญประโยชน์์ เป็็นต้้น
	กิิจกรรมนัักเรีียน เป็็นกิิจกรรมที่่�เกิิดจากความสมััครใจของผู้้�เรีียนมุ่่�งพััฒนาคุุณลัักษณะที่่�พึึง
ประสงค์์เพิ่่�มเติิมจากกิิจกรรมในกลุ่่�มสาระ เป็็นกิิจกรรมที่่�ผู้เ้� รีียนช่่วยกัันคิิดช่่วยกัันทำำ� ช่่วยกัันแก้้ปััญหา
ส่่งเสริิมศัักยภาพของผู้้�เรีียนอย่่างเต็็มที่่� รวมถึึงกิิจกรรมมุ่่�งเน้้นปลููกฝัังความมีีระเบีียบวิินััย รัับผิิดชอบ
รู้้สิ� ิทธิิและหน้้าที่่�ของตนเอง

กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียน
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เป้้าหมาย

การจััดกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียนมุ่่�งส่่งเสริิมและพััฒนาให้้นัักเรีียนใช้้ความรู้้� ทัักษะ และ
ประสบการณ์์จากการเรีียนรู้้�ไปพััฒนาตนเองให้้เกิิดสมรรถนะสำำ�คััญ ๕ ประการ ได้้แก่่ ความ
สามารถในการสื่่�อสาร ความสามารถในการคิิด ความสามารถในการแก้้ปััญหา ความสามารถใน
การใช้้ทักั ษะชีีวิติ และความสามารถในการใช้เ้ ทคโนโลยีี อัันจะนำำ�ไปสู่่�คุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์
๘ ประการ ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานพุุทธศักั ราช ๒๕๕๑ ได้้แก่่ รัักชาติิ ศาสน์์
กษััตริิย์์ ซื่่�อสััตย์์สุุจริติ มีีวิินััย ใฝ่่เรีียนรู้้� อยู่่�อย่่างพอเพีียง มุ่่�งมั่่�นในการทำำ�งาน รัักความเป็็นไทย
และมีีจิิตสาธารณะ โดยกำำ�หนดเป้้าหมายในการจััดกิิจกรรมพััฒนา ดัังนี้้�
๑. ผู้้�เรีียนได้้รัับประสบการณ์์ที่่ห� ลากหลาย เกิิดความรู้้� ความชำำ�นาญ ทั้้�งวิิชาการและ
วิิชาชีีพอย่่างกว้้างขวางมากขึ้้�น
๒. ผู้้�เรีียนค้้นพบความสนใจ ความถนััด และพััฒนาความสามารถพิิเศษเฉพาะตััวมอง
เห็็นช่่องทางในการสร้้างานอาชีีพในอนาคตได้้เหมาะสมกัับตััวเอง
๓. ผู้้�เรีียนเห็็นคุุณค่่าขององค์์ความรู้้ต่� ่าง ๆ สามารถนำำ�ความรู้้�และประสบการณ์์ไปใช้้ใน
การพััฒนาตนเองและประกอบสััมมาอาชีีพ
ตามหลัั ก สููตรแกนกลางการศึึ ก ษาขั้้� น พื้้� น ฐาน
พุุทธศัักราช ๒๕๕๑ กิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียนประกอบ
ด้้วย
๑. กิิจกรรมแนะแนว (Guidance Activities)
๒. กิิจกรรมเพื่่อ� สัังคมและสาธารณะประโยชน์์
(Social and public benefits Activities)
๓. กิิจกรรมชมรม (Clubs Activities)

กิจกรรม
พัฒนาผู้

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาได้้จััดกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน ดัังนี้้�
๑. กิิจกรรมแนะแนว ดำำ�เนิินงานโดยงานแนะแนว
๒. กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมและสาธารณประโยชน์์ อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของครููที่่�ปรึึกษาห้้องเรีียน
จำำ�นวน 20 ชั่่�วโมงต่่อ 1 ปีีการศึึกษา รวมเป็็น 60 ชั่่�วโมงต่่อ 3 ปีีการศึึกษา
๓. กิิจกรรมชมรม แบ่่งเป็็น 2 ส่่วน คืือ
- การบริิหารส่่วนกลาง ประกอบไปด้้วย คณะกรรมการบริิหารกิิจกรรมชมรม (กช.)
- ส่่วนชมรม แบ่่งออกเป็็น 3 ประเภทคืือ ชมรมเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพในการเรีียน,
ชมรมส่่งเสริิมกีีฬา ศิิลปะ และวััฒนธรรม, ชมรมส่่งเสริิมสััมพัันธ์์ชุุมชนและสิ่่ง� แวดล้้อม
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	กิิจกรรมชมรม
	นัักเรีียนเกืือบทุุกคนเคยผ่่าน “กิิจกรรมชุุมนุุม” กัันมาตั้้�งแต่่อยู่่�ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น
ซึ่่�งโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาก็็มีีการจััดกิิจกรรมในลัักษณะเดีียวกัับกิิจกรรมชุุมนุุม เรีียกว่่า
“กิิจกรรมชมรม” นัักเรีียนที่่�ได้้เข้้าร่่วมงาน “82 ปีี นิิทรรศการวิิชาการ เตรีียมอุุดมศึึกษา Intercchange Station” หรืืองาน “Triam Udom Open House 2020” อาจจะได้้เห็็นผลงานและ
กิิจกรรม ต่่าง ๆ ของแต่่ชมรมไปส่่วนหนึ่่�งแล้้ว และในปีีการศึึกษา 2563 นี้้� มีีชมรมต่่าง ๆ ให้้
นัักเรีียนเลืือกสัังกััด 34 ชมรม ซึ่่�งบางชมรมก็็จะมีีชมรมย่่อยของตนเองแยกออกไปอีีก รวมแล้้ว
จึึงมีีชมรมกว่่า 50 ชมรม โดยนัักเรีียนแต่่ละคนสามารถเลืือกสัังกััดชมรมได้้คนละ 1 ชมรม/1 ปีี
การศึึกษา ตามความสนใจ ดัังนั้้�นคณะกรรมการงานกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน หรืือ กช. จะมาแนะนำำ�
ชมรมต่่าง ๆ ให้้นัักเรีียนได้้ทำำ�ความรู้้จั� ักว่่าแต่่ละชมรมมีีกิิจกรรมอะไรบ้้าง น่่าสนใจอย่่างไร เพื่่�อจะ
ได้้ติิดตามข่่าวสารและประกาศจากชมรมต่่อไป เนื่่อ� งจากบางชมรมอาจมีีการคััดเลืือก (Audition)
เพื่่�อรัับนัักเรีียนเข้้าชมรมด้้วย
ชมรมคณิิตศาสตร์์
	ชมรมคณิิตศาสตร์์มีกิี จิ กรรมต่่าง ๆ สำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�มีคี วามสนใจในวิิชาคณิิตศาสตร์์
เช่่น การเรีียนการสอนจากรุ่่�นพี่่�และคุุณครูู กิิจกรรมเกมคณิิตศาสตร์์ พัับกระดาษโอริิกามิิ
สมาชิิกในชมรมจะมีีส่่วนร่่วมในการจััดกิิจกรรมคณิิตศาสตร์์ของโรงเรีียนอีีกด้้วย ในชมรม
คณิิตศาสตร์์มีชี มรมย่่อยอีีก 3 ชมรม ได้้แก่่ ชมรมเอแมท ชมรม e-sport และชมรมหมาก
ล้้อม เพีียงมีีความสนใจ วิิชาคณิิตศาสตร์์อาจไม่่ใช่่เรื่่อ� งยากอย่่างที่่�นักั เรีียนหลาย ๆ คนคิิด		
ชมรมวิิทยาศาสตร์์
	ชมรมวิิทยาศาสตร์์เหมาะสำำ�หรัับผู้้ที่่� ชื่� น่� ชอบในวิิชาวิิทยาศาสตร์์ แบ่่งย่่อยออกเป็็น
3 สาขาคืือฟิิสิิกส์์ เคมีี และชีีววิทิ ยา ซึ่่�งนัักเรีียนสามารถเลืือกได้้ตามความสนใจ อีีกทั้้�งยััง
ได้้ร่่วมสร้้างสรรค์์งานในงานสััปดาห์์วิทิ ยาศาตร์์รวมถึึงกิิจกรรมอื่่�น ๆ นอกจากนัักเรีียนจะ
ได้้ความรู้้�ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ แล้้วนัักเรีียนจะได้้ฝึึกฝนทัักษะในการเข้้าสัังคมและทำำ�งาน
ร่่วมกัันกัับผู้้�อื่่�นอีีกด้้วย
ชมรมสัังคมศึึกษา
	ชมรมสัังคมศึึกษา เป็็นชมรมที่่�ให้้นัักเรีียนได้้ศึึกษาและทำำ�ความเข้า้ ใจเกี่่ย� วกัับสัังคม
รอบตััวของเรามากขึ้้�น โดยวิิธีกี ารต่่าง ๆ ที่่�หลากหลาย น่่าสนใจ เช่่น ชมภาพยนตร์์เกี่่�ยวกัับ
ประวััติศิ าสตร์์ ทััศนศึึกษานอกสถานที่่� การหยิิบประเด็็นเรื่่อ� งราวต่่าง ๆ มาแลกเปลี่่ย� นความ
เห็็นกััน ชมรมนี้้�เหมาะกัับทุุกคนที่่�สนใจกัับการเปลี่่ย� นแปลงของสัังคมรอบตััวเรา และอยาก
ให้้สัังคมที่่�เป็็นอยู่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น แบ่่งออกเป็็น 4 ชมรมย่่อย คืือ ชมรมประวััติศิ าสตร์์ไทย ชมรม
ประวััติิศาสตร์์สากล ชมรมพระพุุทธศาสนา และชมรมภููมิิศาสตร์์
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ชมรมภาษาไทย
	ชมรมภาษาไทย เป็็นชมรมที่่�นัักเรีียนจะได้้ฝึึกฝนการใช้้ภาษาไทย เพื่่�อนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ได้้
อย่่างถููกต้้องและถููกวิิธีี โดยเสริิมสร้้างทัักษะการใช้้ภาษาในด้้านต่่าง ๆ ซึ่่�งจำำ�เป็็นต่่อการทำำ�งานใน
อนาคต เช่่น การอ่่านจัับใจความสำำ�คัญ
ั การเขีียนย่่อความ เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ยังั มีีการจััดกิิจกรรมพิิเศษ
เช่่น การจััดติิวก่อ่ นสอบ การจััดกิิจกรรมการแข่่งขัันในวัันภาษาไทย เพื่่อ� เปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนได้้เข้้า
สู่่�เวทีีการแข่่งขััน และแสดงความสามารถของตน
ชมรมภาษาอัังกฤษ
	ชมรมภาษาอัังกฤษเป็็นชมรมที่่�เปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนได้้เรีียนรู้้� และแสดงความสามารถในหลาย
ๆ ด้้าน โดยใช้ภ้ าษาอัังกฤษเป็็นหลััก ชมรมภาษาอัังกฤษมีีชมรมย่่อยอยู่่�ทั้้�งหมด 4 ชมรมด้้วยกััน นั่่�นคืือ
ชมรมโต้้วาทีีภาษาอัังกฤษ (Debate Club), ชมรมสหประชาชาติิจำ�ลอ
ำ ง (Triam Udom Model United
Nations Club), ชมรม English Drama และชมรมครอสเวิิร์ด์ โดยชมรมย่่อยแต่่ละชมรมจะมีีจุดุ เด่่นเป็็น
ของตััวเอง โดยที่่�นักั เรีียนสามารถเลืือกเข้้าไปอยู่่�ในชมรมย่่อยตามความชอบได้้ ดัังนี้้�
- ชมรมโต้้วาทีีภาษาอัังกฤษ (Debate Club)
ในชมรม Debate นัักเรีียนจะได้้ฝึึกทัักษะวิิธีีการโต้้วาทีีเป็็นภาษาอัังกฤษโดยนัักเรีียนจะมีี
โอกาสได้้ทัักษะต่่าง ๆ เช่่น การคิิดวิิเคราะห์์ การพููดต่่อหน้้าผู้้�คน อีีกทั้้�งยัังได้้ประสบการณ์์การทำำ�งาน
ร่่วมกัับผู้้�อื่่�น ผ่่านการใช้้คำำ�พููดที่่�สร้้างสรรค์์เเละมีีเหตุุผล นอกจากนี้้�นัักเรีียนจะได้้มีีโอกาสได้้เพิ่่�มพููน
ประสบการณ์์จากการไปแข่่งในการแข่่งขัันต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่ระดัับโรงเรีียนจนถึึงระดัับประเทศ
- ชมรม Triam Udom English Drama
	ชมรมสำำ�หรัับนัักเรีียนผู้้มี� คี วามสนใจ หรืือมีีความใฝ่่ฝันั อยากเป็็นส่่วนหนึ่่�งของละครเวทีีภาษา
อัังกฤษ หรืือละครเพลงภาษาอัังกฤษ ซึ่่ง� นัักเรีียนผู้้ผ่� า่ นการคััดเลืือกในทุุกฝ่่าย จะได้้ลงมืือฝึึกฝนทัักษะ
ปฏิิบัติั ิ และผลิิตละครเวทีีจริงิ ทุุกขั้้น� ตอนแบบมืืออาชีีพ โดยมีีตำำ�แหน่่งหลากหลาย อาทิิ ฝ่่ายนัักแสดง
ฝ่่ายหาเครื่่�องแต่่งกาย ฝ่่ายออกแบบฉากและอุุปกรณ์์ประกอบฉาก ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ และ ฝ่่ายตััด
ต่่อวีีดิิโอ นอกจากนั้้�นยัังมีีการแสดงของชมรมในสััปดาห์์ภาษาอัังกฤษ (English Week) และงาน
Triam Udom Open House อีีกด้้วย
- ชมรมสหประชาชาติิจำ�ำ ลองแห่่งเตรีียมอุุดมศึึกษา
(Triam Udom Model United Nations Club)
เป็็นชมรมที่่�จััดกิิจกรรมจำำ�ลองการประชุุมของสหประชาชาติิ โดยนัักเรีียนแต่่ละคนจะสวม
บทบาทเป็็นผู้้�แทนประเทศหรืือนัักการทููตในการเข้้าร่่วมประชุุมจำำ�ลอง โดยในการประชุุมแต่่ละครั้้�ง
จะนำำ�สถานการณ์์ต่่าง ๆ ของโลกที่่�เป็็นประเด็็นมาถกเถีียงเพื่่อ� หาข้้อสรุุประหว่่างประเทศร่่วมกััน ทั้้�ง
ในด้้านมนุุษยธรรม เศรษฐกิิจ สัังคม กฎหมาย สิ่่�งแวดล้้อม ความมั่่�นคง ฯลฯ นัักเรีียนจะมีีโอกาสเข้า้
ร่่วมการประชุุมกัับนัักเรีียนโรงเรีียนนานาชาติิทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ ฝึึกฝนทัักษะการ
ค้้นคว้้า คิิดวิิเคราะห์์ การสื่่�อสาร การพููดต่่อหน้้าประชุุมชน การเขีียนเชิิงวิิชาการ การใช้้ภาษาอัังกฤษ
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และการเข้้าสัังคมร่่วมกัับชาวต่่างชาติิ ตลอดจนทัักษะที่่�จำ�ำ เป็็นในการทำำ�งานด้้านการต่่างประเทศและ
การทููต เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่�สนใจด้้านการต่่างประเทศ โลกศึึกษา และการทำำ�งานของสหประชาชาติิ
สามารถติิดตามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� https://triammun.club หรืือทางโซเชีียลมีีเดีียของชมรม
- ชมรมครอสเวิิร์์ด (Crossword club)
	ชมรมเกมกระดานต่่อศััพท์์ภาษาอัังกฤษ การเล่่นครอสเวิิร์์ดมีีประโยชน์์มากมายเเละอาศััย
ทัักษะหลายรููปเเบบ อาทิิ การวางเเผน การคํํานวณ การฝึึกสมาธิิ เเละการเข้า้ สัังคม โดยสมาชิิกชมรม
มีีโอกาสเข้้าร่่วมการเเข่่งขัันทั้้�งภายในเเละนอกโรงเรีียน ชมรมนี้้�จึึงเหมาะสํําหรัับผู้้�ที่่�สนใจด้้านคํําศััพท์์
ภาษาอัังกฤษ เเละผู้้�ที่่�ต้้องการพััฒนาตนเองในด้้านต่่าง ๆ
ชมรมห้้องสมุุด
	ชมรมห้้องสมุุด เป็็นชมรมที่่�แบ่่งกิิจกรรมออกเป็็น 2 กลุ่่�มกิิจกรรมด้้วยกััน คืือ ห้้องสมุุดและ
บอร์์ดเกม โดยส่่วนของกิิจกรรมห้้องสมุุดจะเป็็นการประดิิษฐ์์สิ่่ง� ของต่่าง ๆ เรีียนรู้้ก� ารจััดหนัังสืือตาม
หมวดหมู่่� และช่่วยจััดงานสััปดาห์์ห้้องสมุุด ส่่วนกิิจกรรมบอร์์ดเกม เป็็นกิิจกรรมใหม่่ที่่�เริ่่�มมีีในปีีการ
ศึึกษา 2562 ซึ่่ง� เป็็นการรวมตััวของนัักเรีียนที่่�ชื่น�่ ชอบในการเล่่นบอร์์ดเกม เพื่่อ� ให้้นัักเรีียนได้้ฝึึกทัักษะ
กระบวนการทางความคิิด การวางแผน และความสามััคคีี โดยจะมีีการสอนการเล่่นเกมใหม่่ ๆ และมีี
การส่่งนัักเรีียนไปแข่่งขัันบอร์์ดเกมอีีกด้้วย
ชมรมศาสนาและวััฒนธรรมไทย
ชมรมศาสนาและวััฒนธรรมไทย เปิิดโอกาสให้้สมาชิิกชมรมร่่วมกัันถกเถีียงโต้้แย้้งเกี่่�ยวกัับ
วััฒนธรรม ศาสนาและ ‘ความเป็็นไทย’ ทั้้�งหลายที่่�ถููกสร้้างหรืือกำำ�หนดขึ้้�นมาและสิ่่�งที่่�เป็็นประเด็็น
ทางสัังคมอยู่่� ณ ขณะนั้้�น ไม่่ว่่าจะประเด็็นพุุทธแท้้ พุุทธเทีียม ลััทธิต่ิ ่าง ๆ สถาบัันทางการเมืืองหรืือ
ประเด็็นทางประวััติิศาสตร์์ เพราะ ‘ความเป็็นไทย’ มีีอัันตรายโหดร้้ายและฆ่่าคนได้้ การจะลดทอน
อัันตรายนี้้�ได้้ จะต้้องเปิิดให้้มีีการถกเถีียงโต้้แย้้งระหว่่างความคิิดที่่�แตกต่่างกัันอย่่างสัันติิ สัังคมจึึงจะ
ไม่่ถููกครอบงำ��ไปในทางใดทางหนึ่่�งหรืือโดยบุุคคลกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง ชมรมนี้้�จึึงมุ่่�งหวัังจะสร้้างวุุฒิิภาวะ
แก่่สมาชิิกทุุกคน ให้้เลืือกใช้้ เลืือกเชื่่�อ เลืือกปฏิิเสธความรู้้�ความคิิดต่่าง ๆ ที่่�แพร่่หลายในสัังคมตาม
วิิจารณญาณของตนเอง
ชมรมนาฏศิิลป์์
	ชมรมที่่�นัักเรีียนจะได้้พััฒนาทัักษะทางด้้านนาฏศิิลป์์ไทยหลากหลายด้้าน ทั้้�งในด้้านทัักษะ
การแสดงนาฏศิิลป์ไ์ ทย ซึ่่ง� ถืือเป็็นการพััฒนาบุุคลิิกภาพของนัักเรีียน รวมไปถึึงทัักษะการเตรีียมความ
พร้้อมในการแสดง ความรู้้�เรื่่�องเครื่่�องแต่่งกาย วััฒนธรรมไทย และอื่่�น ๆ โดยมีีอาจารย์์เป็็นผู้้�ให้้คำำ�
ปรึึกษาและให้้ความรู้้�แก่่นัักเรีียน ทำำ�ให้้นัักเรีียนในชมรมได้้รัับความรู้้�ในด้้านนาฏศิิลป์์ไทย และ
วััฒนธรรมไทย ที่่�ควรค่่าแก่่การอนุุรัักษ์์ ต่่อยอด และสืืบสานให้้คงอยู่่�ต่่อไป
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ชมรมวาทศิิลป์์
	ชมรมวาทศิิลป์์ ชมรมที่่�นัักเรีียนจะได้้ฝึึกฝนทัักษะการพููด อาทิิ พิิธีีกร ดีีเจ โต้้วาทีี หรืือ
สุุนทรพจน์์ รวมไปถึึงการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน เพราะคำำ�พููดเป็็นสิ่่�งที่่�ทรงพลัังและเปิิดโอกาสให้้กัับ
ชีีวิิต ผู้้ที่่� �ใช้้มัันได้้ดีีกว่่า จึึงได้้รัับโอกาสมากกว่่า ชมรมของเราจะทำำ�ให้้ 3 ปีีในรั้้�วเตรีียมอุุดมศึึกษา ที่่�ว่่า
สั้้�น ไม่่สั้้�นอีีกต่่อไป ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องชำำ�นาญในการพููดมาก่่อน ขอเพีียงมีีใจรัักและความมั่่�นใจในการพููด
เท่่านั้้�นก็็เพีียงพอ เพราะชมรมวาทศิิลป์์คืือชมรมที่่�คุณ
ุ ให้้มากกว่่าคำำ�ว่่าพููดเป็็น
ชมรมวรรณศิิลป์์ ต.อ.
สำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�หลงรัักความสวยงาม ของภาษาไทย ไม่่ว่่าจะเป็็นการเขีียนร้้อยกรอง การเขีียนร้้อย
แก้้ว หรืือแม้้แต่่การอ่่านทำำ�นองเสนาะให้้ไพเราะ ชมรมวรรณศิิลป์์ ต.อ. คืือคำำ�ตอบ นัักเรีียนไม่่จำ�ำ เป็็น
ต้้องมีีประสบการณ์์แต่่ขอแค่่มีใี จที่่�รักั ในความงดงามของภาษาไทย ก็็เพีียงพอ ซึ่่ง� กิิจกรรมภายในชมรม
ของเรานอกจากการให้้ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับร้้อยกรองและร้้อยแก้้วแล้้ว ยัังมีีการพาไปทััศนศึึกษานอกสถาน
ที่่�ที่่�เน้้นการอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมไทยอีีกด้้วย
	ชมรมดนตรีีไทย
นัักเรีียนหลาย ๆ คนอาจจะสงสััยว่่าชมรมดนตรีีไทยมีีกิจิ กรรมอะไรบ้้าง ต้้องซ้้อมหนัักแค่่ไหน ต้้องมีี
ความสามารถพิิเศษหรืือไม่่ มาหาคำำ�ตอบได้้ที่่�ชมรมดนตรีีไทย ชมรมดนตรีีไทยของเรามีีเครื่่�องดนตรีี
ไทยให้้นัักเรีียนเลืือกเล่่นหลายประเภท ทั้้�งดีีด สีี ตีี เป่่า เคาะจัังหวะ หากต้้องการเล่่นเครื่่�องไหน รุ่่�น
พี่่�ในชมรมก็็จะช่่วยสอนให้้อย่่างเต็็มที่่� นัักเรีียนคนใดที่่�เหนื่่�อยจากการเรีียนคณิิตศาสตร์์ ฟิิสิิกส์์ เคมีี
ชีีวะ สารนิิเทศ ประวััติวิ รรณคดีีก็ส็ ามารถเข้้ามาผ่่อนคลาย เล่่นดนตรีีที่่�ชมรมของเราได้้
และผลงานของชมรมเรา ชมรมดนตรีีไทยร่่วมสมััยของเราได้้ถ้้วยพระราชทานถึึง 36 ถ้้วย และล่่าสุุด
ก็็ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศอัันดัับ 1 จากเวทีีการประกวด “บทเพลงรัักแห่่งแผ่่นดิิน” อีีกด้้วย
ชมรมดนตรีีสากล
	ชมรมดนตรีีสากล เป็็นชมรมสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีใจรัักในเสีียงดนตรีี ชมรมนี้้�เป็็นชมรมที่่�นัักเรีียนจะ
ได้้ฝึึกฝนและพััฒนาทัักษะทางด้้านดนตรีี ไม่่ว่า่ จะเป็็นการเล่่นเครื่่อ� งดนตรีีชนิดิ ต่่าง ๆ หรืือการขัับร้้อง
ชมรมดนตรีีสากลเปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนได้้แสดงความสามารถในงานกิิจกรรมที่่�สำำ�คััญของโรงเรีียน
มากมาย เช่่น งานกีีฬาประเพณีีเตรีียมอุุดมฯ-เตรีียมทหาร ,งาน Triam Udom Open House เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� นัักเรีียนจะได้้เรีียนรู้้ค� วามสามััคคีี อีีกทั้้�งได้้ฝึึกการทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นกลุ่่�ม ซึ่่ง� ก่่อให้้เกิิดความ
รัักใคร่่กลมเกลีียว และความสนิิทสนมของสมาชิิกภายในชมรมอีีกด้้วย
ชมรมศิิลปศึึกษา
	ชมรมศิิลปะ ชมรมที่่�นักั เรีียนสามารถถ่่ายทอดเรื่่อ� งราวในจิินตนาการผ่่านการสร้้างสรรค์์งาน
ศิิลปะรููปแบบต่่าง ๆ ตามจิินตนาการ เป็็นการสื่่�อสารอย่่างสร้้างสรรค์์ให้้บุุคคลต่่าง ๆ เข้้าใจในมุุมมอง
ทางความคิิดโดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้คำำ�อธิิบาย พร้้อมทั้้�งสร้้างความผ่่อนคลาย และช่่วยในการพััฒนา
กระบวนการคิิด ชมรมศิิลปะจะดึึงศัักยภาพในการจิินตนาการผ่่านกระบวนการศิิลปะเพื่่อถ่
� ่ายทอด
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ให้้ผู้้�อื่่�นรัับรู้้� โดยการนำำ�ทัักษะการวางโครงร่่างภาพ การจััดองค์์ประกอบ มิิติิภาพ รวมทั้้�งเทคนิิค
การใช้้สีี การสร้้างลายเส้้นแบบต่่าง ๆ และการนำำ�เสนอรููปแบบใหม่่ ๆ
ศิิลปะไม่่ได้้เป็็นศาสตร์์เฉพาะผู้้�ที่่�ชื่�่นชอบการวาดภาพหรืือผู้้�ที่่�ต้้องการเป็็นจิิตรกรเท่่านั้้�น ชมรม
จะทำำ�ให้้คุุณรู้้�ว่่าศิิลปะเป็็นสิ่่�งที่่�มีีในตััวคุุณทุุกคนอีีกทั้้�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับทุุกอาชีีพ เพีียงแต่่กล้้าที่่�จะ
สร้้างสรรค์์และนำำ�จิินตนาการทางศิิลปะออกมาใช้เ้ พื่่อนำ
� ำ�ไปพััฒนาสิ่่�งใหม่่ ๆ ให้้เกิิดขึ้้น� ในอนาคต	
ชมรมดุุริิยางค์์
	ชมรมดุุริิยางค์์เหมาะสำำ�หรัับนัักเรีียนทุุกคนที่่�สนใจมาเล่่นดนตรีีด้้วยกััน ในชมรมมีีทั้้�ง
เครื่่อ� งเป่่า และ percussion (เครื่่อ� งกระทบ) ชมรมดุุริยิ างค์์มีโี อกาสได้้ไปแสดงทั้้�งในโรงเรีียนและ
นอกโรงเรีียน ชมรมดุุริยิ างค์์ของเราได้้เหรีียญทองในรายการ World Association of Marching
Show Bands และ Music & Marching Arts International การเข้้าชมรมนี้้�ถืือเป็็นการหา
ประสบการณ์์ใหม่่ ๆ ให้้กัับตนเอง และที่่�สำำ�คััญยัังช่่วยฝึึกในเรื่่�องการทำำ�งานร่่วมกัันและฝึึกความ
อดทน อีีกทั้้�งทำำ�ให้้ได้้มิิตรภาพใหม่่ ๆ ที่่�หาในห้้องเรีียนไม่่ได้้อีีกด้้วย
ชมรมนัันทนาการกีีฬา
	ชมรมนัันทนาการกีีฬา ชมรมที่่�เปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนที่่�มีีความสนใจด้้านกีีฬาประเภท
ต่่าง ๆ ได้้มาฝึึกฝนทัักษะ โดยทางชมรมมีีกีีฬาให้้นัักเรีียนเลืือกมากมาย เช่่น ฟุุตบอล แบดมิินตััน
เทนนิิส วอลเลย์์บอล ฯลฯ
ชมรมผู้้�บำำ�เพ็็ญประโยชน์์
	ชมรมผู้้�บำำ�เพ็็ญประโยชน์์เป็็นชมรมที่่�เปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนที่่�มีคี วามสนใจหรืือมีีใจรัักใน
การทำำ�กิิจกรรมจิิตอาสาต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยเหลืือสัังคม โดยชมรมของเรามีีการศึึกษางานนอกสถาน
ที่่�และทำำ�กิจิ กรรมช่่วยเหลืือผู้้อื่� ่�นร่่วมกัับเพื่่อ� นนัักเรีียนด้้วยกัันอีีกมากมาย
สร้้างทั้้�งความสุุข มิิตรภาพ และประโยชน์์ ตามชื่่�อ “ชมรมผู้้�บำำ�เพ็็ญประโยชน์์”
ชมรมผู้้�นำำ�เยาวชนสาธารณสุุขฯ
ชมรมผู้้�นำำ�เยาวชนสาธารณสุุขและคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคเป็็นศููนย์์รวมของนัักเรีียนที่่�มีีความสนใจใน
ด้้านสาธารณสุุข ภายในชมรมมีีกิิจกรรมที่่�ให้้นัักเรีียนได้้มีีส่ว่ นร่่วม แลกเปลี่่�ยนความรู้้� ความคิิด
เห็็น ลงมืือปฏิิบัติั แิ ละจััดทำำ�ผลิตภั
ิ ณฑ์
ั ส่์ ง่ เสริิมสุุขอนามััย อาทิิ การศึึกษาและการฝึึกปฐมพยาบาล
เบื้้�องต้้น การผลิิตเจลล้้างมืือแอลกอฮอล์์ Face Shield หน้้ากากอนามััย ยาดมสมุุนไพร ลููก
ประคบ และอื่่�น ๆ ตามความเหมาะสมกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน โดยนัักเรีียนสามารถนำำ�ความรู้้�
และทัักษะไปใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันเพื่่�อดููแลรัักษาสุุขภาพของตนเองและผู้้�อื่่�นได้้
ชมรมอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิฯ
ชมรมอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิ ชมรมที่่�เหมาะสำำ�หรัับผู้้มี� คี วามรัักเเละความสนใจในการรัักษาทรััพยากร
ทางธรรมชาติิเเละสิ่่�งเเวดล้้อม กิิจกรรมภายในชมรมจะปลููกฝัังเเละเสริิมสร้้างจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีให้้กัับ
สมาชิิกในชมรม อาทิิ การทำำ�ซุ้้ม� งานกิิจกรรมต่่าง ๆ โดยมีีหัวั ข้้อเกี่่ย� วกัับสิ่่ง� เเวดล้้อมรวมไปถึึงการ
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ให้้ข้้อมููลความรู้้ที่่� ถูู� กต้้องเเก่่ผู้ม้� าเยืือนในซุ้้ม� การทำำ�เเผนภาพ Infographic เกี่่ย� วกัับปััญหาเเละผลกระ
ทบทางสิ่่�งเเวดล้้อมเนื่่�องในโอกาสวัันโลกสากล นอกจากนี้้�ยัังมีีการร่่วมกัันทำำ�จิิตอาสาในโอกาสต่่าง ๆ
เพื่่�อทำำ�ให้้สิ่่�งเเวดล้้อมในโรงเรีียนมีีความสะอาดร่่มรื่่�นมากขึ้้น�
ชมรมเพาะพัันธุ์์�ไม้้
	ชมรมเพาะพัันธุ์์�ไม้้ ชมรมที่่�เปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนที่่�มีีความสนใจด้้านต้้นไม้้ พืืชพรรณต่่าง ๆ
ได้้เข้า้ มาเรีียนรู้้�ทัักษะเกี่่�ยวกัับการเพาะพัันธุ์์�ไม้้ ทำำ�สวนขวดสวย ๆ ลงมืือปลููกผัักอิินทรีีย์์ด้้วยตนเอง,
การปลููกกระบองเพชร และกิิจกรรมอื่่�น ๆ อีีกมากมาย
ชมรมคอมพิิวเตอร์์
	ชมรมคอมพิิวเตอร์์ แบ่่งออกเป็็นสองส่่วน คืือคอมพิิวเตอร์์เพื่่�อการพััฒนาโปรแกรมทั่่�วไป
(Dev) และคอมพิิวเตอร์์เพื่่อ� การแข่่งขััน เหมาะสำำ�หรัับผู้้ที่่� มี� คี วามสนใจในด้้านคอมพิิวเตอร์์ทุกุ รููปแบบ
โดยนัักเรีียนจะได้้เรีียนรู้้�การพััฒนาโปรแกรม การทำำ�เว็็บไซต์์ และอื่่�น ๆ ตามความสนใจ และยัังมีีการ
จััดติิว สอวน. วิิชาคอมพิิวเตอร์์ สำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�สนใจในการแข่่งขััน โดยที่่�นัักเรีียนจะได้้รัับความรู้้�
เกี่่ย� วกัับการเตรีียมตััวสอบวิิชาคอมพิิวเตอร์์ จากรุ่่�นพี่่�ที่่มี� ปี ระสบการณ์์เข้้าค่่ายจริิง พร้้อมติิวเนื้้�อหาให้้
ตั้้�งแต่่ระดัับ สอวนค่่าย 1 จนถึึงการแข่่งขัันระดัับชาติิ นอกจากนี้้�ชมรมคอมพิิวเตอร์์ยัังทำำ�การจััดการ
แข่่งขััน TUMSO (Triam Udom Mathematic and Science Olympiad) อีีกด้้วย
ชมรมถ่่ายภาพ
	ชมรมถ่่ายภาพ เป็็นชมรมที่่�รวบรวมนัักเรีียนที่่�มีีความสนใจและต้้องการพััฒนาทัักษะในการ
ถ่่ายภาพ สมาชิิกจะได้้เรีียนรู้้�เทคนิิคต่่าง ๆ และได้้ประสบการณ์์ใหม่่ ๆ ในการถ่่ายภาพมากมายจาก
กิิจกรรมต่่าง ๆ ของชมรม อาทิิ
- การทำำ�งานเป็็นช่่างภาพในกิิจกรรมต่่าง ๆ ของโรงเรีียน
- การจััดเวิิร์์กชอปนอกสถานที่่�
- การจััดบููธในงานนิิทรรศการวิิชาการ (Open House)
อีีกทั้้�งยัังได้้ฝึึกฝนการทำำ�งานเป็็นหมู่่�คณะและได้้รู้้จั� ักกัับเพื่่�อน ๆ พี่่� ๆ ที่่�มีีความสนใจเหมืือนกััน
การถ่่ายภาพก็็เหมืือนการบัันทึึกความทรงจำำ�ไว้้ ชมรมของเราจึึงมีีหน้้าที่่�บัันทึึกความทรงจำำ�ต่่าง ๆ ที่่�
เกิิดขึ้้�นในโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา ดัังคำำ�กล่่าวที่่�ว่่า
—phototriam, the place where every memories in triamudom are kept —
ชมรมขัับร้้องประสานเสีียง
	ชมรมขัับร้้องประสานเสีียง คืือ ครอบครััว ที่่�รวบรวมคนที่่� มีีใจรัักในการร้้องเพลง และมาก
ด้้วยความสามารถทางด้้านดนตรีี มาร่่วมสร้้างความทรงจำำ�ที่่ดี� ี และทำำ�ในสิ่่ง� ที่่�ชอบร่่วมกััน ในคาบชมรม
มีีการฝึึกฝนการใช้้เสีียงอย่่างถููกต้้อง การเตรีียมความพร้้อมของเสีียง และพััฒนาตนเองในด้้านการ
ร้้องเพลง ซึ่่�งเป็็นการใช้้เวลาว่่างให้้เป็็นประโยชน์์ ชมรมขัับร้้องประสานเสีียงมีีงานแสดงต่่าง ๆ ใน
โรงเรีียน เช่่น งานวัันแม่่, English Week, กีีฬาประเพณีี เตรีียมอุุดม ฯ – เตรีียมทหาร, Triam Udom
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Open House เป็็ น ต้้น ที่่� นี่่� เ ป็็ น พื้้� น ที่่� สำำ� หรัั บ คนที่่� มีี ใจรัั ก ในการร้้องเพลงและไม่่ จำำ� เป็็ น ต้้องมีี
ประสบการณ์์ในการขัับร้้องประสานเสีียงมาก่่อน เพราะเราคืือครอบครััวที่่ช่� ว่ ยกัันพััฒนาทั้้�งตนเองและ
สมาชิิกทุุกคนในชมรม ให้้เสีียงร้้องของพวกเราทำำ�ให้้ทุุกคนมีีความสุุขเหมืือนเราได้้
	อย่่างที่่�ทุุกคนทราบกัันดีีว่่า “ E.P. Chorus (n.) not a place, but perhaps a family
where you truly belong.”
ชมรมกฎหมายน่่ารู้้�
“Law does not arise from injustice” หากนัักเรีียนเป็็นคนหนึ่่�งที่่�สนใจในศาสตร์์แห่่ง
กฎหมาย ขอแนะนำำ�และยิินดีีต้้อนรัับเข้้าสู่่� “ชมรมกฎหมายน่่ารู้้�” ทั้้�งนี้้�ไม่่จำำ�เป็็นว่่านัักเรีียนจะต้้องมีี
พื้้�นฐานความรู้้เ� กี่่ย� วกัับกฎหมายมาก่่อน ขอแค่่มีี “ใจรััก (Legal-minded)” ก็็เพีียงพอแล้้วที่่�จะเข้้ามา
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของชมรมเรา นอกจากนี้้� ชมรมยัังมีีการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ มากมาย อาทิิ การจััดกิิจกรรม
แข่่งขััน การเชิิญรุ่่�นพี่่�ศิษิ ย์์เก่่าทั้้�งที่่�เป็็นนัักศึึกษาไปจนถึึงผู้้พิ� พิ ากษา-อััยการมาแนะนำำ�ประสบการณ์์ต่า่ ง
ๆ แก่่นัักเรีียนในชมรม และการไปทััศนศึึกษานอกสถานที่่� เช่่น รััฐสภา ศาล
ชมรมการ์์ตููน
	ชมรมสำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�มีคี วามสนใจในวััฒนธรรมการ์์ตููนทั้้�งจากฝั่่ง� ตะวัันออกหรืือตะวัันตก ใน
รููปแบบของหนัังสืือการ์์ตููน นวนิิยาย เพลง คอสเพลย์์ มีีการพบปะพููดคุุย แสดงความสามารถในการ
สร้้างสรรค์์ผลงาน และแบ่่งปัันความชื่่�นชอบกัับผู้้�อื่่�นใน “ชมรมการ์์ตููน โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา”
โดยร่่วมกัันออกความเห็็นและพััฒนาความสามารถผ่่านการแยกเป็็น 4 ฝ่่าย ได้้แก่่
- ฝ่่ายศิิลป์์ สำำ�หรัับผู้้ที่่� ส� นใจการวาดรููปการ์์ตููน แล้้วนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้จริิงผ่่านการทำำ�หนัังสืือการ์์ตููน
ของชมรม
- ฝ่่ายร้้อง ฝึึกฝนเทคนิิคการร้้องและโคฟเวอร์์เพลงจากอนิิเมชัันและภาพยนตร์์ต่่าง ๆ
- ฝ่่ายคอสเพลย์์ ร่่วมแลกเปลี่่ย� นความรู้้ด้้� านการทำำ�อุุปกรณ์์ประกอบการคอสเพลย์์ แนะนำำ�เครื่่อ� ง
สำำ�อางและสอนแต่่งหน้้า รวมถึึงการเข้้าถึึงลัักษณะนิิสััยตััวละครที่่�คอสเพลย์์
- ฝ่่ายฟิิคชััน ฝึึกฝนการเขีียนนิิยาย เรื่่�องสั้้�น แฟนฟิิคชััน แลกเปลี่่�ยนคำำ�แนะนำำ�ด้้านการใช้้ภาษา
การวางโครงเรื่่�องต่่าง ๆ
“เพราะเราเชื่่�อว่่า การ์์ตููน เป็็นได้้มากกว่่าแค่่ความชอบ”
ชมรมนิิเทศศิิลป์์
	ชมรมนิิเทศศิิลป์์เหมาะสำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ มีีความสนใจในการออกแบบ
หรืือ การแสดง โดยชมรมนิิเทศศิิลป์์ มีีทั้้ง� หมด 4 ฝ่่าย ได้้แก่่ ฝ่่ายนิิตยาสาร ฝ่่ายออกแบบ ฝ่่ายแฟชั่่�น
และ ฝ่่ายละครเวทีี โดยแต่่ละฝ่่ายจะได้้ทำำ�หน้้าที่่�แตกต่่างออกไป เช่่น ฝ่่ายนิิตยาสาร สมาชิิกจะได้้ร่่วม
กัันเขีียนนิิตยาสาร ZODOTU ฝ่่ายออกแบบ สมาชิิกจะได้้ออกแบบงานกราฟิิกตามความคิิดสร้้างสรรค์์
และ ถ่่ายทอดความเป็็นตััวเองลงในผลงาน ฝ่่ายแฟชั่่�น สมาชิิกจะร่่วมกัันสร้้างสรรค์์ ถ่่ายทอดความคิิด
เล่่าเรื่่�องราว ผ่่านการออกแบบเสื้้�อผ้้า รวมกัันเป็็นแฟชั่่�นโชว์์ ฝ่่ายละครเวทีี สมาชิิกจะได้้เรีียนรู้้�
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เกี่่ย� วกัับละครเวทีีทั้้�งเบื้้�องหน้้า และ เบื้้�องหลััง นอกจากนี้้�ยัังได้้พััฒนาทัักษะความสามารถทางด้้าน
การแสดงอีีกด้้วย
ชมรมพััฒนาศัักยภาพทางวิิทยาศาสตร์์
	ชมรมนี้้�เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่�สนใจในวิิชาวิิทยาศาสตร์์ แขนงต่่าง ๆ ทั้้�งฟิิสิิกส์์ เคมีี ชีีววิิทยา และ
โลกและดาราศาสตร์์ สมาชิิกชมรมจะได้้เรีียนตามสาขาที่่�ตนสนใจในห้้องเรีียนที่่�ชมรมจััดไว้้ให้้ และ
เตรีียมตััวสำ�ำ หรัับการสอบต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นการสอบ Summative การสอบ Final หรืือการสอบ
แข่่งขัันสนามต่่าง ๆ เช่่น การสอบสอวน การสอบเข้า้ มหาวิิทยาลััย โดยมีีวิทิ ยากรเป็็นรุ่่�นพี่่�ที่่เ� ป็็นนัักเรีียน
ที่่�เคยสอบแข่่งขัันมาก่่อน
ชมรมหุ่่�นยนต์์
	ชมรมสำำ�หรัับบุุคคลที่่�มีีความชอบและความสนใจในด้้านหุ่่�นยนต์์ ทั้้�งการเขีียนโปรแกรม การ
ประกอบ หรืือการประยุุกต์์นำำ�ไปใช้้ โดยมีีจุุดประสงค์์ที่่�จะสนองความสนใจของนัักเรีียนเป็็นสำำ�คััญ
กิิจกรรมในชมรมจึึงเป็็นการเรีียนรู้้�และฝึึกฝนทัักษะในด้้านคอมพิิวเตอร์์และวิิศวกรรมเบื้้�องต้้นโดย
คุุณครููและรุ่่�นพี่่�ในชมรม เพื่่อนำ
� ำ�ไปประยุุกต์์ใช้แ้ ละเตรีียมความพร้้อมในการแข่่งขัันทางด้้านหุ่่�นยนต์์ใน
ระดัับต่่อไป อาทิิเช่่น การฝึึกเขีียนโค้้ดตามคำำ�สั่่�ง การต่่อประกอบหุ่่�นยนต์์ เป็็นต้้น ซึ่่�งเป็็นการเปิิด
ประสบการณ์์ใหม่่ ๆ และทำำ�ให้้นัักเรีียนรู้้จั� ักการทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นทีีม รวมถึึงเป็็นการฝึึกทัักษะ codiing ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในทัักษะที่่�จำำ�เป็็นของคนในยุุคปััจจุุบััน
ชมรมภาพยนตร์์สั้้�นและสื่่�อโทรทััศน์์
	ชมรมภาพยนตร์์สั้้�นและสื่่�อโทรทััศน์์เหมาะสำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�มีีใจรัักและสนใจในสื่่�อโทรทััศน์์
ต่่าง ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็น ภาพยนตร์์สั้้น� มิิวสิกิ วิิดีโี อ โฆษณา และการทำำ�สื่อ่� โทรทััศน์อี์ กี มากมายโดยไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องมีีทัักษะอะไรมากมายก็็สามารถเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชมรมได้้ รวมถึึงมีีทััศนศึึกษาเยี่่�ยมชมสถานีี
โทรทััศน์์เพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�ในด้้านสื่่�อโทรทััศน์อี์ ีกด้้วย
ชมรมเศรษฐศาสตร์์
	ชมรมเศรษฐศาสตร์์เป็็นชมรมที่่�ให้้สมาชิิกได้้เรีียนรู้้�วิิชาเศรษฐศาสตร์์ทุุกแขนงเพื่่�อนำำ�ไป
ประยุุกต์์ใช้ใ้ นชีีวิติ ประจำำ�วััน เช่่น การวางแผนการเงิิน การลงทุุน การเริ่่ม� ต้้นสร้้างธุุรกิิจ การบริิหารธุุรกิิจ
ชมรมเศรษฐศาสตร์์ได้้นำำ�เสนอรููปแบบการสอนผ่่านประสบการณ์์จริิง มีีการเชิิญวิิทยากรที่่�มีีชื่่�อเสีียง
มาบรรยาย ทััศนศึึกษาสถานที่่�สำำ�คััญ เช่่น ธนาคารแห่่งประเทศไทย
โรงกษาปณ์์ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เป็็นต้้น อีีกทั้้�งยัังเตรีียมพร้้อมสมาชิิกชมรมสู่่�การแข่่งขััน
ทางเศรษฐศาสตร์์ การเงิิน ธุุรกิิจ ระดัับประเทศ
ชมรมวิิทยาศาสตร์์โลกทั้้�งระบบ
เคยสงสััยหรืือไม่่ว่า่ สิ่่ง� ต่่าง ๆ รอบตััวเราทำำ�งานอย่่างไร เมฆที่่�ลอยอยู่่�บนฟ้้า ต้้นไม้้ในป่่า สายน้ำำ��
ที่่�ไหลริิน อากาศที่่�เราหายใจ หากนัักเรีียนต้้องการทราบคำำ�ตอบ ผ่่านการใช้เ้ ครื่่อ� งมืือทางวิิทยาศาสตร์์
มากมาย พร้้อมค่่าย GLOBE แสนอบอุ่่�นที่่�จะสานสััมพัันธ์์นัักเรีียนในชมรม ทั้้�งยัังปลููกฝัังให้้นัักเรีียน
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เห็็นคุุณค่่าของสิ่่ง� ต่่าง ๆ รอบตััวมากยิ่่ง� ขึ้้น� หรืือหากนัักเรีียนต้้องการมีีโครงงานสิ่่�งแวดล้้อมไว้้ประดัับ
แฟ้้มสะสมผลงาน Triam udom GLOBE Club ยิินดีีต้้อนรัับนัักเรีียน : วิิทยาศาสตร์์โลกทั้้�งระบบ . .
. ชมรมที่่�จะทำำ�ให้้เด็็กสายศิิลป์์ สนุุกกัับการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ และจะทำำ�ให้้เด็็กสายวิิทยาศาสตร์์ได้้
เรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ด้้วยความรัักอย่่างแท้้จริิง
ชมรมสัันทนากร
	ชมรมสัันทนากร ( Entertainer ) ชมรมที่่�เปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนได้้แสดงความสามารถผ่่าน
การเต้้น ซึ่่ง� เป็็นศิิลปะแขนงหนึ่่�งที่่�ใช้้การแสดงท่่าทางผ่่านทำำ�นองและจัังหวะเพลง เพื่่อ� มอบความบัันเทิิง
ให้้แก่่ผู้ที่่้� ไ� ด้้รัับชม ชมรมของเราจะนำำ�ศักั ยภาพของนัักเรีียนมาต่่อยอดให้้เป็็นได้้มากกว่่าเพีียงงานอดิิเรก
นอกจากนี้้�ชมรมสัันทนากร ยัังสามารถพััฒนาทัักษะการตััดสิินใจของนัักเรีียน และการทำำ�งานร่่วมกััน
เป็็นกลุ่่�ม อีีกทั้้�งชมรมสัันทนากรของเรายัังเปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนได้้แสดงความสามารถทางการเต้้นทั้้�ง
ในโรงเรีียนและนอกโรงเรีียน ภายในระยะเวลา 3 ปีีในโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา นัักเรีียนจะได้้รัับ
ประสบการณ์์ ความประทัับใจ และทัักษะที่่�สามารถนำำ�ไปพััฒนาและต่่อยอดในอนาคตได้้
ชมรมโลกศาสตร์์
	ชมรมที่่�นัักเรีียนจะได้้ศึึกษาโลกในด้้านต่่าง ๆ เช่่น ธรณีีวิิทยา อุุตุุนิิยมวิิทยา รวมไปถึึงดารา
จัักร และจัักรวาลต่่าง ๆ ทั้้�งในด้้านดาราศาสตร์์ ฟิิสิิกส์์ดาราศาสตร์์ เทคโนโลยีีอวกาศ และวิิศวกรรม
การบิินและอวกาศ เป็็นต้้น ซึ่่�งทั้้�งหมดล้้วนเป็็นรากฐานสู่่�อนาคตของมนุุษยชาติิ และเป็็นองค์์ความ
รู้้�ที่่�เป็็นที่่�ต้้องการอย่่างมากในอนาคต โดยเฉพาะในยุุคที่่�การเดิินทางในอวกาศเชิิงพาณิิชย์์
(Commercial space travel and Space tourism) กำำ�ลัังเริ่่�มต้้นขึ้้�น กิิจกรรมในชมรมดำำ�เนิินการ
ผ่่านโครงงานต่่าง ๆ ในคาบชมรม โดยสมาชิิกจะมีีสิิทธิิเลืือกศึึกษาหััวข้้อที่่�กลุ่่�มตนเองสนใจ โดยนำำ�
เสนอออกมาในรููปแบบชิ้้น� งาน โปสเตอร์์ หรืือการจััดแสดงอื่่น� ๆ ตามความสนใจของสมาชิิก
ชมรมโลกศาสตร์์เหมาะสำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�ต้้องการหาความรู้้เ� รื่่อ� งโลก โดยไม่่ยึดึ ติิดกัับกรอบการเรีียนรู้้�
แบบเดิิม ๆ แต่่เป็็นการเรีียนรู้้�ผ่่านการลงมืือทำำ� และการได้้ศึึกษาตััวอย่่างจริิง
ชมรมสีีสรรพ์์ภาษาต่่างประเทศที่่� 2
	นัักเรีียนอาจมองว่่าภาษาเป็็นเรื่่อ� งยาก ซัับซ้้อน และไม่่น่า่ สนใจ จนลืืมไปว่่าภาษาเป็็นสื่่อ� กลาง
ที่่�ช่่วยให้้มนุุษย์์เข้้าใจกััน และนอกจากภาษาแล้้ว วััฒนธรรมเองก็็เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ ชมรมนี้้�จะพาไปรู้้�จััก
กัับภาษาและวััฒนธรรมของประเทศนั้้�น ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นโลกฝั่่�งตะวัันออกหรืือตะวัันตก ให้้ทุุกคนได้้
ทราบเรื่่�องราวต่่าง ๆ มากขึ้้น� ทั้้�งเรื่่�องอาหาร ชีีวิิตประจำำ�วััน หรืือเกร็็ดความรู้้�รอบตััว ชมรมสีีสรรพ์์
ภาษาต่่างประเทศที่่� 2 เหมาะสำำ�หรัับผู้้ที่่� ส� นใจในภาษาและวััฒนธรรมของต่่างประเทศ นอกจากนี้้แ� ล้้ว
ยัังมีีชมรม French Chorus ที่่�เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีความสนใจด้้านการขัับร้้องประสานเสีียง พร้้อมกัับ
การเรีียนรู้้�ภาษาผ่่านบทเพลง
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ชมรมเพื่่�อนที่่�ปรึึกษา
	ชมรมเพื่่�อนที่่�ปรึึกษามุ่่�งเน้้นให้้นัักเรีียนได้้ฝึึกฝนทัักษะการปรัับตััวเข้้ากัับสิ่่�งแวดล้้อมได้้
อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ การปฏิิสัมั พัันธ์์กับั ผู้้ค� น การเสริิมสร้้างความเข้า้ ใจทั้้�งต่่อตนเองและสัังคมรอบ
ข้้าง รวมไปถึึงฝึึกฝนทัักษะในการเป็็น “ผู้้�ฟััง” และ “ผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษา” ที่่�ดีีแก่่เพื่่�อน ผ่่านการทำำ�
กิิจกรรม ต่่าง ๆ ในชั้้น� เรีียน ไม่่ว่า่ จะเป็็นการเรีียนรู้้ภ� าคทฤษฎีีทางจิิตวิทิ ยาเบื้้�องต้้น กิิจกรรมสััมมนา
จากวิิทยากรนัักจิิตวิิทยา หรืือกิิจกรรมภาคปฏิิบััติิกลุ่่�ม เป็็นต้้น
ชมรมเพื่่อ� นที่่�ปรึึกษายิินดีีต้้อนรัับนัักเรีียนที่่�มีคี วามสนใจที่่�จะพััฒนาทัักษะดัังกล่่าวเบื้้�องต้้น มีีใจรััก
ในการเป็็นผู้้รั� ับฟัังและผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษาที่่�ดีี โดยไม่่จำ�ำ เป็็นจะต้้องมีีประสบการณ์์มาก่่อน
							
-----Sharing Is Caring

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาส่่งเสริิมการทำำ�กิิจกรรมของนัักเรีียนกลุ่่�มต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�
นอกเหนืือจากกิิจกรรมชมรม เพื่่อ� ให้้นัักเรีียนมีีโอกาสพััฒนาศัักยภาพของตนเอง
และใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ ตามความสนใจและความถนััดของนัักเรีียน เช่่น
กิิจกรรมกีีฬาสีี กลุ่่�ม AIC กลุ่่�มขัับร้้องประสานเสีียงภาษาฝรั่่�งเศส กลุ่่�มนัักเรีียน
ในโครงการพัั ฒ นาศัั ก ยภาพนัั ก เรีี ย นที่่� มีี ค วามสามารถพิิ เ ศษ งานสวน
พฤกษศาสตร์์โรงเรีียนโครงการในพระราชดำำ�ริิของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เป็็นต้้น
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งานสวนพฤกษศาสตร์์
โรงเรีียน

งานสวนพฤกษศาสตร์์โรงเรีียนเป็็นกิิจกรรมลำำ�ดัับที่่� ๗ ในโครงการอนุุรัักษ์์พัันธุุกรรมพืืชซึ่่�งเป็็น
โครงการในพระราชดำำ�ริิของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรม
ราชกุุมารีี โดยเน้้นกิิจกรรมปลููกจิิตสำำ�นึึกให้้เยาวชนได้้เห็็นคุุณค่่าพรรณไม้้ รู้้�สึึกหวงแหน และช่่วยกััน
อนุุรัักษ์์พัันธุ์์�พืืชพรรณไม้้ ได้้สััมผััส ได้้เรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ตรงโดยใช้้พืืชพรรณไม้้ในโรงเรีียนเป็็น
แหล่่งเรีียนรู้้�บููรณาการให้้กัับสาขาวิิชาต่่าง ๆ
	กิิจกรรมของงานสวนพฤกษศาสตร์์โรงเรีียนจะประกอบด้้วย ๕ องค์์ประกอบหลัักตามลำำ�ดับั ดัังนี้้�
๑. การจััดทำำ�ป้้ายชื่่�อพรรณไม้้ เพื่่�อให้้รู้้�ชื่่�อ รู้้�จัักพรรณไม้้
๒. รวบรวมพรรณไม้้เข้้ามาปลููกในโรงเรีียน เพื่่อ� ให้้นัักเรีียนได้้คลุุกคลีี เห็็นคุุณสุุนทรีีย์์กัับพรรณไม้้
๓. การศึึกษาข้้อมููลด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อให้้รู้้�จัักวิิเคราะห์์ เห็็นความแตกต่่าง รู้้�ความหลากหลายในพรรณไม้้
๔. การรวบรวมและรายงานผลการเรีียนรู้้�เพื่่�อให้้เกิิดสาระและสื่่�อผลการเรีียนรู้้�อย่่างเป็็นระบบ
๕. การนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ทางการศึึกษาโดยการนำำ�องค์์ความรู้้�ที่่�เป็็นวิิทยาการเผยแพร่่ เพื่่�อให้้เกิิดองค์์
ความรู้้�ใหม่่
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์์โรงเรีียนตั้้�งแต่่ปีี
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยจััดกิิจกรรมสนองพระราชดำำ�ริิในด้้านต่่าง ๆ ติิดต่่อกัันมาอย่่างสม่ำำ��เสมอและได้้รัับป้้าย
พระราชทานจากสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
เพื่่�อเป็็นขวััญและกำำ�ลัังใจแก่่คณะครููโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา ในปีี พ.ศ. ๒๕๔๘
งานสวนพฤกษศาสตร์์โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาจะมีีกิจิ กรรมหลััก ๆ ดัังนี้้�
๑. กิิจกรรมโครงการเตรีียมความพร้้อมสู่่�ความเป็็นเลิิศทางวิิชาการ (PAE) ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษา
ปีีที่่� ๔
๒. การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ ๕ องค์์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์์โรงเรีียน
๓. กิิจกรรม ต.อ. ร่่วมใจ ปลููกต้้นไม้้วัันแม่่
๔. กิิจกรรมเสีียงตามสาย
๕. ค่่ายอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ
๖. เข้้าร่่วมประชุุม สััมมนา จััดนิิทรรศการในวาระสำำ�คััญต่่าง ๆ
	นัักเรีียนสามารถสมััครเข้้ามาเป็็นสมาชิิกงานสวนพฤกษศาสตร์์โรงเรีียนได้้ทุุกระดัับชั้้�นในภาค
เรีียนที่่� ๑ ของทุุกปีีการศึึกษาตามวัันและสถานที่่�ที่่�โรงเรีียนประกาศ
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กิิจกรรมคณะสีี
กิิจกรรมคณะสีี
โรงเรีียนจััดตั้้�งคณะสีีทั้้�งหมด ๗ สีี คืือ สีีเหลืือง สีีแดง สีีเขีียว สีีแสด สีีฟ้้า
สีีม่่วง และสีีบานเย็็น โดยแบ่่งนัักเรีียนตามตึึกเรีียนเป็็นคณะสีี ดัังนี้้�
ตึึก ๑, ตึึก ๖๐ ปีี				สีีเหลืือง
ตึึก ๒, ตึึกเฉลิิมพระเกีียรติิ ๗๒ พรรษาฯ	สีีเขีียว
ตึึก ๓					สีีฟ้้า		
ตึึก ๕๕ ปีี				สีีแสด
ตึึก ๙					สีีบานเย็็น
ตึึกคุุณหญิิงหรั่่�ง กัันตารััติิ			สีีม่่วง
ตึึกศิิลปะ				สีีแดง
	ทั้้�งนี้้� มีีครููหััวหน้้าตึึก ครููผู้้�ช่ว่ ยหััวหน้้าตึึก และครููในตึึกเป็็นครููที่่�ปรึึกษาคณะสีี
นอกจากนี้้� ได้้เลืือกตั้้�งนัักเรีียนเป็็นประธานคณะสีีและคณะกรรมการคณะสีีเพื่่อดำ
� ำ�เนิินงานใน
การจััดแข่่งขัันกีีฬาสีีภายในโรงเรีียน
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อาคารเรีียนและ
				ห้้องกิิจกรรม
ตึึตึึกก ๑๑
ชั้้น� ๑		ห้้องผู้้�อำำ�นวยการ
		ห้้องประชุุม ๒๒
		ห้้องพยาบาล ๓๕
		ห้้องเรีียน มีี ๕ ห้้อง คืือ ๒๘, ๒๙, ๓๒, ๓๘, ๓๙
ชั้้�น ๒		ห้้องกิิจกรรมภาษาฝรั่่�งเศส ๔๒
		ห้้องเรีียนรวม ๔๔
		ห้้องหััวหน้้าวิิชาภาษาต่่างประเทศที่่� ๒ ๔๖
		ห้้องหััวหน้้าตึึก ๔๗
		ห้้องบุุษบาบััณ ๕๒
		ห้้องสมุุดหมวดวิิชาภาษาไทย ๕๓
		ห้้องหััวหน้้าวิิชาภาษาไทย, ห้้องพัักครูู ๕๔
		ห้้องประวััติิ และผลงานนของ ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่่�น มาลากุุล ๕๗
		ห้้องเรีียนมีี ๔ ห้้อง คืือ ๔๘, ๔๙, ๕๘, ๕๙
บริิเวณตึึก ๑ 	อาคารประชาสััมพัันธ์์ (อยู่่�หน้้าตึึก ๑)
		ศาลาพระเกี้้�ยวแก้้ว (อยู่่�หน้้าตึึก ๑)

ตึึตึึกก ๒๒
ชั้้�นล่่าง		ห้้องเกีียรติิยศ (ห้้อง ๑๑๑)
		ห้้องตารางสอน ๑๒๓
		ห้้องปฏิิบััติิการวิิทยาศาสตร์์และพิิพิิธภัณฑ์
ั หิ์ ินแร่่ ๑๒๔
		ห้้องประชุุมกลุ่่�มบริิหารวิิชาการ ๑๒๗
		สำำ�นัักงานกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน ๑๒๘
		ห้้องปฏิิบััติิการความเป็็นเลิิศทางวิิชาการด้้านสัังคมศึึกษา ๑๓๓
		ห้้องหััวหน้้าวิิชาสัังคมศึึกษา, ห้้องพัักครูู ๑๓๔
		ห้้องแนะแนว ๑๓๕
		ห้้องวััดผล ๑๓๖
		ห้้องทะเบีียน ๑๓๗
		สำำ�นัักงานกลุ่่�มบริิหารวิิชาการ ๑๓๘
		ห้้องเรีียนมีี ๒ ห้้อง คืือ ๑๒๕, ๑๒๖
ชั้้�นบน		ห้้องหััวหน้้าตึึก, ห้้องพัักครูู ๑๕๐, ๑๘๖, ๑๙๔, ๑๙๖
		ห้้องอเนกประสงค์์ ๑๘๔
		ห้้องนัักอัักษรศาสตร์์รุ่่�นใหม่่ ห้้อง ๑๔๗
		ห้้องงานบุุคลากร งานประกัันคุุณภาพการศึึกษา งานสารสนเทศ
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		ห้้องคณะกรรมการนัักเรีียน ๑๕๗
		ห้้องเรีียนมีี ๘ ห้้องคืือ ๑๔๓, ๑๔๔, ๑๔๕, ๑๔๖, ๑๕๓, ๑๕๔, ๑๕๕,		
		
๑๕๖
บริิเวณตึึก ๒	ศาลาประชาสััมพัันธ์์ (อยู่่�หลัังตึึก ๒)
		สนามบาสเกตบอล (อยู่่�หลัังตึึก ๒)
		สนามกีีฬา ๘๐ ปีี ต.อ. (อยู่่�หลัังตึึก ๒)

ตึึตึึกก ๓๓
ชั้้�น ๑		ห้้องเรีียน ๒๐๒
		ห้้องปฏิิบััติิการเคมีี ๒๑๓
		ห้้องหััวหน้้าตึึก ๒๑๔
		ห้้องพัักครูู ๒๓๔
		ห้้อง Sci - Tech ๒๔๑
		ห้้องเรีียนมีีทั้้�งหมด ๘ ห้้อง คืือ ๒๒๒, ๒๒๓, ๒๒๔, ๒๒๕, ๒๒๖,
๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙
ชั้้�น ๒		ห้้องโครงการอััจฉริิยภาพด้้านวิิทยาศาสตร์์ ๒๕๒
		ห้้องสมุุดภาษาอัังกฤษ ๒๖๒
		ห้้องเรีียนความสามารถพิิเศษภาษาอัังกฤษ ๒๕๔, ๒๖๓, ๒๗๒
		ห้้องหััวหน้้าวิิชาภาษาอัังกฤษ ห้้องพัักครูู ๒๖๗
		ห้้อง Smart School ๒๗๕
		ห้้องวิิชาคณิิตศาสตร์์ ๒๗๙
		ห้้องหััวหน้้าวิิชาคณิิตศาสตร์์ ห้้องพัักครูู ๒๘๔
		ห้้องพัักครููคณิิตศาสตร์์ ๒๙๐
		ห้้องเรีียนมีี ๓ ห้้องคืือ ๒๗๖, ๒๗๗, ๒๗๘
บริิเวณตึึก ๓	อาคารนัันทนาการ (อยู่่�หลัังตึึก ๓)
		สนามเทนนิิส

ตึึตึึกก ๔๔
ชั้้น� ๑		ห้้องโถงกลาง ชั้้�น ๑ เคาน์์เตอร์์บริิการ มุุมจััดแสดงหนัังสืือใหม่่
		มุุมวารสารและหนัังสืือพิิมพ์์ มุุมหนัังสืือพฤกษศาสตร์์ และมุุมหนัังสืือ	
		
เศรษฐกิิจพอเพีียง
		ห้้องดููหนัังฟัังเพลง (ห้้องสีีเขีียว) ๓๐๒
		ห้้องหนัังสืืออ้้างอิิงและมุุมหนัังสืืออาเซีียน (ห้้องสีีน้ำ�ำ� เงิิน) ๓๐๓
	ห้้องวรรณกรรม (ห้้องสีีชมพูู) ๓๐๔
		ห้้องซ่่อมหนัังสืือ ๓๐๕
	ห้้องพัักครููและบรรณารัักษ์์ ๓๐๖
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		ห้้องเทคโนโลยีีสารสนเทศ (ห้้องปฏิิบััติิการคอมพิิวเตอร์์) ๓๐๗
		ศููนย์์การเรีียนรู้้� (ห้้องหนัังสืือทั่่�วไปภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ) ๓๐๘
ชั้้�น ๒		ห้้องโถงกลาง ชั้้�น ๒ โถงนั่่�งอ่่านหนัังสืือ มุุมหนัังสืือครูู
		
แบบเรีียนเยาวชน หนัังสืือซีีไรต์์ อ่่านนอกเวลา
		ห้้องพิิพิิธภััณฑ์์ ๓๒๒
		ห้้องฉายภาพยนตร์์ (ห้้องมิินิิเธีียเตอร์์) ๓๒๓
		ห้้องพิิพิิธภััณฑ์์ ฯพณฯ ศาสตราจารย์์ ม.ล.ปิ่่�น มาลากุุล ๓๒๔
		ห้้องเก็็บของ ๓๒๕
		ห้้อง ฯพณฯ ศาสตราจารย์์ ม.ล.ปิ่่�น มาลากุุล ๓๒๖

ตึึตึึกก ๘๘
ชั้้�น ๑		
งานพััสดุุ
		
งานอาคารสถานที่่�
		ห้้องผลิิตเอกสาร
ชั้้�น ๒		สำำ�นัักงานกลุ่่�มบริิหารงบประมาน
		
งานแผนงาน
		
งานการเงิิน
		
งานสารบรรณ

ตึึตึึกก ๙๙
ชั้้�น ๑		ร้้านค้้าสหกรณ์์
		ห้้องปฏิิบััติิการคอมพิิวเตอร์์
		ห้้องปฏิิบััติิการล้้างอััดขยายภาพ
ชั้้�น ๒		ห้้องคอมพิิวเตอร์์ ๙๒๑, ๙๒๒
		ห้้องสมุุดตึึก ๙๒๓
		ห้้องหััวหน้้าตึึก, ห้้องพัักครูู ๙๒๔
		ห้้องเรีียนรวม
ชั้้�น ๓		ห้้องเรีียน ๗ ห้้องคืือ ๙๓๑, ๙๔๒, ๙๓๓, ๙๓๔, ๙๓๕, ๙๓๖, ๙๓๗
ชั้้�น ๔		ห้้องพัักครูู ๙๔๔
		ห้้องเรีียนมีี ๖ ห้้องคืือ ๙๔๑, ๙๔๒, ๙๔๓, ๙๔๕, ๙๔๖, ๙๔๗
บริิเวณตึึก ๙ โรงพลศึึกษา
		ลานอเนกประสงค์์ ๗๐ ปีี ต.อ.
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ตึึกคุุณหญิิงหรั่่�ง กัันตารััติิ
ชั้้�น ๑		ห้้องปฏิิบััติิการเคมีี ๘๑๑, ๘๑๖
		ห้้องเรีียนมีี ๔ ห้้องคืือ ๘๑๒, ๘๑๓, ๘๑๔, ๘๑๕
ชั้้�น ๒		ห้้องหััวหน้้าตึึก, ห้้องพัักครูู ๘๓๑
		ห้้องปฏิิบััติิการชีีววิิทยา ๘๒๖
		ห้้องเรีียนมีี ๔ ห้้องคืือ ๘๒๒, ๘๒๓, ๘๒๓, ๘๒๔, ๘๒๕
ชั้้�น ๓		ห้้องเรีียนรวม ๘๓๑
		ห้้องปฏิิบััติิการชีีววิิทยา ๘๓๖
		ห้้องเรีียนมีี ๔ ห้้องคืือ ๘๓๒, ๘๓๓, ๘๓๔, ๘๓๕
ชั้้�น ๔		ห้้องพัักครูู ๘๔๖
		ห้้องปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์ ๘๔๑
		ห้้องเรีียนมีี ๕ ห้้องคืือ ๘๔๒, ๘๔๓, ๘๔๔, ๘๔๕, ๘๔๖
บริิเวณหน้้าตึึกคุุณหญิิงหรั่่ง� กัันตารััติิ
		อาคารพุุทธรัักษา (ห้้องพยาบาล)
		อาคารอเนกประสงค์์
		สมาคมนัักเรีียนเก่่าเตรีียมอุุดมศึึกษา (ริิมถนนอัังรีีดููนัังต์์)
		ชมรมครููเก่่าเตรีียมอุุดมศึึกษา

ตึึึ
ตึึกศิิลปะ
ชั้้�น ๑		ห้้องพัันธุุวิิศวกรรม ๖๑, ๖๒
		ห้้องปฏิิบััติิงานโครงการวิิทยาศาสตร์์ ๖๐
		ห้้องเคมีีนาโน ๖๓
ชั้้�น ๒		ห้้องเรีียนมีี ๓ ห้้องคืือ ๖๕, ๖๖, ๖๗
		ห้้องพัักครูู ๖๔
		ห้้องปฏิิบััติิการสื่่�อผสม ๖๘
		ห้้องพัักครูู, ห้้องหััวหน้้าตึึก ๖๙
ชั้้�น ๓		ห้้องเรีียนมีี ๖ ห้้องคืือ ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๓, ๗๔, ๗๕
ชั้้�น ๔		ห้้องเรีียนมีี ๖ ห้้องคืือ ๗๖, ๗๗, ๗๘, ๗๙, ๘๐, ๘๑
บริิเวณตึึกศิิลปะ 	ศาลาปิ่่�นหทััย (หน้้าตึึกศิิลปะ)

ตึึก ๕๐ ปีี
ชั้้�น ๑		ห้้องหััวหน้้างานกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน
		
โรงอาหาร
ชั้้�น ๒		ห้้องปฏิิบััติิการทางเทคโนโลยีี (SMART SCHOOL)
		ห้้องกิิจกรรมชมรม
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ชั้้น� ๓		ห้้องประชุุม
		ห้้องนาฏศิิลป์์
ชั้้�น ๔		ห้้องชมรมดนตรีีสากล
		ห้้องชมรมดุุริิยางค์์

ตึึก ๕๕ ปีี
ชั้้น� ๑		ห้้องดนตรีีไทย
		ห้้องเรีียนรวม
ชั้้�น ๒		ห้้องปฏิิบััติิการวิิชาศิิลปศึึกษา ๖๒๑
		ห้้องพัักครูู ๖๒๒
		ห้้องดนตรีีไทย ๖๒๓
		ห้้องปฏิิบััติิการภาษาญี่่�ปุ่่�น ๖๒๔
ชั้้�น ๓		ห้้องปฏิิบััติิการคอมพิิวเตอร์์ ๖๓๑
		ห้้องสมุุดประจำำ�ตึึก ๖๓๒
		ห้้องปฏิิบััติิการวิิชาสาธารณสุุข ๖๓๓
		ห้้องปฏิิบััติิการวิิชาวิิทยาศาสตร์์กายภาพ ๖๓๔
ชั้้�น ๔ 		ห้้องปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์ ๖๔๑
		ห้้องเรีียน ๖๔๒
		ห้้องปฏิิบััติิการชีีววิิทยา ๖๔๓
		ห้้องปฏิิบััติิการเคมีี ๖๔๔
ชั้้�น ๕		ห้้องเรีียนมีี ๖ ห้้องคืือ ๖๕๑, ๖๕๒, ๖๕๔, ๖๕๕, ๖๕๖, ๖๕๗
		ห้้องพัักครูู ๖๕๓
ชั้้�น ๖		ห้้องเรีียนมีี ๖ ห้้องคืือ ๖๖๑, ๖๖๒, ๖๖๔, ๖๖๕, ๖๖๖, ๖๖๗
		ห้้องพัักครูู ๖๖๓

ตึึก ๖๐ ปีี
ชั้้น� ๑		ห้้องปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์ ๓๑๑
		ห้้องงานประชุุมคุุณหญิิงบุุญเลื่่อ� น ๑, ๒
		สำำ�นัักงานกลุ่่�มบริิหารทั่่�วไป ๓๑๖
ชั้้�น ๒		ห้้องเรีียน ๓๒๑
		ห้้องประชุุม, ห้้องโสตทััศนศึึกษา
ชั้้�น ๓		ห้้องหััวหน้้าตึึก ห้้องพัักครูู ๓๓๑
		ห้้องเรีียนมีี ๕ ห้้องคืือ ๓๓๒, ๓๓๓, ๓๓๔, ๓๓๕, ๓๓๖
ชั้้�น ๔		ห้้องเรีียนมีี ๕ ห้้องคืือ ๓๔๑, ๓๔๒, ๓๔๓, ๓๔๔, ๓๔๕
		ห้้องปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์ ๓๔๖
บริิเวณตึึก ๖๐ ปีี เรืือนเกษตรกรรม (ด้้านข้้างตึึก ๖๐ ปีี)
		ลานอเนกประสงค์์ (ด้้านหน้้าตึึก ๖๐ ปีี)
		สวนพฤกษศาสตร์์โรงเรีียน (ด้้านหลัังตึึก ๖๐ ปีี)
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ตึึกเฉลิิมพระเกีียรติิ ๗๒ พรรษา บรมราชิินีีนาถ
ชั้้�น ๑ 		ห้้องสมุุดสารานุุกรมไทยฉบัับเยาวชน,
		ห้้องประชุุม ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่่�น มาลากุุล,
		ห้้องพััฒนาศัักยภาพฯ ด้้านคณิิตศาสตร์์
ชั้้�น ๒		ห้้องหััวหน้้าตึึก ๔๒๑
		ห้้องไร้้พรมแดน ๔๒๒ – ๔๒๖
		ห้้องพิิพิธภั
ิ ณฑ์
ั ์ ๔๒๗
		ห้้องเกาหลีี ๔๒๘
ชั้้�น ๓		ห้้องเรีียนมีี ๔ ห้้องคืือ ๔๓๑, ๔๓๒, ๔๓๖, ๔๓๗, ๔๓๘
		ห้้องปฏิิบััติิการวิิทยาศาสตร์์ ๔๓๓, ๔๓๔, ๔๓๕
ชั้้�น ๔		ห้้องเรีียนมีี ๖ ห้้องคืือ ๔๔๓, ๔๔๔, ๔๔๕, ๔๔๖, ๔๔๗, ๔๔๘
		ห้้องกิิจกรรมนัักเรีียน ๔๔๑, ๔๔๒

ตึึก ๘๐ ปีี
ชั้้�น ๑ 		ลานอเนกประสงค์์
ชั้้�น ๒		
โรงอาหาร
ชั้้�น ๓ - ๔	ห้้องกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้วิ� ิทยาศาสตร์์
		ห้้องปฏิิบััติิการวิิทยาศาสตร์์
ชั้้�น ๕		ห้้องประชุุม

ตึึก ๘๑ ปีี
ชั้้�น ๑ 		ร้้านค้้าสวััสดิิการนัักเรีียน
		ลานอเนกประสงค์์
ชั้้�น ๒		ห้้องสมุุด
ชั้้�น ๓ - ๔	ห้้องเรีียน
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
โดยที่่�เป็็นการสมควรปรัับปรุุงประกาศกระทรวงศึึกษาธิิการ เรื่่�องผู้้�ปกครองนัักเรีียน
ให้้เหมาะสมยิ่่�งขึ้้�น
ฉะนั้้�น อาศััยอำำ�นาจตามข้้อความในข้้อ ๒๓ แห่่งประกาศของคณะปฏิิวััติิฉบัับที่่� ๒๑๖
ลงวัันที่่� ๒๙ กัันยายน ๒๕๑๕ จึึงให้้ยกเลิิกประกาศกระทรวงศึึกษาธิิการ เรื่่�อง ผู้้�ปกครอง
นัักเรีียน ลงวัันที่่� ๑๙ มกราคม พุุทธศัักราช ๒๕๐๓ และให้้ผู้้�ปกครองนัักเรีียน นัักศึึกษาที่่�กำ�ำ ลััง
รัับการศึึกษาต่ำำ�� กว่่าระดัับปริิญญาตรีีในสถานศึึกษาของกระทรวงศึึกษาธิิการปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
๑. “ผู้้�ปกครอง” หมายความว่่า บุุคคลซึ่่�งรัับนัักเรีียนหรืือนัักศึึกษาไว้้ในความปกครอง
หรืืออุุปการะเลี้้�ยงดูู หรืือบุุคคลที่่�นัักเรีียนหรืือนัักศึึกษาอาศััยอยู่่�
๒. ให้้นัักเรีียน นัักศึึกษาที่่�กำำ�ลัังรัับการศึึกษาในหลัักสููตรระดัับ ปวส. ปกศ. สููง หรืือ
เทีียบเท่่าลงมาในสถานศึึกษาในสัังกััดหรืือในความควบคุุมดููแลของกระทรวงศึึกษาธิิการเว้้นแต่่
การศึึกษาผู้้�ใหญ่่มีีผู้้�ปกครองตลอดระยะเวลาที่่�ศึึกษาอยู่่�
๓. ในวัันมอบตััวนัักเรีียน นัักศึึกษาใหม่่ให้้ผู้้�ปกครองมามอบตััวนัักเรีียน นัักศึึกษาที่่�
สถานศึึกษา พร้้อมกัับส่่งหลัังฐานเอกสารต่่าง ๆ ตามที่่�สถานศึึกษากำำ�หนด
ถ้้าผู้้�ปกครองไม่่อาจมามอบตััวนัักเรีียน นัักศึึกษาได้้ตามกำำ�หนด ให้้ผู้้�กครองตกลงกัับหััวหน้้า
สถานศึึกษากำำ�หนดวัันมอบตััวนัักเรีียน นัักศึึกษาใหม่่
๔. ผู้้�ปกครองจะต้้องร่่วมมืือกัับสถานศึึกษา เพื่่อ� ควบคุุมความประพฤติิและการศึึกษา
เล่่าเรีียน โดยให้้นัักเรีียน นัักศึึกษา แต่่งกาย แต่่งเครื่่อ� งแบบ และประพฤติิตนตามระเบีียบข้้อ
บัังคัับหรืือคำำ�สั่่�งของสถานศึึกษาหรืือของกระทรวงศึึกษาธิิการหรืือตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
๕. ผู้้�ปกครองควรติิดต่่อกัับสถานศึึกษาอยู่่�เสมอ เพื่่�อจะได้้ทราบปััญหาต่่าง ๆ เกี่่ย� วกัับ
การศึึกษาของนัักเรีียน นัักศึึกษา และจะได้้ช่่วยสถานศึึกษาแก้้ปััญหานั้้�น ๆ
๖. เมื่่�อผู้้�ปกครองย้้ายที่่�อยู่่� หรืือความเป็็นผู้้�ปกครองสิ้้�นสุุดลงด้้วยประการใด ๆ ให้้ผู้้�
ปกครองแจ้้งให้้สถานศึึกษาทราบ
๗. สำำ�หรัับนัักเรีียน นัักศึึกษาที่่�รัับการศึึกษาอยู่่�ในสถานศึึกษาแล้้วให้้สถานศึึกษาตรวจ
สอบติิดตามหลัักฐานการเป็็นผู้้�ปกครองนัักเรีียน นัักศึึกษา หากเห็็นว่่านัักเรีียนนัักศึึกษาคนใด
ไม่่มีีผู้้�ปกครองหรืือมีีผู้้�ปกครองไม่่เหมาะสมก็็ให้้สถานศึึกษาดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามประกาศ
นี้้�
ประกาศ ณ วัันที่่� ๑๒ กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ก่่อ สวััสดิ์์�พาณิิชย์์
ก่่อ สวััสดิ์์�พาณิิชย์์
รััฐมนตรีีช่ว่ ยว่่าการ ปฏิิบััติิราชการแทน
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงศึึกษาธิิการ
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งานทะเบีียน

การติิดต่่องานทะเบีียน
๑. เวลาติิดต่่องานทะเบีียน
	ช่่วงเปิิดภาคเรีียน		
เช้้า		
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๒๐ น.
				
กลางวััน		
เวลา ๑๑.๒๐ - ๑๒.๐๐ น.
				
เย็็น		
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
	ช่่วงปิิดภาคเรีียน		
เช้้า		
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
				บ่่าย		
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
๒. การขอเอกสารทางการศึึกษา
๒.๑ สำำ�หรัับนัักเรีียนปััจจุุบััน
		
๒.๑.๑ นัักเรีียนต้้องเขีียนคำำ�ร้้องด้้วยตนเองในใบคำำ�ร้้องขอเอกสารภาษาไทยหรืือ	
ภาษาอัังกฤษ
		
๒.๑.๒ กรอกข้้อมููลด้้วยตััวบรรจงและชััดเจน
		
๒.๑.๓ คำำ�ร้้องภาษาอัังกฤษเขีียนตััวพิิมพ์์ใหญ่่ ชื่่อ� และนามสกุุลเขีียนให้้ตรงกัับ
	ชื่่�อ - นามสกุุล ใน Passport
		
๒.๑.๔ เอกสารที่่�ต้้องติิดรููปใช้้รููปถ่่ายสีีหรืือขาวดำำ� ขนาด ๓ x ๔ ซม. (ไม่่รวม		
กรอบสีีขาว) แต่่งกายถููกต้้องตามระเบีียบของโรงเรีียน (ตามตััวอย่่าง) ต้้องไม่่เป็็นรููปถ่่าย
โพลารอยด์์ รููปถ่่ายสติิกเกอร์์หรืือภาพแสกน เขีียน ชื่่�อ – นามสกุุล หลัังรููปถ่่ายทุุกใบ
		
๒.๑.๕ ชำำ�ระเงิินค่่าธรรมเนีียม
		
๒.๑.๖ รัับเอกสารหลัังจากยื่่�นคำำ�ร้้องแล้้ว ๓ วัันทำำ�การ (สำำ�หรัับนัักเรีียนปััจจุุบััน)
ไม่่นัับวัันหยุุดราชการ ส่่วนศิิษย์์เก่่าจะใช้้เวลาดำำ�เนิินการ ๒ อาทิิตย์์
		
๒.๑.๗ นัักเรีียนปััจจุุบัันต้้องแต่่งเครื่่อ� งแบบนัักเรีียนเมื่่อ� มาติิดต่่องานทะเบีียน		
วััดผลทุุกครั้้�ง
		
๒.๑.๘ นัักเรีียนทุุกคนควรวางแผนการขอเอกสารทุุกประเภทไว้้ล่่วงหน้้า
๒.๒ สำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�จบการศึึกษาชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� ๖
		
๒.๒.๑ เขีียนคำำ�ร้้องขอเอกสารที่่�ห้้องทะเบีียนตึึก ๒
		
๒.๒.๒ ต้้องแต่่งกายสุุภาพ (สวมกางเกงขายาว หรืือกระโปรงทรงสุุภาพ)
		
๒.๒.๓ ต้้องนำำ� ปพ. ๑ ฉบัับสำำ�เนามาด้้วยทุุกครั้้�ง เมื่่อ� มาทำำ�เรื่่�องขอ ปพ. ๑ ใบรัับ
รองคะแนนภาษาอัังกฤษ (Transcripts) พร้้อมทั้้�งนำำ�รููปถ่่ายหน้้าตรงขนาด ๓ x ๔ ซม. ไม่่
เกิิน ๖ เดืือน ไม่่ติิดเครื่่�องหมายสถาบัันใด ๆ ที่่�เสื้้�อ
๓. ระหว่่างปิิดภาคเรีียน
๓.๑ นัักเรีียนปััจจุุบัันต้้องแต่่งเครื่่อ� งแบบนัักเรีียนทุุกครั้้�งที่่�มาติิดต่่องานทะเบีียนวััดผล
๓.๒ นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� ๖ ต้้องแต่่งเครื่่�องแบบนัักเรีียนเมื่่อ� มาติิดต่่องานทะเบีียน
วััดผลจนถึึงวัันที่่� ๓๑ มีีนาคม หลัังจากนั้้�นแต่่งกายสุุภาพ
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ตััวอย่่างรููปถ่่ายทรงผมและขนาด
๓ x ๔ ซม. ที่่�ถููกต้้องตามระเบีียบ

เห็็นพระเกี้้�ยวชััดเจน

นัักเรีียนชาย
- ผมสั้้�นตามระเบีียบ

นัักเรีียนหญิิง
- เปิิดหน้้าผาก
- เห็็นใบหููทั้้�งสองข้้าง

ระเบีียบว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลง
หลัักฐานในทะเบีียนนัักเรีียน
	นัักเรีียนคนใดมีีความประสงค์์จะขอเปลี่่�ยนแปลงหลัักฐานในทะเบีียนนัักเรีียน
ได้้แก่่ ชื่่อ� – นามสกุุล ของตนเอง บิิดา หรืือมารดา ให้้ปฏิิบััติดัิ ังนี้้�
๑. ยื่่�นคำำ�ร้้องขอเปลี่่�ยนแปลงหลัักฐานที่่�งานทะเบีียนวััดผล ห้้องทะเบีียน ตึึก ๒ โดยแนบ
หลัักฐานดัังต่่อไปนี้้�
๑.๑ ใบเปลี่่�ยนชื่่�อ – สกุุล ฉบัับจริิง พร้้อมสำำ�เนา ๑ ฉบัับ (รัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง)
		
๑.๒ ทะเบีียนบ้้านฉบัับจริิงที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ทะเบีียนราษฎร์์ได้้แก้้ไขข้้อมููล ชื่่อ� – สกุุล	
เรีียบร้้อยแล้้ว พร้้อมสำำ�เนา ๑ ฉบัับ (รัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง)
		
๑.๓. สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตัวั ประชาชน ๑ ฉบัับ (รัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง)
๒. เมื่่�อยื่�น่ คำำ�ร้้องแล้้วเจ้้าหน้้าที่่�จะทำำ�การตรวจสอบหลัักฐานแล้้วคืืนฉบัับจริิงให้้จึึงถืือว่่า
การยื่่�นคำำ�ร้้องนั้้�นเสร็็จสมบููรณ์์
๓. นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� ๖ ให้้ดำำ�เนิินการขอเปลี่่�ยนแปลงหลัักฐานให้้เสร็็จสิ้้�น
ภายใน ๓๐ มิิถุุนายน เนื่่�องจากโรงเรีียนต้้องส่่งรายชื่่อนั
� ักเรีียนไปยัังสถาบัันทดสอบทางการศึึกษา
แห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน) เพื่่�อใช้้ในการสอบ O-NET
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คำำชี้้�แจงสำำหรัับนัักเรีียนที่่�เข้้าร่่วมโครงการแลกเปลี่่�ยน
๑. การขอ Transcript
๑.๑ ถ้้าโครงการใดต้้องการขอรัับรอง Transcript ม.๑ - ๓ นัักเรีียนจะต้้องไปขอจาก
โรงเรีียนเดิิมและผู้้�อำำ�นวยการ (โรงเรีียนเดิิม) เป็็นผู้้ล� งนามในเอกสารนั้้�น
๑.๒ ทางโรงเรีียนจะออก Transcript ให้้เฉพาะชั้้น� ม.๔ - ๖ เท่่านั้้�น
๒. การลาพัักการเรีียน
๒.๑ ต้้องมีีหนัังสืือจากโครงการแจ้้งทางโรงเรีียนว่่านัักเรีียนสอบได้้และเข้า้ ร่่วมโครงการ
๒.๒ ต้้องมีีหนัังสืือขออนุุญาตลาพัักการเรีียนจากโครงการ นัักเรีียนต้้องนำำ�หนัังสืือดััง
กล่่าวนำำ�ส่่งที่่�งานสารบรรณห้้องธุุรการก่่อนที่่�จะนำำ�ส่่งที่่�ห้้องผู้้�อำำ�นวยการ
๒.๓ นัักเรีียนต้้องทำำ�เรื่่�องขออนุุญาตเข้้าร่่วมโครงการเป็็นภาษาอัังกฤษ
๒.๔ ก่่อนเดิินทาง ๑ สััปดาห์์ ผู้้�ปกครองพร้้อมทั้้�งนัักเรีียนต้้องมาทำำ�เรื่่�องขออนุุญาตลา
พัักการเรีียนที่่�ห้้องวััดผล ตึึก ๒ และแจ้้งกัับงานทะเบีียนวััดผลว่่านัักเรีียนจะซ้ำำ��ชั้้น� หรืือไม่่ซ้ำ�ำ�
ชั้้น�
�
ุญาตลาพััก
๒.๕ ในกรณีีที่่เ� ป็็นนัักเรีียนชาย ต้้องทำำ�เรื่่�องแจ้้งงานรัักษาดิินแดน เพื่่อขออนุ
การเรีียนรัักษาดิินแดนด้้วย
๒.๖ เมื่่�อนัักเรีียนทำำ�เรื่่�องลาพัักการเรีียนเรีียบร้้อยแล้้ว ต้้องนำำ�เอกสารไปแจ้้งครููหััวหน้้า
ตึึก ๑ ฉบัับ ครููที่่�ปรึึกษา ๑ ฉบัับ และห้้องวััดผล ๑ ฉบัับ ก่่อนที่่�นัักเรีียนจะหยุุดเรีียน
๒.๗ นัักเรีียนเก็็บแบบรายงานผลการพััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียนรายบุุคคล (ปพ. ๖) ไว้้ที่่�ห้้อง
วััดผล	
๓. การลงทะเบีียนเรีียน
๓.๑ ผู้้�ปกครองต้้องมาประชุุมและรายงานตััวแทนนัักเรีียนที่่�เข้้าร่่วมโครงการก่่อนเปิิด
ภาคเรีียนประมาณกลางเดืือนพฤษภาคม โดยตรวจสอบรายชื่่�อนัักเรีียนที่่�หน้้าห้้องวััดผล ตึึก
๒ แล้้วจึึงขึ้้�นหอประชุุมเพื่่�อรัับทราบนโยบาย พบครููที่่�ปรึึกษา ลงทะเบีียนเรีียน และรัับหนัังสืือ
เรีียน
๔. การกลัับเข้้าเรีียน
๔.๑ ผู้้�ปกครองพร้้อมทั้้�งนัักเรีียนต้้องมาทำำ�เรื่่�องกลัับเข้า้ เรีียนตามระยะเวลาที่่�โครงการ
กำำ�หนดที่่�ห้้องวััดผล ตึึก ๒ โดยนำำ�เอกสารมาประกอบดัังนี้้�
		
๔.๑.๑ หนัังสืือขออนุุญาตกลัับเข้้าเรีียนจากโครงการ
		
๔.๑.๒ ใบรายงานผลการเรีียน (Transcript) มีีตราสถาบัันประทัับและลายเซ็็น		
	ของผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามฉบัับจริิง ๑ ฉบัับและสำำ�เนา ๑ ฉบัับโดยมีีรายวิิชาที่่�เรีียน ได้้แก่่ 		
	วิิชาคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ ภาษาอัังกฤษ สัังคมศึึกษา สุุขศึึกษา พลศึึกษา ภาษาอื่่�น ๆ
	ที่่�เปิิดให้้เรีียน มีีการวััดและประเมิินผล เป็็นระดัับคะแนนหรืือเกรด 1 2 3 ... หรืือ A B C
… หากผลการประเมิินที่่�เป็็น PASS ไม่่สามารถนำำ�มาใช้ใ้ นการโอนหน่่วยการเรีียน
		
๔.๑.๓ นัักเรีียนต้้องนำำ�หนัังสืือแจ้้งกลัับเข้้าเรีียนจากงานทะเบีียนวััดผล ไป		
รายงานตััวกัับหน้้าตึึก ๑ ฉบัับ ครููที่่�ปรึึกษา ๑ ฉบัับ หััวหน้้างานกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน ๑
ฉบัับ แล้้วนำำ�กลัับคืืนที่่�ห้้องวััดผล ๑ ฉบัับ และนัักเรีียนต้้องรายงานตััวกัับครููผู้้�สอนวิิชา		
	ต่่าง ๆ ด้้วยตนเอง
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๕. การเทีียบโอนผลการเรีียน
๕.๑ ถ้้านัักเรีียนโอนผลการเรีียน ๑ ปีีการศึึกษา เช่่น นัักเรีียนไปโครงการขณะที่่�เรีียนชั้้�น
ม.๕ และกลัับมาในปีีการศึึกษาต่่อไป นัักเรีียนสามารถเลื่่�อนชั้้�นเรีียนขึ้้�น ม.๖ ได้้ แต่่นัักเรีียนจะ
ต้้องมีีใบรายงานผลการเรีียนหรืือ Transcript จากต่่างประเทศมาแสดงต่่อนายทะเบีียนจึึงจะได้้
รัับการพิิจารณาเทีียบโอน ทั้้�งนี้้�ควรเป็็นรายวิิชาที่่�สอดคล้้องกัับแผนการเรีียนของนัักเรีียนด้้วย
๕.๒ ในกรณีีนัักเรีียนชั้้น� ม.๖ เข้้าร่่วมโครงการแลกเปลี่่�ยน นัักเรีียนต้้องกลัับมาเรีียนชั้้�น ม.๖
โดยที่่�นัักเรีียนสามารถโอนผลการเรีียนภาคเรีียนที่่� ๑ ได้้ ๑ ภาคเรีียนและกลัับมาเรีียน ม.๖ ใน
ภาคเรีียนที่่� ๒ นัักเรีียนต้้องแจ้้งให้้ทางโรงเรีียนทราบด้้วยว่่านัักเรีียนจะกลัับมาเรีียนในภาคเรีียนใด
การเทีี ย บโอนผลการเรีี ย นจะดำำ� เนิิ น การให้้เฉพาะโครงการแลกเปลี่่� ย นที่่� ก ระทรวง
ศึึกษาธิิการรัับรองเท่่านั้้�น
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เอกสารหลัักฐานการศึึกษาสำำหรัับนัักเรีียน ม. ๖ ที่่�จบการ
นัักเรีียน ม.๖ ที่่�จบการศึึกษาตามหลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานจะได้้รัับเอกสารดัังต่่อไปนี้้�
๑) ระเบีียนแสดงผลการเรีียน (ปพ. ๑)
๒) ประกาศนีียบััตร (ปพ. ๒)
ปพ. ๑, ปพ. ๒ เป็็นเอกสารจบการศึึกษา ห้้ามสููญหาย เมื่่�อนัักเรีียนได้้รัับเอกสารดััง
กล่่าวแล้้ว ต้้องดำำ�เนิินการต่่อไปนี้้�
๑. ตรวจสอบ ปพ. ๑, ปพ. ๒
		
- ตััวสะกดชื่่อ� - นามสกุุลของตนเอง
		
- เลขประจำำ�ตััวประชาชน
		
- วััน - เดืือน - ปีีเกิิด
		
- สััญชาติิ, เชื้้�อชาติิ และศาสนา
		
- ตััวสะกด ชื่่อ� - นามสกุุลของบิิดา และคำำ�นำ�ำ หน้้าชื่่�อ เช่่น ยศ
		
- ตััวสะกด ชื่่อ� - นามสกุุลของมารดา และคำำ�นำำ�หน้้าชื่่�อ เช่่น ยศ
		
- โรงเรีียนเดิิมและวัันที่่�เข้้าโรงเรีียนนี้้�
		
- ถ้้ามีีผิิดให้้รีีบติิดต่่อ ห้้องทะเบีียนตึึก ๒ ด่่วน (ในวัันที่่�รัับเอกสาร)
๒. การติิดต่่อกัับห้้องทะเบีียน
		
๒.๑ แต่่งกายสุุภาพ
		
๒.๒ เอกสารทางการศึึกษา ใช้้รููปถ่่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. ฉบัับละ ๑ รููป (ต้้องไม่่
เป็็นรููปถ่่ายสติ๊๊�กเกอร์์, รููปถ่่ายโพลารอยด์์ และรููปสแกน) รููปถ่่ายแต่่งกายสุุภาพไม่่แต่่งเครื่่�อง
แบบสถาบัันศึึกษาใด ๆ และเป็็นรููปถ่่ายที่่�ไม่่เกิิน ๖ เดืือน
		
๒.๓ การขอ Transcript ใบแปลประกาศนีียบััตร หนัังสืือรัับรองการศึึกษา
เป็็นภาษาอัังกฤษต้้องนำำ�สำำ�เนา ปพ. ๑ มาด้้วยทุุกครั้้�ง
๓. เมื่่�อนำำ�ใบปพ. ๑, ปพ. ๒ ไปใช้้ในการมอบตััว ให้้ถ่่ายสำำ�เนาพร้้อมเซ็็นชื่่�อรัับรองห้้าม
ใช้้ฉบัับจริิง
๔. ถ้้าใบปพ. ๑, ปพ. ๒ สููญหายต้้องไปแจ้้งความที่่�สถานีีตำำ�รวจแล้้วนำำ�มายื่่�นคำำ�ร้้องขอ
ใหม่่พร้้อมรููปถ่่าย ๓ x ๔ ซม. จำำ�นวน ๒ รููป ล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย ๗ วััน
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หลัักสููตรแกนกลางการศึึกษา
ขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช ๒๕๕๑
(ฉบัับปรัับปรุุง ๒๕๖๐)

หลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานมุ่่�งพััฒนาผู้้�เรีียนทุุกคนซึ่่�งเป็็นกำำ�ลัังของ
ชาติิให้้เป็็นมนุุษย์์ที่่�มีีความสมดุุลทั้้ง� ด้้านร่่างกาย ความรู้้� คุุณธรรม มีีจิิตสำำ�นึึกในความเป็็น
พลเมืืองไทยและเป็็นพลโลก ยึึดมั่่น� ในการปกครองตามระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหา
กษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุข มีีความรู้้�และทัักษะพื้้�นฐาน รวมทั้้�งเจตคติิที่่�จำำ�เป็็นต่่อการศึึกษาต่่อ
การประกอบอาชีีพและการศึึกษาตลอดชีีวิิต โดยมุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญบนพื้้�นฐานความ
เชื่่�อว่่าทุุกคนสามารถเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเองได้้เต็็มตามศัักยภาพ
หลัักการ
หลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานมีีหลัักการที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
๑. เป็็นหลัักสููตรการศึึกษาเพื่่�อความเป็็นเอกภาพของชาติิ มีีจุุดมุ่่�งหมาย และ
มาตรฐานการเรีียนรู้้�เป็็นเป้้าหมายสำำ�หรัับพััฒนาเด็็กและเยาวชนให้้มีีความรู้้� ทัักษะ เจตคติิ
และคุุณธรรมบนพื้้�นฐานของความเป็็นไทยคู่่�กัับความเป็็นสากล
๒. เป็็นหลัักสููตรการศึึกษาเพื่่�อปวงชนที่่�ประชาชนทุุกคนมีีโอกาสได้้รัับการศึึกษา
อย่่างเสมอภาคและมีีคุุณภาพ
๓. เป็็นหลัักสููตรการศึึกษาที่่�ตอบสนองการกระจายอำำ�นาจให้้สัังคมมีีส่่วนร่่วมใน
การจััดการศึึกษาให้้สอดคล้้องกัับสภาพและความต้้องการของท้้องถิ่่�น
๔. เป็็นหลัักสููตรการศึึกษาที่่�มีีโครงสร้้างยืืดหยุ่่�นทั้้�งด้้านสาระการเรีียนรู้้� เวลา และ
การจััดการเรีียนรู้้�
๕. เป็็นหลัักสููตรการศึึกษาที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ
๖. เป็็นหลัักสููตรการศึึกษาสำำ�หรัับการศึึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอััธยาศััย
ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย สามารถเทีียบโอนผลการเรีียนรู้้�และประสบการณ์์
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จุุดมุ่่�งหมาย
หลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานมุ่่�งพััฒนาผู้้�เรีียนให้้เป็็นคนดีี มีีปััญญา
มีีความสุุข มีีศัักยภาพในการศึึกษาต่่อและประกอบอาชีีพ จึึงกำำ�หนดเป็็นจุุดหมายเพื่่อ� ให้้
กำำ�เนิิดกัับผู้้�เรีียนเมื่่อจ
� บการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน ดัังนี้้�
๑. มีีคุณธ
ุ รรม จริิยธรรม และค่่านิิยมที่่�พึึงประสงค์์ เห็็นคุุณค่่าของตนเอง มีีวิินััย
และปฏิิบััติิตามหลัักธรรมของพระพุุทธศาสนาหรืือศาสนาที่่�ตนนัับถืือ ยึึดหลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง
๒. มีีความรู้้� ความสามารถในการสื่่อส
� าร การคิิด การแก้้ปััญหา การใช้้เทคโนโลยีี
และมีีทัักษะชีีวิติ
๓. มีีสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตที่่�ดีี มีีสุุขนิิสััย และรัักการออกกำำ�ลัังกาย
๔. มีีความรัักชาติิ มีีจิตสำ
ิ �นึ
ำ ึกในความเป็็นพลเมืืองไทยและพลโลก ยึึดมั่่น� ในวิิถีีชีีวิิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุข
๕. มีีจิตสำ
ิ ำ�นึึกในการอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมและภููมิิปััญญาไทย การอนุุรัักษ์์และพััฒนา
สิ่่�งแวดล้้อม มีีจิตส
ิ าธารณะที่่�มุ่่�งทำำ�ประโยชน์์และสร้้างสิ่่ง� ที่่�ดีีงามในสัังคม และอยู่่�ร่่วมกัันใน
สัังคมอย่่างมีีความสุุข
สมรรถนะสำำคััญของผู้้�เรีียน
ในการพััฒนาผู้้�เรีียนตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน มุ่่�งพััฒนาผู้้�เรีียนให้้
มีีสมรรถนะสำำ�คััญ ๕ ประการ ดัังนี้้�
๑. ความสามารถในการสื่่�อสาร เป็็นความสามารถในการรัับและส่่งสาร มีีวััฒนธรรม
ในการใช้ภ้ าษาถ่่ายทอดความคิิด ความรู้้� ความเข้้าใจ ความรู้้�สึึก และทััศนะของตนเองเพื่่อ�
แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลข่่าวสารและประสบการณ์์อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาตนเองและ
สัังคม รวมทั้้�งการเจรจาต่่อรองเพื่่อขจั
� ัดและลดปััญหาความขััดแย้้งต่่าง ๆ การเลืือกรัับหรืือไม่่
รัับข้้อมููลข่่าวสารด้้วยหลัักเหตุุผลและความถููกต้้องตลอดจนการเลืือกใช้้วิิธีีการสื่่�อสารที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�มีีตนเองและสัังคม
๒. ความสามารถในการคิิด เป็็นความสามารถในการคิิดวิิเคราะห์์ การคิิดสัังเคราะห์์
การคิิดอย่่างสร้้างสรรค์์ การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ และการคิิดเป็็นระบบ เพื่่อนำ
� ำ�ไปสู่่�การ
สร้้างองค์์ความรู้้�หรืือสารสนเทศเพื่่อ� การตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับตนเองและสัังคมได้้อย่่างเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้้ปััญหา เป็็นความสามารถในการแก้้ปััญหาและอุุปสรรค
ต่่าง ๆ ที่่�เผชิิญได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะสมบนพื้้�นฐานของหลัักเหตุุผล คุุณธรรม และข้้อมููลสาร
สนเทศ เข้า้ ใจความสััมพัันธ์์และการเปลี่่�ยนแปลงของเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ ในสัังคม แสวงหา
ความรู้้� ประยุุกต์์ความรู้้�มาใช้้ในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา และมีีการตััดสิินใจที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อตนเอง สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

78 คู ่ มื อ นั กเ รี ย น | เต รี ย ม อุ ด ม ศึ ก ษ า

๔. ความสามารถในการใช้้ทัักษะชีีวิิต เป็็นความสามารถในการนำำ�
กระบวนการต่่าง ๆ ไปใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง การ
เรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง การทำำ�งาน และการอยู่่�ร่่วมกัันในสัังคมด้้วยการสร้้างเสริิม
ความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างบุุคคล การจััดการปััญหาและขััดแย้้งต่่าง ๆ อย่่าง
เหมาะสม การปรัับตััวให้้ทัันกัับการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคม และสภาพแวดล้้อม
รู้้�จัักหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมไม่่พึึงประสงค์์ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อตนเองและผู้้�อื่่�น
๕. ความสามารถในการใช้้เทคโนโลยีี เป็็นความสามารถในการเลืือก
และใช้้เทคโนโลยีีด้้านต่่าง ๆ และมีีทัักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีี เพื่่�อพััฒนา
ตนเองและสัังคม ในด้้านการเรีียนรู้้� การสื่่�อสาร การทำำ�งาน การแก้้ปััญหาอย่่าง
สร้้างสรรค์์ ถููกต้้องเหมาะสม และมีีคุุณธรรม
คุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์
ในการพััฒนาผู้้�เรีียนตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน มุ่่�ง
พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์เพื่่�อให้้สามารถอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่�่นได้้ใน
สัังคมอย่่างมีีความสุุขทั้้�งในฐานะพลเมืืองไทยและพลโลก ดัังนี้้�
๑. รัักชาติิ ศาสน์์ กษััตริิย์์
๒. ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
๓. มีีวิินััย
๔. ใฝ่่เรีียนรู้้�
๕. อยู่่�อย่่างพอเพีียง
๖. มุ่่�งมั่่�นในการทำำ�งาน
๗. รัักความเป็็นไทย
๘. มีีจิิตสาธารณะ
นอกจากนี้้� สถานศึึกษาสามารถกำำ�หนดคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์เพิ่่�ม
เติิมให้้สอดคล้้องตามบริิบทและจุุดเน้้นของตนเอง
โดยโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาเพิ่่�มเติิมคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์ คืือ
- รู้้�จัักปรัับตััว
- เป็็นผู้้�นำำ�
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มาตรฐานการเรีียนรู้้�
การพััฒนาผู้้�เรีียนให้้เกิิดความสมดุุลต้้องคำำ�นึึงถึึงหลัักพััฒนาการทางสมอง
และพหุุปััญญา หลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานพุุทธศัักราช ๒๕๕๑ จึึง
กำำ�หนดให้้ผู้้�เรีียนรู้้� ๘ กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้� ดัังนี้้�
๑. ภาษาไทย
๒. คณิิตศาสตร์์
๓. วิิทยาศาสตร์์
๔. สัังคมศึึกษา ศาสนา และวััฒนธรรม
๕. สุุขศึึกษาและพลศึึกษา
๖. ศิิลปะ
๗. การงานอาชีีพและเทคโนโลยีี
๘. ภาษาต่่างประเทศ
ในแต่่ละกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ได้้กำำ�หนดมาตรฐานการเรีียนรู้้�เป็็นเป้้าหมาย
สำำ�คััญของการพััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียน มาตรฐานการเรีียนรู้้�ระบุุสิ่่�งที่่�ผู้้�เรีียนพึึงรู้้�และ
ปฏิิบััติิได้้ และมีีคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์อย่า่ งไร เมื่่�อจบการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
นอกจากนั้้�นมาตรฐานการเรีียนรู้้�ยังั เป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่อ� นพััฒนาการ
ศึึกษาทั้้�งระบบ เพราะมาตรฐานการเรีียนรู้้จ� ะสะท้้อนให้้ทราบว่่าต้้องการอะไร
จะสอนอย่่างไรและประเมิินอย่่างไร รวมทั้้�งเป็็นเครื่่�องมืือในการตรวจสอบเพื่่อ� การ
ประกัันคุุณภาพการศึึกษาโดยใช้้ระบบการประเมิินคุุณภาพภายในและการประเมิิน
คุุณภาพภายนอก ซึ่่�งรวมถึึงการทดสอบระดัับเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาและการทดสอบ
ระดัับชาติิ ระบบการตรวจสอบเพื่่�อประกัันคุุณภาพดัังกล่่าว เป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญ
ที่่�ช่่วยสะท้้อนภาพการจััดการศึึกษาว่่าสามารถพััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีคุุณภาพตามที่่�
มาตรฐานการเรีียนรู้้�กำำ�หนดเพีียงใด
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หลัักสููตรของนัักเรีียน
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หลัั ก สููตรของโรงเรีี ย นเตรีี ย มอุุ ด มศึึ ก ษาเป็็ น หลัั ก สููตรระดัั บ มัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนปลาย
(ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� ๔ - ๖) มีีโครงสร้้างหลัักสููตร ดัังนี้้�
๑. สาระการเรีียนรู้้�			
๔. กิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน
๒. คำำ�อธิิบายรายวิิชา
๕. เวลาเรีียน
๓. การจััดการเรีียนรู้้� 		
๖. การวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�
๑. สาระการเรียนรู้
	ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐานพุทธศกั ราช ๒๕๕๑ ก�ำหนดสาระการเรียนรเู้ ป็น
๘ กลุ่ม ซึ่งสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มนี้ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และ
คุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน สาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม มีดังนี้
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
	สาระการเรีียนรู้้�ทั้้�ง ๘ กลุ่่�มนี้้�เป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญที่่�ผู้้�เรีียนทุุกคนต้้องเรีียนรู้้�
๑.๑ การจััดการเรีียนการสอนของกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้� ๘ กลุ่่�ม ของโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
๑.๑.๑ สาระการเรีียนรู้้พื้� น้� ฐาน โรงเรีียนจััดตามข้้อกำำ�หนดของหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษา
ขั้้น� พื้้�นฐาน พุุทธศักั ราช ๒๕๕๑ ที่่�กำ�ำ หนดให้้นัักเรีียนทุุกคนต้้องเรีียนสาระการเรีียนรู้้ทั้้� ง� ๘ กลุ่่�มสาระ
๑.๑.๒ สาระการเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมส่่วนที่่� ๑ เป็็นสาระการเรีียนรู้้�ที่่�จััดเพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�และ
ทัักษะเฉพาะด้้านอัันเป็็นประโยชน์์ต่่อการศึึกษาต่่อ โดยแบ่่งการจััดสาระการเรีียนรู้้�ออกเป็็น ๓ กลุ่่�ม
ใหญ่่ ดัังนี้้�
		
* กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้น วิิทย์์ – คณิิต
		
* กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้น ภาษา – คณิิต
* กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้น ภาษา – ภาษา
(ภาษาฝรั่่�งเศส, ภาษาเยอรมััน, ภาษาญี่่�ปุ่่�น, ภาษาสเปน, ภาษาจีีน และภาษาเกาหลีี)
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๑.๑.๓ สาระการเรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิมส่่วนที่่� ๒ เป็็นสาระการเรีียนรู้้ที่่� จั� ดั เพิ่่�มเพื่่อตอ
� บสนองความสามารถ
ความถนััด และความสนใจของผู้้เ� รีียนแต่่ละคนทั้้�งด้้านวิิชาการและวิิชาชีีพ
๒. ค�ำอธิบายรายวิชา
การจัั ด ทำำ�คำำ�อธิิ บ ายรายวิิ ช าเพื่่� อนำำ� ไปสู่่�การจัั ด กระบวนการเรีี ย นการสอนให้้ผู้้� เรีี ย นมีี
คุุณลัักษณะทางด้้านวิิชาการที่่�เทีียบเคีียงมาตรฐานสากล โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาได้้ดำำ�เนิินการ
บููรณาการเนื้้�อหาสาระการเรีียนรู้้อ� งค์์ประกอบของหลัักสููตรความเป็็นสากลให้้เข้า้ กัับคำำ�อธิบิ ายรายวิิชา
ที่่�เปิิดทำำ�การเรีียนการสอนตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน พุุทธศักั ราช ๒๕๕๑ ซึ่่ง� โรงเรีียน
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาเป็็นโรงเรีียนที่่�มีคี วามพร้้อมใช้้หลัักสููตรดัังกล่่าวและจััดทำำ�เป็็นหลัักสููตรสถาน
ศึึกษาของโรงเรีียน ในการปรัับคำำ�อธิิบายรายวิิชาจะแสดงให้้เห็็นถึึงมีีการนำำ�สาระการเรีียนรู้้�เดิิมมา
กำำ�หนดกระบวนการเรีียนการสอนให้้สอดคล้้องกัับแนวคิิดในการพััฒนาหลัักสููตรสู่่�มาตรฐานสากล โดย
จะต้้องประกอบไปด้้วยองค์์ประกอบ ดัังต่่อไปนี้้�
การจััดการเรีียนการสอนสู่่�การเป็็นโรงเรีียนมาตรฐานสากล
การจััดการเรีียนการสอนของโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาดำำ�เนิินการตามหลัักสููตรแกนกลางการ
ศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช ๒๕๕๑ ให้้ครอบคลุุมในสาระการเรีียนรู้้�พื้้น� ฐานแต่่จััดสาระการเรีียนรู้้�
เพิ่่�มเติิมเพื่่�อส่่งเสริิมให้้มีีความรู้้�ความสามารถตามศัักยภาพ เนื้้�อหาสาระเพื่่�อความเป็็นเลิิศทางด้้าน
วิิชาการ และคุุณธรรม ตลอดจนโรงเรีียนเข้้าร่่วมโครงการพััฒนาการเรีียนการสอนตามโรงเรีียน
มาตรฐาน ดังนัน้ กิจการรมการเรียนการสอนจึงมุง่ เนน้ ใหน้ กั เรียนมีศกั ยภาพดา้ นต่าง ๆ ด้วยกิจกรรม
การจัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ได้แก่
		
IS ๑ การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้
IS ๒ การสื่อสารและการน�ำเสนอ
		
		
IS ๓ การน�ำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม
	ซึ่่�งโรงเรีียนจััดไว้้ในรายวิิชาเพิ่่�มเติิม ขั้้�นตอนของการศึึกษาค้้นคว้้าด้้วยตนเอง ๕ ขั้้น� ตอนจะ
สอดคล้้องกัับธรรมชาติิวิิชาของกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ตามตาราง นัักเรีียนต้้องมีีความสามารถด้้านการ
ใช้้ภาษาไทยและภาษาต่่างประเทศเพื่่�อให้้การศึึกษาค้้นคว้้าด้้วยตนเองมีีความสมบููรณ์์
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๓. การจััดการเรีียนรู้้�
การจััดการเรีียนรู้้�ของโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษานอกจากมุ่่�งปลููกฝัังด้้านปััญญา พััฒนาการ
คิิด ความสามารถของนัักเรีียน ส่่งเสริิมการคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ อย่่างมีีวิจิ ารณญาณ แล้้วยัังเน้้นเรื่่�อง
คุุณธรรม ดัังจะเห็็นได้้จากเอกลัักษณ์์ของโรงเรีียน คืือ “ความเป็็นเลิิศทางวิิชาการและคุุณธรรม”
นอกจากนี้้�การจััดการเรีียนรู้้ยั� งั ได้้ส่่งเสริิมการพััฒนาทางด้้านอารมณ์์ สัังคม ตลอดจนการทำำ�ประโยชน์์
ให้้แก่่สัังคม รวมทั้้�งกระบวนการคิิด การแก้้ปััญหาที่่�ถููกต้้อง
ในการจััดการเรีียนรู้้� ประกอบด้้วยการอบรมสั่่�งสอน ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้� การแสดงความ
สามารถและความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ของนัักเรีียน ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�แทรกอยู่่�ในการเรีียนการสอนของทุุก
สาระการเรีียนรู้้� กิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียนและโครงการต่่าง ๆ ที่่�นัักเรีียนเป็็นผู้้ดำ� �ำ เนิินการ ส่่วนวิิธีีดำำ�เนิิน
การนั้้�นได้้สอดแทรกกระบวนการเรีียนรู้้�หลากหลาย ซึ่่�งลัักษณะการเรีียนรู้้�เหล่่านี้้�เป็็นการผสมผสาน
กัันของการเรีียนการสอน การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง การเรีียนรู้้�ร่่วมกััน การเรีียนรู้้�จากการปฏิิบััติจริ
ิ ิง การ
เรีียนรู้้�แบบบููรณาการ การใช้้กระบวนการคิิด วิิเคราะห์์ และกระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์ อีีกทั้้�งยััง
ส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์และพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมอีีกด้้วย
การจััดการเรีียนรู้้�ของโรงเรีียนดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
๑. ศึึกษาและบููรณาการสาระการเรีียนรู้้� ทุุกสาระการเรีียนรู้้ไ� ด้้วิิเคราะห์์จัดั เรีียงลำำ�ดับั เนื้้�อหา
วิิชาก่่อนหลัังและเชื่่�อมโยงเนื้้�อวิิชาต่่าง ๆ พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�แผนการเรีียนรู้้�และเอกสารประกอบการ
สอน
๒. การจััดการเรีียนการสอน		
		
๒.๑ ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนค้้นคว้้าหาความรู้้ด้้ว
� ยตนเอง โดยมีีแหล่่งและสื่่�อสำำ�หรัับ		
การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง เช่่น ห้้องสมุุด ห้้องสมุุดกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้� คอมพิิวเตอร์์สำำ�หรัับ		
	ค้้นคว้้าหาความรู้้�ที่่�มีีทุุกตึึกเรีียน และสััญญาณ Wifi เพื่่�อใช้้ในการสืืบค้้นจากแหล่่งเรีียนรู้้		�
	ออนไลน์์อย่่างทั่่�วถึึงทั่่�วบริิเวณโรงเรีียน
		
๒.๒ ส่่งเสริิมการฝึึกปฏิิบััติิ ฝึึกทัักษะ และทดลอง โดยมีีเอกสารประกอบการฝึึก
	ห้้องปฏิิบััติิการทางวิิทยาศาสตร์์ ทางภาษา และห้้องปฏิิบััติิการอื่่�น ๆ
		
๒.๓ เชิิญวิิทยากรในท้้องถิ่่น� และผู้้ท� รงคุุณวุุฒิิมาให้้ความรู้้�
		
๒.๔ ศึึกษาจากแหล่่งวิิชาการหรืือแหล่่งเรีียนรู้้�ในท้้องถิ่่�นและแหล่่งเรีียนรู้้�อื่่�น ๆ
		
๒.๕ ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนเรีียนรู้้�เรื่่�องราวในท้้องถิ่่�น
		
๒.๖ ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนเรีียนรู้้�การสร้้างสื่่อ� นวััตกรรม
		
๒.๗ ส่่งเสริิมการวิิจััยในชั้้�นเรีียน
		
๒.๘ ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�กระบวนการทำำ�งานโดยการปฏิิบััติิจริิง		
๒.๙ ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนแสดงความคิิดเห็็น แสดงความสามารถ รวมทั้้�งจััดส่่ง		
		
แข่่งขัันทั้้�งในและนอกโรงเรีียน
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๒.๑๐ ส่่งเสริิมการจััดกิิจกรรมเรีียนรู้้ด้้ว
� ยตนเอง โดยผ่่านกิิจกรรมชมรมและ		
	กิิจกรรม	ต่่าง ๆ ของโรงเรีียน
๔. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน พุุทธศัักราช ๒๕๕๑ กำำ�หนดให้้จััดกิิจกรรม
พััฒนาผู้้�เรีียนเป็็นกิิจกรรมที่่�ผู้้�เรีียนได้้พััฒนาความสามารถตนเองตามศัักยภาพ โดยมุ่่�งเน้้นจััดเพิ่่�มเติิม
จากกิิจกรรมที่่�ได้้จััดให้้เรีียนรู้้ต� ามกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ทั้้�ง ๘ กลุ่่�ม และให้้นัักเรีียนเข้้าร่่วมและปฏิิบััติิ
กิิจกรรมที่่�เหมาะสมร่่วมกัับผู้้�อื่่�นอย่่างมีีความสุุขกัับกิิจกรรมที่่�เลืือกด้้วยตนเองตามความถนััด และ
ความสนใจอย่่างแท้้จริิง การพััฒนาที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ การพััฒนาองค์์รวมของความเป็็นมนุุษย์์ให้้ครบทุุก
ด้้าน ทั้้�งร่่างกาย สติิปัญ
ั ญา อารมณ์์ และสัังคม ซึ่่ง� อาจจะเป็็นแนวทางหนึ่่�งที่่�สนองนโยบายในการสร้้าง
เยาวชนของชาติิให้้เป็็นผู้้�มีีศีีลธรรม จริิยธรรม มีีระเบีียบวิินััย และมีีคุุณภาพเพื่่�อพััฒนาองค์์รวมของ
ความเป็็นมนุุษย์์ที่่ส� มบููรณ์์ ปลููกฝัังและสร้้างจิิตสำำ�นึกึ ของการทำำ�ประโยชน์์เพื่่อ� สัังคม โรงเรีียนได้้กำำ�หนด
เป้้าหมายในการจััดกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน ดัังนี้้�
๑. ผู้้�เรีียนได้้รัับประสบการณ์์หลากหลาย เกิิดความรู้้� ความชำำ�นาญ ทั้้�งวิิชาการและวิิชาชีีพ
อย่่างกว้้างขวางมากยิ่่ง� ขึ้้�น
๒. ผู้้เ� รีียนค้้นพบความสนใจ ความถนััด และพััฒนาความสามารถพิิเศษเฉพาะตััวมองเห็็นช่่อง
ทางในการสร้้างงานอาชีีพในอนาคตได้้เหมาะสมกัับตนเอง
๓. ผู้้�เรีียนเห็็นคุุณค่่าขององค์์ความรู้้ต่� ่าง ๆ สามารถนำำ�ความรู้้�และประสบการณ์์ไปใช้้ในการ
พััฒนาตนเองและประกอบสััมมาชีีพ
๔. ผู้้�เรีียนพััฒนาบุุคลิิกภาพ เจตคติิ ค่่านิิยมในการดำำ�เนิินชีีวิิต และเสริิมสร้้างศีีลธรรม
จริิยธรรม
๕. ผู้้�เรีียนมีีจิิตสำำ�นึึกทำำ�ประโยชน์์เพื่่�อสัังคมและประเทศชาติิ
กิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียนที่่�โรงเรีียนจััดคืือ
๑. กิิจกรรมแนะแนว งานแนะแนว และครููผู้้�สอนทุุกคนทำำ�หน้้าที่่�แนะแนวให้้คำำ�ปรึึกษา
ด้้านชีีวิติ การศึึกษาต่่อ และการพััฒนาตนเอง
๒. กิิจกรรมชมรมโรงเรีียนได้้จััดกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรเพื่่อ� ให้้นัักเรีียนได้้ร่่วมกัันทำำ�งานเป็็น
กลุ่่�ม ดำำ�เนิินงานด้้วยตนเอง ตั้้�งแต่่ศึึกษา วิิเคราะห์์ วางแผน ปฏิิบััติติ ามแผน ประเมิิน และปรัับปรุุง
งาน โดยมีีครููเป็็นที่่�ปรึึกษา กิิจกรรมเหล่่านี้้� ได้้แก่่
		
๒.๑ กิิจกรรมชมรม จำำ�นวน ๓๗ ชมรม
		
๑) กิิจกรรมเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพในการเรีียน
		
๒) กิิจกรรมส่่งเสริิมศิิลปะ ดนตรีี กีีฬา วััฒนธรรม และทัักษะในชีีวิติ ประจำำ�วััน
		
๓) กิิจกรรมส่่งเสริิมสััมพัันธ์์ชุุมชน สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
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๓. กิิจกรรมเพื่่อ� สัังคมและสาธารณประโยชน์์ เพื่่อส่
� ง่ เสริิมให้้ผู้้เ� รีียนบำำ�เพ็็ญตนให้้เป็็น ประโยชน์์
ต่่อสัังคมชุุมชนและท้้องถิ่่�นตามความสมััครใจในลัักษณะอาสาสมััคร
๔. กิิจกรรมนัักศึึกษาวิิชาทหาร ดำำ�เนิินกิิจกรรมโดยงานวิิชาทหาร
๕. กิิจกรรมอื่่น� ๆ โรงเรีียนส่่งเสริิมการทำำ�กิจิ กรรมของนัักเรีียนกลุ่่�มต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�นอกเหนืือจาก
กิิจกรรมชมรม เพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีโอกาสพััฒนาศัักยภาพตนเองและใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ ตามความ
สนใจและความถนััดของนัักเรีียน เช่่น กิิจกรรมกีีฬาสีี กลุ่่�ม AIC กลุ่่�มขัับร้้องประสานเสีียงภาษาฝรั่่ง� เศส
กลุ่่�มนัักเรีียนในโครงการพััฒนาความสามารถพิิเศษ งานสวนพฤกษศาสตร์์โรงเรีียนโครงการในพระ
ราชดำำ�ริิของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
เป็็นต้้น
๕. การจััดเวลาเรีียน
การจััดเวลาเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� ๔ - ๖) หลัักสููตรแกน
กลางการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานกำำ�หนดให้้จััดเวลาเรีียนเป็็นรายภาค โดยคิิดน้ำำ��หนัักของรายวิิชาที่่�เรีียนเป็็น
หน่่วยกิิต ใช้้เกณฑ์์ ๔๐ ชั่่�วโมงต่่อภาคเรีียน มีีน้ำำ��หนัักวิิชา ๑ หน่่วยกิิต และมีีเวลาเรีียนประมาณวััน
ละไม่่น้้อยกว่่า ๖ ชั่่�วโมง
โรงเรีียนจััดการเรีียนการสอนให้้นัักเรีียนได้้เรีียนสาระพื้้�นฐานและสาระเพิ่่�มเติิมรวมทั้้�งกิิจกรรม
พััฒนาผู้้�เรีียนสััปดาห์์ละ ๓๐ - ๓๕ ชั่่�วโมง มีีเวลาเรีียนปีีละประมาณ ๑,๓๒๐ – ๑,๔๒๐ ชั่่�วโมง โดย
จััดให้้เรีียนสาระการเรีียนรู้้ทั้้� ง� ๘ กลุ่่�มสาระและกิิจกรรมพััฒนาผู้้เ� รีียน ๓ ชั่่ว� โมงต่่อสััปดาห์์ซึ่่ง� ประกอบ
ด้้วยกิิจกรรมแนะแนว กิิจกรรมชมรม กิิจกรรมโฮมรููม และกิิจกรรมพััฒนาคุุณธรรม จริิยธรรม นัักเรีียน
ต้้องมีีการทำำ�กิิจกรรมจิิตสาธารณะปีีละไม่่น้้อยกว่่า ๒o ชั่่�วโมงโดยไม่่นัับเป็็นเวลาเรีียนปกติิ
๖. การวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�
โรงเรีียนจััดให้้มีีการประเมิินผลแต่่ละภาคเรีียน ดัังนี้้�
๖.๑ การวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้ทั้้� �ง ๘ กลุ่่�ม
	มีีแนวทางในการดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
๑. วางแผนการสอนและการประเมิินผล การประเมิินผลประกอบด้้วยการประเมิินผล
ก่่อนเรีียน ระหว่่างเรีียน และปลายภาค
		
๑.๑ เลืือกวิิธีีการวััดและประเมิินผลให้้สอดคล้้องกัับภาระงานหรืือกิิจกรรม ซึ่่�งมีีวิิธีี
ประเมิินผลตามสภาพจริิงที่่�หลากหลาย เช่่น
		
- ประเมิินด้้วยการตอบคำำ�ถาม การสอบปากเปล่่า การทำำ�ใบงาน และแบบฝึึก
ทัักษะ
		
- ประเมิินจากการปฏิิบััติิ เช่่น มอบหมายชิ้้�นงาน
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- ประเมิินจากงานหรืือกิิจกรรมที่่�ปฏิิบััติิจริิง
		
- ประเมิินจากแฟ้้มสะสมงาน
		
- ประเมิินจากการทดสอบ
		
๑.๒ กำำ�หนดอััตราส่่วนคะแนนการประเมิินระหว่่างเรีียนกัับปลายภาคจะขึ้้�นอยู่่�กัับ
ลัักษณะของเนื้้�อหาสาระรายวิิชาซึ่่�งอาจจะเป็็น
			
คะแนนระหว่่างภาค : คะแนนปลายภาค = ๘ : ๒
		
หรืือ	 คะแนนระหว่่างภาค : คะแนนปลายภาค = ๗ : ๓
		
หรืือ	 คะแนนระหว่่างภาค : คะแนนปลายภาค = ๖ : ๔
		
๑.๓ จััดทำำ�เอกสารบัันทึึกข้้อมููลของนัักเรีียน ผู้้�สอนต้้องจััดทำำ�เอกสารบัันทึึกข้้อมููล
ผลการวััดและประเมิินผลระหว่่างเรีียนอย่่างเป็็นระบบชััดเจน เพื่่�อเป็็นแหล่่งข้้อมููลในการพััฒนา
นัักเรีียนเป็็นหลัักฐานตรวจสอบ แสดงถึึงความโปร่่งใส และความยุุติธิ รรมในการประเมิิน
ครููผู้้�สอนเป็็นผู้้�วััดและประเมิินผล ตามจุุดประสงค์์และ/หรืือผลการเรีียนรู้้�ที่่�คาดหวัังแล้้วนำำ�
ผลการประเมิินมาเป็็นข้้อมููลปรัับปรุุงหรืือพััฒนาการเรีียนการสอน ดัังนั้้�นโรงเรีียนจึึงจััดให้้มีีการวััดและ
ประเมิินผลเป็็น ๓ ระยะ ดัังนี้้�
๑. การวััดและประเมิินผลก่่อนเรีียน มีีวิิธีีดัังนี้้�
		
- การวััดและประเมิินความพร้้อมของนัักเรีียน การวััดและประเมิินผลแบบนี้้�เป็็นการ
วััดและประเมิินความรู้้�พื้้�นฐานเดิิมที่่�จะใช้้เรีียนเรื่่อ� งใหม่่ เป็็นการวััดก่่อนเรีียนเนื้้�อหาใหม่่
		
- การวััดและประเมิินผลความรอบรู้้�ในเรื่่�องที่่�จะเรีียนก่่อนเรีียน เน้้นการประเมิินผู้้�
เรีียนในเรื่่อ� งที่่�จะทำำ�การสอน เพื่่อต
� รวจสอบความรู้้ทั� กั ษะของนัักเรีียนในเรื่่อ� งที่่�จะเรีียน ข้้อมููลที่่�ได้้เป็็น
ข้้อมููลเบื้้�องต้้นนำำ�ไปเปรีียบเทีียบผลการเรีียนภายหลัังเข้้าร่่วมกิิจกรรมการเรีียนการสอนแล้้วเพื่่อดูู
� การ
พััฒนาการเรีียนรู้้�เพิ่่�มของนัักเรีียน
๒. การวััดและประเมิินผลระหว่่างเรีียนเป็็นการวััดและประเมิินผลที่่�มุ่่�งตรวจสอบพััฒนาการ
ของนัักเรีียนว่่าบรรลุุตามผลการเรีียนรู้้ที่่� ค� าดหวัังตามแผนการเรีียนรู้้ห� รืือไม่่ ผลการประเมิินช่่วยในการ
ปรัับปรุุง แก้้ไข และส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนได้้พััฒนาสููงสุุดตามศัักยภาพ ทั้้�งยัังช่่วยในการปรัับปรุุงการเรีียน
การสอนอีีกด้้วย
๓. การวััดและประเมิินผลปลายภาคเป็็นการประเมิินผลเพื่่อต
� รวจสอบความสำำ�เร็็จของนัักเรีียน
และ/หรืือเป็็นการประเมิินผลหลัังเรีียน นำำ�ไปเปรีียบเทีียบกัับการประเมิินก่่อนเรีียนเพื่่อต
� รวจสอบผล
การเรีียนรู้้ขอ
� งนัักเรีียนตรงตามที่่�คาดหวัังหรืือไม่่ นัักเรีียนมีีพัฒ
ั นาการมากน้้อยเพีียงไรเมื่่อ� วััดผลปลาย
ภาคและนำำ�คะแนนการประเมิินทั้้�งหมดรวมกัันเพื่่�อสรุุปผลการเรีียนตลอดภาคเป็็นผลสััมฤทธิ์์�ของ
นัักเรีียนรายวิิชา โดยมีีเกณฑ์์การตััดสิินผลการเรีียน ดัังนี้้�

88 คู ่ มื อ นั กเ รี ย น | เต รี ย ม อุ ด ม ศึ ก ษ า

เกณฑ์์การตััดสิินผลการเรีียนสาระการเรีียนรู้้�
ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ความหมาย
หมายถึงผลการเรียนดีมาก
ผลการเรียนเกือบดีมาก
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนเกือบดี
ผลการเรียนปานกลาง
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำระดับดี
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำ
ผลการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
๘๐ - ๑๐๐
๗๕ - ๗๙
๗๐ - ๗๔
๖๕ - ๖๙
๖๐ - ๖๔
๕๕ - ๕๙
๕๐ - ๕๔
๐ - ๔๙

๖.๒ การประเมิินการอ่่าน คิิด วิิเคราะห์์ และเขีียนสื่่�อความ
วิิธีกี ารประเมิิน การประเมิินการอ่่าน คิิด วิิเคราะห์์ และเขีียนสื่่อ� ความ มีีการประเมิินผลเป็็น
รายภาคโดยจััดให้้มีีการประเมิินผลพร้้อมกัับการดำำ�เนิินการสอนในห้้องเรีียนโดยอาจารย์์ผู้สอ
้� นทุุกคน
ดัังนี้้�

เกณฑ์์การตััดสิิน เกณฑ์์การตััดสิินผลการประเมิินการอ่่าน คิิด วิิเคราะห์์ และเขีียนสื่่�อความ

๙ - ๑๐ คะแนน ดีีเยี่่�ยม
หมายถึึง มีีผลการประเมิินสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดมาก
๖-๘
คะแนน ดีี		
หมายถึึง มีีผลการประเมิินสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
๕
คะแนน ผ่่านเกณฑ์์ หมายถึึง มีีผลการประเมิินผ่่านเกณฑ์์ขั้้�นต่ำำ��ที่่�กำำ�หนด
	ต่ำำ��กว่่า ๕ คะแนน ไม่่ผ่่านเกณฑ์์ หมายถึึง มีีผลการประเมิินไม่่ผ่่านเกณฑ์์ขั้้�นต่ำำ��
กรณีีที่่นั� กั เรีียนมีีผลการประเมิิน “ไม่่ผ่า่ นเกณฑ์์ขั้้น� ต่ำำ��” ให้้อาจารย์์ผู้สอ
้� นจััดพััฒนานัักเรีียนให้้มีีความ
สามารถผ่่านเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด ส่่งผลให้้คณะกรรมการประเมิินพิิจารณานำำ�เสนอผู้้�อำำ�นวยการอนุุมััติิ
๖.๓ การประเมิินคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์		
วิิธีีการประเมิิน การประเมิินคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์ มีีการประเมิินผลเป็็นรายภาค โดย
จััดให้้มีีการประเมิิน ๒ ลัักษณะดัังนี้้�
๑) ประเมิินผลพร้้อมกัับการดำำ�เนิินการสอนในห้้องเรีียนโดยอาจารย์์ผู้สอ
้� นทุุกคน
๒) ประเมิินผลโดยอาจารย์์ที่่ป� รึึกษา
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เกณฑ์์การตััดสิิน เกณฑ์์การตััดสิินผลการประเมิินคุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์ของผู้้�เรีียน ดัังนี้้�
๙ - ๑๐ คะแนน ดีีเยี่่�ยม
หมายถึึง มีีผลการประเมิินสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�กำ�ำ หนดมาก
๖ - ๘ คะแนน ดีี		
หมายถึึง มีีผลการประเมิินสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�กำ�ำ หนด
๕
คะแนน ผ่่านเกณฑ์์ หมายถึึง มีีผลการประเมิินผ่่านเกณฑ์์ขั้้�นต่ำำ��ที่่�กำำ�หนด
ต่ำำ�� กว่่า ๕ คะแนน ไม่่ผ่่านเกณฑ์์ หมายถึึง ต้้องปรัับปรุุงพฤติิกรรมโดยอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
						
ดููแลปรัับพฤติิกรรมจนผ่่านเกณฑ์์
๖.๔ การประเมิินกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน
	จััดให้้มีีการประเมิินผลเฉพาะกิิจกรรมชมรม โดยให้้ครููที่่�ปรึึกษากิิจกรรมชมรมเป็็นผู้้ป� ระเมิิน
มีีระดัับผลการประเมิินเป็็น “ผ” และ “มผ”
“ผ” หมายถึึง ผ่่านเกณฑ์์การประเมิินโดยมีีเวลาเข้า้ ร่่วมกิิจกรรมชมรมไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ ๘๐
ของเวลาทั้้�งหมดที่่�จะจััดกิิจกรรมของแต่่ละภาคเรีียนและผ่่านจุุดประสงค์์สำำ�คััญของกิิจกรรมตามที่่�
กำำ�หนด
“มผ” หมายถึึง ไม่่ผ่่านเกณฑ์์การประเมิินโดยมีีเวลาเข้า้ ร่่วมกิิจกรรมชมรมไม่่ถึึงร้้อยละ ๘๐
ของเวลาทั้้�งหมดที่่�จััดกิิจกรรมของแต่่ละภาคเรีียน หรืือไม่่ผ่่านจุุดประสงค์์สำำ�คััญของกิิจกรรมตามที่่�
กำำ�หนด ในกรณีีที่่ผู้� เ้� รีียน “ไม่่ผ่า่ น” การเข้้าร่่วมกิิจกรรมชมรม ให้้ผู้้เ� รีียนเข้า้ รัับการซ่่อมเสริิมหรืือเลืือก
กิิจกรรมใหม่่จน “ผ่่าน” ครบทุุกกิิจกรรมตามที่่�หลัักสููตรโรงเรีียนกำำ�หนด
๖.๕ เกณฑ์การจบหลักสูตร
๑. นัักเรีียนต้้องมีีผลการประเมิินรายวิิชาของกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ทั้้�ง ๘ กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
ไม่่น้้อยกว่่า ๘๑.๐ หน่่วยกิิต เป็็นสาระการเรีียนรู้้�พื้้�นฐาน จำำ�นวน ๔๑.๐ หน่่วยกิิต และสาระการ
เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมไม่่น้้อยกว่่า ๔๐.๐ หน่่วยกิิต
๒. นัักเรีียนต้้องผ่่านเกณฑ์์การประเมิินการอ่่าน คิิด วิิเคราะห์์ และเขีียนสื่่อ� ความ
๓. นัักเรีียนต้้องผ่่านเกณฑ์์การประเมิินคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์
๔. นัักเรีียนต้้องเข้้าร่่วมกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียนและผ่่านเกณฑ์์การประเมิินกิิจกรรมชมรม
๕. นัักเรีียนต้้องมีีระดัับผลการเรีียนรายวิิชาไม่่ต่ำำ��กว่่า ๑.๐๐
๖. นัักเรีียนต้้องมีีคะแนนเฉลี่่�ยสะสมของผลการเรีียนตลอดช่่วงชั้้�นไม่่ต่ำำ��กว่่า ๒.๐๐
๖.๖ เอกสารหลักฐานการศึกษา
เอกสารหลัักฐานการศึึกษากระทรวงศึึกษาธิิการกำำ�หนดให้้โรงเรีียนจััดทำำ�เอกสาร ดัังนี้้�
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๑. เอกสารหลัักฐานการศึึกษาสถานศึึกษาทุุกแห่่งต้้องใช้้เหมืือนกัันเพื่่�อประโยชน์์ในการสื่่�อ
ความเข้้าใจที่่�ตรงกัันและการส่่งต่่อ ได้้แก่่
		
๑.๑ เอกสารระเบีียนแสดงผลการเรีียน (ปพ. ๑)
		
๑.๒ เอกสารแสดงวุุฒิิการศึึกษา (ปพ. ๒)
		
๑.๓ แบบรายงานผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน (ปพ. ๓)
๒. เอกสารการประเมิินผลการเรีียนเพื่่�อใช้้ประกอบการดำำ�เนิินงานด้้านการวััดและประเมิิน
ผลการเรีียน ได้้แก่่
		
๒.๑ แบบแสดงผลการพััฒนาคุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์ (ปพ. ๔)
		
๒.๒ แบบบัันทึึกผลการพััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียนในรายวิิชาต่่าง ๆ (ปพ. ๕)
		
๒.๓ แบบรายงานการพััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียนเป็็นรายบุุคคล (ปพ. ๖)
		
๒.๔ ใบรัับรองผลการศึึกษา (ปพ. ๗)
๖.๗ การเทียบโอนผลการเรียน
การโอนผลการเรีียนของนัักเรีียนทำำ�ได้้โดยการนำำ�ความรู้้� ทัักษะ และประสบการณ์์ที่่ไ� ด้้จาก
การศึึกษาในรููปแบบต่่าง ๆ และหรืือจากการประกอบอาชีีพมาเทีียบโอนเป็็นผลการเรีียนของหลัักสููตร
ใดหลัักสููตรหนึ่่�งในระดัับที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� การพิิจารณาการเทีียบโอนดำำ�เนิินการได้้ ดัังนี้้�
๑. พิิจารณาจากหลัักฐานการศึึกษา ซึ่่�งจะให้้ข้้อมููลที่่�แสดงความรู้้� ความสามารถของผู้้�เรีียน
ในด้้านต่่าง ๆ
๒. พิิจารณาจากความรู้้�และประสบการณ์์ตรงจากการปฏิิบััติิจริิง การทดสอบการสััมภาษณ์์
หรืือในรููปแบบต่่าง ๆ ที่่�เหมาะสม
๓. พิิจารณาจากความสามารถและการปฏิิบััติิได้้จริิง ทั้้�งนี้้�ให้้เป็็นไปตามกฎกระทรวงและ
ระเบีียบที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการกำำ�หนด
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การทุุจริิตในการสอบ

	ถ้้านัักเรีียนทุุจริติ ในการสอบรายวิิชาใด ให้้ปรัับคะแนนเป็็น “๐” ในรายวิิชานั้้�นของ
การสอบแต่่ละครั้้�ง
การสอบกลางภาค ถ้้านัักเรีียนทุุจริิตให้้ปรัับคะแนนเป็็น “๐” และไม่่อนุุญาตให้้
นัักเรีียนสอบแก้้ตััว
การสอบวััดผลปลายภาค ถ้้านัักเรีียนทุุจริติ ให้้ปรัับระดัับผลการสอบเป็็น “๐” และ
สอบแก้้ตััวได้้ระดัับคะแนน “๑” และคะแนนคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์เป็็น “๐”

การดำำเนิินการสำำหรัับนัักเรีียนที่่�มีีเวลาเรีียน
ไม่่ถึึงร้้อยละ ๘๐

	นัักเรีียนที่่�มีเี วลาเรีียนไม่่ถึงึ ร้้อยละ ๘๐ ของเวลาเรีียนในรายวิิชานั้้�น และไม่่ได้้รัับการ
ผ่่อนผัันให้้เข้้ารัับการวััดผลปลายภาคเรีียน ให้้ได้้ผลการเรีียน “มส”
การเปลี่่�ยนแปลงผลการเรีียน “มส” แยกเป็็น ๒ กรณีี ดัังนี้้�
๑. กรณีีนักั เรีียนได้้ผลการเรีียน “มส” เพราะมีีเวลาเรีียนไม่่ถึงึ ร้้อยละ ๘๐ แต่่มีเี วลา
เรีียนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ ๖๐ ของเวลาเรีียนทั้้�งหมด โรงเรีียนจะจััดให้้นัักเรีียนเรีียนเพิ่่�มเติิม
โดยใช้้ชั่่�วโมงว่่างหรืือวัันหยุุด หรืือมอบหมายงานให้้ทำำ�จนมีีเวลาเรีียนครบตามกำำ�หนดไว้้
สำำ�หรัับรายวิิชานั้้�น แล้้วจึึงสอบให้้เป็็นกรณีีพิิเศษ ผลการสอบแก้้ “มส” ให้้ได้้ระดัับผลการ
เรีียนไม่่เกิิน “๑” การแก้้ “มส” ในกรณีีนี้้�ให้้กระทำำ�ให้้เสร็็จสิ้้น� ภายในภาคเรีียนถััดไป
๒. กรณีีนักั เรีียนได้้ผลการเรีียน “มส” และมีีเวลาเรีียนน้้อยกว่่าร้้อยละ ๖๐ ของเวลา
เรีียนทั้้�งหมด นัักเรีียนต้้องเรีียนเรีียนซ้ำำ��

การขาดสอบ

ในกรณีีที่่�นัักเรีียนขาดสอบ นัักเรีียนต้้องยื่่�นเรื่่�องตามระเบีียบข้้อสอบที่่�ห้้องทะเบีียน
วััดผลภายใน ๓ วััน หลัังกำำ�หนดการสอบของวิิชานั้้�น ๆ พร้้อมทั้้�งแนบหลัักฐานประกอบการ
พิิจารณา
	นัักเรีียนที่่�ขาดสอบโดยเหตุุผลไม่่สมควรจะได้้รัับการพิิจารณาคะแนนเพีียงครึ่่�ง
หนึ่่�งของคะแนนเต็็ม
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กิิจ

กิิจกิิกรรมส่่
งเสริิ
เลิิศศทางวิิ
ทางวิิ
ชาการ
จกรรมส่่
งเสริิมมความเป็็
ความเป็็นนเลิิ
ชาการ
วััตถุุประสงค์์
๑. เพื่่อพั
� ัฒนานัักเรีียนให้้มีีความรู้้�ด้้านวิิชาการในระดัับมาตรฐานสากล
๒. เพื่่อพั
� ัฒนานัักเรีียนให้้มีีความสามารถสอบเข้้ามหาวิิทยาลััยได้้
๓. เพื่่อพั
� ัฒนาศัักยภาพนัักเรีียนด้้านวิิชาการเพื่่อ� เข้้าแข่่งขัันในกิิจกรรมที่่�หน่่วยงาน
ต่่าง ๆ เชิิญมา
๔. เพื่่อพั
� ัฒนาศัักยภาพนัักเรีียนเพื่่�อเข้้าแข่่งขัันโอลิิมปิิกวิิชาการระหว่่างประเทศ
� ัฒนาศัักยภาพนัักเรีียนเพื่่�อสอบชิิงทุุนการศึึกษา
๕. เพื่่อพั
การดำำเนิินการ
� ่งเสริิมและ
โรงเรีียนได้้จััดโครงการต่่างๆ ภายใต้้งานพััฒนาศัักยภาพนัักเรีียนเพื่่อส่
สนัับสนุุนความเป็็นเลิิศทางวิิชาการของนัักเรีียน ได้้แก่่
๑. โครงการพััฒนาการเรีียนการสอนสู่่�ความเป็็นเลิิศทางวิิชาการ
๒. โครงการพััฒนาอััจฉริิยภาพวิิทยาศาสตร์์ของนัักเรีียนสนัับสนุุนโครงการ สอวน.
๓. โครงการ CU. AP. Program
๔. โครงการกิิจกรรมงานสััปดาห์์วิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิ
๕. โครงการพััฒนาผู้้�มีีความสามารถพิิเศษ ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
ภาษาไทย ภาษาอัังกฤษ และคอมพิิวเตอร์์
๖. โครงการแลกเปลี่่ย� นกัับโรงเรีียนในต่่างประเทศ
๗. โครงการทััศนศึึกษานอกสถานที่่�
๘. โครงการสอนเสริิมนัักเรีียนเพื่่�อสอบเข้้ามหาวิิทยาลััย
๙. โครงการพััฒนาศัักยภาพนัักเรีียนสู่่�โอลิิมปิิกวิิชาการ
๑๐. โครงการพััฒนาศัักยภาพนัักเรีียนเพื่่�อการสอบชิิงทุุนเล่่าเรีียนหลวงและทุุนอื่่�น ๆ
๑๑. โครงการพััฒนาศููนย์์การเรีียนรู้้�
๑๒. โครงการพััฒนาและผลิิตสื่่�อการเรีียนการสอน
๑๓. โครงการสรรหาและจััดจ้้างครููชาวต่่างประเทศ
๑๔. โครงการสอนเสริิมวัันเสาร์์
๑๕. โครงการพััฒนาหลัักสููตรสำำ�หรัับนัักเรีียนความสามารถพิิเศษ
๑๖. โครงการประเมิินศัักยภาพแห่่งทุุน Self - Potential Assessment Project
(S P A Project)
๑๗. โครงการจััดสอบเคมีีออสเตรเลีีย
๑๘. โครงการจััดจ้้างครููผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สาขาฟิิสิิกส์์ คณิิตศาสตร์์
๑๙. โครงการพััฒนานัักอัักษรศาสตร์์รุ่่�นใหม่่ร่่วมกัับคณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย
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กิิจกรรมส่่งเสริิมการมีีวินั
ิ ัย
และคุุณธรรม
วััตถุุประสงค์์
เพื่่อ� ปลููกฝัังอุุปนิิสัยั ที่่�ดีงี ามให้้แก่่นักั เรีียนเพื่่อที่่
ี งชาติิต่อ่ ไป
� จ� ะได้้เป็็นพลเมืืองที่่�ดีขอ
การดำำเนิินงาน
๑. ผู้้อำ� ำ�นวยการอบรมนัักเรีียนทางอิินเตอร์์คอมในเรื่่อ� งคุุณธรรมต่่าง ๆ
ตามโอกาสที่่�เหมาะสม
๒. โรงเรีียนแจ้้งหััวข้้ออบรมด้้านคุุณธรรมให้้ครููที่่�ปรึึกษาใช้้เป็็นแนวทางใน
การอบรมนัักเรีียนทุุกสััปดาห์์ในชั่่�วโมงโฮมรููม
๓. โรงเรีียนส่่งเสริิม สนัับสนุุน ให้้นัักเรีียนได้้มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมด้้าน
คุุณธรรม จริิยธรรมอย่่างสม่ำำ��เสมอ
๔. โรงเรีียนแนะนำำ�หลัักสููตรปฏิิบััติิให้้แก่่ครููใช้้ในการปลููกฝัังคุุณธรรมด้้าน
ต่่าง ๆ ให้้แก่่นัักเรีียนโดยครููปฏิิบััติิตนเป็็นแบบอย่่างในเรื่่อ� งต่่อไปนี้้� เช่่น
		
๑. การประหยััด ให้้ครููแนะนำำ� เอาใจใส่่ ตัักเตืือน ให้้นัักเรีียน
ประหยััดพลัังงานและใช้้ทรััพยากรเครื่่�องแต่่งกายตลาดจนการใช้อุ้ ุปกรณ์์อย่่าง
เหมาะสม
		
๒. การนิิยมไทย ให้้ครููอบรมสั่่�งสอนนัักเรีียนให้้มีีความรู้้�ความเข้า้ ใจ
เกี่่�ยวกัับการนิิยมไทย การรัักษาเอกลัักษณ์์ วััฒนธรรมไทย และการใช้้ของที่่�ผลิิตใน
ประเทศเพื่่�อจะได้้ส่่งเสริิมความมั่่�นคงของชาติิในด้้านสัังคมและเศรษฐกิิจ
		
๓. วิินััย ให้้ครููฝึึกนัักเรีียนให้้มีีระเบีียบวิินััย เช่่น ให้้ตรงต่่อเวลา
แต่่งกายให้้ถููกต้้องตามระเบีียบ ยืืนเข้้าแถวให้้เรีียบร้้อย และเดิินแถวให้้เป็็นระเบีียบ
เมื่่�อต้้องไปเรีียนนอกห้้องเรีียน ทั้้�งนี้้�ให้้ครููสอนให้้นัักเรีียนคำำ�นึึงไว้้ด้้วยว่่าวิินััย มีี ๒
อย่่าง คืือ วิินััยภายนอกและวิินััยภายใน วิินััยภายนอก ได้้แก่่ ระเบีียบข้้อบัังคัับและ
กฎหมายที่่�บััญญััติขึ้้ิ �น ส่่วนวิินััยภายใน ได้้แก่่ การที่่�สามารถข่่มใจตนเอง คนที่่�มีีวิินััย
ภายในจะสามารถรัักษาวิินััยภายนอกได้้ทั้้�งที่่�ลัับและที่่�แจ้้ง
		
๔. ความรัับผิิดชอบ ความรัับผิิดชอบที่่�ควรปลููกฝัังและสร้้างเสริิม
ได้้แก่่ ความรัับผิิดชอบในการเรีียน ความรัับผิิดชอบต่่อโรงเรีียน ความรัับผิิดชอบที่่�
ควรปลููกฝัังและสร้้างเสริิมต่่อครอบครััว และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
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กิิจกรรมส่่งเสริิม
ประชาธิิปไตยในโรงเรีียน
คณะกรรมการนัั
คณะกรรมการนัักกเรีี
เรีียยนน

หลัักการและเหตุุผล

เนื่่�องจากประเทศไทยเป็็นประเทศที่่�มีีระบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุข เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมระบอบ
ประชาธิิปไตยแก่่นัักเรีียนให้้เป็็นรููปธรรมและฝึึกฝนให้้นัักเรีียนได้้รู้้จั� ักการทำำ�กิิจกรรม
ร่่วมกัันระหว่่างครููและนัักเรีียนของโรงเรีียนทั้้�งภายในและภายนอกโรงเรีียน จึึงเห็็น
สมควรให้้มีีคณะกรรมการนัักเรีียนของโรงเรีียนขึ้้น�
วััตถุุประสงค์์

๑. เพื่่�อส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนเข้้าใจและรัักระบอบการปกครองประชาธิิปไตย
อัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุข
๒. เพื่่�อส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนรู้้�จัักการทำำ�กิิจกรรมอย่่างมีีระบบแบบแผน
ที่่�ถููกต้้องของสัังคม
๓. เพื่่�อเสริิมสร้้างบุุคลิิกภาพและประสบการณ์์ให้้แก่่นัักเรีียน เพื่่อ� การใช้้ชีีวิิต
ประจำำ�วัันอย่่างมีีสุุขและเจริิญก้้าวหน้้า ทัันต่่อเหตุุการณ์์ทุุกรููปแบบ
คุุณสมบััติิอัันพึึงประสงค์์ของคณะกรรมการนัักเรีียน

๑. เป็็นผู้้�ที่่�ปฏิิบััติิตนมีีระเบีียบวิินััยเหมาะสมแก่่การเป็็นนัักเรีียน
เตรีียมอุุดมศึึกษาเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีแก่่นัักเรีียนทั่่�วไปได้้
๒. มีีความสนใจ รััก และมีีความทุ่่�มเทที่่�จะทำำ�กิิจกรรมพร้้อมที่่�จะสละเวลา
เพื่่�อช่ว่ ยเหลืือกิิจกรรมของโรงเรีียน
๓. มีีความเสีียสละทั้้�งแรงกาย แรงใจ เวลา และความรัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่�
ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
๔. มีีความกระตืือรืือร้้นและหมั่่น� ติิดตามงานอยู่่�เสมอ
๕. เข้้าร่่วมการประชุุมทุุกครั้้�ง ไม่่ขาดประชุุมโดยไม่่มีีเหตุุผลอัันสมควร
๖. มีีความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ มีีความรู้้� มีีจิิตสำำ�นึึกในหน้้าที่่�ผู้้�แทนนัักเรีียน
เตรีียมอุุดมศึึกษา
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หน้้าที่่�ของคณะกรรมการนัักเรีียน
๑. เป็็นผู้้�แทนของนัักเรีียนในการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ร่่วมกัับครููตามคำำ�สั่่�ง
ของโรงเรีียน
๒. ช่่วยกิิจกรรมต่่าง ๆ ของโรงเรีียนที่่�ทางโรงเรีียนจััดขึ้้�นและเห็็นชอบ
๓. นำำ�เสนอโครงการต่่าง ๆ ที่่�จะจััดทำำ�ขึ้้�นในคณะกรรมการนัักเรีียนต่่อครูู
ที่่�ปรึึกษาแล้้วครููที่่�ปรึึกษานำำ�เสนอต่่อผู้้อำ� ำ�นวยการเพื่่�อพิิจารณาเห็็นชอบอนุุมััติิ
ให้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมอัันเป็็นประโยชน์์ต่่อโรงเรีียนและนัักเรีียน
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการนัักเรีียน
รองผู้้�อำ�ำ นวยการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียนเป็็นประธานที่่�ปรึึกษาโดย
ตำำ�แหน่่งและมีีที่่ป� รึึกษาที่่�โรงเรีียนแต่่งตั้้�งทำำ�หน้้าที่่�ดููแลการทำำ�งานของคณะกรรมการ
นัักเรีียน
การสิ้้�นสุุดการเป็็นกรรมการนัักเรีียน
กรรมการนัักเรีียนจะสิ้้�นสุุดสภาพการเป็็นกรรมการนัักเรีียนในกรณีีดัังกล่่าว
ต่่อไปนี้้� คืือ
๑. เสีียชีีวิิต
๒. ลาออก ซึ่่ง� ต้้องแสดงความจำำ�นงเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และได้้รัับอนุุมััติิ
การลาออกจากผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนแล้้ว
๓. เมื่่อ� หมดวาระการทำำ�งาน ๑ ปีีการศึึกษา
๔. เข้้าร่่วมกิิจกรรมอื่่�น ๆ เช่่น ศึึกษาต่่อต่่างประเทศ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�คณะกรรมการนัักเรีียนได้้ครบวาระในปีีการศึึกษานั้้�น
๕. เมื่่อ� ประพฤติิตนไม่่เหมาะสมกัับการเป็็นนัักเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
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วิิธีีการดำำเนิินการเลืือกตั้้�งคณะกรรมการนัักเรีียน
๑. รองผู้้อำ� ำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน ประกาศรัับสมััครคณะ
กรรมการนัักเรีียนในโรงเรีียนที่่�จะเป็็นนัักเรีียนชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� ๕ หรืือ ๖ ในปีีการ
ศึึกษาถััดไป พร้้อมระเบีียบในการรัับสมััคร วัันสมััคร ประมาณ ๑ สััปดาห์์
๒. การเลืือกตั้้�งคณะกรรมการนัักเรีียน จะมีีก่อ่ นปิิดภาคการศึึกษา ยกเว้้น
ตำำ�แหน่่งประธานตึึกเรีียนที่่�จะเลืือกตั้้�งหลัังจากเปิิดภาคการศึึกษาแล้้ว
๓. ประธานคณะกรรมการนัักเรีียนจะเลืือกจากนัักเรีียนทั้้�งโรงเรีียน
๔. ตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ของคณะกรรมการนัักเรีียนใช้้เลืือกตั้้�งจากเสีียงลงมติิของ
หััวหน้้าห้้องหรืือรองหััวหน้้าห้้องและผู้้�แทนห้้องเรีียนอีีกหนึ่่�งคน
๕. ให้้บุุคคลต่่อไปนี้้�เป็็นกรรมการนัักเรีียนโดยตำำ�แหน่่ง
		
๑. ประธานตึึกทุุกตึึก (จะมีีการเลืือกตั้้�งจากนัักเรีียนในแต่่ละตึึกหลััง
จากเปิิดภาคการศึึกษา)
		
๒. ประธานนัักเรีียนกลุ่่�ม AIC
		
๓. ประธานชมรมนัันทนาการกีีฬา
		
๔. ผู้้�แทนคณะผู้้�นำำ�เชีียร์์
	ทั้้�งนี้้� ทุุกคนต้้องมีีคุณส
ุ มบััติิเช่่นเดีียวกัับกรรมการนัักเรีียน
๖. รองผู้้อำ� ำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียนเสนอรายชื่่�อแต่่งตั้้�งคณะ
กรรมการนัักเรีียน
๗. รองผู้้อำ� ำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียนจะเรีียกคณะกรรมการ
นัักเรีียนเข้้าประชุุมเพื่่�อแนะนำำ�ให้้กรรมการได้้รู้้�จัักและฝึึกอบรมการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ
ของคณะกรรมการนัักเรีียนทั้้�งคณะพร้้อมเสนอแนะในการทำำ�โครงงานของคณะ
กรรมการนัักเรีียนเสนอต่่อผู้้�อำ�ำ นวยการวัันพบผู้้�อำำ�นวยการ
๘. รองผู้้อำ� ำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียนจะนำำ�คณะกรรมการนัักเรีียน
เข้า้ พบผู้้�อำำ�นวยการเพื่่�อรายงานตััวให้้รู้้�จัักและประดัับเข็็มคณะกรรมการนัักเรีียน
เสนอโครงการที่่�จะจััดทำำ�ในปีีการศึึกษานั้้�น ๆ ผู้้�อำำ�นวยการให้้โอวาทและอบรมเสนอ
แนะคณะกรรมการนัักเรีียนพร้้อมให้้กำำ�ลัังใจในการปฏิิบััติิงาน
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คณะกรรมการตึึ
คณะกรรมการตึึกกเรีี
เรีียยนน
วััตถุุประสงค์์

๑. เพื่่�อให้้ครููและนัักเรีียนได้้ร่่วมทำำ�กิิจกรรมด้้วยกััน
๒. เพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้มีีความรัับผิิดชอบในหน้้าที่่� รู้้�จัักปฏิิบััติิตนให้้เป็็นผู้้�นำำ�
และผู้้ต� ามที่่�ดีี
๓. เพื่่�อให้้นัักเรีียนรู้้�จัักสิิทธิิและหน้้าที่่�ของตนในการกระทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ
๔. เพื่่�อฝึึกนัักเรีียนในการทำำ�งานหรืือการเล่่นเป็็นกลุ่่�ม ให้้รู้้�จัักบำำ�เพ็็ญ
ประโยชน์์และเสีียสละเพื่่�อส่่วนรวม เพื่่�อจะได้้เตรีียมพร้้อมในการที่่�จะอยู่่�ร่่วมในสัังคม
เมื่่�อพ้้นจากวััยเรีียนแล้้ว
คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

๑. ผู้้สมั
� ัครต้้องมีีผลการเรีียนเฉลี่่�ยไม่่น้้อยกว่่า ๓.๐๐
๒. ต้้องมีีความประพฤติิที่่เ� หมาะสมกัับการเป็็นนัักเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
๓. ต้้องได้้รัับความยิินยอมจากผู้้�ปกครอง
๔. ผู้้�ได้้รัับเลืือกเป็็นประธานตึึกต้้องสละสิิทธิ์์ก� ารเป็็นหััวหน้้าห้้องหรืือ
ประธานชมรม
วิิธีดำำ
ี เนิินการเลืือกตั้้�ง

๑. ปลายเดืือนพฤษภาคม หััวหน้้าตึึกประกาศรัับสมััคร กรรมการตึึกเรีียนใน
ตำำ�แหน่่งประธาน เลขานุุการ ประธานเชีียร์์ ประธานวิิชาการ ประธานกีีฬา และ
ประชาสััมพัันธ์์
๒. ให้้นัักเรีียนในตึึกเป็็นผู้้�เลืือกตั้้�งคณะกรรมการตึึกเรีียนในตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ
ในสััปดาห์์ที่่� ๒ ของเดืือนมิิถุุนายน
๓. ให้้ผู้้�ที่่�ได้้คะแนนอัันดัับ ๒ ของผู้้�สมััครตำำ�แหน่่งประธานเป็็นรองประธาน
คณะกรรมการตึึกเรีียน
๔. ให้้หััวหน้้าห้้องเรีียนทุุกห้้องเรีียนร่่วมเป็็นกรรมการตึึกเรีียน
๕. หััวหน้้าตึึกเรีียนเสนอชื่่�อกรรมการตึึกผ่่านกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียนให้้
ผู้้อำ� ำ�นวยการแต่่งตั้้�งกรรมการตึึกเรีียนภายในเดืือนมิิถุุนายน
การสิ้้�นสุุดการเป็็นกรรมการตึึกเรีียน

กรรมการตึึกเรีียนจะสิ้้�นสุุดสภาพในกรณีีต่่อไปนี้้�
๑. หมดสภาพการเป็็นนัักเรีียน
๒. ลาออก ซึ่่ง� ต้้องแสดงความจำำ�นงเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรต่่อหััวหน้้าตึึกและ
ได้้รัับอนุุมััติิแล้้ว
๓. หมดวาระการทำำ�งาน ๑ ปีีการศึึกษา
๔. เข้้าร่่วมกิิจกรรมอื่่�น ๆ เช่่น ศึึกษาต่่อต่่างประเทศ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�กรรมการตึึกได้้ครบวาระในปีีการศึึกษานั้้�น
๕. เมื่่อ� ปฏิิบััติติ นไม่่เหมาะสมกัับการเป็็นนัักเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา ทั้้�งในด้้าน
ระเบีียบวิินััยและความประพฤติิ
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หน้้าที่่�

๑. ช่่วยเหลืือครููในการดููแลความประพฤติิของนัักเรีียนในด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
		
๑.๑ การปฏิิบััติิตนของนัักเรีียน
		
๑ ๒ การรัักษาความสะอาด
		
๑.๓ การแต่่งกายตลอดจนทรงผม
		
๑.๔ การป้้องกัันการสููบบุุหรี่่�และยาเสพติิด
	ทั้้�งนี้้�ให้้หััวหน้้าตึึกเรีียนมอบหมายหน้้าที่่�คณะกรรมการตึึกเรีียนได้้ช่่วยกััน
ดููแลและให้้นัักเรีียนที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�แต่่ละวัันบัันทึึกผลการปฏิิบััติิงานในสมุุดที่่�ห้้อง
หััวหน้้าตึึกเป็็นประจำำ�ทุุกวัันและให้้หััวหน้้าตึึกรวบรวมสรุุปเสนอให้้ผู้้�อำ�ำ นวยการทราบ
ในสมุุดบัันทึึกของหััวหน้้าตึึกที่่�ส่่งในวัันจัันทร์์
๒. ช่่วยเหลืือครููในการจััดกิิจกรรม เช่่น กิิจกรรมกีีฬาสีีและกิิจกรรมอื่่�น ๆ
ของตึึกเรีียน
๓. เสนอโครงการที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อนัักเรีียนในตึึกและร่่วมดำำ�เนิินกิิจกรรม
ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์โดยมีีครููหััวหน้้าตึึกเป็็นที่่�ปรึึกษาและให้้ความเห็็นชอบก่่อนนำำ�
เสนอเพื่่อ� ให้้ผู้้�อำำ�นวยการพิิจารณาอนุุมััติิ
๔. ให้้ประธานคณะกรรมการตึึกเรีียนเป็็นกรรมการนัักเรีียนโดยตำำ�แหน่่ง
ผู้้�รัับผิิดชอบโครงการ

	หััวหน้้าตึึกเรีียนและครููภายในตึึกเรีียน
ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ

	นัักเรีียนจะมีีความรัับผิิดชอบในหน้้าที่่� รู้้�จัักการทำำ�งานเป็็นกลุ่่�มเพื่่�อส่่วนรวม
รู้้�จัักการวางตน พร้้อมที่่�จะเข้้าร่่วมงานในสัังคม
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คณะกรรมการห้้
คณะกรรมการห้้อองเรีี
งเรีียยนน
วััตถุุประสงค์์

๑. เพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้ช่่วยกัันแก้้ปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในห้้องเรีียน
๒. เพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้มีีส่่วนรัับผิิดชอบ รัักษาสมบััติิของโรงเรีียน เช่่น โต๊๊ะ
เก้้าอี้้� หน้้าต่่าง ตลอดจนช่่วยกัันรัักษาความสะอาด
๓. เพื่่�อให้้นัักเรีียนในห้้องทุุกคนได้้ควบคุุมพฤติิกรรมของนัักเรีียนด้้วยตนเอง
และทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน เช่่น ดููแลความประพฤติิของนัักเรีียน การส่่งการบ้้าน การ
บำำ�รุุงรัักษาและตกแต่่งห้้องเรีียน และกิิจกรรมอื่่�น ๆ
๔. เพื่่�อส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนปฏิิบััติิตามระเบีียบวิินััยของโรงเรีียน
๕. เพื่่�อให้้นัักเรีียนและครููทำำ�กิจิ กรรมร่่วมกััน
๖. เพื่่�อให้้การเรีียนของนัักเรีียนแต่่ละคนประสบผลดีีและให้้นัักเรีียนมีีส่่วน
ช่่วยเหลืือนัักเรีียนด้้วยกัันในด้้านการเรีียน
๗. เพื่่�อส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนรู้้�จัักใช้้สิิทธิิในการเลืือกผู้้�แทนของตนทำำ�หน้้าที่่�
เกี่่�ยวกัับการบริิหารงานในห้้องเรีียนและการให้้สวััสดิิการ
๘. เพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้ช่่วยเหลืือกัันตามกิิจกรรม “เพื่่อ� นช่่วยเพื่่�อน” โดย
เฉพาะในด้้านวิิชาการ
วิิธีีการดำำเนิินการ

๑. เลืือกตั้้�งคณะกรรมการห้้องเรีียน ให้้มีีการเลืือกตั้้�งคณะกรรมการห้้องเรีียน
ทั้้�งนี้้� ให้้ครููที่่�ปรึึกษาเป็็นประธานในการเลืือกตั้้ง� ใช้้วิิธีีเลืือกตั้้�งอย่่างเปิิดเผย คณะ
กรรมการห้้องเรีียนมีีจำำ�นวน ๒๐ คน ดัังนี้้�
		
ก. ประธาน 		
๑ คน
		ข. รองประธาน 		
๑ คน
		
ค. เลขานุุการ 		
๑ คน
		
ง. เหรััญญิิก 		
๑ คน
		จ. ผู้้�แทนห้้องเรีียน
๑ คน
		
ฉ. กรรมการกลาง มีี
๑๔ คน
			
๑. กรรมการดููแลความสะอาดและรัักษาสมบััติิของ		
			
ห้้องเรีียน 				
๕ คน
			
๒. กรรมการดููแลกิิจกรรมทั่่�วไป คืือ
			
๒.๑ ส่่งการบ้้าน 			
๒ คน
			
๒.๒ เก็็บแบบประเมิินแบบสอบถาม ๑ คน
			
๒.๓ ดููแลเช็็คชื่่�อนัักเรีียน 		
๒ คน
			
๒.๔ ฝ่่ายศิิลปะประจำำ�ห้้องเรีียน
๒ คน
			
๓. ผู้้�แทนงานสวนพฤกษศาสตร์์โรงเรีียน ๑ คน
			
๔. ผู้้�แทนงานอนามััยโรงเรีียน 		
๑ คน
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กรรมการห้้องเรีียนดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ ๑ ปีีการศึึกษา เมื่่�อหมดวาระแล้้ว
กรรมการเก่่าอาจได้้รัับแต่่งตั้้�งอีีกได้้
๒. การประชุุมของคณะกรรมการห้้องเรีียน คณะกรรมการห้้องเรีียนต้้อง
ประชุุมกัันอย่่างน้้อยเดืือนละ ๑ ครั้้�ง เพื่่อพิ
� ิจารณาผลงานว่่าประสบผลตามเป้้าหมาย
หรืือไม่่และปรึึกษาหารืือในการทำำ�กิิจกรรมของห้้อง ในการประชุุมทุุกครั้้�งครููที่่�
ปรึึกษาเข้้าร่่วมฟัังด้้วยและต้้องบัันทึึกรายงานผลการประชุุมเสนอต่่อครููที่่�ปรึึกษาทุุก
ครั้้�งที่่�มีีการประชุุมเพื่่�อครููที่่�ปรึึกษาจะได้้รวบรวมไว้้เสนอต่่อผู้้�อำำ�นวยการผ่่านหััวหน้้า
ตึึกทุุกวัันศุุกร์์ต้้นเดืือน
๓. วิิธีีปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการห้้องเรีียน
		
๑. ต้้องดููแลการทำำ�ความสะอาดห้้องเรีียนให้้เรีียบร้้อยทุุกวััน
		
๒. ควบคุุมความประพฤติิของนัักเรีียนด้้วยกััน กรรมการทุุกคนมีี
สิิทธิิว่่ากล่่าวตัักเตืือนนัักเรีียนในห้้องที่่�มีีความประพฤติิไม่่เรีียบร้้อย เช่่น มีีทรงผมไม่่
ถููกระเบีียบ สููบบุุหรี่่� ไม่่ส่่งการบ้้าน ชอบเล่่นหรืือพููดคุุยในเวลาเรีียน หนีีเรีียน เป็็นต้้น
	ทั้้�งนี้้�ให้้เขีียนรายชื่่อ� และพฤติิกรรมของนัักเรีียนที่่�ประพฤติิตนไม่่เหมาะสมให้้
ครููที่่�ปรึึกษาทราบด้้วย
		
๓. ดููแลรัักษาสมบััติิของโรงเรีียน เช่่น โต๊๊ะ เก้้าอี้้� เครื่่�องขยายเสีียง
อุุปกรณ์์ไฟฟ้้า ถ้้าพบว่่าชำำ�รุุดเสีียหายให้้รีีบแจ้้งครููที่่�ปรึึกษาโดยด่่วน
		
๔. ควบคุุมและดำำ�เนิินการในเรื่่�องการส่่งสมุุดรายงาน
		
๕. ควบคุุมการใช้้จ่่ายเงิินของห้้องให้้รััดกุุม (ถ้้ามีี) ถ้้านัักเรีียนเก็็บ
เงิินเพื่่�อทำำ�กิิจกรรมในนามของนัักเรีียนต้้องแจ้้งจำำ�นวนเงิินที่่�จะเก็็บให้้ครููที่่�ปรึึกษา
ทราบและต้้องได้้รัับอนุุญาตจากครููที่่�ปรึึกษาก่่อนจึึงจะเก็็บได้้
		
๖. วางแผนจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น “เพื่่อ� นช่่วยเพื่่�อน” เพื่่�อช่่วย
เหลืือกัันทางวิิชาการหรืือการจััดกิิจกรรมอื่่�น ๆ ที่่�เป็็นการสร้้างสรรค์์
ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ

๑. นัักเรีียนรู้้�จัักการใช้้สิิทธิิของตนในทางที่่�ถููกที่่�ควร
๒. นัักเรีียนจะรู้้จั� ักเคารพในสิิทธิิของผู้้�อื่่�นและเชื่่�อฟัังผู้้�อื่่�นด้้วยเหตุุผล
๓. นัักเรีียนแต่่ละห้้องจะรัักษาระเบีียบวิินััยของโรงเรีียนซึ่่�งจะทำำ�ให้้ทั้้�ง
โรงเรีียนมีีความเป็็นระเบีียบวิินััย
ผู้้�รัับผิิดชอบโครงการ

๑. ครููที่่�ปรึึกษา
๒. หััวหน้้าห้้องซึ่่�งเป็็นประธานคณะกรรมการของแต่่ละห้้อง

การประเมิินผล

๑. สัังเกตจากสภาพห้้องเรีียนแต่่ละห้้อง
๒. สัังเกตจากพฤติิกรรมของนัักเรีียน
๓. พิิจารณาจากผลการประกวดห้้องเรีียน
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คณะกรรมการชมรม
คณะกรรมการชมรม
วััตถุุประสงค์์

๑. เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการวางแผน เขีียนโครงการ และจััดทำำ�ปฏิิทินิ การปฏิิบัติั งิ าน
๒. ดำำ�เนิินงานตามโครงการให้้บรรลุุตามเป้้าหมายอย่่างมีีระบบและมีีขั้้�นตอน
๓. สร้้างความสามััคคีีและความรัับผิิดชอบ

วิิธีีดำำเนิินงาน

๑. เลืือกตั้้ง� คณะกรรมการจากสมาชิิกชมรมให้้ครููที่่�ปรึึกษาชมรมเป็็นประธานซึ่่�ง
ประกอบด้้วย
		
ก. ประธาน			ข. รองประธาน
		
ค. เลขานุุการ 			
ง.. เหรััญญิิก
		จ. ปฏิิคมและสวััสดิิการ		
ฉ. ประชาสััมพัันธ์์
		ช. สาราณีียกร			
ซ. นายทะเบีียน
๒. วิิธีีการทำำ�งาน
		
๒.๑ ประชุุมคณะกรรมการและวางแผนการทำำ�งาน
		
๒.๒ ดำำ�เนิินงานชมรมตามวััตถุุประสงค์์ที่่�วางไว้้
		
๒.๓ สรุุปผลงานและรายงานผลแต่่ละภาคเรีียน
		
๒.๔ วางแผนและเขีียนโครงการเพื่่อดำ
� ำ�เนิินงานในปีีการศึึกษาถััดไป
ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ

๑. นัักเรีียนรู้้จั� ักและเข้้าใจกระบวนการทำำ�งานตามขั้้�นตอน
๒. นัักเรีียนมีีความคิิดสร้้างสรรค์์และมีีความรัับผิิดชอบ
๓. นัักเรีียนมีีโอกาสร่่วมกิิจกรรมพััฒนางานชมรมให้้มีีประสิิทธิิภาพ

ผู้้�รัับผิิดชอบ

๑. หััวหน้้างานกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน
๒. ครููที่่�ปรึึกษาชมรม

ประเมิินผล

๑. สัังเกตพฤติิกรรมนัักเรีียน
๒. พิิจารณาผลการปฏิิบััติิงานตามโครงการ
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วััตถุุประสงค์์

คณะกรรมการบริิ
คณะกรรมการบริิหหารชมรม
ารชมรม

๑. เพื่่อว
� างแผนการปฏิิบััติิงานและจััดทำำ�โครงการต่่าง ๆ ร่่วมกัันให้้มีี
ประสิิทธิิภาพ
๒. เพื่่อฝึ
� ึกการทำำ�งานอย่่างมีีระบบ มีีแผนการดำำ�เนิินงานเป็็นลำำ�ดัับขั้้�นตอนมีี
กระบวนการในการแก้้ปััญหา
๓. เพื่่อสร้้
� างความสามััคคีี ความรัับผิิดชอบร่่วมกััน
๔. เพื่่อพั
� ัฒนาความสามารถของคณะกรรมการบริิหารชมรมอย่่างเต็็มศัักยภาพ
๕. เพื่่อ� รวบรวมผลงานและนำำ�เสนองานรููปแบบชมรมนิิทรรศน์์
วิิธีดำำ
ี เนิินการ

๑. เลืือกตั้้�งคณะกรรมการบริิหารชมรมจากนัักเรีียนประธานชมรมทุุกชมรม ให้้
หััวหน้้างานกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียนเป็็นประธานในการเลืือกตั้้�ง
คณะกรรมการบริิหารชมรม ประกอบด้้วย
ก. ประธาน		ข. รองประธาน		
ค. เลขานุุการ
ง. เหรััญญิิก		จ. ปฏิิคม		
ฉ. ประชาสััมพัันธ์์
ช. สาราณีียกร
ซ. นายทะเบีียน		
ฌ. ศิิลปกรรม
ญ. ผู้้ดูู� แลระบบเว็็บไซต ฎ. สวััสดิิการ		ฏ. ถ่่ายภาพ
๒. วิิธีีการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิหารชมรม
๒.๑ มีีการประชุุมคณะกรรมการเดืือนละ ๑ ครั้้�ง เพื่่�อรัับทราบข้้อมููล		
การดำำ�เนิินงานของแต่่ละชมรมและหาแนวทางแก้้ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
๒.๒ วางแผนการแสดงผลงานของชมรมในรููปแบบของชมรมนิิทรรศน์์
๒.๓ ประสานงานกัับครููที่่�ปรึึกษาชมรมในการจััดกิิจกรรมชมรม
๒.๔ วางแผนจััดตั้้ง� คณะกรรมการบริิหารชมรมและเขีียนโครงการในปีี		
การศึึกษาต่่อไป
ผลคาดว่่าจะได้้รับ
ั

๑. นัักเรีียนรู้้จั� ักเข้้าใจกระบวนการทำำ�งานตามขั้้�นตอน รู้้จั� ักการวางตนในการ
ติิดต่่อประสานงานทั้้�งภายในและภายนอกโรงเรีียน
๒. นัักเรีียนมีีความรัับผิิดชอบ กล้้าคิิด กล้้าทำำ� กล้้าแสดงออก
๓. นัักเรีียนมีีโอกาสร่่วมพััฒนากิิจกรรมชมรมให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�น
ผู้้�รัับผิิดชอบ

๑. หััวหน้้างานกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน
๒. ครููที่่�ปรึึกษาชมรม
๓. คณะกรรมการบริิหารชมรม ๓๗ ชมรม

ประเมิินผล

๑. สัังเกตพฤติิกรรมนัักเรีียน
๒. พิิจารณาผลการปฏิิบััติิงานตามโครงการ
๓. ผลการจััดงานชมรมนิิทรรศน์์
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การอบรมผู้้�นำำนัั
การอบรมผู้้�นำำนัักกเรีี
เรีียยนน
วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้นัักเรีียน
๑. รู้้�จัักความสามััคคีีและความเข้า้ ใจอัันดีีต่่อกััน
๒. รู้้�จัักความเสีียสละและบำำ�เพ็็ญตนให้้เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม
๓. เห็็นคุุณค่่าของการทำำ�งานร่่วมกััน
๔. เข้้าใจบทบาทและหน้้าที่่�ที่่�รัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อตนเองและสัังคม
วิิธีีดำำเนิินงาน
๑. ให้้รองผู้้อำ� �ำ นวยการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียนเป็็นประธานคณะกรรมการ
ดำำ�เนิินงาน โดยตำำ�แหน่่ง
๒. ประชุุมคณะกรรมการจััดอบรมผู้้�นำำ�นัักเรีียนเพื่่�อวางโครงการขั้้�นตอนการ
ปฏิิบััติิงาน และกำำ�หนดวัันอบรม
๓. ให้้หััวหน้้าตึึกและครููที่่�ปรึึกษาส่่งรายการชื่่�อนัักเรีียนที่่�เป็็นตััวแทนตึึก
ตััวแทนห้้องที่่�ประธานโครงการจััดการอบรมผู้้�นำำ�นัักเรีียน
๔. เชิิญวิิทยากรผู้้ท� รงคุุณวุุฒิิมาจััดอบรมให้้กัับคณะกรรมการจััดอบรมผู้้นำ� ำ�
นัักเรีียนเพื่่�อเตรีียมเป็็นผู้้อ� บรมให้้กัับนัักเรีียนโดยฝ่่ายวิิชาการและฝ่่ายกิิจกรรมของ
โครงการ
๕. เตรีียมกิิจกรรมผู้้นำ� �นั
ำ ักเรีียนโดยฝ่่ายวิิชาการและกิิจกรรมเป็็นผู้้รั� ับผิิด
ชอบ
๖. เตรีียมสถานที่่�อบรมโดยฝ่่ายสวััสดิิการและสถานที่่�เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
๗. จััดทำำ�สููจิิบััตรและประชาสััมพัันธ์์ให้้ครููและนัักเรีียนได้้รัับรู้้�เรื่่อ� งราวของ
โครงการนี้้� โดยฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์และสููจิิบััตรเป็็นผู้้รั� ับผิิดชอบ
๘. ดำำ�เนิินการอบรมตามแผน
๙. รายงานผลการอบรมต่่อผู้้อำ� ำ�นวยการเมื่่อ� การอบรมเสร็็จสิ้้�น
ผู้้�รัับผิิดชอบโครงการ
รองผู้้�อำ�ำ นวยการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
การประเมิินผล
ประเมิินผลจากแบบสอบถามและประชุุมประเมิินผลร่่วมกัันของคณะ
กรรมการอบรมผู้้นำ� ำ�นัักเรีียน
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การประกวดห้้องเรีียน
วััตถุุประสงค์์

๑. เพื่่�อส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาห้้องเรีียนของตนให้้สะอาด
เรีียบร้้อยมีีบรรยากาศและสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�เหมาะสมเอื้้�อต่่อความสุุขความสำำ�เร็็จในการ
เรีียน
๒. เพื่่�อปลููกฝัังและพััฒนาคุุณธรรม จริิยธรรม ค่่านิิยม และบุุคลิิกภาพที่่�พึึง
ปรารถนาให้้เกิิดขึ้้�นในหมู่่�นัักเรีียนให้้เป็็นเยาวชนที่่�ดีีของสัังคม
๓. เพื่่�อให้้ขวััญและกำำ�ลัังใจแก่่นัักเรีียนและครููที่่�ปรึึกษาในการร่่วมมืือกััน
พััฒนาคุุณภาพของห้้องเรีียนให้้สู่่�ระดัับความเป็็นเลิิศทััดเทีียมกััน
วิิธีดำำ
ี เนิินการ

๑. การให้้คะแนนให้้ครููผู้้�สอนประจำำ�วิิชาทุุกคนในแต่่ละห้้องเรีียนและครููเวร
ประจำำ�ตึึกเรีียนพิิจารณาให้้คะแนนตามคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
		
ก. พิิจารณาคุุณสมบััติต่ิ อ่ ไปนี้้�ของนัักเรีียนทุุกห้้องความสะอาด
ความมีีระเบีียบวิินััย การตรงต่่อเวลา ความซื่่�อสััตย์์ ความประหยััด การมีีมารยาท
ความมีีน้ำำ��ใจและรู้้�จัักเสีียสละ ความรัับผิิดชอบ การรู้้�จัักใช้้เวลาว่่าง และความตั้้�งใจ
เรีียน
		ข. พิิจารณาจำำ�นวนวัันที่่�ขาดเรีียนและมาสายของนัักเรีียนห้้องที่่�ชนะ
รางวััลต้้องเป็็นห้้องเรีียนที่่�นัักเรีียนขาดเรีียนและมาสายน้้อยที่่�สุุดด้้วย
๒. กำำ�หนดระดัับคะแนนของคุุณสมบััติิแต่่ละอย่่าง
		ดีีมาก ดีี พอใช้้ ต้้องปรัับปรุุง
	ห้้องที่่�ได้้รางวััลต้้องได้้คะแนนร้้อยละ ๘๐ ขึ้้�นไปถ้้าได้้น้้อยกว่่านี้้�ห้้องที่่�ได้้
คะแนนมากที่่�สุุดได้้รัับการประกาศชมเชย
๓. ห้้องที่่�ไม่่มีีสิทธิ
ิ ิได้้รัับการพิิจารณา ห้้องเรีียนใดมีีนัักเรีียนถููกตััดคะแนน
ความประพฤติิ ห้้องเรีียนนั้้�นจะไม่่ได้้รัับการพิิจารณาสำำ�หรัับเดืือนนั้้�น ๆ ให้้ครููหััวหน้้า
ตึึกจััดการให้้ครููผู้้�สอนแต่่ละห้้องและครููเวรประจำำ�ตึึกเรีียนลงคะแนนให้้เสร็็จภายใน
ระยะเวลาระหว่่างวัันที่่� ๒๔ - ๒๗ ของแต่่ละเดืือน โดยให้้นัับคะแนนตั้้�งแต่่วัันที่่� ๒๓
ของเดืือนจนถึึงวัันที่่� ๒๒ ของเดืือนต่่อไป เมื่่�อครููผู้้�รัับผิิดชอบรวบรวมคะแนนแล้้ว ให้้
ส่่งหััวหน้้าตึึกเพื่่�อรายงานถึึงผู้้�อำำ�นวยการผ่่านรองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารกิิจการ
นัักเรีียนในวัันที่่� ๒๙ ของแต่่ละเดืือน เพื่่�อรองผู้้�อำ�ำ นวยการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
จะได้้รวบรวมนำำ�เสนอผู้้อำ� ำ�นวยการอนุุมััติิและประกาศมอบรางวััล หากมีีนัักเรีียนใน
ห้้องใดถููกตััดคะแนนความประพฤติิซึ่่�งมีีผลให้้นัักเรีียนในห้้องนั้้�นไม่่ได้้รัับการพิิจารณา
ก็็ให้้เขีียนบัันทึึกมาด้้วยเพื่่อ� ประกาศ
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๔. การมอบรางวััล ผู้้อำ� ำ�นวยการหรืือผู้้�ที่่�ผู้้�อำำ�นวยการมอบหมายจะประกาศ
ผล การประกวดทุุก ๆ เดืือน ในการประกวดชื่่อห้้อ
� งที่่�ได้้รัับรางวััลและห้้องที่่�ได้้รัับการ
ชมเชย (ถ้้ามีี) ทั้้�งนี้้�เพื่่อ� ประกาศชื่่�อครููที่่�ปรึึกษาด้้วยเพื่่�อเป็็นกำำ�ลัังใจแก่่ครููที่่�ปรึึกษาใน
การที่่�จะอบรมนัักเรีียนให้้ดีีสม่ำำ��เสมอ
ผู้้�รัับผิิดชอบ
๑. รองผู้้อำ� ำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
๒. หััวหน้้าตึึก
๓. ครููที่่�ปรึึกษา
๔. ครููประจำำ�วิิชา
๕. ครููเวรประจำำ�ตึึกเรีียน
การประเมิินผล
๑. ดููจากผลการประกวดห้้องเรีียนประจำำ�เดืือน
๒. สัังเกตพฤติิกรรมของนัักเรีียนในทุุก ๆ ด้้าน
๓. จากบัันทึึกของครููเวรประจำำ�ตึึกเรีียน
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การควบคุุ
การควบคุุมมและป้้
และป้้อองกัั
งกัันนสารเสพติิ
สารเสพติิดด
วััตถุุประสงค์์
๑. ป้้องกัันนัักเรีียนมิิให้้สููบบุุหรี่่เ� พราะเยาวชนที่่�สููบบุุหรี่่�มีีแนวโน้้มที่่�จะติิดสาร
เสพติิด
๒. ป้้องกัันนัักเรีียนมีีให้้ตกเป็็นทาสของสารเสพติิด
๓. เพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีสุุขภาพสมบููรณ์์ทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจ
วิิธีีการดำำเนิินงาน
ให้้คณะกรรมการควบคุุมและป้้องกัันสารเสพติิดที่่�ทางโรงเรีียนแต่่งตั้้�งปฏิิบััติิ
ดัังนี้้�
๑. จััดเวรผลััดกัันตรวจดููสถานที่่�ต่่าง ๆ ที่่�สงสััยว่่านัักเรีียนจะแอบไปสููบบุุหรี่่�
หรืือสารเสพติิด เช่่น ตามห้้องสุุขา เป็็นต้้น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในเวลาพัักน้้อยตอน
เช้้า บ่่าย และตอนพัักรัับประทานอาหารกลางวััน
๒. ค้้นหาเด็็กที่่�ติิดบุุหรี่่�หรืือสารเสพติิด เมื่่�อพบแล้้วให้้ปฏิิบััติิดัังนี้้�
๒.๑ ในครั้้�งแรก ให้้ตัักเตืือนและแจ้้งให้้ผู้้�ปกครองทราบ ถ้้าติิดสารเสพติิด
ก็็ส่่งไปรัักษา
๒.๒ ถ้้าปรากฏว่่านัักเรีียนคนนั้้�นยัังคงสููบบุุหรี่่�หรืือสารเสพติิดอีีกให้้เสนอ
ผู้้อำ� �ำ นวยการตััดคะแนนความประพฤติิ ๑๐ คะแนน พร้้อมทั้้�งแจ้้งให้้ผู้้�ปกครองทราบ
๒.๓ ถ้้าปรากฏว่่านัักเรีียนคนนั้้�นยัังคงสููบบุุหรี่่�อีีกให้้เสนอผู้้�อำำ�นวยการสั่่�ง
พัักการเรีียนครั้้�งละ ๕ วััน และตััดคะแนนเพิ่่�มเป็็น ๒ เท่่าของคะแนนที่่�ตััดไว้้แล้้วและ
เชิิญผู้้�ปกครองมาทำำ�ทััณฑ์์บนแล้้วนำำ�นัักเรีียนเข้้ารัับการบำำ�บััด
๒.๔ หาโอกาสไปเยี่่�ยมบ้้านนัักเรีียนที่่�ติิดสารเสพติิด
๒.๕ จััดนิิทรรศการเรื่่�องสารเสพติิดหรืือจััดเชิิญผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิในเรื่่�องนี้้�มา
บรรยาย
ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั
	ถ้้าทุุกฝ่่ายให้้ความร่่วมมืือตามโครงการดัังกล่่าวและปฏิิบััติิตามระเบีียบการ
ควบคุุมป้้องกัันสารเสพติิดของโรงเรีียนอย่่างจริิงจััง การสููบบุุหรี่่�และสารเสพติิดจะไม่่มีี
ในโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
ผู้้�รัับผิิดชอบ
๑. รองผู้้อำ� ำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
๒. คณะกรรมการควบคุุมและป้้องกัันสารเสพติิด
การประเมิินผล
๑. พิิจารณาจากการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
๒. ดููจากพฤติิกรรมของนัักเรีียน
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ทุุนการศึึกษาของโรงเรีียน

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาได้้จััดสรรเงิินทุุนการศึึกษาเพื่่อสนั
� ับสนุุน ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนที่่�
มีีความประพฤติิดีี เรีียนดีี ขาดแคลนทุุนทรััพย์์ ให้้ได้้รัับโอกาสเท่่าเทีียมในการศึึกษาเล่่าเรีียนโดย
แบ่่งประเภททุุน ดัังนี้้�
		
ทุุนอุุดหนุุนการศึึกษา
		ทุุนอุุดหนุุนการศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษา
		ทุุนรางวััลพระราชทาน (ทุุนเรีียนดีี/สร้้างชื่่�อเสีียงและทำำ�คุุณประโยชน์์)
ทุุนอุุดหนุุนการศึึกษา
	ทุุนอุุดหนุุนการศึึกษาสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนปลายที่่�ขาดแคลนทุุน
ทรััพย์์โดยสนัับสนุุนเงิินทุุนค่่าเล่่าเรีียน ค่่าอาหารกลางวััน ค่่าใช้้จ่่ายในการศึึกษาเล่่าเรีียนบางส่่วน
แบ่่งประเภทของทุุนได้้ ดัังนี้้�
	ทุุนประเภท ก	ทุุนค่่าเล่่าเรีียน
	ทุุนประเภท ข 	ทุุนอาหารกลางวััน ไม่่เกิิน ๗,๒๐๐ บาท/ปีีการศึึกษา
	ทุุนประเภท ค 	ทุุนสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายฯ ไม่่เกิิน ๘,๐๐๐ บาท/ปีีการศึึกษา
	ทุุนประเภท ง 	ทุุนค่่าเล่่าเรีียน ทุุนค่่าอาหารกลางวัันและทุุนสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายฯ
เงื่่�อนไขในการรัับทุุน
		
๑. เป็็นนัักเรีียนที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ในโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
		
๒. เป็็นผู้้ข� าดแคลนทุุนทรััพย์์
		
๓. เป็็นผู้้มี� ีความประพฤติิดีีโดยมีีผู้้�รัับรองความประพฤติิ
		
๔. นัักเรีียนต้้องมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมของโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา/กิิจกรรม
เพื่่�อส่่วนรวม
		
๕. นัักเรีียนที่่�มีีความประสงค์์ที่่�จะยื่่�นขอทุุนประเภท ง รายได้้รวมของครอบครััว	
	ต้้องไม่่เกิิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่่อปีี
ทุุนอุุดหนุุนการศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษา
ทุุนระดัับอุุดมศึึกษา
	ทุุนระดัับอุุดมศึึกษาสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนปลายที่่�ขาดแคลนทุุน
ทรััพย์์ให้้ได้้รัับโอกาสในการศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษาโดยการสนัับสนุุนเงิินค่่าใช้้จ่่ายบางส่่วน
ในการศึึกษาเล่่าเรีียนตลอดหลัักสููตรทั้้�งสายอาชีีพและปริิญญาตรีี ทุุนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่่อปีี
(สำำ�หรัับแผนการเรีียนวิิทยาศาสตร์์ ๑ ทุุน และแผนการเรีียนศิิลปศาสตร์์ ๑ ทุุน)
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เงื่่�อนไขในการรัับทุุน
		
๑. เป็็นนัักเรีียนชั้้�นปีีสุุดท้้ายของโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาและในปีี		
เดีียวกัันได้้ศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษา
		
๒. เป็็นผู้้มี� ีความประพฤติิดีีโดยมีีผู้้�รัับรองความประพฤติิ
		
๓. มีีผลการเรีียนไม่่ต่ำำ��กว่่า ๓.๐๐
		
๔. เป็็นผู้้บำ� ำ�เพ็็ญประโยชน์์เพื่่�อส่ว่ นรวมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง นัักเรีียนต้้องมีี		
	ส่่วนร่่วมในกิิจกรรมของโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา/กิิจกรรมอื่่�น ๆ เพื่่�อส่ว่ นรวม
ทุุนครุุทายาท ฯพณฯ ศ. ม.ล.ปิ่่�น มาลากุุล
	ทุุนครุุทายาท ฯพณฯ ศ. ม.ล.ปิ่่�น มาลากุุล ส่่งเสริิมการศึึกษาต่่อวิิชาชีีพครูู เพื่่�อ
สนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายบางส่่วนในการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาสายวิิชาชีีพครููโดยสนัับสนุุนเงิิน
ค่่าใช้้จ่่ายบางส่่วนในการศึึกษาเล่่าเรีียนตลอดหลัักสููตรปริิญญาตรีี ทุุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
/ปีี มอบให้้ในงานครบรอบการก่่อตั้้ง� โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
เงื่่�อนไขในการรัับทุุน
		
๑. เป็็นนัักเรีียนชั้้�นปีีสุุดท้้ายของโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาและในปีี		
เดีียวกัันได้้ศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษาในสายวิิชาชีีพครูู
๒. เป็็นผู้้มี� ีความประพฤติิดีีโดยมีีผู้้�รัับรองความประพฤติิ
		
		
๓. มีีผลการเรีียนไม่่ต่ำำ��กว่่า ๓.๐๐
		
๔. เป็็นผู้้บำ� ำ�เพ็็ญประโยชน์์เพื่่�อส่ว่ นรวมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง นัักเรีียนต้้องมีี		
	ส่่วนร่่วมในกิิจกรรมของโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา/กิิจกรรมอื่่�น ๆ เพื่่�อส่ว่ นรวม
ทุุนรางวััลพระราชทาน
	ทุุนรางวััลพระราชทาน ทุุนส่่งเสริิม นัักเรีียนที่่�เรีียนดีี มีีความเป็็นเลิิศทาง
วิิชาการและคุุณธรรม ดัังนี้้�
๑. ทุุนรางวััลพระราชทาน “ทุุนเรีียนดีี กิิจกรรมเด่่น” สำำ�หรัับนัักเรีียนเรีียนดีี
ทำำ�กิิจกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อส่่วนรวมได้้รัับคััดเลืือกให้้เป็็นเป็็นนัักกิิจกรรมดีีเด่่นในปีีการ
ศึึกษาที่่�พิิจารณาให้้ได้้รัับรางวััลนี้้� รางวััลละ ๒,๕๐๐ บาท/ปีี
เงื่อ่� นไขในการรัับทุุน
		
๑.๑ เป็็นนัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาในชั้้น� ปีีสุุดท้้าย
		
๑.๒ มีีคะแนนเฉลี่่�ยสะสมไม่่ต่ำ�ำ� กว่่า ๒.๐๐ และเป็็นผู้้�บำำ�เพ็็ญประโยชน์์		
เพื่่�อส่่วนรวมต่่อเนื่่�อง
		
๑.๓ มีีความประพฤติิเรีียบร้้อย (โดยคณะกรรมการบริิหาร
	กิิจการนัักเรีียนเป็็นผู้้�เสนอชื่่�อ)
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๒. ทุุนรางวััลพระราชทาน “ทุุนเรีียนดีี ทำำ�ชื่่�อเสีียงแก่่ประเทศชาติิ” สำำ�หรัับ		
นัักเรีียนเรีียนดีีทำำ�คุุณประโยชน์์และสร้้างชื่่อ� เสีียงให้้แก่่ประเทศชาติิ
เงื่่�อนไขในการรัับทุุน
		
๒.๑ เป็็นนัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
		
๒.๒ มีีคะแนนเฉลี่่ย� สะสมไม่่ต่ำ�ำ� กว่่า ๓.๐๐ และสร้้างชื่่อ� เสีียงด้้าน		
	วิิชาการให้้กัับโรงเรีียนในระดัับนานาชาติิ ระดัับประเทศ (ทุุนรััฐบาลไทย ทุุน		
	รััฐบาลต่่างประเทศ การแข่่งขัันระดัับโอลิิมปิิกวิิชาการ)
		
๓.๓ มีีความประพฤติิเรีียบร้้อย มีีมนุุษยสััมพัันธ์์ มีีความรัับผิิดชอบ 		
	ตั้้�งใจเล่่าเรีียนอย่่างสม่ำำ��เสมอ (โดยคณะกรรมการวิิชาการเป็็นผู้้�เสนอชื่่�อ)
การสมััครรัับทุุนการศึึกษา
	นัักเรีียนที่่�มีีความจำำ�เป็็นและประสงค์์รัับทุุนการศึึกษาติิดต่่อขอรัับใบสมััครรัับทุุน
การศึึกษาที่่�คุุณครููที่่�ปรึึกษา/งานแนะแนวโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาภายในสััปดาห์์แรก
ของภาคเรีียนที่่� ๑ หรืือตามวัันเวลาที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด กรอกแบบฟอร์์มใบสมััครทุุนการ
ศึึกษาและแนบเอกสาร ดัังต่่อไปนี้้�
หลัักฐานและเอกสาร
		
๑. แบบฟอร์์มขอรัับทุุนการศึึกษา
		
๒. ภาพถ่่ายขนาด ๑ นิ้้�ว จํํานวน ๑ ภาพ ติิดใบสมััคร
		
๓. สํําเนาบััตรประจํําตััวประชาชนของนัักเรีียนพร้้อมเซ็็นชื่่�อรัับรอง
	สํําเนาถููกต้้อง
		
๔. หนัังสืือรัับรองจากผู้้�ปกครอง
		
๕. หนัังสืือรัับรองจากครููที่่�ปรึึกษา/หััวหน้้าตึึกเรีียน
		
๖. สำำ�เนาหน้้าสมุุดบััญชีีธนาคารกรุุงไทย สาขาสยามสแควร์์
		
๗. หนัังสืือรัับรองฐานะครอบครััวของผู้้�ปกครอง (หนัังสืือรัับรองเงิิน
เดืือนจากต้้นสัังกััดงาน/ผู้้�ปกครองท้้องถิ่่�นระดัับผู้้�ใหญ่่บ้้านขึ้้น� ไปหรืือหลัักฐานการเสีีย
ภาษีีของผู้้�ปกครอง กรณีีผู้้�ปกครองไม่่มีีรายได้้ประจํํา ให้้ข้า้ ราชการผู้้ดํํ� ารงตํําแหน่่ง
ระดัับ ๕ ขึ้้�นไปหรืือตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่ารัับรอง (ตามแบบฟอร์์มที่่�แนบ) และแนบสํําเนา
บััตรประจํําตััวประชาชน/ข้้าราชการของผู้้�รัับรองรายได้้ของครอบครััวพร้้อมลงชื่่�อรัับรอง
สํําเนาถููกต้้อง
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๘. แผนที่่�ทางไปบ้้านของนัักเรีียนพร้้อมภาพถ่่ายบ้้านของนัักเรีียน
(ภาพถ่่ายมุุมกว้้าง) - ภาพถ่่ายหน้้าบ้้าน (ติิดบ้้านเลขที่่�) และบริิเวณรอบบ้้าน 		
- ภาพถ่่ายทรััพย์์สิินภายในบ้้านและสภาพความเป็็นอยู่่�ภายในบ้้าน
		
๙. ใบรายงานผลการเรีียนในระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาหรืือระดัับ			
อุุดมศึึกษา
		
๑๐. เอกสารอื่่�น ๆ (ถ้้ามีี) เช่่น หลัักฐานการป่่วยหรืือการเข้า้ รัักษาตััว		
ไม่่ต่ำำ��กว่่า ๓ เดืือน
หน่่วยงานและผู้้�สนัับสนุุนเงิินทุุนการศึึกษาเป็็นรายปีี ดัังนี้้�
- มููลนิิธิิโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
- มููลนิิธินัิ ักเรีียนเก่่าเตรีียมอุุดมศึึกษา
- ร้้านค้้าสวััสดิิการโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
- สหกรณ์์โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
- สมาคมนัักเรีียนเก่่าเตรีียมอุุดมศึึกษา ในพระบรมราชููปถััมภ์์ฯ
- กองทุุนครุุทายาท ฯพณฯ ศ.มล. ปิ่่�น มาลากุุล เพื่่อส่
� ่งเสริิมการศึึกษาต่่อวิิชาชีีพครูู
ผู้้�สนใจบริิจาคเงิินสมทบทุุนการศึึกษานัักเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา สามารถดำำ�เนิินการ
โอนเงิินเข้้าบััญชีีทุุนการศึึกษา ดัังนี้้�
๑. ชื่่�อบััญชีี “เงิินบริิจาคเพื่่�อเป็็นทุุนการศึึกษาโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา”
บััญชีีธนาคารกรุุงไทย สาขาสยามสแควร์์ หมายเลขบััญชีี ๐๕๒-๐-๐๙๓๗๒-๐
(ส่่งหลัักฐานการโอนเงิิน พร้้อมระบุุชื่อ่� ผู้้บ� ริิจาค ที่่�อยู่่�ที่่ชั� ดั เจน ส่่งโทรสาร(Fax) หมายเลข
๐๒-๒๕๒-๗๐๐๒ เพื่่�อจััดส่่งใบเสร็็จการบริิจาคที่่�สามารถนำำ�ไปลดหย่่อนภาษีีได้้)
๒. ชื่่�อบััญชีี “มููลนิิธิิโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา”
บััญชีีธนาคารไทยพาณิิชย์จำ์ ำ�กััด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์์ หมายเลขบััญชีี
๐๓๘-๒๑๑๖๓๕-๗
(ส่่งหลัักฐานการโอนเงิิน พร้้อมระบุุชื่อ่� ผู้้บ� ริิจาค ที่่�อยู่่�ที่่ชั� ดั เจน ส่่ง “เลขานุุการมููลนิิธิโิ รงเรีียน
เตรีียมอุุดมศึึกษา” โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา ๒๒๗ ถนนพญาไท แขวงปทุุมวััน เขตปทุุมวััน
กรุุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ เพื่่อจั
� ดั ส่่งใบเสร็็จการบริิจาค ซึ่่ง� ไม่่สามารถนำำ�ไปลดหย่่อนภาษีีได้้)
สอบถามเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� งานแนะแนว โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
	ห้้อง ๑๓๕ (ห้้องแนะแนว) ชั้้�น ๑ ตึึก ๒ โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
ถนนพญาไท แขวงปทุุมวััน เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศััพท์์ ๐๒-๒๕๓-๓๐๘๒
Website :https://www.facebook.com/TUguidance/

https://guidance.triamudom.ac.th/
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กองทุุนของมููลนิิธิิ
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
	มููลนิิธิิโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา ก่่อตั้้�งเมื่่อ� พ.ศ.๒๕๒๗ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อจััดหา
ทุุนการศึึกษาให้้แก่่นัักเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการศึึกษาในโรงเรีียน
เตรีียมอุุดมศึึกษา โดยการรวบรวมดอกผลที่่�ได้้รัับจากการบริิจาคมามอบเป็็นทุุนการศึึกษา
ทุุนในมููลนิิธิิโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษามีี ๒ ประเภท คืือ
๑. ทุุนประจำำ�ที่่�ตั้้ง� ชื่่�อเป็็นกองทุุนและนำำ�ดอกผลมาใช้้จ่่ายตามวััตถุุประสงค์์ของมููลนิิธิิ
๒. เงิินที่่�มีีผู้้�บริิจาคโดยไม่่ประสงค์์จะตั้้ง� ชื่่�อเป็็นกองทุุนและให้้นำำ�ไปใช้้จ่่ายตาม
วััตถุุประสงค์์ของมููลนิิธิิได้้
กองทุุนในมููลนิิธิิโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
ชื่่�อทุุน/กองทุุน

ผู้้�มอบ

จำำ�นวนเงิิน (บาท)

หมายเหตุุ

๑. ทุุนรางวััลพระราชทาน

๑๐๐,๐๐๐
เป็็นเงิินกองทุุนที่่�โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
รวบรวมจากเงิิ น ที่่� ไ ด้้รัั บ พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว เนื่่�องจากเป็็น
โรงเรีียนที่่�มีีนัักเรีียนสอบได้้คะแนนยอดเยี่่�ยม
และมีีความประพฤติิดีี โรงเรีียนพิิจารณาเป็็น
ทุุนการศึึกษาให้้กัับนัักเรีียนที่่�จบการศึึกษาซึ่่�งมีี
ความประพฤติิดีี ทำำ�กิิจกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อส่ว่ นรวม เป็็นทุุนต่่อเนื่่�องจนจบระดัับ
อุุดมศึึกษา ซึ่่ง� มีีพิิธีีมอบในวัันไหว้้ครูู

๒. “จรวย เยาวรััตน์์”

คุุณจรููญ เยาวรััตน์์

๓๕,๐๐๐

มอบให้้แก่่
นัักเรีียนที่่�มีี
ภููมิิลำ�ำ เนาอยู่่�ใน
ภาคเหนืือ

๓. “สนิิท เพ็็งสา”

คุุณสิิงห์์ เพ็็งสา

๑๕,๐๐๐

มอบให้้แก่่
นัักเรีียนที่่�มีี
ภููมิิลำ�ำ เนาอยู่่�ใน
ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ
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ชื่่�อทุุน/กองทุุน

ผู้้�มอบ

จำำ�นวนเงิิน (บาท)

๔. “แฉล้้ม พิิทัักษ์์ตระกููล”

คุุณแฉล้้ม พิิทัักษ์์ตระกููล

๔๐,๐๐๐

๕. “สวััสดิิสิิงห์์”

คุุณนวนิิตย์์ สวััสดิิสิิงห์์

๑๐,๐๐๐

๖. “วิิฑููรชาติิ”

คุุณเสีียง วิิฑููรชาติิ

๓๓,๐๐๐

๗. “เปล่่งวานิิช”

อาจารย์์สาลีีวรรณ วีีระวััฒนพัันธ์์

๑๒,๕๐๐

๘. “เมตตา พุ่่�มชููศรีี”

คุุณเมตตา พุ่่�มชููศรีี

๑๐๐,๐๐๐

๙. “ประสงค์์ - สุุดสาคร ตู้้�จิินดา”

น.พ.ประสงค์์ และ พญ.คุุณหญิิงสุุดสาคร
ตู้้�จิินดา

๕๐,๐๐๐

๑๐. “พนิิต - น้้อย เศวตโยธิิน”

คุุณพนิิต และ พญ.น้้อย เศวตโยธิิน

๑๑๐,๐๐๐

๑๑. “เน้้ย เหล่่าสืืบสกุุล”

คุุณสิทธิ
ิ ชัิ ัย เหล่่าสืืบสกุุล

๔๐,๐๐๐

๑๒. “ราชตฤนมััยสมาคม”

คณะกรรมการราชตฤนมััยสมาคม

๓๐๐,๐๐๐

๑๓. “แสนสุุข เฉลิิมสุุนทรกาล”

คุุณแสนสุุข สารสาส

๑๐,๐๐๐

๑๔. “วลััยมหาสุุวรรณ”

คุุณชุุติิมา วลััยมหาสุุวรรณ

๑๐,๐๐๐

๑๕. “ต.อ.พ. ๓๖ ปีีรำำ�ลึึก ๒๕๒๐”

-

๖,๙๕๑

๑๖. “ภาษิิต ศิิริิเกษม”

-

๑๐,๐๐๐

๑๗. “จิิรศัักดิ์์� ศรีีประเสริิฐ”

-

๑๐,๐๐๐

๑๘. “นพวงศ์์”

-

๑๐,๐๐๐

๑๙. “นิิภวิิศน์์ - ลัักษณา ไกรฤกษ์์”

-

๑๐,๐๐๐

๒๐. “พิิจารณ์์ - ดวงเดืือน เปาทอง”

-

๑๐๐,๐๐๐

๒๑. “ราชกรีีฑาสโมสร”

คณะกรรมการราชกรีีฑาสโมสรโปโลคลัับ

๑๐๕,๐๐๐

๒๒. “อาจารย์์จิิราธร มููลาภา”

อาจารย์์จิิราธร มููลาภา

๑๐,๐๐๐

๒๓. “คุุณพ่่ออุุดม อุุตตโรทััย”

อาจารย์์อุุดม วััชรสกุุณีี

๕๐,๐๐๐

๒๔. “สนิิท - สวาสดิ์์� วััชรสกุุณีี”

-

๑๐,๐๐๐

๒๕. “ชิินวััฒน์์ ชิินวััฒน์์กิิจ”

-

๑๐,๐๐๐

๒๖. “ชวลิิต - นารีี คงเจริิญสุุขสัันต์์”

-

๑๐,๐๐๐

๒๗. “น.พ.ธรรมนููญ - สุุคนธ์์ ประไพวงศ์์”

-

๑๐,๐๐๐

๒๘. “ลิินจง โปษยานนท์์”

-

๑๐,๐๐๐

๒๙. “นายชอร์์ ลิ้้�มถวิิล”

-

๑๑๐,๐๐๐

๓๐. “พ.อ.ประจวบ - ประทิิน วิิรุุฬห์์
จรรยา”

พ.อ.(พิิเศษ) ประจวบ วิิรุุฬห์์จรรยา

๑๐,๐๐๐

๓๑. “เปี่่�ยม สมบููรณ์์”

-

๑๐,๐๐๐

๓๒. “ศาสตราจารย์์สงวน พิิศาลบุุญ”

-

๗๐,๐๐๐

๓๓. “บรรจง เจีียมศรีีพงศ์์”

อาจารย์์บรรจง เจีียมศรีีพงศ์์

๑๘๐,๐๐๐

๓๔. “ธรรมวโร”

น.พ.ชััชวาลย์์ เตชะมีีเกีียรติิชััย

๔๐,๐๐๐
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๓๕. “เชวง - ธััญญลัักษณ์์ พีีระวััฒนา
สวััสดิ์์”�

-

๑๐,๐๐๐

๓๖. “สัังวาล วงศ์์วรรณ”

-

๑๐,๐๐๐

๓๗. “อาจารย์์สุุพััณณีี จิิตรานนท์์”

-

๑๐,๐๐๐

๓๘. “สััณห์์ เสรีีประภากิิจ”

-

๑๐,๐๐๐

๓๙. “ประสิิทธิ์์� - สุุภีี แก้้วกาญจน์์โรจน์์”

คุุณประสิิทธิ์์� แก้้วกาญจน์์โรจน์์

๑๕,๐๐๐

๔๐. “นานานุุกููล”

-

๓๐,๐๐๐

๔๑. “พ.อ.ม.ร.ว.มหิิศร และฉลองทััศน์์
เกษมสัันต์์”

พ.อ.ม.ร.ว.มหิิศร เกษมสัันต์์

๒๐,๐๐๐

๔๒. “ม.ล.เหมืือนจัันทร์์ ประวิิตร”

-

๑๐,๐๐๐

๔๓. “สุุเทพ - เพ็็ญศรีี วรผลึึก”

-

๑๐,๐๐๐

๔๔. “ชิิน โสมแก้้ว”

อาจารย์์จุุไร รััศมััสุุริิเยนทร์์

๔๐,๐๐๐

๔๕. “ชมรมวิิชาการภาษาอัังกฤษ ๒๓”

-

๒๔,๐๐๐

๔๖. “วััชระ - วััชรีี พรรณเชษฐ์์”

ดร.วััชระ พรรณเชษฐ์์

๒๐,๐๐๐

๔๗. “นัักเรีียนเตรีียมจุุฬาฯ รุ่่�น ๑ - ๒”

-

๑๒,๐๐๐

๔๘. “มฤคทััต เอี่่ย� มสอาด”

พ.ญ.โกสุุมภ์์ เอี่่�ยมสอาด

๓๐,๐๐๐

๔๙. “หนัังสืืออนุุสรณ์์ ต.อ.”

คณะกรรมการทำำ�หนัังสืืออนุุสรณ์์ ต.อ.

๕๐,๐๐๐

๕๐. “คุุณนัันทวิิทย์์ แนวบุุญเนีียร”

-

๒๐,๐๐๐

๕๑. “ม.ล.บุุญเหลืือ เทพยสุุวรรณ”

-

๑๐,๐๐๐

๕๒. “พล.ต.ท.ต่่อศัักดิ์์� - คุุณหญิิงสำำ�อาง
ยมนาค”

-

๒๐,๐๐๐

๕๓. “สกุุลสููตะบุุตร”

-

๑๐๐,๐๐๐

๕๔. “อาจารย์์และนัักเรีียนตึึก ๘ ปีีการ
ศึึกษา ๒๕๒๕”

-

๑๒,๐๐๐

๕๕. “คณะกรรมการนัักเรีียน”

-

๑๘,๐๐๐

๕๖. “พระยาอาณาจัักรบริิบาล (สมบุุญ
สวรรคทััต)”

-

๑๐,๐๐๐

๕๗. “น.พ.กมล และอาจารย์์สุุนทรีี สัังข
วาสีี”

อาจารย์์สุุนทรีี สัังขวาสีี

๑๐,๐๐๐

๕๘. “อาจารย์์ลััยอาจ ภมะลาภา”

-

๔๔๔,๑๐๑.๓๒

๕๙. “อาจารย์์สุุดจิิตต์์ จัันทรพิิมล”

-

๒๐,๐๐๐

๖๐. “เสริิมศัักดิ์์� วิิสุุทธิิวััฒน์์”

คุุณเสริิมศัักดิ์์� วิิสุุทธิิวััฒน์์

๒๐,๐๐๐

๖๑. “สุุรวงศ์์วิิวััฒน์์”

นายภาวาส - คุุณหญิิงเสริิมศรีี บุุนนาค

๑๐๐,๐๐๐
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๖๒. “ศลัักษณ์์ ฐิิตะฐาน”

อาจารย์์ศลัักษณ์์ ฐิิตะฐาน

๑๐,๐๐๐

๖๓. “วิิสุุทััศน์์”

คุุณสุุทธิินีี บุุษปะบุุตร

๑,๐๐๐

๖๔. “คุุณประสาน บููรณะพัันธ์์”

คุุณบัังอร ณ พััทลุุง

๑๐,๐๐๐

๖๕. “อาจารย์์วััชรีี มฤคทััต”

ั ี มฤคทััต
อาจารย์์วัชรี

๒๐,๐๐๐

๖๖. “จุุมพล - ภรณีี เหราบััตย์์”

-

๒๐,๐๐๐

๖๗. “คุุณหงวน - คุุณยีี ปวราจารย์์”

คุุณไกรวััลย์์ ปวราจารย์์

๒๐,๐๐๐

๖๘. “พล.ต.ต.สมโภชน์์ วิิไลจิิตต์์”

พล.ต.ต.สมโภชน์์ วิิไลจิิตต์์

๑๕,๐๐๐

๖๙. “คุุณสุุชััย รองศาสตราจารย์์พวงเพชร
สุุรััตนกวีีกุุล”

รองศาสตราจารย์์พวงเพชร สุุรััตนกวีีกุุล

๕๐,๐๐๐

๗๐. “คุุณสุุรชุุย จัันวิิทย์์”

คุุณสุุรชุุย จัันวิิทย์์

๑,๓๐๐

ุ �”
๗๑. “คุุณบดิินทร์์ บุุญวิิสุทธิ์์

คุุณบดิินทร์์ บุุญวิิสุุทธิ์์�

๑๐๐,๐๐๐

๗๒.“คณะศิิษย์์สมเด็็จพระสัังฆราชสกลมหา สัังฆปริินายก สมเด็็จพระญาณสัังวร”

๗๑๓,๐๐๐

๗๓. “พลอากาศเอกเกษตร - คุุณหญิิง
วัันทนา โรจนนิิล”

พลอากาศเอกเกษตร - คุุณหญิิงวัันทนา
โรจนนิิล

๕๕๐,๐๐๐

๗๔. “อาจารย์์วิิไล เหมะศิิลปิิน”

อาจารย์์วิิไล เหมะศิิลปิิน

๙๕,๕๕๐

๗๕. “อาจารย์์ประโยชน์์ แหลมทอง”

น.พ.อนุุพงศ์์ เพ็็ญจัันทร์์ น.พ.วิิทย์์ ชััยนะกุุล
และอาจารย์์ประโยชน์์ แหลมทอง

๑๗๐,๐๐๐

๗๖. “ต.อ. รุ่่�น ๒๕”

ดร.ชััยวััฒน์์ วิิบููลย์์สวััสดิ์์� และคณะกรรมการ
ต.อ.รุ่่�น ๒๕

๓๐๐,๐๐๐

๗๗. “พ.ต.อ.อดิิศร - ขนิิษฐา นนทรีีย์์”

พ.ต.อ.อดิิศร-ขนิิษฐา นนทรีีย์์

๑๐๐,๐๐๐

๗๘. “คุุณหญิิงบุุญเลื่่อ� น เครืือตราชูู”

คุุณหญิิงบุุญเลื่่อ� น เครืือตราชูู

๒๐๐,๐๐๐

๗๙. “อดิิศร - บุุญศรีี นรเศรษฐีีกุลุ ”

น.พ.อดิิศร นรเศรษฐีีกุุล

๑๐,๐๐๐

๘๐. “ทองใบ - หฤทััย อติิชาตพงษ์์”

อาจารย์์ทองใบ อติิชาตพงษ์์

๑๐,๐๐๐

๘๑. “ยอดยิ่่ง� - สุุปััญญา เอื้้�อวััฒนสกุุล”

คุุณยอดยิ่่�ง และคุุณสุุปััญญา เอื้้�อวััฒนสกุุล

๒๐๐,๐๐๐

๘๒. “เสวก - อุุษาวดีี ศรีีสุุชาต”

คุุณเสวก ศรีีสุุชาต

๗๐,๐๐๐

๘๓. “คุุณหญิิงสุุชาดา ถิิระวััฒน์์”

คุุณหญิิง สุุชาดา ถิิระวััฒน์์

๑๖,๐๐๐

๘๔. “คุุณวิิลััดดา ณ ระนอง”

คุุณวิิลััดดา ณ ระนอง

๑๐,๐๐๐

๘๕. “พรศรีี ชุุติินทรานนท์์”

คุุณพรศรีี ชุุติินทรานนท์์

๑๐,๐๐๐

๘๖. “น.อ.ฐนิิธ - นวลแพร กิิตติิอำ�ำ พน”

คุุณนวลแพร กิิตติิอำ�ำ พน

๖๐,๐๐๐

๘๗. “น.พ.เกรีียงไกร - พ.ญ.สายสมร อััคร
วงศ์์”

น.พ.เกรีียงไกร และพ.ญ.สายสมร อััครวงศ์์

๕๐,๐๐๐

๘๘. “จอน - อาภััสสร ลิิมปิิชาติิ”

คุุณอาภััสสร ลิิมปิิชาติิ

๕๐,๐๐๐
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๘๙. “คุุณพรทิิพย์์ เฮมบรีี”

คุุณพรทิิพย์์ เฮมบรีี

๒๐,๐๐๐

๙๐. “จรััสพร-วรากร เจีียรวนนท์์”

คุุณวััลลภ เจีียรวนนท์์

๕๐,๐๐๐

๙๑. “ขนิิษฐา หาญอุุตสาหะ”

คุุณขนิิษฐา หาญอุุตสาหะ

๓๐,๐๐๐

๙๒. “แสงไข่่มุุกข์์”

คุุณพัันทิิพา แสงไข่่มุุกข์์

๔๐,๐๐๐

๙๓. “นิิคม-สิิริิพรรณ วงศ์์วานิิช”

อาจารย์์นิิคม วงศ์์วานิิช

๒๐,๐๐๐

๙๔. “ศจ.น.พ.นทีี-สุุภาพ รัักษ์์พลเมืือง”

ศจ.น.พ.นทีี และคุุณสุุภาพ รัักษ์์พลเมืือง

๓๐,๐๐๐

๙๕. “แสวง-นิิตยา บุุญญาสุุวััฒน์์”

คุุณแสวง และคุุณนิิตยา บุุญญาสุุวััฒน์์

๙๐,๐๐๐

๙๖. “สมศรีี-ทวีีศัักดิ์์� ขบวนบรรณสาร”

อาจารย์์สมศรีี ขบวนบรรณสาร

๑๐,๐๐๐

๙๗. “ยอดชาย-โสมนััส ชููศรีี”

คุุณยอดชาย และคุุณโสมนััส ชููศรีี

๓๐,๐๐๐

๙๘. “อาจารย์์วัันทนา กลีีบเมฆ”

อาจารย์์วัันทนา กลีีบเมฆ

๒๕,๐๐๐

๙๙. “คุุณวิิเชีียร เชิิดชููชาติิ”

คุุณวิิเชีียร เชิิดชููชาติิ

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐. “สััญญา รััตนวรารัักษ์์”

อาจารย์์สััญญา รััตนวรารัักษ์์

๒๒๕,๐๐๐

๑๐๑ “จำำ�เนีียร-สุุพิิศ หิิรััตวร”

คุุณพรศัักดิ์์� สหศัักดิ์์�มนตรีี

๓๐,๐๐๐

๑๐๒. “คุุณหลุุยส์์ วงศ์์อารยะ”

อาจารย์์สมศิิริิ วงศ์์อารยะ

๑๐,๐๐๐

๑๐๓. “คุุณสุุวรััตน์์ รุุยาพร”

คุุณสุุวรััตน์์ รุุยาพร

๓๐,๐๐๐

๑๐๔. “ดร.สรรเสริิญ-สุุมาลีี อุุทััยเฉลิิม”

ดร.สรรเสริิญ และคุุณสุุมาลีี อุุทััยเฉลิิม

๕๐,๐๐๐

๑๐๕. “อาวีีวรรณ วามวาณิิชย์”์

คุุณวิินััย และคุุณศิิริิวรรณ วามวาณิิชย์์

๕๐,๐๐๐

๑๐๖. “วาทิินีี ลีีวุุฒิินัันท์์”

คุุณจรููญรััตน์์ ลีีวุุฒิินัันท์์

๔๐,๐๐๐

๑๐๗. “โกมลโรจนาภรณ์์”

คุุณโชติิ โกมลโรจนาภรณ์์

๖๐,๐๐๐

๑๐๘. “วิิทยาวััฒน์์”

คุุณนภาพร วิิทยาวััฒน์์

๑๐,๐๐๐

๑๐๙. “ห้้อง ๒๗๘ ต.อ.”

คุุณพงษ์์ประพาฬ ขัันธ์์นะภา

๓๐,๒๐๐

๑๑๐. “สุุเทพ เทพกรรมกร”

คุุณธนิิตา เทพกรรมกร

๔๐,๐๐๐

๑๑๑ “พลกฤษณ์์ กลิ่่น� ฟุ้้�ง”

อาจารย์์สนิิท และคุุณถนอม กลิ่่�นฟุ้้�ง

๑๐,๐๐๐

๑๑๒. “ศิิริิรัับโชค”

คุุณวิิชััย ศิิริิรัับโชค

๒๐๐,๐๐๐

๑๑๓. “สุุกิิจ-สุุนีีย์์ ภััทรสุุวรรณกุุล”

คุุณสุุกิิจ ภััทรสุุวรรณกุุล

๕๐,๐๐๐

๑๑๔. “ตรงกมลธรรม”

บริิษััท เทรนเอ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด

๑๐๐,๐๐๐

๑๑๕. “บุุญเหลืือ-รััตนา นรพััลลภ”

-

๑๐,๐๐๐

๑๑๖. “อาจารย์์ทองพููนศรีี ศรหิิรััญ”

คุุณศานติิ เตชาภิิประณััย

๔๐,๐๐๐

๑๑๗. “หงส์์พิิทัักษ์์พงศ์์”

คุุณชััยวััฒน์์ และคุุณอาริิยา หงส์์พิิทัักษ์์พงศ์์

๑๐๐,๐๐๐

๑๑๘. “ปราโมทย์์-กิิติิยาน์์ กมลนรนาถ”

คุุณปราโมทย์์ และคุุณกิิติิยาน์์
กมลนรนาถ

๑๐๐,๐๐๐
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๑๑๙. “น.พ.วิิทยา นาควััชระ”

น.พ.วิิทยา นาควััชระ

๖๐,๐๐๐

๑๒๐. “น.อ.ปราโมทย์์ ปกป้้อง”

-

๓๐,๐๐๐

๑๒๑. “เปี่่�ยม ทองลีี”

อาจารย์์อััปสร เสีียงดีี

๒๐,๐๐๐

๑๒๒. “วัันเกิิดร.ร.ต.อ. ๓๘”

-

๓๕๐,๒๔๒.๒๕

๑๒๓. “วััฒนพร-สุุริิชััย ภััทรกิิจนิรัิ ันดร์์”

อาจารย์์วััฒนพร ภััทรกิิจนิิรัันดร์์

๑๐๐,๐๐๐

๑๒๔. “อาจารย์์พนิิดา (ศาสตระรุุจิิ)
บริิบููรณ์์หิิรััญสาร”

คุุณหิรัิ ัญ บริิบููรณ์์หิิรััญสาร

๔๐๐,๐๐๐

๑๒๕.“เงิินสมทบทุุนมููลนิิธิิโรงเรีียนเตรีียม
อุุดมศึึกษา”

-

๖๘๔,๕๖๗

๑๒๖. “ประสาท-วารุุณีี พงษ์์ศิวิ าภััย”

คุุณวารุุณีี พงษ์์ศิวิ าภััย

๑๐,๐๐๐

๑๒๗. “คุุณถาวร พงษ์์มาลา”

อาจารย์์เมธีี พงษ์์มาลา

๓๐,๐๐๐

๑๒๘. “สำำ�เนา-ตวงพร เลาหบุุตร”

พ.ต.อ.สำำ�เนา และคุุณตวงพร เลาหบุุตร

๑๐๐,๐๐๐

๑๒๙. “นัันทา”

คุุณนัันทา ลีีวิิวััฒนาพรชััย

๓๐,๐๐๐

๑๓๐. “จิิโรจน์์ ทีีปกานนท์์”

คุุณจิิโรจน์์ ทีีปกานนท์์

๑๐,๐๐๐

๑๓๑. “ตึึกศิิลปะ ครบรอบปีีที่่� ๑๒”

หััวหน้้าตึึกศิิลปะ (อาจารย์์เยาวลัักษณ์์
ปััญญาภรณ์์)

๒๐,๐๐๐

๑๓๒. “ประโยชน์์-องุ่่�น โชติิกานัันทน์์”

คุุณประโยชน์์ และคุุณองุ่่�น โชติิกานัันทน์์

๑๐๐,๐๐๐

๑๓๓. “อาจารย์์ประไพพิิศ สุุรัตั นสััญญา”

อาจารย์์ประไพพิิศ สุุรััตนสััญญา

๒๕,๐๐๐

๑๓๔. “อนุุสรณ์์ ฯพณฯ ม.ล.ปิ่่�น มาลากุุล” คณะครูู –อาจารย์์โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
เนื่่อ� งใน การถึึงแก่่อสััญกรรม

๑๖๒,๐๐๐

๑๓๕. “ผู้้อำ� ำ�นวยการพรรณีี กาญจนะวสิิต
คณาจารย์์และนัักเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาปีี
การศึึกษา ๒๕๓๗”

คณะกรรมการหนัังสืืออนุุสรณ์์เตรีียม
อุุดมศึึกษา ปีี ๒๕๓๗

๖๒๐,๐๐๐

๑๓๖. “อาจารย์์พิิศมััย ศรีีสิิงห์์โฉม”

อาจารย์์พิิศมััย ศรีีสิิงห์์โฉม

๑๑,๕๐๐

๑๓๗. “นายริ้้�ว คงแสงไชย”

คุุณพจนีีย์์ คงแสงไชย

๕๐,๐๐๐

๑๓๘. “วรวิิทย์์-วราพร สุุธีีรชััย”

คุุณวราพร สุุธีีรชััย

๒๐,๐๐๐๐

๑๓๙. “ตึึกคุุณหญิิงหรั่่�งเพื่่อ� อาจารย์์พนิิดา” คณะอาจารย์์และนัักเรีียนตึึกคุุณหญิิงหรั่่�ง

๕๐,๐๐๐

๑๔๐. “ห้้อง ๘๑๕ รุ่่�น ๑๓ ครึ่่�ง”

นัักเรีียนเก่่าห้้อง ๘๑๕ รุ่่�น ๑๓ ครึ่่�ง

๑๓,๐๐๐

๑๔๑. “มููลนิิธิิโรงพยาบาลกรุุงธนบุุรีี”

น.พ.ไศล สุุขพัันธ์์โพธาราม

๓๐๐,๐๐๐
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๑๔๒. “ฯพณฯ นายกรััฐมนตรีี พล.อ.ชวลิิต ฯพณฯ นายกรััฐมนตรีี พล.อ.ชวลิิต ยงใจ
ยงใจยุุทธ ต.อ.รุ่่�น ๑๐”
ยุุทธ

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑๔๓. “นฤมล ปิ่่�นโรจน์์”

คุุณนฤมล ปิ่่�นโรจน์์

๕๐,๐๐๐

๑๔๔. “พล.อ.อ.พััลลภ อาจารย์์ประทุุมมา ถาวรนัันท์์”

พล.อ.อ.พััลลภ และอาจารย์์ประทุุม มาถาวร
นัันท์์

๓๐,๐๐๐

๑๔๕. “คุุณอารีี - เจริิญ อารีีเจริิญเลิิศ”

คุุณกิิตติิ อารีีเจริิญเลิิศ

๑๐๐,๐๐๐

๑๔๖. “สุุรพล ชััยตระกููลทอง”

คุุณสุุรพล ชััยตระกููลทอง

๕๐,๐๐๐

๑๔๗. “วิิเชีียร วงษ์์สุุรไพฑููรย์์”

คุุณวิิเชีียร วงษ์์สุุรไพฑููรย์์

๑๐,๐๐๐

๑๔๘. “ห้้อง ๘๓๓ รุ่่�น ๒๕ ครึ่่�ง”

ผู้้�แทนห้้อง ๘๓๓ รุ่่�น ๒๕ ครึ่่�ง

๔,๖๐๐

๑๔๙. “เตรีียมศิิลป์์ ๔๔”

ผู้้�แทนรุ่่�น น.ส. อรนิิษฐ์์ จิิรายพงศ์์

๑๔,๐๐๐

๑๕๐. “พััฒนพงศ์์ วนะภููติิ”

คุุณพััฒนพงศ์์ วนะภููติิ

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๑. “วิิไลวรรณ ปััทมวิิฑููรย์์”

คุุณวิิไลวรรณ ปััทมวิิฑููรย์์

๑๐๐,๐๐๐

๑๕๒. “อาจารย์์พิิทยา วราธิิกุุล”

อาจารย์์พิิทยา วราธิิกุุล

๓๐,๐๐๐

๑๕๓. “ภููยานนท์์”

อาจารย์์พิิศมร ภููยานนท์์

๓๕,๐๐๐

๑๕๔. “นัักเรีียนเตรีียมอุุดม รุ่่�น ๒๘”

นายสิิทธิิศัักดิ์์� เตชะราชสกุุล

๒๐,๐๐๐

๑๕๕. “วิิรััตน์์ - ประไพพิิศ เอี้้�ยวอัักษร”

คุุณวิิรััตน์์ เอี้้�ยวอัักษร

๓๐,๐๐๐

๑๕๖. “ซีีดีีรอมอนุุสรณ์์”

คณะกรรมการซีีดีีรอมอนุุสรณ์์ (เริ่่�ม พ.ศ.
๒๕๔๔)

๕๖๕,๐๐๐

๑๕๗. “ศิิษย์์ ต.อ. ๓๕”

นายลืือชััย วงศ์์สิิรสวััสดิ์์�

๔๐,๐๐๐

๑๕๘. “คุุณพรรณณรงค์์ สาลีีรััฐวิิภาค โดย นายประทีีป ยรรยง
ริิเวอร์์ซิิตี้้�”

๓๐,๐๐๐

๑๕๙. “โทมััส วาริิท อสีีปััญญา”

นางมอนิิกา อสีีปััญญา

๕๐,๐๐๐

๑๖๐. “สมชาย - ประกายศรีี พงษ์์เพ็็ชร”

นางประกายศรีี พงษ์์เพ็็ชร

๕๐,๐๐๐

๑๖๑. “ว่่าที่่� ร.ต.รศ.ดร.อำำ�นวย เลิิศขยัันดีี” นายฉลวย เลิิศขยัันดีี

๑๐๐,๐๐๐

๑๖๒. “คุุณพ่่อสุุกิิจ พุุทธวิิบููลย์”์

นางสายใจ พููนผล

๑๐๐,๐๐๐

๑๖๓. “คุุณศิิริินา โชควััฒนา ปวโรฬารวิิ
ทยา”

คุุณศิิริินา โชควััฒนา ปวโรฬารวิิทยา

๒๐๐,๐๐๐

๑๖๔. “ชมรม ต.อ. ๒๔”

ชมรม ต.อ. ๒๔

๒๐,๐๐๐

๑๖๕. “นางกมลพรรณ - น.ส.ปุุณฑริิกา
พัันธุ์์�โกศล”

นางกมลพรรณ พัันธุ์์�โกศล

๒๐,๐๐๐

๑๖๖. “นายปิิยวััฒน์์ - ธนวััฒน์์ พัันธุ์์�โกศล” นายปิิยวััฒน์์ พัันธุ์์�โกศล

๒๐,๐๐๐

๑๖๗. “อาจารย์์มยุุรีี คล้้ายแก้้ว”

นายทวีีศัักดิ์์� คล้้ายแก้้ว

๕๔,๐๐๐

๑๖๘. “อััครราช บุุญญาศิิริิ”

นายอััครราช บุุญญาศิิริิ

๕,๐๐๐
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๑๖๙. “นางบุุญช่่วย อมรภิิญโญ”

นางบุุญช่่วย อมรภิิญโญ

๑๐,๐๐๐

๑๗๐. “อาจารย์์สุุวััฒน์์ ลี้้�ชาญกุุล”

นายสุุวััฒน์์ ลี้้�ชาญกุุล

๒๐,๐๐๐

๑๗๑. “คุุณวีีระศัักดิ์์� - ประภาศรีี อัังกููร
นาค”

นายวีีระศัักดิ์์� อัังกููรนาค

๑๐๐,๐๐๐

๑๗๒. “พิิสิิฐ เกิิดเมืืองสมุุทร”

นายพิิสิิฐ เกิิดเมืืองสมุุทร

๕๐,๐๐๐

๑๗๓. “ประภาส - เจดีีย์์ ชลศรานนท์์”

นายประภาส ชลศรานนท์์

๑๐๐,๐๐๐

๑๗๔. “อ.ชลิิดา - น.ส.อุ่่�นเรืือน เหลืือง
รุ่่�งเรืือง”

-

๓๐๐,๐๐๐

๑๗๕. “โพธิ์์� โพธิ์์�ทอง”

นางสาวอรุุณีี โพธิ์์�ทอง

๓๐,๐๐๐

๑๗๖. “นฤรััตน์์ ลีีลาประเสริิฐ”

-

๑๐,๐๐๐

๑๗๗. “ดร.สมาน แก้้วไวยุุทธ”

ดร.สมาน แก้้วไวยุุทธ

๑๐๐,๐๐๐

๑๗๘. “วนิิดา ธนศุุภานุุเวช”

-

๑๐,๐๐๐

๑๗๙. “ผ.อ.พรรณีี เพ็็งเนตร”

ศิิษย์์ ต.อ. ๓๑ ห้้อง ๒๐๖

๓๙๓,๒๐๖

๑๘๐. “พระมหาอุุทััย ฉัันโททโย”

คณะครููโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา

๔๐,๗๐๐

๑๘๑. “ผู้้อำ� ำ�นวยการพิิศวาส ยุุติธิ รรมดำำ�รง” นางพิิศวาส ยุุติธิ รรมดำำ�รง

๓๐๐,๐๐๐

๑๘๒. “ณััฐพงศ์์ ดุุลย์์ชููประภา”

นางเนาวรััตน์์ ดุุลย์์ชููประภา ต.อ. รุ่่�น ๕๐

๑๐,๐๐๐

๑๘๓. “นางสาวมาลััยและนางสาวมาลีี”

นางพรรณวิิภา บุุญนิิล

๒๔,๐๐๐

๑๘๔. “คุุณครููชมนาด นราแย้้ม”

-

๑๑,๑๐๐

๑๘๕. “นัันทโชคเนติินัันท์์”

คุุณณััฐกิิตติ์์� นัันทโชคเนติินัันท์์

๒๐,๐๐๐

๑๘๖. “ม.ล.นิิภาธร ทองใหญ่่”

ม.ล.นิิภาธร ทองใหญ่่

๖๐,๐๐๐

๑๘๗. “สุุวรรณ พู่่�จิิตร์์กานนท์์”

คุุณสุขุ าดา เบ็็ญจวิิทย์์วิิไล

๑๐๐,๐๐๐

๑๘๘. “คุุณหญิิงกษมา วรวรรณ”

คุุณหญิิงกษมา วรวรรณ

๒๐๐,๐๐๐

๑๘๙. “๕๐ ปีี ต.อ. ๒๔”

ศ.ดร.มงคล เดชนคริินทร์์

๑๕,๐๐๐

๑๙๐. “พลอยจุุฑา งานพฤกษ์์วานิิชย์์”

นางสาวพลอยจุุฑา งามพฤกษ์์วานิิชย์์

๒๐,๐๐๐

๑๙๑. “ต.อ. ๒๕”

นัักเรีียนเก่่า ต.อ. ๒๕

๒๕๐,๐๐๐

๑๙๒. “คณะครููนัักเรีียนตึึก ๓ ปีีการศึึกษา
๒๕๔๙ - ๒๕๕๕”

นางสาวเพ็็ญศรีี ฉลองวิิริิยะเลิิศ

๑๘,๓๓๓

๑๙๓. “วิิชิิต - สมปรารถนา พิิริิยะสมบััติิ” นางสมปรารถนา พิิริิยะสมบััติิ

๒,๐๐๐

๑๙๔. “สุุภา วงศ์์วิทิ ยาภิิรมย์์”

นางสาวสุุภา วงศ์์วิิทยาภิิรมย์์

๒๐,๐๐๐

๑๙๕. “พงศกร ตุุรงค์์เรืือง ต.อ. ๗๗”

พอ.ณพล-สิิริิรัศมิ์์
ั � ดุุรงค์์เรืือง

๒๐,๐๐๐

๑๙๖. “อาจารย์์มััลลิิกา สุุนทานนท์์”

นายเตชิินท์์ จุุลเทศ

๑๐๐,๐๐๐

๑๙๗. “จิิดาภา - ภููมิิพััฒน์์ เรืืองอำำ�นาจ”
ต.อ.๗๕-ต.อ.๗๗

นางสาวเบญจวรรณ - นายอำำ�พล เรืือง
อำำ�นาจ

๕๐,๐๐๐

หมายเหตุุ
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ชื่่�อทุุน/กองทุุน

ผู้้�มอบ

จำำ�นวนเงิิน (บาท)

๑๙๘. “อาจารย์์ประทวน สิิทธิิสมวงศ์์”

อาจารย์์สมพร สิิทธิิสมวงศ์์

๕,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐

๑๙๙. “ศิิริิพรรณ (ต.อ.๓๕)
- พ.ญ.กานต์์รวีี กมลรััตนพิิบููล”

คุุณศิิริิพรรณ กมลรััตนพิิบููล

๑๐,๐๐๐

๒๐๐. “นายพิิศุุทธิ์์� รอดภัักดีีกุุล”

อาจารย์์และเพื่่�อนห้้อง ๘๐๕ ต.อ. ๔๕

๓๐,๘๑๕

๒๐๑. “คุุณครููยุุวดีี แจ่่มศิิริิโรจน์์รััตน์์ และ
คุุณครููรััตน์์สุณี
ุ ี สุุขพณิิชนัันท์์”

นางรััตน์์สุุณีี สุุขพณิิชนัันท์์

๒๕๐,๐๐๐
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หมายเหตุุ

ระเบีียบการสวดมนต์์ไหว้้
พระของนัักเรีียน
การสวดมนต์์ไหว้้พระในสถานศึึกษาแบ่่งออกได้้ ๒ ลัักษณะ คืือ
๑. การสวดมนต์์ไหว้้พระก่่อนเข้า้ ห้้องเรีียนหรืือเวลาเลิิกเรีียน
๒. การสวดมนต์์ไหว้้พระในห้้องประชุุมวัันสิ้้�นสุุดสััปดาห์์
การปฏิิบััติิในการสวดมนต์์ไหว้้พระจะทำำ�ได้้ดัังนี้้�
๑. การสวดมนต์์ไหว้้พระ ก่่อนเข้้าห้้องเรีียน
๑.๑. หลัังจากนัักเรีียนเคารพธงชาติิแล้้วให้้หััวหน้้านัักเรีียนนำำ�สวดมนต์์
๑.๒. บทสวดมนต์์ให้้ใช้้บทย่่อพร้้อมทั้้�งคำำ�แปล ดัังต่่อไปนี้้�
“อรหํํ สมฺฺมาสมฺฺพุุทฺฺโธ ภควา”
(อะระหััง สััมมาสััมพุุทโธ ภะคะวา)
(คำำ�แปล) พระผู้้มี� ีพระภาคเจ้้า เป็็นพระอรหัันต์์ดัับเพลิิงกิิเลสเพลิิงทุุกข์์สิ้้น� เชิิง ตรััสรู้้�
ชอบได้้โดยพระองค์์เอง
พุุทฺฺธํฺฺ� ภควนฺฺตํํ อภิิวาเทมิิ
(พุุทธััง ภะคะวัันตััง อะภิิวาเทมิิ)
(คำำ�แปล) ข้้าพเจ้้าอภิิวาทพระผู้้มี� ีพระภาคเจ้้า ผู้้รู้� ้� ผู้้�ตื่่�น ผู้้�เบิิกบาน (กราบ)
สฺฺวากฺฺขาโต ภควตา ธมฺฺโม
(สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธััมโม)
(คำำ�แปล) พระธรรมเป็็นธรรมที่่�พระผู้้�มีีพระภาคเจ้้า ตรััสไว้้ดีีแล้้ว
ธมฺฺมํํ นมสฺฺสามิิ
(ธััมมััง นะมััสสามิิ)
(คำำ�แปล) ข้้าพเจ้้านมััสการพระธรรม (กราบ)
สุุปฏิิปนฺฺโน ภควโต สาวกสงฺฺโฆ
(สุุปะฏิิปัันโน ภะคะวะโต สาวะกะสัังโฆ)
(คำำ�แปล) พระสงฆ์์สาวกของพระผู้้�มีีพระภาคเจ้้า ปฏิิบััติิดีีแล้้ว
สงฺฺฆํํ นมามิิ
(สัังฆััง นะมามิิ)
(คำำ�แปล) ข้้าพเจ้้านอบน้้อมพระสงฆ์์ (กราบ)
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๑.๓. เมื่่อสว
� ดมนต์์แล้้วหััวหน้้านัักเรีียนนำำ�กล่่าวคำำ�ปฏิิญาณตน ความว่่า “เรา
คนไทย ใจกตััญญูู รู้้�คุุณชาติิ ศาสนา พระมหากษััตริิย์์ เรานัักเรีียนจัักต้้องประพฤติิ
ตนให้้อยู่่�ในระเบีียบวิินััยของโรงเรีียน มีีความซื่่�อสััตย์์ต่่อตนเองและผู้้�อื่่น� เรานัักเรีียน
จัักต้้องไม่่ทำำ�ตนให้้เป็็นที่่�เดืือดร้้อนแก่่ตนเองและผู้้�อื่่�น”
� ดมนต์์เสร็็จแล้้ว กล่่าวแผ่่เมตตา ดัังนี้้�
๑.๔. เมื่่อสว
สััตว์์ทั้้�งหลายที่่�เป็็นเพื่่อ� นทุุกข์์ เกิิดแก่่เจ็็บตายด้้วยกัันทั้้�งหมดทั้้�งสิ้้�น
จงเป็็นสุุขเป็็นสุุขเถิิด อย่่าได้้มีีเวรแก่่กัันและกัันเลย
จงเป็็นสุุขเป็็นสุุขเถิิด อย่่าได้้เบีียดเบีียนซึ่่�งกัันและกัันเลย
จงเป็็นสุุขเป็็นสุุขเถิิด อย่่าได้้มีีความทุุกข์์กายทุุกข์์ใจเลย
จงมีีแต่่ความสุุขกายสุุขใจ รัักษาตนให้้พ้้นจากทุุกข์์ภััยทั้้�งสิ้้�นเถิิด
๒. การสวดมนต์์ไหว้้พระในหอประชุุม นิิยมปฏิิบััติิในวัันสุุดสััปดาห์์และถืือเป็็นการ
สวดมนต์์เต็็มรููป ดัังนี้้�
แบบคำำ�สวดมนต์์ไหว้้พระวัันสุุดท้้ายของสััปดาห์์ตอนเลิิกเรีียน
(หััวหน้้านำำ�สวด ผู้้�อื่่�นสวดตาม)
		อรหํํ สมฺฺมาสมฺฺพุทฺุ ฺโธ ภควา
		พุุทฺฺธํฺฺ� ภควนฺฺตํํ อภิิวาเทมิิ 			
(กราบ)
		สฺฺวากฺฺขาโต ภควตา ธมฺฺโม
		ธมฺฺมํํ นมสฺฺสามิิ				
(กราบ)
		สุุปฏิิปนฺฺโน ภควโต สาวกสงฺฺโฆ
		สงฺฺฆํํ นมามิิ				
(กราบ)
สวดบทนมััสการ
(นำำ�) นโม ตสสฺฺ ภควโต (รัับพร้้อมกััน) อรหโต สมฺฺมาสมฺฺพุุทธสฺฺส
นโม ตสสฺฺ ภควโต อรหโต สมฺฺมาสมฺฺพุุทธสฺฺส
นโม ตสสฺฺ ภควโต อรหโต สมฺฺมาสมฺฺพุุทธสฺฺส
(๑)	ถ้้ายืืนให้้น้้อมศีีรษะนมััสการ ถ้้านั่่�งกัับพื้้�นให้้กราบแบบเบญจางคประดิิษฐ์์
สวดบทพระพุุทธคุุณ
(นำำ�)	อิิติิปิิ โส ภควา อรหํํ สมฺฺมาสมฺฺพุุทฺฺโธ วิิชฺฺชาจรณสมฺฺปนฺฺโน
	สุุคโต โลกวิิทูู อนุุตฺฺตโร ปุุริิสทมฺฺมสารถิิ สตฺฺถาเทวมนุุสฺฺสานํํ พุุทฺฺโธ ภควาติิ
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สวดทำำ�นองสรภััญญะ
(นำำ�) 			องค์์ใดพระสััมพุุทธ (รัับพร้้อมกััน)	สุุวิสุิ ุทธสัันดาน
		ตััดมููลกิิเลสมาร
บ มิิหม่่นมิิหมองมััว
		
			
หนึ่่�งในพระทััยท่่าน
	ก็็เบิิกบานคืือดอกบััว
		
ราคีี บ พัันพััว
	สุุวคนธกำำ�จร			
พระกรุุณาดัังสาคร
			องค์์ใดประกอบด้้วย
		
โปรดหมู่่�ประชากร
มละโอฆกัันดาร
		
			ชี้้�ทางบรรเทาทุุกข์์
และชี้้�สุุขเกษมศานต์์
		ชี้้�ทางพระนฤพาน
		อัันพ้้นโศกวิิโยคภััย		
พร้้อมเบญจพิิธจััก			
	ษุุจรััสวิิมลใส
		
เห็็นเหตุุที่่�ใกล้้ไกล
		ก็็เจนจบประจัักษ์์จริิง
			กำำ�จััดน้ำำ��ใจหยาบ
สัันดานบาปแห่่งชายหญิิง		
สััตว์์โลกได้้พึ่่�งพิิง
มละบาปบำำ�เพ็็ญบุุญ
		
		
			
ข้้าขอประนตน้้อม
	ศิิระเกล้้าบัังคมคุุณ
		
สััมพุุทธการุุญญภาพนั้้�นนิิรัันดรฯ (กราบ)
		
สวดบทพระธรรมคุุณ
(นำำ�)		สฺฺวากฺฺขาโต (รัับพร้้อมกััน) ภควตา ธมฺฺโม สนฺฺทิิฏฺฺฐิิโก อกาลิิโก เอหิิปสฺฺสิิโก
		
โอปนยิิโก ปจฺฺจตฺตํํฺ เวทิิตพฺฺโพ วิิญฺญููหี
ฺ ีติิ
สวดทำำ�นองสรภััญญะ
(นำำ�)		ธรรมะคืือคุุณากร (รัับพร้้อมกััน) 	ส่่วนชอบสาธร
	ดุุจดวงประทีีปชััชวาล
แห่่งองค์์พระศาสดาจารย์์		ส่่องสััตว์์สัันดาน				
		
	สว่่างกระจ่่างใจมล
เป็็นแปดพึึงยล
		ธรรมใดนัับโดยมรรคผล		
และเก้้ากัับทั้้�งนฤพาน
		สมญาโลกอุุดรพิิสดาร		อัันลึึกโอฬาร
	พิิสุุทธิ์์�พิิเศษสุุกใส
นามขนานขานไข
		อีีกธรรมต้้นทางครรไล		
ปฏิิบััติิปริิยััติิเป็็นสอง
		คืือทางดำำ�เนิินดุุจคลอง		อัันล่่วงลุุปอง
	ยัังโลกอุุดรโดยตรง
		
ข้้าขอโอนอ่่อนอุุตมงค์์		
นบธรรมจำำ�นง
	ด้้วยจิิตและกายวาจาฯ (กราบ)
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สวดบทพระสัังฆคุุณ
(นำำ�)		สุุปฏิิปนฺฺโน ภควโต สาวกสงฺฺโฆ
		
อุุชุุปฏิิปนฺฺโน ภควโต สาวกสงฺฺโฆ
		
ญายปฏิิปนฺฺโน ภควโต สาวกสงฺฺโฆ
		สามีีจิิปฏิิปนฺฺโน ภควโต สาวกสงฺฺโฆ
		
ยทิิทํํ จตฺฺตาริิ ปุุริสยุ
ิ ุคานิิ อฏฺฺฐ ปุุริิสปุุคฺฺคลา เอส ภควโต สาวกสงฺฺโฆ
		อาหุุเนยฺฺโย ปาหุุเนยฺฺโย ทกฺฺขิเิ ณยฺฺโย อญฺฺชลีกี รณีีโย อนุุตฺตรํํ
ฺ ปุุญฺญ
ฺ กฺฺเขตฺฺตํํ
โลกสฺฺสาติิ
สวดทำำ�นองสรภััญญะ
(นำำ�) 			สงฆ์์ใดสาวกศาสดา (รัับพร้้อมกััน)	รัับปฏิิบัติั มิ า
		
แต่่องค์์สมเด็็จภัคั วัันต์์
			
เห็็นแจ้้งจตุุสัจั เสร็็จบรรลุุทางที่่�อันั
		
ระงัับและดัับทุุกข์์ภัยั
			
โดยเสด็็จพระผู้้ตรั
� สั ไตร
ปััญญาผ่่องใส
		สะอาดและปราศมััวหมอง
			
เหิินห่่างทางข้้าศึึกปอง
บ มิิลำ�ำ พอง
		ด้้วยกายและวาจาใจ
			
เป็็นเนื้้�อนาบุุญอัันไพศาลแด่่โลกััย
		
และเกิิดพิิบููลย์พูู์ นผล
			สมญาเอารสทศพล
ุ นนต์์
มีีคุณอ
		อเนกจะนัับเหลืือตรา
			
ข้้าขอนบหมู่่�พระศราพกทรงคุุณา
		นุุคุณ
ุ ประดุุจรำ�พั
ำ นั
			ด้้วยเดชบุุญข้้าอภิิวันั ท์์
พระไตรรััตน์อั์ นั
		
อุุดมดิิเรกนิิรัติั ศัิ ยั
			ขอจงขจััดโภยภััย
อัันตรายใดใด
		จงดัับและกลัับเสื่่อ� มสููญ (กราบ)
บทสวดเคารพคุุณบิิดามารดา
(นำำ�)		อนนฺฺตคุณสมฺ
ุ ปฺ นฺฺนา (รัับพร้้อมกััน) ชเนตฺฺติชิ นกา อุุโภ
		
(อนัันตะ คุุณะ สััมปัันนา ชะเนตติิ ชะนะกา อุุโภ)
		
มยฺฺหํํ มาตาปิิตููนํํว ปาเท วนฺฺทามิิ สาทรํํ
		
(ไมหััง มาตา ปิิตููนัังวะ ปาเท วัันทามิิ สาทะรััง)

158 คู ่ มื อ นั กเ รี ย น | เต รี ย ม อุ ด ม ศึ ก ษ า

สวดทำำ�นองสรภััญญะ
(นำำ�)		
ข้้าขอนบชนกคุุณ			
(รัับพร้้อมกััน)
						ชนนีีเป็็นเค้้ามููล
		
ผู้้�กอบนุุกููลพููน 			ผดุุงจวบเจริิญวััย				
		ฟููมฟัักทะนุุถนอม 		
บ บำำ�ราศนิิราไกล
		
แสนยากเท่่าไรไร 			
บ คิิดยากลำำ�บากกาย
		ตรากทนระคนทุุกข์์ 		
ถนอมเลี้้�ยง ฤ รู้้�วาย
		
ปกป้้องซึ่่ง� อัันตราย 		จนได้้รอดเป็็นกายา			
		
เปรีียบหนัักชนกคุุณ 		ชนนีีคืือภููผา
		
ใหญ่่พื้้�นพสุุธรา 			ก็็ บ เทีียบ บ เทีียมทััน			
		
เหลืือที่่�จะแทนทด 		จะสนองคุุณานัันต์์
		
แท้้บููชนีียอััน 			
อุุดมเลิิศประเสริิฐคุุณฯ
(กราบ)
						
(นำำ�) 		
		
		
		

สวดบทเคารพครููอาจารย์์
ปาเจราจริิยา โหนฺฺติิ (รัับพร้้อมกััน) คุุณุุตฺฺตรานุุสาสกา
(ปาเจราจริิยาโหนติิ คุุณุุตตรานุุสาสกา)
ปญฺฺญาวุุฑฺฺฒิิกเรเตเต ทิินฺฺโนวาเท นมามิิหํํ
(ปััญญาวุุฒิิกเร เต เต ทิินโนวาเท นมามิิหััง)

สวดทำำ�นองสรภััญญะ
(รัับพร้้อมกััน)
(นำำ�)		อนึ่่�งข้้าคำำ�นัับน้้อม
						ต่่อพระครููผู้้�การุุญ		
		
	อนุุสาสน์์ทุุกสิ่่ง� สรรพ์์
โอบเอื้้�อและเจืือจุุน
		ยััง บ ทราบก็็ได้้ทราบ 	ทั้้�งบุุญบาปทุุกสิ่่�งอััน
		ชี้้�แจงและแบ่่งปััน
	ขยายอััตถ์์ให้้ชััดเจน
		จิิตมากด้้วยเมตตา
และกรุุณา บ เอีียงเอน			
		
เหมืือนท่่านมาแกล้้งเกณฑ์์
ให้้ฉลาดและแหลมคม			
หะจิิตมืืดที่่�งุุนงม
		ขจััดเขลาบรรเทาโม		กัังขา ณ อารมณ์์
ก็็สว่่างกระจ่่างใจ				
	ถืือว่่าเลิิศ ณ แดนไตร
		คุุณส่ว่ นนี้้�ควรนัับ
		
ควรนึึกและตรึึกใน
จิิตน้้อมนิิยมชมฯ (กราบ)
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สวดชยสิิทธิิคาถา
(นำำ�) 		
พาหุุ (รัับพร้้อมกััน) สหสฺฺสมภิินิิมฺมิฺ ิตสาวุุธนฺฺตํํ
		คฺฺรีีเมขลํํ อุุทิิตโฆรสเสนมารํํ
		ทานาทิิธมฺฺมวิิธิินา ชิิตวา มุุนิินฺฺโท
		ตนฺฺเตชสา ภวตุุ เต ชยสิิทฺฺธิิ นิิจฺฺจํํ.
สวดทำำ�นองสรภััญญะ
(นำำ�)		
ปางเมื่่�อพระองค์์ปะระมะพุุท- 		
(รัับพร้้อมกััน)
			ธะวิิสุุทธะศาสดา
		ตรััสรู้้�อะนุุตตะระสะมา-			ธิิ ณ โพธิิบััลลัังค์์
			ขุุนมารสะหััสสะพาหุุพา- 		หุุวิิชาวิิชิิตขลััง
		ขี่่�คีีริิเมขละประทััง			
คะชะเหี้้�ยมกระเหิิมหาญ
			
แสร้้งเสกสะราวุุธะประดิิษฐ์์
กะละคิิดจะรอนราญ
		รุุมพลพะหลพะยุุหะปาน 			
พระสมุุททะนองมา
			
หวัังเพื่่�อผจญวะระมุุนิิน-		ทะสุุชิินะราชา
		
พระปราบพะหลพะยุุหะมา 		
ระมะเลืืองมลายสููญ
			ด้้วยเดชะองค์์พระทศพล 	สุุวิิมละไพบููลย์์
		ทานาทิิธััมมะวิิธิิกููล
		ชนะน้้อมมะโนตาม
			ด้้วยเดชะสััจจะวััจนา 		
และนะมามิิองค์์สาม
		ชะยะสิิทธิิทุุกวาร
		ขอจงนิิกรพละสยาม
			ถึึงแม้้จะมีีอะริิวิิเศษ
พละเดชะเทีียมมาร
		ขอไทยผจญพิิชิิตะผลาญ 			อะริิแม้้นมุุนิินทร
(กราบ ๓ ครั้้�ง)
คำำ�ปฎิิญญาตนประจำำ�สััปดาห์์ของนัักเรีียน
พวกเราเป็็นคนไทยอยู่่�ได้้จนถึึงทุุกวัันนี้้� ก็็เพราะเรามีีชาติิ มีีศาสนา มีีพระมหา
กษััตริิย์์ ซึ่่ง� บรรพบุุรุุษของเราเอาเลืือด เอาเนื้้�อ เอาชีีวิิต และความลำำ�บากยากเข็็ญเข้้าแลก
ไว้้ เราต้้องสละชีีพเพื่่�อชาติิ เราต้้องบำำ�รุุงศาสนา เราต้้องรัักษาพระมหากษััตริิย์์
เรานัักเรีียนจัักต้้องประพฤติิตนอยู่่�ในระเบีียบวิินััยของโรงเรีียนมีีความซื่่�อสััตย์์ต่่อ
ตนเองและผู้้�อื่่�น เรานัักเรีียนจัักต้้องไม่่ทำำ�ตนให้้เป็็นที่่�เดืือดร้้อนแก่่ตนเองและผู้้�อื่่�น
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เพลงสรรเสริิญพระบารมีี
คำำ�ร้้อง สมเด็็จเจ้้าฟ้้ากรมพระยานริิศรานุุวััดติิวงศ์์
ทำำ�นอง พระเจนดุุริิยางค์์ (ปิิติิ วาทยากร) ใช้้ตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๔๕๒
(นำำ�)		
ข้้าวรพุุทธเจ้้า (รัับพร้้อมกััน)
		
เอามโนและศิิระกราน		
นบพระภููมิิบาล
		บุุญดิิเรก				
เอกบรมจัักริิน
		
พระสยามิินทร์์			
พระยศยิ่่�งยง
		
เย็็นศิิระเพราะพระบริิบาล		ผลพระคุุณ ธ รัักษา
		
ปวงประชาเป็็นสุุขศานต์์		ขอบัันดาล ธ ประสงค์์ใด
		จงสฤษดิ์์�ดััง 			
หวัังวรหฤทััย ดุุจถวายชััย ชโย
คำำ�อธิิบาย

		
ข้้าพระพุุทธเจ้้า
เอาใจและศีีรษะนอบน้้อม
ถวายบัังคมพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวผู้้�มีีบุุญญาธิิการมาก
	ทรงเป็็นกษััตริย์ิ ์สืืบราชวงศ์์จัักรีีอัันประเสริิฐทรงเป็็นใหญ่่ในประเทศไทย
	ทรงมีีพระเกีียรติิคุุณงามมาก
ประชาชนมีีความร่่มเย็็นเพราะพระองค์์ปกป้้องคุ้้�มครอง
	ด้้วยผลแห่่งความดีีที่่พ� ระองค์์ทรงปกป้้องคุ้้�มครอง
ให้้ประชาชนได้้มีีความสุุขสำำ�ราญนั้้�น
	ขอพระคุุณนั้้�นจงบัันดาลสิ่่�งที่่�พระองค์์ต้้องพระราชประสงค์์จำำ�นงหมาย
	จงสำำ�เร็็จสมพระราชหฤทััยหวััง ดัังที่่�ได้้น้้อมเกล้้าฯ ถวายพระพรชััย
(อาจารย์์กำำ�ชััย ทองหล่่อ)
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เพลงชาติิ
คำำ�ร้้อง พัันเอก หลวงสารานุุประพัันธ์์ 					
ทำำ�นอง พระเจนดุุริิยางค์์ (ปิิติิ วาทยะกร) ใช้้ตั้้ง� แต่่ พ.ศ. ๒๔๘๒
		
ประเทศไทยรวมเลืือดเนื้้�อชาติิเชื้้�อไทย
เป็็นประชารััฐ ไผทของไทยทุุกส่่วน
	อยู่่�ดำำ�รงคงไว้้ได้้ทั้้�งมวล
	ด้้วยไทยล้้วนหมาย รัักสามััคคีี
ไทยนี้้�รัักสงบ แต่่ถึึงรบไม่่ขลาด
เอกราชจะไม่่ให้้ใครข่่มขี่่�
	สละเลืือดทุุกหยาดเป็็นชาติิพลีี
เถลิิงประเทศชาติิไทย ทวีีมีีชััย ชโย
คำำ�อธิิบาย
		
ประเทศไทยเป็็นที่่�รวมของคนเชื้้�อชาติิไทย
เป็็นประเทศของประชาชนทั่่�วทุุกแห่่ง
คนไทยได้้ดำำ�รงไว้้ให้้คงอยู่่�ได้้ทั้้�งหมด
เพราะคนไทยล้้วนแต่่มีีความร่่วมรัักสามััคคีีกััน
� ึงคราวรบจะเป็็นคนเก่่งกล้้า
	ตามปกติิคนไทยรัักษาความสงบแต่่เมื่่อถึ
ไม่่เกรงกลััวศััตรูู
ไม่่ยอมให้้ใครใชกำำ�ลัังทำำ�ลายเอกราชได้้ตามควมชอบใจ
คนไทยยอมสละเลืือดทุุกหยดเพื่่�อชาติิ
	จะปกป้้องประเทศไทยให้้เจริิญและมีีชััยชนะ
(อาจารย์์กำำ�ชััย ทองหล่่อ)
หมายเหตุุ ในเนื้้�อเพลงคำำ�ว่่า “ขลาด” นัักเรีียนควรร้้องให้้ชััดเจน เพื่่�อแสดงว่่าคำำ�นี้้�มีีตััว
“ล” อยู่่�ด้้วย มิิฉะนั้้�นจะกลายเป็็นคำำ�ว่่า “ขาด” ซึ่่�งทำำ�ให้้ความหายผิิดไป ส่่วนคำำ�ว่่า
“พลีี” นัักเรีียนต้้องออกเสีียงเป็็น “พะ - ลีี” เพื่่�อเนื้้�อความหมายว่่าอุุทิิศหรืือให้้
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บทที่่�ใช้้
บทที่่�ใช้้ใในพิิ
นพิิธีธีีไีไหว้้
หว้้คครููรูู
บทสวดมนต์์ไหว้้พระก่่อนไหว้้ครูู
		อรหํํ สมฺฺมาสพุุทธโธ ภควา
		พุุทธํํ ภควนตํํ อภิิวาเทมิิ
		พุุทธํํ ภควนตํํ อภิิวาเทมิิ
(กราบ)
		สวากฺฺขาโต ภควตา ธมฺฺโม
		ธมฺฺมํํ นสฺฺสามิิ 			
(กราบ)
		สุุปฏิิปนฺฺโน ภควโต สาวกสงฺฺโฑ
		สงฺฺฆํํ นมามิิ 			
(กราบ)
(ผู้้�นำำ�กล่่าว)

คำำ�กล่่าวไหว้้ครู
ปาเจราจริิยาโหนติิ 	คุุณุุตตรานุุสาสกา

ทำำ�นองสรภััญญะ
ข้้าขอประณตน้้อมสัักการ
		
(รัับพร้้อมกััน) 		บููรพคณาจารย์์
		
ผู้้�กอรปประโยชน์์ศึึกษา
			ทั้้�งท่่านผู้้�ประสาทวิิชา	อบรมจริิยา
แก่่ข้้าในกาลปััจจุุบััน
			
ข้้าขอเคารพอภิิวัันท์์
ระลึึกคุุณอนัันต์์
			
			ด้้วยใจนิิยมบููชา
			ขอเดชกตเวทิิตา		อีีกวิิริิยะพา
		
	ปััญญาให้้เกิิดแตกฉาน
		
ศึึกษาสำำ�เร็็จทุุกประการ	อายุุยืืนนาน
		
	อยู่่�ในศีีลธรรมอัันดีี
			
ให้้ได้้เป็็นเกีียรติิเป็็นศรีี ประโยชน์์ทวีี
		
แก่่ชาติิและประเทศไทยเทอญ ฯ
(ผู้้�นำำ�กล่่าว) 	ปััญญาวุุฒิิกเร เต เต 		ทิินโนวาเท นมามิิหััง
					
(กราบ)
*บทไหว้้ครููที่่�เป็็นภาษาไทย ประพัันธ์์โดยท่่านผู้้�หญิิงดุุษฎีีมาลา มาลากุุล
เริ่่�มใช้ค้ รั้้ง� แรกในพิิธีีไหว้้ครููโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา ต้้นปีีการศึึกษา ๒๔๘๔
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เพลงประจำำโรงเรีี
เพลงประจำำโรงเรีียยนน
ปิ่่�นหทััย
คำำ�ร้้อง ชอุ่่�ม ปััญจพรรค์์ (ต.อ. รุ่่�น ๑)	ทำำ�นอง วงดนตรีีสุุนทราภรณ์์
วัันเดืือนปีีที่่�ผ่่านมา		
โอ้้ ต.อ. จ๋๋ารัักยัังแจ่่มจ้้า ไม่่เลืือน
สระน้ำำ�คููบั
� วั ตามเตืือน			สงวนบุุญหนุุนเลื่่�อนเสีียงครููเสีียงเพื่่อ� น แจ่่มใจ
ยามเรีียนลืือยามเล่่นเด่่นชื่่อ	ต
�
.อ. ระบืือ ลืือสนั่่�นลั่่�นไกล
คิิดถึึงพระคุุณอาจารย์์ยิ่่�งใด		
เป็็นปิ่่�นหทััยให้้ร่่มเย็็นใจเสมอมา
	รััก ต.อ. ขอจงอยู่่�ยืืนนาน		รัักครููอาจารย์์รัักเพื่่อ� นทั่่�วหน้้า
รัักจริิงรัักจริิงรัักสิิงวิิญญาณ์์		รััก ต.อ. ยิ่่�งชีีวารัักจนดิินฟ้้ามลาย
	รััก ต.อ. ขอจงอยู่่�ยืืนนาน		รัักครููอาจารย์์รัักเพื่่อ� นทั่่�วหน้้า
รัักจริิงรัักจริิงรัักสิิงวิิญญาณ์์		รักั ต.อ. ประหนึ่่�งว่่าปิ่่น� ปัักจุุฑานั่่�นเอย
มาร์์ช ต.อ.
				
คำำ�ร้้อง - ทำำ�นอง บุุปผา ธรรมบุุตร (ต.อ. รุ่่�น ๓๙)
		ต.อ. เตรีียมอุุดมศึึกษา ประสาทวิิชาให้้ข้า้ ทั้้�งหลาย
ต.อ. ศููนย์์รวมจิิตใจ อยู่่�แห่่งใดยัังรัักมิิเลืือน
		ต.อ. เตรีียมอุุดมศึึกษา ศิิษย์์บููชาพระคุุณใหญ่่หลวง
ให้้ความรู้้�แก่่ข้า้ จริิยาสอนเตืือน เป็็นเสมืือนบ้้านที่่�รัักพัักพิิง
		
ยามเรีียน เราเรีียนเป็็นเลิิศ กีีฬาก่่อเกิิดความสามััคคีี
ธงสีีชมพููดููเด่่น โบกพลิ้้�วพาศิิษย์์เปรมปรีีดิ์์� ให้้โชคดีีนำ�ำ เกีียรติิสู่่� ต.อ.
		ต.อ. เตรีียมอุุดมศึึกษา ศิิษย์์บููชาพระคุุณมากหลาย
จะระลึึกจนวัันตาย อุุทิศิ กายทำำ�สิ่่�งดีี สมศัักดิ์์�ศรีีเป็็นศิิษย์์เตรีียมอุุดมฯ
เตรีียมอุุดมศึึกษา
ทำำ�นอง อาจารย์์พระยานรเทพปรีีดา (จำำ�เริิญ สวััสดิิชููโต)
คำำ�ร้้อง อาจารย์์นิิรัันดร์์ นวมารค
				
เราเตรีียมอุุดมศึึกษาเรามาร่่วมใจ
			
พระเกี้้�ยวเราแม้้นพระพรชััยจากสวรรค์์
			สีีชมพููชููเชิิดไว้้ให้้ผ่่องพรรณ
			
เป็็นมิ่่�งขวััญสนิิทอยู่่�คู่่�อุุรา
				
เรีียนเราเด่่น เล่่นเราดีี กีีฬาเลิิศ
			
หวัังจะเทอดจึ่่�งทุุกผู้้�รู้้�รัักษา
			
ใครหยามเหยีียด เกีียรติิ ต.อ. อย่่ารอรา
			ทั้้�งกายาใจเรายอมน้้อมพลีี (ซ้ำำ�� )
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แด่่...เตรีียมอุุดม
คำำ�ร้้อง - ทำำ�นอง วรฐ กายููรวััฒน์์ (ต.อ. รุ่่�น ๕๖)
	สููงสุุดตาแลพระเกี้้�ยวเด่่นแท้้บนแพรชมพูู
	น้ำำ��ใจแห่่งครูู คู่่�สถาน ณ ลานคนกล้้า
	ทุุกถ้้อยทุุกคำำ�คืือคุุณธรรม ศรััทธา
	ชาญและเชี่่�ยวในวิิชา ด้้วยวิิญญาณ์์แห่่งครูู
	น้้อมใจบููชาเป็็นบุุญหนัักหนาได้้มาร่่วมใจ
เกื้้�อเกีียรติิเกรีียงไกร เทิิดทููนศัักดิ์์�ไว้้ ณ ใจทุุกผู้้�
ฝากคำำ�สััญญา คนกล้้าจะขอเคีียงอยู่่�
เพื่่อส
� ยามงดงามเฟื่่�องฟููให้้สมคุุณครูู...ผู้้�มอบดวงจิินต์์
พระเกี้้�ยวคงนามประกาศเกีียรติิงามและความชื่่�นชม
ให้้เตรีียมอุุดมฯ สมสมััยวิิไลไม่่สิ้้�น
ฝากคำำ�ย้ำำ��เตืือน ขอเพื่่อ� นอย่่าร้้างลืืมถิ่่�น
แดนที่่�หนุุน พระคุุณแผ่่นดิิน เทิิดเหนืือชีีวิิน...เป็็นปิ่่�นหทััย (ซ้ำำ�� )
คุุรุบุุ ุปผชาติิ
เนื้้�อร้้องโคลงสี่่�สุุภาพ ฯพณฯ ศ. ม.ล.ปิ่่�น มาลากุุล
เนื้้�อร้้องเพิ่่�มเติิม ทำำ�นอง ประภาส ชลศรานนท์์ (ต.อ. รุ่่�น ๓๙)
			
กล้้วยไม้้มีีดอกช้้า		ฉัันใด
		
การศึึกษาเป็็นไป			
เช่่นนั้้�น
		
แต่่ดอกออกคราวไร		
งามเด่่น
		
งานสั่่�งสอนปลููกปั้้�น		
เสร็็จแล้้วแสนงาม
หยดน้ำำ��ที่่�พร่่างพรม ดููดซัับเข้้ากิ่่�งใบ ทีีละน้้อยซัับเข้้าไปเนิ่่�นช้า้ ความรู้้�ก็็เช่่นกััน
หมั่่�นทบทวนศึึกษา ไม่่เว้้นว่่างตำำ�ราเหมืือนดั่่�งน้ำำ�� ขาดน้ำำ��ก็็แห้้งพลััน แช่่น้ำ�ก็
ำ� ็เน่่าพััง
กล้้วยไม้้จึึงเปรีียบดัังคำำ�สอนใจ
เมื่่�อถึึงวัันที่่�กล้้วยไม้้ออกดอก งดงามดั่่�งดวงตะวััน หยดน้ำำ��ที่่�พร่่างพรมทุุกวััน
ได้้รัังสรรค์์เป็็นดอกกล้้วยไม้้ หยดน้ำำ�ที่่
� �พร่่างพรมทุุกวััน ได้้รัังสรรค์์เป็็นดอกกล้้วยไม้้
หยดน้ำำ�ที่่
� �พร่่างพรมทุุกวััน ได้้รัังสรรค์์เป็็นดอกกล้้วยไม้้
			
กล้้วยไม้้มีีดอกช้้า		ฉัันใด
		
การศึึกษาเป็็นไป			
เช่่นนั้้�น
		
แต่่ดอกออกคราวไร		
งามเด่่น
		
งานสั่่�งสอนปลููกปั้้�น		
เสร็็จแล้้วแสนงาม
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ขาสองต้้องยืืนหยััด
เนื้้�อร้้อง ฯพณฯ ศ. ม.ล.ปิ่่�น มาลากุุล
ทำำ�นอง ประภาส ชลศรานนท์์ (ต.อ. รุ่่�น ๓๙)
		ขาสองต้้องยืืนหยััด		อยู่่�ในวััฒนธรรมไทย
	ตาสองมองออกไป			ยัังโลกใหญ่่มโหฬาร (ซ้ำำ��)
	หููสองว่่องสดัับ				ส่่วนดีีรัับปรัับกิิจการ
	มืือสองต้้องทำำ�งาน			
รวมถึึงด้้านการวิิจััย
(สร้้อย) โอละเห่่ ชะโอละเห่่ ชะโอละเห่่ โอละเห่่ ชะโอละเห่่ ชะโอละเห่่ (ซ้ำำ��)
(๒ เที่่�ยว)
ลาแล้้วเตรีียมอุุดม
คำำ�ร้้อง - ทำำ�นอง ชััยรััตน์์ วงศ์์เกีียรติิขจร
			
	ร่่มจามจุุรีีร่่มใจ
			
แหล่่งรวมศึึกษายิ่่�งใหญ่่ รวมน้ำำ�� ใจสร้้างสรรค์์
			ตราพระเกี้้�ยวงามประดัับชีีวััน
			
เตรีียมอุุดมฯ ผููกพััน สถาบัันเลื่่อ� งชื่่อลืือ
� ไกล
				ร่่มจามจุุรีีร่่มเย็็น
			ร่่วมจิิตรวมมิิตรดีีเด่่น เคยร่่มเย็็นสุุขใจ
			
เรีียนรู้้�พากเพีียรเป็็นหนึ่่�งของไทย
			นำำ�พาชีีวิิตสดใส ให้้ก้้าวไกลมั่่�นคง
				สีีชมพูู เทิิดอยู่่�ในใจ
			ตราพระเกี้้�ยวยิ่่�งใหญ่่สููงส่่ง
			
เป็็นมิ่่�งเป็็นขวััญ คุ้้�มชีีวัันยืืนยง
			อยู่่�ในใจรัักมั่่น� คง ไม่่รู้้�ลืืมบููชา
				ร่่มจามจุุรีีสีชี มพูู
			ร่่มลานร่่มขวััญเคยอยู่่� เคยชื่่�นชููหนัักหนา
			ลาแล้้วจำำ�ใจจำำ�จากจำำ�ลา
			
เตรีียมอุุดมศึึกษา จะกลัับมาสนองคุุณ
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แผนที่่�โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา

ศาลพระปริิวรรติิเทพ
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โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา

๒๒๗ ถนนพญาไท เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

หมายเลขโทรศััพท์์กลาง ๐-๒๒๕๔-๐๒๘๗-๘, ๐-๒๒๕๒-๗๓๐๒
ผู้้�อำำ�นวยการ					
ตึึก ๑		ต่่อ ๑๑๑, ๑๑๒
	ต่่อ ๑๐๑
รองฯ งบประมาณ				
ตึึก ๒		ต่่อ ๑๒๒, ๑๒๗
	ต่่อ ๑๐๒
รองฯ วิิชาการ					
ตึึก ๓		ต่่อ ๑๓๑
	ต่่อ ๑๐๓
รองฯ งานทั่่�วไป					
ตึึกเฉลิิมพระเกีียรติิฯ 	ต่่อ ๑๗๑
	ต่่อ ๑๐๔
รองฯ กิิจการนัักเรีียนและบุุค	ต่่
ลากร			
ตึึก ๙		ต่่อ ๑๙๑
อ ๑๐๕
สำำ�นัักงานผู้้�อำำ�นวยการ				
	ต่่อ ๑๐๗,๑๐๘ ตึึก คุุณหญิิงหรั่่ง� ฯ 	ต่่อ ๑๘๑
ธุุรการ						
ตึึกศิิลปะ		ต่่อ ๑๑๘
	ต่่อ ๑๑๖
ทะเบีียน						
ตึึก ๕๐ ปีี		ต่่อ ๑๕๗
	ต่่อ ๑๒๕
กสร.สุุขศึึกษาและพลศึึกษา			
ตึึก ๕๕ ปีี		ต่่อ ๑๕๑
	ต่่อ ๑๔๕
						
ตึึก ๖๐ ปีี		ต่่อ ๑๖๑
โทรสารธุุรการ ๐-๒๒๕๒-๗๐๐๒
โทรสารวิิชาการ ๐-๒๒๕๕-๘๒๘๓
Website : http://www.triamudom.ac.th
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