
 

 

  



 

 

Vision Statement 
 
Chindamanee a Thai – Cambridge dual Curriculum School offers an inspirational bilingual 
education with 80 percent of our classes in English and the remaining 20 per cent in the 
Thai language. Our students, who come from a variety of backgrounds and all over the 
world, help create our inclusive international environment that leads to academic 
excellence, moral enrichment, and a global perspective. Our school is an organization 
committed to continuous improvement and providing outstanding opportunities both in and 
out of the classroom. 
We recruit the best teachers and staff, from a variety of backgrounds and nationalities who 
provide our students with a global outlook and drive our mission of creating global citizens. 
We provide them with the resources to nurture outstanding skills that exemplify the values 
of our school. 
      From our reception early years program to our Year 1 to year 13 Cambridge Pathway, 
our students enthusiastically develop their interests and passions for learning. Our Year 13 
students pick and get accepted by the best universities in Thailand. We also have 
students who embark on careers at the world’s leading universities. Chindamanee is 
unique in its ability to give students the best of both worlds generated around its 
innovative, ambitious, and dynamic international community that also embraces Thai 
language and culture and opens a world of possibilities for our students. We strive to 
create students who can solve problems through analysis, observation, critical thinking and 
teamwork to find creative solutions to challenging situations.  
 
 
 
 
 
 

Mission Statement 
 
In an excellent teaching and learning environment, CS encourages and guides students to 
become international-minded and lifelong learners; to reach their full potentials 
academically and morally; to value physical and mental health and live accordingly as 
global citizens.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เอกลกัษณ์  
 โรงเรยีนจดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษ โดยใชห้ลกัสูตรกระทรวงศกึษาธกิาร  
  
ปรชัญา  
 ภาษาองักฤษด ีวชิาการเลศิ เชดิชูคุณธรรม 
  
อตัลกัษณ์   
 ภาษาองักฤษด ี คอื นักเรยีนสามารถพูดและใชภ้าษาองักฤษไดอ้ย่างคล่องแคล่วในการ
เรยีน และการสื่อสาร 
 วชิาการเลศิ      คอื นักเรยีนมคีวามรูค้วามสามารถในวชิาการ และน าไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ได้ 
 เชดิชูคุณธรรม   คอื การยกย่องและสง่เสรมินักเรยีนใหป้ระพฤตดิทีัง้ตอ่ตนเองและผูอ้ื่น 
 
Uniqueness 
 The School provides an English Program, using the Ministry of Education 
curriculum 
 
Philosophy   
 English Fluency, Academic Excellence and Moral Enrichment 
 
Identity 
 English Fluency means students can fluently communicate in English Language 
for learning and communication. 
 Academic Excellence means students gain knowledge and apply their acquired 
knowledge to their daily living. 
 Moral Enrichment means students will learn how to behave themselves and 
towards others. They will learn ethics and good morals.  

 
 
 
 
สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน /  
 1. ความสามารถในการสื่อสาร  

 2. ความสามารถในการคดิ  
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ  

 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี 
Five Competencies of Leaners 
 1. Communication capability 

 2. Thinking capability  
 3. Problem-solving capability  
 4. Capability for applying life skill  

 5. Capability for technological application 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี1 หลกัสูตรสถานศึกษา  
Chapter 1 School’s Curriculum   

 
 หลกัสูตร  
 1.1 โรงเรยีนจนิดามณี เปิดท าการสอนตัง้แต่ระดบัอนุบาลปีที่1 ถงึ ระดบัมธัยมศกึษาปี
ที ่6 
 1.2 การจดัการหลกัสูตรโรงเรยีนจินดามณี ด าเนินการตามหลกัสูตรการจดัการศึกษา
สามญั กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาองักฤษเป็นสื่อในการจดัการเรยีนการสอน (ยกเว้นวชิา
ภาษาไทย) ประกอบไปดว้ย 8 กลุ่มสาระ ไดแ้ก่ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร ์3) วทิยาศาสตร ์4) 
สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 5) ภาษาต่างประเทศ 6) สุขศึกษาและพลศกึษา 7) ศิลปะ และ 
8) การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 
 1.3 โรงเรยีนจนิดามณีได้จดักลุ่มวชิาสาระเพิม่เตมิ ภาษาจนีส าหรบั ระดบัชัน้ ป.4–ป.6 
และกลุ่มสาระเพิม่เตมิ ภาษาตุรกสี าหรบั ระดบัชัน้ ป.4–ม.3 
 
Curriculum   
 1.1 Chindamanee Affiliated school adapt the learning management concept from 
Kindergarten to high school. 
 1. 2 Curriculum management follows the Ministry of Education Curriculum in 
English Program in which English Language is used to communicate for learning 
management (Except Thai subject)  inclusive 8 Learning Area as 1) Thai 2) Mathematic 3) 
Science 4) Social 5) Foreign Language 6) Health and Sports 7) Art and 8) Occupation and 
technology.  
 1. 3 Chindamanee Affiliated school provide Chinese subject for P. 4 -P. 6  and 
Turkish subject for P.4-M.3 as a third language.  
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การรบันักเรียน  
 1. ระดบัก่อนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (อนุบาล 1 – 3)     
  รบันักเรยีนชาย – หญงิ อายุ 3 – 6 ปี  
     (อายุครบตามเกณฑ ์ก่อน วนัที ่17 พฤษภาคม ของปีการศกึษานัน้) 
 2. ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ป.1 – ม.6)      
  ประถมศกึษา (ป.1-ป.6)   รบันักเรยีนชาย – หญงิอายุ 6 – 12 ปี  
  มธัยมศกึษา  (ม.1-ม.6)   รบันักเรยีนชาย – หญงิ อายุ 12 – 18 ปี  
 
Qualification of Students 
 1. Kindergarten Section (K.1 – K.3)    Ages between: 3-6 years old (Completed 
this age in May 17th of the Academic Year) 
 2. Basic Education (P.1-M.6) 
  Primary Section (P.1 – P.6)        Ages between: 6-12 years old          
  Secondary Section (M.1 – M.6)   Ages between: 12-18 years old  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2- 



 

 

การจดัการเรียนรู้  
 การมอบหมายการบ้าน  
  การบา้นเป็นส่วนส าคญัในความส าเรจ็ของการศึกษา การท าการบา้นจะช่วยพฒันา
นักเรยีนให้เป็นผู้เรยีนที่ดีในหลายๆ ด้าน เช่น ความเอาใจใส่ในการเรยีน การจดัการเวลา ความ
รบัผดิชอบ และความพยายาม  ครูผู้สอนจะมอบหมายการบ้านตามความเหมาะสมของนักเรียน
และตามขอบข่ายเน้ือหา การบา้นเป็นส่วนหน่ึงของการประเมนิผล ทัง้น้ีการมอบหมายการบ้านจะ
มคีวามแตกต่างกนัออกไปในแต่ละระดบัชัน้ การมอบหมายการบ้านให้กบันักเรยีนในแต่ละวนั จะ
ขึ้นอยู่กบัลกัษณะวชิาและปรมิาณงานที่นักเรียนท าเสร็จในห้องเรยีน หรอืความเร็วที่นักเรยีนจะ
สามารถท าการบ้านเสรจ็ทีบ่้าน เวลาในการท าการบา้นและการเรยีน เป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะช่วยฝึกให้
นักเรียนมีความรับผดิชอบต่อตนเอง แต่ละวันนักเรยีนจะได้รับมอบหมายการบ้าน และท าการ
บันทึกลงสมุดจดการบ้าน ครูตรวจสอบสมุดจดการบ้านอีกครัง้ ผู้ปกครองโปรดอย่าเข้าใจว่า
นักเรยีนไม่มีการบ้านหากไม่ได้สอบถามกบัครูก่อน ถ้านักเรยีนมเีหตุต้องหยุดเรยีนให้นักเรียน
สอบถามและต้องติดตามงานและการบ้านเพื่อติดตามส่งงานและการบ้านให้ครบ นักเรยีนต้องส่ง
การบ้านให้ตรงเวลา ในกรณีที่มปัีญหาเกี่ยวกบัการมอบหมายการบ้าน ให้ยดึตามบนัทึกการสอน
ของครู หากนักเรยีนหรอืผูป้กครองมคีวามสงสยัใหต้ดิต่อครูผู้มอบหมายการบา้นนัน้ทนัท ี
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Learning Management 
 Homework 
 Homework is an essential part of a successful educational program.  Doing 
homework will help develop many valuable skills such as good study habits, time 
management, responsibility and perseverance.  Teachers will assign homework that is 
appropriate for the subject area and will foster individual learning and growth. Homework is 
a part of all students’  regular evaluations.  Although homework has different purposes at 
different grades, homework is assigned at all grade levels. The amount of homework a child 
may have on any given day will vary depending upon the nature of the assignment, the 
amount of work the child completes in school that day and the speed at which the child 
completes his or her work at home.  
 Homework and study times are essential to teach the students a sense of 
personal responsibility. To facilitate this, each student is provided with an assignment record 
notebook.  Each student must write the details of his or her homework assignments in that 
notebook on a daily basis.  If you have not checked with the teacher, please do not accept 
that a child consistently has no homework.  Students are required to make up class work 
and homework missed due to absences. 
 It is the student’ s responsibility to complete and turn in homework on time.  In 
case of conflict regarding homework assignments the teacher’s record is final. If the student 
or parents have questions about homework, please contact the teacher who assigned it. 
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บทท่ี 2 การวดัและประเมินผล  
Chapter 2 Test and Assessment 

   
แนวปฏิบติัการทดสอบ Assessment Procedures 
 โรงเรยีนท าการวดัและประเมนิผลดา้นต่างๆ ตามสภาพจรงิโดยวธิกีารทีห่ลากหลาย 
ดงัต่อไปน้ี 
  1) การอ่าน การเขียน การคิด และการวิเคราะห์ / Reading, writing, 
thinking and analysizing  
   Reading / การอ่าน: Reading aloud, telling a story in the correct order, 
summarizing the main points of a story, translating, interpreting and displaying the ability 
to express understanding  
    การอ่านออกเสยีง มกีารระบุล าดบัเคา้โครงเรื่อง  การสรุปสาระส าคญัของ
เรื่อง การแปลความหมายและการตคีวาม การเขยีนแสดงความรูส้กึ 
   Thinking analysis / การคิดวิเคราะห์: Target focusing, relation 
focusing, [rinciple, academic and structure focusing  
     การระบุจุดมุ่งหมาย การระบุความสมัพนัธ์  ระบุหลกัการ วชิาการ 
โครงสรา้ง 
   Writing / การเขียน: Relevant writing, arranging in order and quality of 
presentation, distinctness and explanation, spelling, opinion  
    เขยีนตรงประเดน็ การจดัเรยีงล าดบั ขัน้ตอนและการน าเสนอ  ความ
ชดัเจน การขยายความ  การสะกดค า การเขยีนแสดงความคดิเหน็  
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  2) การทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ    
Government’s Evaluation and Assessment  
 

ชัน้ ช่ือการสอบ รายวิชาท่ีใช้สอบ 
ป.6 
ม.3 
ม.6 

O-NET Thai, Math, Science, Social, English 
ภาษาไทย  คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
สงัคมศกึษา  ภาษาองักฤษ   

 
  3) ระบบการวดั การประเมินผล และการรายงานการประเมินผล 
  เกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิ มทีัง้หมด 3 เกณฑ ์คอื  
  1. การเกบ็คะแนนครัง้ที ่1 และ 2 ประกอบดว้ย การประเมนิดา้นต่างๆ ระหว่าง
เรยีน เช่น การสอบยอ่ย การสงัเกตการร่วมกจิกรรม การท างาน แบบฝึกหดั เป็นต้น 
  2. การประเมนิผลกลางภาคเรยีน  
  3. การประเมนิผลปลายภาคเรยีน 
 (โรงเรยีนจะประกาศรายละเอยีดเกีย่วกบัการประเมนิผลและตารางสอบในช่วงต้นของ
ภาคการศึกษา) 
 รายงานการประเมนิผลจะมกีารส่งรายงานถงึผูป้กครอง ภาคเรยีนละ 2 ครัง้  หากมไิด้
รบัแบบรายงานการประเมนิผล หรอืมกีารเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ใหแ้จง้หรอืตดิต่อฝ่ายวชิาการหรอืฝ่าย
ทะเบยีนของโรงเรยีน 
  รายงานครัง้ที ่1 รวมคะแนนกลางภาคเรยีน ซึ่งมค่ีาคะแนนเป็นรอ้ยละ 50 ในหน่ึง
ภาคการศึกษา  
  รายงานครัง้ที ่2 รวมผลคะแนนปลายภาคเรยีน ซึ่งมค่ีาคะแนนเป็นรอ้ยละ 50 ใน
หน่ึงภาคการศึกษา  
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 3) Evaluation System and Assessment Reports  
  Nowadays everything in our life has become interactive and online. We would 
like to adapt our evaluation system to this new trend.  For that case we are using Engrade 
system which is online grading system.  With that system parents / guardians and students 
can see their grades with comments clearly. There are 3 main criteria used in the evaluation 
system; formative ( formative 1 and 2) , midterm and final.  Formative evaluation contains all 
types of assessment procedures mentioned in the related section.  Mid- term and Final 
Examinations are held at the middle and end of each semester.  For the exact dates of 
Exams please refer to the Academic Calendar. 
  Assessment reports are prepared two times per semester.  Each report will 
be mailed out or handed in at meetings with parents.  Please notify the school office 
(academic section or registrar’s office) if you should change your address or contact number. 
 It is the parents’  responsibility to report to the school and request a report not 
received on time.  If you do not get your assessment report, please contact the academic 
section of the school. 
  The 1st Assessment Report will be sent after the midterm exams each 
semester. It will show the student’s total marks during the first half of the semester (first 50 
% of each subject grade).  
  The 2nd Assessment Report will be sent at the end of the semester that 
contains results of Formative 2 and the Final examinations (totalling marks out of 50% during 
the second half of the semester), it will also include grades for the semester as a whole (out 
of 100% and out of 4) 
 According to the Ministry of Education’s Evaluation Standards, student’s 
final grades are given as below. 
Grade 1 to Grade 9; yearly based as the average of two semesters. 
Grade 10 to Grade 12; semester based. 
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Criterai of Learning Result / เกณฑ์ระดบัผลการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4) การวดัและประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนักเรียน ดงัต่อไปน้ี  
ระดบัปฐมวยั 

เดก็อายุ 3-5 ปี   
1. ร่างกายเจรญิเตบิโตตามวยั และมสีุขนิสยัทีด่ี 
2. กลา้มเนื้อใหญ่และกลา้มเนื้อเลก็แขง็แรง ใชไ้ดอ้ย่างคล่องแคล่วและประสานสมัพนัธ์กนั 

3. มสีุขภาพจติด ีและมคีวามสุข 
4. มคีุณธรรม จรยิธรรม และมจีติใจทีด่งีาม 
5.  ชื่นชมและแสดงออกทางศลิปะ ดนตร ีการเคลื่อนไหว และรกัการออกก าลงักาย 
6. ช่วยเหลอืตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
7. รกัธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 

8. อยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุขและปฏบิตัตินเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมในระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข 

9.  ใชภ้าษาสื่อสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 
10. มคีวามสามารถในการคดิและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกบัวยั              
11. มจีนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค ์
12. มเีจตคตทิีด่ตี่อการเรยีนรู ้และมทีกัษะในการแสวงหาความรู ้

-8- 

Quality Point 
Value 

Grade Point 
Value 

Literally Evaluation 

80 - 100 4 Excellent / ยอดเยีย่ม 
75 – 79 3.5 Very Good / ดมีาก 
70 – 74 3 Good / ด ี
65 – 69 2.5 Fair / ค่อนขา้งด ี
60 – 64 2 Satisfactory / น่าพอใจ 
55 – 59 1.5 Improved / พอใช ้
50 – 54 1 Pass / ผ่านเกณฑข์ัน้ต ่า 
0 – 49 0 Failed (Incomplete) / ไม่ผ่าน 

 



 

 

  4) Assesments and Evaluation of Students Charecteristics are as; 
Childhood 

Child from 3-5 years old 

1. Healthly growth according to age 
2. Fine and gross motor skills 
3. Sanity and happiness 
4. Ethic, moral and gorgeous mind.  
5. Love of arts, music, movement and exercise 
6. Independence appropriate for their age 
7. Love of nature, environment, cultural and Thai  
8. Having a happiness for living with another one and there have to be 

actions in good membership among democratic social of kingdom 
system. 

9. Use of language for communication appropriate for their age 
10. Evidence in thinking and solving problem appropriate for their age 
11. Imagination and creative thinking 
12. Positive attitude for learning and having skill for seeking knowledge  
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ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน / The Basic Education 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม
หลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

Character Education of the Basic 
Education 

1 รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์ Love of nation, religion and the king  
2 มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ Honesty and integrity  
3 มวีนัิยในตนเอง Self-discipline  
4 มคีวามหมัน่เพยีรใฝ่เรยีนรู ้ Avidity for learning  
5 การปฏบิตัติามหลกัการของปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงในทางของชวีติ 
Observance of principles of 
sufficiency, Economy Philosophy in 
one’s way of life 

6 มคีวามเสยีสละอุทศิตนมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 

Dedication and commitment to work  

7 รกัความเป็นไทย Cherishing Thai-ness  
8 มจีติสาธารณะ Public-mindedness  

     
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา/ Character Education of School 

1 มคีวามรบัผดิชอบ Responsible 
2 มคีวามซื่อสตัย ์ Honest  
3 มคีวามเป็นระเบยีบวนัิย Disciplined and respectful  
4 มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ Creative thinking  
5 มคีวามเขา้ใจ และยอมรบัในความ

แตกต่างทางดา้นวฒันธรรม 
Tolerant towards other cultures and 
beliefs 

6 มนี ้าใจ เสยีสละอุทศิตนเพื่อส่วนร่วม Kind and considerate towards the 
others  

7 มกีริยิามารยาทเรยีบรอ้ย Mild – mannered  
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การสอบ / Examination  
 การสอบจะจดัในสปัดาห์สุดทา้ยของแต่ละภาคเรียน  และจดัทดสอบย่อยเมื่อจบบทเรยีนแล้ว เพื่อเป็น
การประเมนิพฒันาการการประมวลผลจากการเรียนของนักเรียน  และฝึกใหน้ักเรยีนมคีวามคุน้เคยกบัการทดสอบ
ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตั ินักเรยีนควรปฏบิตัดิงันี้  

 1. นักเรียนต้องแต่งกายเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เหมาะสมกับสภาพการเป็น
นักเรยีน 

 2. นักเรยีนต้องมเีวลาเขา้เรยีนตลอดภาคเรยีนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
 3. นักเรยีนควรเดนิเขา้หอ้งสอบดว้ยความสงบเรยีบรอ้ย ไม่ส่งเสยีงดงัรบกวนบุคคลอื่น 
 4. ไม่อนุญาตใหน้ักเรยีนน าหนังสอืหรอืแบบเรยีนเขา้หอ้งสอบ 
 5. ไม่อนุญาตใหน้ักเรยีนน าอาหารหรอืน ้าดื่มเขา้หอ้งสอบ 
 6. หลังจากท าการสอบเสร็จแล้วนักเรียนจะออกจากห้องสอบได้หลังจาก 3 ใน 4 ของเวลาสอบ 

(45:60) และจะต้องลงไปอยู่ดา้นล่างของอาคารเท่านัน้ ไม่อนุญาตใหอ้ยู่หน้าหอ้งสอบ 
 7. ไม่อนุญาตใหอ้อกจากหอ้งสอบ ยกเวน้กรณีจ าเป็น เช่น ไม่สบาย หรอืเกดิเหตุฉุกเฉิน 

 8. ไม่ใชอุ้ปกรณ์สื่อสารหรอืเตรยีมการใด ๆ อนัเป็นเหตุใหน้ าไปสู่การทุจรติในหอ้งสอบ 
 9. นักเรยีนควรเตรยีมอุปกรณ์การสอบใหค้รบอยู่ในสภาพทีใ่ช้การไดด้แีละไม่ควรยมือุปกรณ์ใดๆ จาก

เพื่อนขณะท าการสอบ 
 10. นักเรียนควรเข้าห้องสอบตามก าหนดเวลา ไม่ควรช้าเกิน 10 นาที หลังจากแจกข้อสอบ ถ้า

นักเรยีนเขา้หอ้งสอบชา้เกนิเวลาท าการสอบ 10 นาท ีใหต้ดิต่อขอรบัใบเขา้หอ้งสอบทีฝ่่ายปกครองโดยทนัทเีพื่อท า
การขออนุญาตเขา้หอ้งสอบในวชิานัน้ๆ  

 11. การทุจรติในการสอบวชิาใดๆ ครัง้ใดกต็าม ใหค้ะแนน “0” ในการสอบครัง้นัน้ และฝ่ายวชิาการจะ
ท าการสอบขอ้เทจ็จรงิหลงัการสอบวชิาสุดทา้ยของวนัทีเ่กดิเหตุทุจรติ 

 12. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถเข้าท าการสอบตามก าหนดเวลาได้ ให้ผู้ปกครองติดต่อฝ่าย
วิชาการพร้อมเอกสารหลกัฐาน (ถ้ามี) ถ้าไม่ท าการตดิต่อพรอ้มกบัเอกสารหลกัฐานอ้างองิ นักเรียนจะได้คะแนน 
“0” ในการสอบนัน้ๆ  

 13. นักเรียนที่ขาดสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ต้องท าการสอบใหม่ตามตารางที่ฝ่ายวิชาการก าหนด 
โดยใชข้อ้สอบชุดใหม่ 
 *เมื่อมีการทุจริตในการสอบ ในขัน้แรกจะได้รับ 0 คะแนนในรายวิชานัน้ เมื่อมีการ
สอบสวนแล้วทราบว่ามคีวามผดิจรงิ โรงเรยีนจะด าเนินการลงโทษ และแจ้งให้ผู้ปกครองรบัทราบ
ต่อไป 
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Examination Rules and Procedures 
The school has in place a “Code of Conduct” pertaining to examinations: 
 1) Students are expected to be in full school uniform during all examinations. 
 2) Attendance of students in a semester are at least 80%. 
 3)  Students are to remain silent during all examinations unless directed otherwise by the 
teacher. Under no circumstances are students permitted to distract other students during an examination. 
 4) Students must leave their textbooks, exercise books and any other materials away from their 
desk or outside the room. 
 5) Students are not to consume food or drink during the examinations.   
 6)  Students who have finished their examination may leave after three quarters of the exam 
time and must not stay too close to the exam room. 
 7) Students are not to leave the classroom for any reason during the exam. Exceptions will be 
made for sickness or other emergency situations. 
 8)  Students are not allowed to bring in any kind of electronic device unless specifically 
mentioned such as a calculator or an electronic dictionary. 
 9) Students must bring appropriate equipment for each exam and are not permitted to borrow 
any equipment during examinations.  
 10) Students are to be on time for examinations. Late comers will not be granted extra time for 
examinations. Late comers should contact the administration to get a late paper. 
 11) Students disturbing others or cheating will receive a mark of zero for the test. 
 12)  Students who are absent from any examination are required to present themselves to the 
administration immediately upon their return to school.   Medical certificates must be presented in order to 
sit for an exam they have missed.  Students who miss exams will receive the score of zero. If proof of illness 
or other acceptable reason is presented, students may be permitted to sit a make-up exam later. 
 13) Make–up exam for excused absences: 
  In the event of any violation of the rules above during an examination the student will, in 
the first instance, receive a zero.  After the event, a review of the situation will determine if a zero score is 
to be given or a lesser or harsher penalty imposed.  Any student who is found to be cheating during the 
examinations and/ or is determined to have cheated will receive a zero and their parents will be notified. 
Further disciplinary action may be taken by the school administration. 
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นักเรียนท่ีมีผลการประเมิน “ไม่สมบูรณ์” (เกรด 0)  
 นักเรยีนทีไ่ดค้ะแนนเมื่อสิน้ปีต ่ากว่ารอ้ยละ  50  (ไดเ้กรด 0 ) ของแต่ละรายวชิา 
จะต้องสอบซ่อมในรายวชิานัน้ เมื่อสอบซ่อมผ่านแลว้ จะไดเ้พยีง 50 คะแนนเท่านัน้ 
 นักเรยีนต้องสอบซ่อมในรายวชิานัน้ๆ หลงัการสอบปลายภาคของแต่ละภาคเรยีนที่
สอบไม่ผ่าน 
 หลกัเกณฑแ์ละค่าธรรมเนียมในการสอบซ่อมใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของโรงเรยีน 
 
Students who got an “Incomplete” (a zero grade)  
 If the student gets less than 50 marks (a zero grade) from any subject, the 
student needs to take a retest in that subject. If the student passes the given retest, 
his/her grade will be increased up to 50 marks. In the case of a retest, the student cannot 
receive more than 50 marks.  
 Students should take a retest after the final tests of each semester.  
 Retest fees are follows as regulation of school. 
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การเลื่อนชัน้ 
 โรงเรยีนมคีวามประสงคจ์ะใหนั้กเรยีนมผีลการเรยีนทีด่เีมื่อจบปีการศกึษา หากนักเรยีน
ไม่ผ่านในรายวชิาใด นักเรยีนจะต้องเรยีนซ่อมเสรมิในรายวชิานัน้ ซึ่งในการเลื่อนชัน้ของนักเรยีน
ทุกระดบัมเีกณฑ ์ดงัน้ี 
  1. นักเรยีนจะต้องมผีลการเรยีนผ่านในทุกรายวชิา 
  2. นักเรยีนมเีวลาเรยีนรวมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ในปีการศกึษา 
  3. นักเรยีนต้องผ่านเกณฑก์ารประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
 
Grade Promotion and Retention Policy 
 A major goal of the school is to assist students in completing each academic 
year satisfactorily. The repetition of a grade is recommended when it is deemed by the 
school to be necessary and advantageous to the particular needs of the student.    
 K- 12th grade promotion from one grade to another in the School shall be based 
on the following criteria: 
A student must 
  1) Pass all subjects during the semester. 
  2) Attend at least 80% of the classes throughout the year in order to be 
promoted to the next grade level. 
  3) Comply with all the relevant regulations and policies of the school. 
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รางวลัเรียนดี  
 การใหร้างวลัเรยีนดมีเีป้าหมายเพื่อแสดงความยนิดใีนความส าเรจ็ดา้นวชิาการ ถ้านักเรยีนมผีลการ
เรยีนทีด่แีลว้นัน้  การใหก้ าลงัใจและสรา้งแรงจูงใจใหน้ักเรยีนมกีารพฒันา ตนเองเพิม่ขึน้ต่อไป  โดยจดัใหม้กีาร
มอบรางวลัเรยีนดสี าหรบันักเรยีนผูม้คีวามสามารถทางวชิาการเมื่อสิ้นภาคเรยีน ตามรายละเอยีดเงื่อนไข ดงันี้ 
 1) นักเรยีน ป.4-ป.6 มเีกรดเฉลีย่ 3.79 ขึน้ไป และเกรดในทุกรายวชิาไม่ต ่ากว่า 2 จะ
ไดร้บัเกยีรตบิตัร นักเรยีนยอดเยีย่ม 

 2) นักเรยีน ม.1-ม.6 มเีกรดเฉลีย่ 3.80-4.00 จะไดร้บัคดัเลอืกให้ไดร้บัเกยีรตบิตัรการ
เรยีนยอดเยีย่ม 

 3) นักเรยีน ม.1-ม.6 เกรดเฉลีย่ 3.40-3.79 จะไดร้บัคดัเลอืกใหไ้ดร้บัเกยีรตบิตัรการ
เรยีนด ี 
 เกณฑ์การพิจารณาเกรดเฉล่ียผู้ได้รบัรางวลัเรียนดี มีดงัน้ี 

   1) ป.4-ป.6 พจิารณาจากเกรดเฉลีย่รายปี  
  2) ม.1-ม.6 พจิารณาเกรดเฉลีย่เป็นรายภาคเรยีนและรายปี 
  3) กรณีนักเรยีนมคีวามประพฤตไิม่เหมาะสม จะถูกตดัสทิธิใ์นการเลอืกใหไ้ดร้บั

เกยีรตบิตัรทุกประเภท 
Academic Awards 
 The Primary goal of the Academic Awards is to congratulate students for their 
exceptional academic success. Academic awards also serves to encourage and motivate 
students to be successful in school and their future. Our schools gives Excellence awards 
at the end of year as follows. 
  1) P.4-P.6: Certificate of excellent G.P.A. with 3.79 and above (at least 2 
certificates for each subject are awarded).  
  2). M.1-M.6: Certificate of execllent G.P.A. with 3.80-4.00 and above (at 
least 2 certificates for each subject are awarded).  
  3) M.1-M.6: Certificate of good G.P.A. with 3.40-3.79 and above (at least 2 
certificates for each subject are awarded).  
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Criteria for Students for Academic Awards 
  1) For P.4-P.6, G.P.A. is considered yearly.  
  2) For M.1-M.6, G.P.A. is measured semesterly and yearly. 

  3) Students who do not have good behaviors will not be qualified for the 
awards.  

บทท่ี 3 การส่งเสริมคณุภาพผู้เรียน  
Chapter 3  Extra Courses 

การเรียนพิเศษหลงัเลิกเรียน  
 แผนกอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียนได้จัดการเรยีนพเิศษหลังเลิกเรยีนเป็น
ทางเลือกให้แก่นักเรยีน โดยจดัเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรยีนที่มคีวาม
จ าเป็นต้องเรยีนเสรมิ หรอืช่วยแบ่งเบาภาระ ในการดูแลการท าการบ้านให้กบัผูป้กครอง โดยความ
สมคัรใจของผูป้กครอง 
  ระเบียบของการเรียนพิเศษ 

   1) ผูป้กครองต้องกรอกแบบฟอรม์ยนิยอมใหเ้รยีนพรอ้มกบัช าระ 
ค่าธรรมเนียมการเรยีน 

   2) นักเรียนจะต้องอยู่ ในความดูแลของครู หรือบุคลากรของโรงเรียน
ตลอดเวลา 
   3) ผูป้กครองต้องมารบันักเรยีนเองหลงัจากเลกิเรยีนพเิศษแลว้ 

   4) นักเรยีนจะต้องปฏบิตัติามกฎของโรงเรยีนอย่างเคร่งครดั 
   5) นักเรยีนจะต้องสวมเครื่องแบบนักเรยีน 
   6) นักเรยีนไม่ควรอยู่รอเพื่อนหลงัจากที่เรยีนเสร็จแล้ว นักเรยีนต้องรบีกลบั
บา้นทนัท ี
After School Course 
 Kindergarten and Primary section open after school courses foe small 
homogeneous groups mainly to give opportunity to students to study and learn subjects 
according to their needs and to help with their homework under the supervision of a  
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class/subject teacher 
 If you choose to study in the after school course.  You will be expected to follow 
these rules: 

  1) Parents should complete the application form and pay the course fees. 
  2) Student must be with the teacher at all times. 
  3) Parents should collect their child promptly at the end the course. 
  4) Students have to comply with the regulations of the school. 
  5) Dress code is required. Students should wear school uniforms. 
  6) After completing the course, students have to go home. 

 
การสอนเสริม  
 การเรยีนเสรมิน้ีจดัขึ้นส าหรบันักเรยีนที่เรยีนอ่อน และมคีวามจ าเป็นต้องได้รบัความ
ช่วยเหลอืเท่านัน้ โดยมกีารด าเนินงาน ดงัน้ี  
                 - การเรยีนเสรมิน้ี จะเปิดในวชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และภาษาองักฤษ หรอื
วชิาอื่นๆ หากมคีวามจ าเป็น โดยพจิารณาจากการทดสอบเบื้องต้น 
                 - ครูประจ าวชิาและฝ่ายวชิาการจะพจิารณาคัดเลือกนักเรยีนที่ได้คะแนนต ่ากว่า 
50% ในรายวชิานัน้ๆ 
                - นักเรยีนทีไ่ดร้บัพจิารณาใหเ้รยีนซ่อมเสรมิจะต้องเขา้เรยีนทุกวชิาทีไ่ดร้บัแจง้ 
                - ผูป้กครองต้องเป็นผูก้รอกแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้เรยีน 
                - ค่าเรยีนจะแจง้ใหผู้ป้กครองทราบระหว่างภาคเรยีน 
                - การเรยีนเสรมิจะเรยีนวนัเสาร์หรอืหลงัเลิกเรยีน ทางฝ่ายวชิาการจะเป็นผู้แจ้ง
ตารางเรยีนกบัผูป้กครอง 
                - ฝ่ายวิชาการจะติดตามผลการเรียนเสรมิในแต่ละวชิา เพื่อให้นักเรียนได้มีผล
พฒันาการทีด่ขี ึน้ 
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 Reinforcement Courses               
The Reinforcement Course provide for support student who need to help in academics that 
have detail as follows; 
 -  Reinforcement Courses are available for subjects such as Math, Science and 
English or other necessary subjects depending on the result of students’ tests results. 
 -  Academic section will select students who have lower than 50 % of subjects’ 
score. 
  -  The students who are chosen for this course will be informed by the school to 
attend reinforcement course. 
 -  Parents have to submit the reinforcement application form and register for the 
student. 
 - The school will inform the course fees to parent. 
 -  Reinforcement will take place on Saturdays and the school will inform the 
schedule to the parents. 
  - Academic section will watch the progress of the students. 
การเรียนเพ่ิมวิชาการ  
 การเรียนเพิ่มวิชาการจะจัดส าหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย  การเรียน
ลกัษณะน้ีทางฝ่ายวชิาการจะเป็นผู้พจิารณาร่วมกบัอาจารย์ประจ าวชิา เมื่อเห็นว่าเหมาะสม กบั
ความจ าเป็นและความต้องการของผูเ้รยีน เช่น เตรยีมเอนทรานซ์ ฟิสกิส ์เคม ี ชวีะ  TOFEL การ
อ่าน การสนทนา 
  1) ผูป้กครองต้องเป็นผูก้รอกแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้เรยีน 
  2) ค่าเรยีนจะแจง้ใหผู้ป้กครองทราบระหว่างภาคเรยีน 
  3) การเรยีนเสรมิวนัเสาร ์หรอื หลงัเลกิเรยีน ทางวชิาการจะเป็นผูแ้จง้ตารางเรยีน
กบัผูป้กครองและนักเรยีนต้องเขา้เรยีนทุกครัง้ วตัถุประสงคข์องการเรยีนรูเ้พิม่วชิาการ คอื เรยีนรู ้
ในหวัขอ้ใหม่ๆ  เรยีนรูเ้น้ือหาทีย่ากและซบัซ้อนขึน้ และเรยีนเตรยีมตวัเพื่อสอบเอนทรานซ์และ 

-18- 



 

 

สอบอื่นๆ 
Enrichment Course   
 Enrichment course is provided for student who have learning scores higher than 
the standard level. Academics of secondary section will consider students and courses will 
vary depending on the necessity.  It could be a university entrance preparation course, 
TOFEL or Reading. 
  - The student chosen for this course will be informed by the school to attend 
the Enrichment course. 
  -  Parents have to submit the reinforcement application form and registrater 
for the student. 
  - School will inform the course fees to the parents. 
  -  Enrichment course will be on Saturdays and the school will inform the 
schedule to the parents. 
 
การส่งเสริมนักเรียนท่ีมีอจัฉริยะภาพทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
 นักเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษเฉพาะทาง หมายถงึ เดก็ทีแ่สดงความสามารถในขัน้สูง 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเดก็ในชัน้เรยีนเดยีวกนั หรอือยู่ในวยัเดยีวกนั ซึ่งมลีกัษณะดงัน้ี 
  -มคีวามสามารถที่โดดเด่น มสีติปัญญาสูง มคีวามสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี 
และมคีวามคดิสรา้งสรรค ์ 
  -มคีวามเป็นผูน้ าสูง 
  -มคีวามสามารถพเิศษเฉพาะทาง 
  -มผีลคะแนนสูงจากการทดสอบความสามารถพเิศษ 
             โรงเรยีนจะมกีารสอบคดัเลือกนักเรยีนชัน้ ป.3-ป.6 ที่มคีวามสามารถเฉพาะทาง  และ
จัดการเรียนการสอนแยกเป็นรายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ 
ภาษาองักฤษ ศิลปะและดนตร ีเป็นต้น โดยโรงเรยีนมนีโยบายที่จะเชญิวทิยากรพเิศษเฉพาะดา้น
มาสอนในโรงเรยีน รายละเอียดเกี่ยวกบัโปรแกรมการสอน โรงเรยีนจะแจ้งให้ทราบในระหว่างปี
การศกึษา 
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Gifted Students in Math/Science Courses  
 A “ gifted and talented student”  means a student who performs at or shows the 
potential for performing at a remarkably high level of accomplishment when compared to 
others of the same age, experience, or environment and who: 
  -Exhibits a high performance capability in an intellectual, creative or artistic 
area. 
  -Possesses an unusual capacity for leadership. 
  -Excels in a specific academic field.  
  -Gets enough score from gıfted exam. 
 This program accepts Primary Grade 3 to Grade 6 students after a selection exam 
and also taking into account the observation of a candidate’ s progress during the year by 
the subject teachers and/  or the program coordinator.  Details of the offered programs will 
be mailed to the selected students’ parents. 
 If you are selected to study in this course, you will be expected to complete your 
assignments to a high standard and comply with the rules. 
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การเรียนภาคฤดรู้อน  
 โรงเรยีนมกีารเตรยีมกิจกรรมที่หลากหลายไว้ส าหรบันักเรยีนที่มีความต้องการและมี
ความสนใจเรยีน  การเรยีนภาคฤดูรอ้นจะมคีวามแตกต่างกนัตามระดบัชัน้ โดยโรงเรยีนจะประกาศ
เวลาเรยีน กิจกรรมต่างๆ และกฎ ระเบียบในระหว่างปีการศึกษา การเรยีนภาคฤดูรอ้นมกีิจกรรม
และเป้าหมายในการจดัการเรยีนของแต่ละกลุ่มดงัต่อไปน้ี 
  1) คอรส์เรยีนภาษาองักฤษส าหรบันักเรยีนใหม่ (อนุบาล1 ป.1 และ ม.1) 
  2) คอรส์ค่ายภาษาองักฤษส าหรบันักเรยีน (ป.2 – ป.6)  
  3) ค่ายอจัฉรยิะภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ 
  4) การทัศนศึกษาและการจัดค่าย จะจัดขึ้นตามข้อเสนอและความจ าเป็นของ
นักเรยีน 
 
Summer Courses  
 The school prepares a variety of courses, camps and trips for students according 
to their needs and interests.  Summer activities may differ in each grade.  There can be 
differences but in all our schools we have organized summer courses as follows; 
  1) English Course for Kg.1, P.1 and M.1 
  2) English Camp for P.2-P.6 
  3) Math & Sciences Camp  
  4) Field trips & Camp depend on topics 
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ข้อปฏิบติัในการเรียนภาคฤดรู้อน 
  1) นักเรยีนต้องสวมเครื่องแบบของทางโรงเรยีนหรอืทีโ่รงเรยีนก าหนด 
  2) นักเรยีนต้องปฏบิตัติามกฎของโรงเรยีนอย่างเคร่งครดั 
  3) โรงเรยีนจะไม่คนืค่าลงทะเบยีนเรยีนในกรณีทีนั่กเรยีนขาดเรยีนหรอืไม่เข้าร่วม
กจิกรรม  
  4) การลาของนักเรยีนใหผู้ป้กครองแจง้ลาเป็นรายบุคคล 
 
 Procedure of Summer Course 
  Summer courses are designed by schools.  Before summer schools the 
leaflets, brochures and detaıls of the summer programs wıll be dıstrıbuted to the parents. 
For all summer time courses or activities, you will be expected to follow these rules:  
  1) You must wear your school uniform unless otherwise specified.  
  2) You must abide by the school rules and codes of student conduct.  
  3)  The fees are non- refundable without an acceptable reason if a student 
does not participate in the planned activity. 
  4) Attendance is necessary for the courses unless parents or guardians ask 
for permission in person. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

-22- 
 



 

 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รยีนทัง้ในและนอกเวลาเรยีน และโรงเรยีนไดต้ระหนักถงึความปลอดภยัของ
นักเรยีน ทางโรงเรยีนไดม้กีฎระเบยีบต่างๆ ส าหรบัการท ากจิกรรม ดงัน้ี 
 ทศันศึกษา 
  การไปทศันศกึษาเป็นส่วนหน่ึงของกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้ส าหรบันักเรยีนของ
โรงเรยีนจนิดามณี  นักเรยีนควรปฏบิตั ิดงัน้ี 
   1) นักเรยีนต้องน าส่งใบอนุญาตทีม่ลีายเซน็ของผูป้กครองภายในวนัทีก่ าหนด 
   2) ไม่อนุญาตใหผู้ป้กครองโทรมาแจง้การอนุญาตใหก้บันักเรยีน 
   3) นักเรยีนต้องสวมเครื่องแบบนักเรยีนหรอืชุดทีโ่รงเรยีนก าหนด 
   4) การไปทศันศกึษาต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั 
   5) ในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาตามแผนที่วางไว้ และ
โรงเรยีนจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีนั่กเรยีนมาไม่ทนัเวลาทีก่ าหนด 
   6) นักเรยีนต้องไม่ท าการใดๆทีน่อกเหนือไปจากค าสัง่ของครู  
   7) ครูและบุคลากรทีพ่านักเรยีนไปทศันศกึษาต้องรบัผดิชอบนักเรยีนในความ
รบัผดิชอบของตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-23- 

Co-curricular and extra-curricular activities  
 The School will offer a range of activities that will enrich students’ learning during 
the school day and after school.  Students should strictly follow the rules and regulations 
stated below for their own safety.  
 Field Trips  
  Going on field trips is the most enjoyable part of many children's school 
career. These trips offer exciting ways to learn. Our students will have the opportunity to go 
on field trips on many occasions throughout the school year.  For all field trips students will 
be expected to follow these rules:  
   1)  You must bring a Field Trip Permission Slip signed by your parents 
or guardian to the school by the specified date.  No phone calls will be accepted as 
permission.  
   2) You must wear your school uniform unless otherwise specified.  
   3) You must abide by the school codes of student conduct while on the 
field trip.  
   4) You may not qualify for field trips due to the standards or requirements 
set by either the field trip leader or by an administrator.  
   5) If students cannot join the trips, the school will not refund the fees. 
 The field trip leader or the school is not responsible for the students who are left 
at the school for arriving after the designated collection time.  
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 ชมรม  
  ในชัว่โมงชมรมหรอืกจิกรรมหลงัเลกิเรยีนหรอืการท างานร่วมกบัครูเป็นส่วนหน่ึงที่
ส่งเสรมิให้นักเรยีนประสบความส าเร็จทางด้านการศึกษา และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจอย่างลึกซึ้ง หากมีกิจกรรมที่ต้องท าหลังเลิกเรียนให้นักเรยีน
ปฏบิตั ิดงัน้ี 
   1) นักเรยีนต้องอยู่ในความดูแลของครูตลอดเวลา 
   2) จัดหายานพาหนะในการเดินทางกลับบ้านด้วยตนเองและต้องกลับบ้าน
ทนัทหีลงัจากท ากจิกรรมเสรจ็เรยีบรอ้ย 
   3) นักเรยีนต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดัในขณะทีม่าท ากจิกรรม 
   4) นักเรยีนไม่ควรอยู่โรงเรยีนหลงัเลกิเรยีนเพื่อรอเพื่อนคนอื่นๆ 
  รายละเอยีดเกีย่วกบักจิกรรม ชมรม จะประกาศใหท้ราบหลงัเปิดเรยีน โดยนักเรยีน
จะมโีอกาสในการเลอืกกจิกรรมตามความสนใจคนละ 2 กจิกรรม 
 Clubs   
  There is no better way for students to enrich their education than by taking 
part in clubs and after-school activities with a teacher. These opportunities will allow students 
to explore things they already enjoy in more depth and to try other areas that sound 
interesting. During club time, students will be expected to follow these rules:  
   1) Students must be with a teacher or other staff member at all times.  
   2) Students must go back home directly after completing an activity and 
they have to arrange their own transportation.  
   3)  Students must abide by the school code of student conduct while 
participating in the activity.  
  A full list and description of after school clubs and activities will be posted 
after the start of the school and students will have an opportunity to explore each one that 
looks interesting.  There are many kinds of clubs and they are organized according to the 
school. Clubs will be designed during the first week of Academic Term and students will be 
able to choose a club of their interest.  
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 การจดังานกิจกรรมของโรงเรียน  
 ในแต่ละปีโรงเรยีนมีการจัดกิจกรรมใหญ่ๆ หลายกิจกรรม เช่น งานวนัวชิาการ การ
แข่งขนัทกัษะทางวทิยาศาสตร์ กิจกรรมวนัภาษาองักฤษ กีฬาส ีนักเรยีนทุกคนต้องมสี่วนร่วมใน
การจดักจิกรรมต่างๆ โดยโรงเรยีนจะประกาศเกีย่วกบักจิกรรมต่างๆ ใหท้ราบล่วงหน้า 
 
 School Events:  
 There have been a number of important events such as Academic day, Future 
Scientist Board Competition, English Fun Day, and Sports Day organized by the school in 
the previous years. All the students are to take part in these events. The school announces 
these events in advance.   
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บทท่ี 4 สิทธิและหน้าท่ีความรบัผิดชอบของนกัเรยีน 
Chapter 4 Rules and Regulation of Chindamanee School English School  

 

สิทธิและ หน้าท่ีความรบัผิดชอบของนักเรยีน / 
STUDENT’S RIGHTS AND RESPONSIBILITIES, SCHOOL RULES  
 Student’s Rights  
  1. To feel safe in the school environment; 

  2. To take full advantage of learning opportunities; 
  3. To study in an environment free from disruption and chaos; 
  4. To have a healthy environment that is smoke, alcohol, and drug free; 
  5. To use school resources and facilities for self-betterment under 
appropriate supervision; 
  6. To expect courtesy, fairness, and respect from all members of the 
community; 
  7. To take a part in a variety of school activities; 
  8. To have the right in accordance with nation Education Act. 
 

 สิทธิของนักเรียน 
  1. นักเรยีนไดร้บัความปลอดภยั เมื่ออยู่ในโรงเรยีน 
  2. นักเรยีนไดร้บัโอกาสในการศึกษาอย่างเตม็ที่ 
  3. นักเรยีนไดอ้ยู่ในสถานที ่ทีไ่ม่มเีสยีงรบกวน 
  4. นักเรยีนไดอ้ยู่ในสงัคม และสิง่แวดลอ้มทีด่ ีโดยปราศจากสิง่เสพตดิ 
  5. นักเรยีนสามารถใชท้รพัยากรต่าง ๆ ของโรงเรยีนในกจิกรรมการเรยีนการสอน
ไดอ้ย่างเตม็ที ่
  6. นักเรยีนไดร้บัความยุตธิรรมเท่าเทยีมกนั 
  7. นักเรยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรมทีห่ลากหลายของโรงเรยีน 
  8. นักเรยีนมสีทิธติามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ 
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 Students’ Responsibilities  
  1. To be caring and honest; 
   2. To do his or her best to learn and master all he or she can; 
  3. To respect school rules, regulations, and policies; 
  4. To be sure that personal expression does not interfere with the rights of others; 
  5. To be informed of all expectations and responsibilities; 
  6. To follow country law and school policies concerning substance abuse; 
  7. To respect and protect the personal and property rights of others and of the school; 
  8.  To treat all members of the community with full respect, fairness, and courtesy; 
  9. To abide by all the expectations of the school and its community; 
  10. To follow the prescribed guidelines for participation in school activities. 
 
 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของนกัเรียน 

  1. นักเรยีนต้องมคีวามซื่อสตัยต์่อตนเองและผูอ้ื่น 
  2. นักเรยีนต้องตัง้ใจเรยีนอย่างเคร่งครดั 
  3. นักเรยีนต้องเคารพนโยบายและกฏระเบยีบของโรงเรยีน 
  4. นักเรยีนต้องไม่ละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น 
  5. นักเรยีนต้องปฎบิตัหิน้าที ่ความรบัผดิชอบอย่างเคร่งครดั 
  6. นักเรยีนต้องปฎบิตัติามกฏระเบยีบของโรงเรยีนอยา่งเคร่งครดั 
  7. นักเรยีนต้องไม่ท าลายทรพัยส์นิของส่วนรวม 
  8. นักเรยีนต้องปฏบิตักิบัคนอื่นดว้ยความยุตธิรรม ความสุภาพ และ 

ความอ่อนน้อม 
  9. นักเรยีนต้องเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน 
  10.นักเรยีนต้องปฏบิตัตินตามแนวทางและนโยบายของทางโรงเรยีน 

อย่างเคร่งครดั 
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กฎและข้อปฏิบติัของโรงเรียน / SCHOOL  RULES and PROCEDURES 
  General Student Behavior  

  Besides respecting yourself, (your body, your mind, your possessions, your 
surroundings), it is important that you show respect for others (Director, teachers, school 
staff, students, parents, adults, friends, etc).  This includes:  

   1. Offering help and guidance to school visitors. 
   2. Paying respect to other people. 
   3. Extending due courtesy to all visitors to the classroom. 
   4. Extending due courtesy to instructors. 
   5. Displaying good manners to the helpers. 

   6. Obeying instructions given by staff courteously and with good will. 
   7. Respecting other’s property. 
   8. Taking hat off when speaking to elders. 
   9. Not throwing or projecting a missile of any kind. 
   10.Not expectorating/spitting at any time. 
   11.Not interfering with or removing any property belonging to others. 
   12.Bins are provided for litter. Therefore, do not drop litter around the 
grounds, and if you come across any, pick it up and put it in a bin. 
   13.Students are to wipe their feet at the entry mats in wet weather. 

   14.Not shouting, making noise and screaming. 
   15.Not running on stair and building. 
   16.Reporting at once to the nearest teacher any accident or damage 
involving yourself or other students. 
   17.School does not allows student for take a car or motorbike to school. 
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 ข้อปฏิบติัแบบพฤติกรรมนักเรยีน  
  นักเรยีนจะต้องมคีวามเคารพต่อตนเอง รวมถึงการให้ความเคารพกบับุคลากรทุก

คนภายในโรงเรยีน ผูป้กครอง และเพื่อนนักเรยีน โดยปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตั ิดงัน้ี 
   1. ใหค้วามช่วยเหลอืและต้อนรบัผูท้ีม่าเยีย่มเยอืนโรงเรยีนทุกคน 
   2. ใหค้วามเคารพและใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น 
   3. แสดงความสุภาพนอบน้อมต่อผูท้ีม่าเยีย่มชมหอ้งเรยีน 
   4. แสดงความสุภาพนอบน้อมต่อคณาจารย ์
   5. แสดงกริยิาสุภาพกบัพนักงานของโรงอาหารในโรงเรยีน 
   6. เคารพและเชื่อฟังค าแนะน าของเจา้หน้าทีใ่นโรงเรยีน 
   7. เคารพสทิธขิองผูอ้ื่น   
   8. ไม่สวมหมวกขณะทีพู่ดคุยกบัผูใ้หญ่ 
   9. ไม่ขวา้งปาสิง่ของ 
   10.ไม่บว้นหรอืถ่มน ้าลายลงบนพืน้ 
   11.ไม่ละเมดิทรพัยส์นิของผูอ้ื่น 
   12.ไม่ทิ้งขยะ สิง่สกปรกลงบนพืน้ และเมื่อพบเหน็ขยะต้องเกบ็ทิ้ง 

ลงถงัขยะใหเ้รยีบรอ้ย 
   13.ไม่เหยยีบย ่าลงบนพืน้ทีช่ืน้แฉะหรอืสกปรก 
   14.ไม่ตะโกน ส่งเสยีงดงั และกรดีรอ้ง 
   15.ไม่วิง่และวิง่เล่นบนบนัได และ บนอาคารเรยีน  
   16.เมื่อเกดิอุบตัเิหตุต้องแจง้ครูทีอ่ยู่ใกลห้รอืครูทีป่รกึษาทนัที 
   17.โรงเรยีนไม่อนุญาตใหนั้กเรยีนน ารถยนต์หรอืจกัรยานยนต์มา 

โรงเรยีน 
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 The procedures when student was in classroom  
  1 .   Show respect to the teacher when a teacher enters and exists the 
classroom. 
  2.  Raise hand to ask permission before speaking. 
  3.  Have courtesy of listening when people are talking. 
  4.  Be ready for their study with the necessary stationaries and supplies. 
  5.  Keep the classroom clean. 
  6.  Sit properly. 
  7.  Do not sit, lie or stand on a desk. 
  8.   Do not bring a snack, food to the classrooms and the building, except 
some drinking water. If teacher found them, they can confiscate them. 
  9.  Student have to ask permission from the teacher in the classroom if they 
would like to come in and out the classroom. 
  10. Students are not allowed to change their designated seat. 
  11.  Students are not allowed to play or move materials or devices in the 
classroom. 
  12. Students are not allowed to stay inside the classroom without the teacher 
during the lunch time. 
  ** Students have to practice these for the efficiency of their studies. 
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  ข้อปฏิบติัเมื่อนกัเรียนอยู่ภายในชัน้เรียน 
  1.  แสดงความเคารพเมื่ออาจารยเ์ขา้และออกหอ้งเรยีน 
  2.  ยกมอืก่อนพูด 
  3.  มมีารยาทในการฟังขณะผูอ้ื่นก าลงัพูด 
  4.  มอีุปกรณ์การเรยีนเป็นของตนเอง 
  5.  ช่วยกนัดูรกัษาและท าความสะอาดหอ้งเรยีน 
  6.  นัง่เรยีนและเกบ็เทา้ใหเ้รยีบรอ้ย 
  7.  ไม่นัง่ นอน หรอืยนืบนโต๊ะ 
  8.  ไม่น าหรอืกนิขนม อาหาร ในหอ้งเรยีนและบนอาคารเรยีนยกเวน้น ้าดื่มเท่านัน้ 
หากครูอาจารยพ์บเหน็ สามารถยดึไดท้นัที 
  9.  การเขา้และออกจากหอ้งเรยีนของนักเรยีนต้องไดร้บัอนุญาตจากคุณครูประจ า
ชัว่โมงนัน้ๆ ทุกครัง้ 
  10.  หา้มเปลีย่นหรอืยา้ยทีนั่ง่ 
  11.ไม่เล่นหรอืเคลื่อนยา้ยอุปกรณ์ทีจ่ดัไวใ้นชัน้เรยีน 
  12.ไม่อนุญาตใหพ้กัในชัน้เรยีนโดยไม่มคีรูควบคุมขณะพกักลางวนั 
 **นักเรยีนทุกคนต้องปฏบิตัติามแนวทางทีไ่ด้ก าหนดไว ้เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีม่ ี
ประสทิธภิาพสูงสุด 
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  Students must not bring the following items to school. 
  1)  Any pocket knives, sheath knives, any weapon or any item that can be 
used as a weapon;  
  2)  BB style pistols/guns; 
  3)  Any magazines and audio/visual materials not relating to school work; 
  4)  Comic books; 
  5)  Illegal substances of any kind or offensive material (violent or 
pornographic); 
  6)  Infrared hand controllers of any type (including wrist-watch type devices); 
  7)  Mobile phones (dormitory students may bring their phones but they 
should keep them turned off.); 
  8)  Large sums of money and valuables; 
  9)  Radios, tape players, tapes, beepers, CD players, MP 3 players, MP 4 
players, I-POD, Palm and similar kind of electronic devices; 
  10) Notebook computers and camera; (if you want to use for subject, you 
need to get permission from assigned teacher.) 
  11) Playing cards, any other toys or small handhold computer type games, 
virtual pets;  
  12) Matches, lighters or alike; 
  13) Chewing gum; 
  14) Any cosmetics and beauty accessories 

  ** School will not be responsible for items being lost/stolen at school. 
Students are expected to take care of their belongings. 
  ** Prohibited items may be confiscated by any member of staff and passed 
to the Administration for safe keeping. Confiscated items might be returned to the parent, 
or in some cases to the students. 
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  ส่ิงท่ีห้ามน ามาโรงเรียน 
  1)  มดีพก มดี ไมบ้รรทดัเหลก็ อาวุธทุกชนิด หรอือุปกรณ์ทีใ่ชเ้ป็นอาวุธได้ 

  2)  ปืนหรอืปืนอดัลม 
  3)  หนังสอืหรอืนิตยสารต่างๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการเรยีน 
  4)  หนังสอืการต์ูน 

  5)  สิง่ผดิกฎหมายหรอืสื่อลามก กา้วรา้วรุนแรง 
  6)  เครื่องมอือนิฟาเรด เช่น รโีมทคอนโทรล นาฬกิาอนิฟาเรด 
  7)  โทรศพัท์มอืถอื  
  8)  เงนิเป็นจ านวนมากหรอืทรพัยส์นิมค่ีาอื่นๆ 
  9)  เครื่องมอือเิลก็ทรอนิกต่างๆ เช่น MP3, MP4, I-POD เป็นต้น 
  10) คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก กลอ้งถ่ายรูป (กรณีจ าเป็นต้องใช ้ใหท้ าการขออนุญาต 

และไดร้บัการอนุญาตจากครูประจ าวชิา) 
  11) ไพ่หรอืเกมต่างๆ 
  12) ไมข้ดีไฟ หรอืวตัถุไวไฟ 
  13) หมากฝรัง่ 
  14) อุปกรณ์เพื่อเสรมิสวยทุกชนิด เช่น เครื่องหนีบผม เครื่องส าอาง ฯลฯ 
  ** นักเรยีนต้องดูแลทรพัยส์นิของตนเองหากมกีารสูญหายโรงเรยีนจะไม่รบัผดิชอบ 

  ** สิง่ของต้องหา้มจะถูกยดึและเกบ็ไวท้ีค่รูผูดู้แล บางสิง่ผูป้กครองต้องมารบัคนืดว้ย
ตนเอง บางสิง่อาจคนืใหก้บันักเรยีนในภายหลงั 
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 Procedures of mobile phone, devices or other accessories  
  1. If a student have urgent case that need to contact their parent, they have 

to ask permission from disciplinary section. 
  2.  If a student need to take mobile phone to school, they have to ask 

permission from disciplinary section.  
  3.  Mobile phone, notebook computer, camera or any electronic’  devices 

confiscated will be returned when the student completes final term. 
  4.  All teachers are authorized to confiscate the prohibited items mentioned 

above and forward them to the disciplinary group for the next process. 
 
ข้อปฏิบติัในการใช้ โทรศพัท์มือถือและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงเรียน 
  1. กรณีต้องการตดิต่อผูป้กครองใหนั้กเรยีนตดิต่อกบัฝ่ายวนัิยแต่ละแผนก ในกรณี

ทีต่้องการตดิต่อ กบัผูป้กครองอย่างเร่งด่วน  
  2. กรณีที่นักเรยีนมคีวามจ าเป็นต้องน าโทรศพัท์มอืถือมาโรงเรยีน ให้ท าการขอ

อนุญาตจากฝ่ายวนัิยแผนก ทุกครัง้ มฉิะนัน้จะถอืว่าเป็นการฝ่าฝืน ทางฝ่ายวนัิยจะด าเนินการตาม
ระเบยีบฯ ทนัท ี

  3. โทรศพัท์มอืถือ  คอมพวิเตอร ์กล้องถ่ายรูปและเครื่องเล่น C D, MP 3, I-POD 
จะด าเนินการยดึเป็นเวลา 1 ภาคเรยีนและสามารถมารบัคนืได้ก็ต่อเมื่อสอบปลายภาคเรยีนนัน้ๆ 
เสรจ็เรยีบรอ้ย 

  4. กรณีอุปกรณ์อื่นๆ ตามที่กล่าวมาขา้งต้นหากมกีารพบหรอืตรวจพบจะไม่มกีาร
คนืใหไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้   

  5. อาจารย์ทุกท่านสามารถตรวจยดึสิง่ของ หรอือุปกรณ์ต่างๆ ข้างต้นที่โรงเรยีน
หา้มนักเรยีนน ามาไดท้นัท ีหากม ีการพบเหน็และใหน้ ามาส่งทีฝ่่ายวนัิยแผนกด าเนินการต่อไป 
 Playground Rules  

  Students are only allowed to play in the designated area. Within the 
playground areas students must: 
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  1.  Respect the teachers on duty and follow the instructions; 
  2.  Keep the playing areas clean at all times; put the rubbish into the bins; 
  3.  Plan safely and report any problems; 
  4.  Treat others as you want to be treated; 
  5.  Speak politely; 

  6.  Allow others to play; 
  7.  Respect the properties of others and hand in any lost property to teacher 
on duty; 
  8.  Move promptly to classroom at the school bell; 
  9.  Do not play when it’s raining; 
  10. Do not play during the examination time; 
  11. Do not play with the skating board. 

 การใช้สนามหรือลานกีฬา 
  นักเรยีนจะไดร้บัอนุญาตใหเ้ล่นไดใ้นบรเิวณทีจ่ดัใหเ้ท่านัน้ เมื่อใชส้นาม 

นักเรยีนควรปฏบิตั ิดงัน้ี  
   1.  เคารพและปฏบิตัติามค าแนะน าของครูผูดู้แล 
   2.  ช่วยกนัรกัษาความสะอาดและไม่ทิ้งขยะ 
   3.  เล่นอย่างระมดัระวงัและหากเกดิอุบตัเิหตุต้องแจง้ครูเวรหรอืครูประจ าชัน้ทนัท ี
   4.  ปฏบิตัติอ่ผูอ้ื่นเช่นเดยีวกบัทีต่อ้งการใหผู้อ้ื่นปฏบิตัติ่อตนเอง 
   5.  ใชว้าจาสุภาพ 
   6.  ยอมใหผู้อ้ื่นเล่นดว้ย/ไม่ใชส้ทิธใินการเล่นแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
   7.  เคารพสทิธขิองผูอ้ื่นและใหค้วามร่วมมอืกบัครูผูท้ีดู่แล 
   8.  เขา้ชัน้เรยีนเมื่อไดย้นิสญัญาณ  
   9.  งดใชส้นามขณะฝนตก 
   10.งดใชส้นามในช่วงทีม่กีารสอบ 
   11.หา้มน าสเกต็บอรด์มาเล่นบรเิวณสนามหรอืภายในโรงเรยีน 

-36- 
 



 

 

 DAMAGE TO SCHOOL PROPERTY  
  Students who accidentally damage school property must report to the Head 
of Section or classroom teacher.  If the damage ( e. g.  a broken window)  results are from 
careless behaviour, students will be expected to pay the cost of repairs. Unreported damage 
will result in disciplinary measures taken. 
 

  การกระท าอนัก่อให้เกิดความเสียหายในทรพัยสิ์นของ โรงเรียน 
  นักเรยีนทีท่ าทรพัยส์นิของโรงเรยีนเสยีหาย ต้องรายงานต่อครูผูดู้แลหรอืครูประจ า
ชัน้ทีท่รพัยส์นิโรงเรยีน เสยีหายอนัเน่ืองมาจากการใช้โดยขาดความระมดัระวงั นักเรยีนต้องชดใช้
ค่าเสยีหายหรอืจ่ายค่าซ่อม หากไม่มกีารรายงาน ความเสยีหายจะถือว่ามเีจตนาท าลายทรพัยส์นิ
ของโรงเรยีน  
 

The Schedule for School Hours and Morning Ceremony  
  1.   Student have to come to school before the morning ceremony in which 
the school song for signs is sung.  Students have to be proper and ready for morning 
ceremony. 
   1.1) Kindergarten      
    08.20 a.m.   Start morning ceremony 
     09.00 a.m.– 03.30 p.m.  School time 
   1.2) Primary and Secondary  
     07.45 a.m.  Start morning ceremony  
    Primary 
      08.00 a.m. – 03.15 p.m.  School time   
    Secondary   
     08.00 a.m. – 03.50 p.m. School time   
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  2.   If a student can not attend the morning ceremony in time, it means the 
student comes to school late and he/ she has to inform the responsible teacher before 
entering the classroom. If a student is late for 3 times, the school will invite his/her guardian 
to come to school for involvement in the development of the student’s behavior.  
  3.   In asking permission for leave, the student has to send a leave form to 
the school and the guardian has to contact the school. For a sick leave of 3 days or more, 
a doctor’s medical certificate has to be presented. 
  4.   If student is absent 1 day.  Homeroom teacher will contact to guardian 
and if student was absent within 3 days that guardian have to contact to school. 
  5.   In the case of a student having to leave the school during the school 
hours, he/she has to ask for a leave form to homeroom teacher and the head of section for 
permission.  If he/ she is given the permission form, they can leave.  And when they come 
back to school, he/she has to return the permission form and inform the head of section.  
  6.   If a guardian would like to contact to a student during the school hours, 
the guardian has to contact the officer of public relations at information room. (Do not enter 
the classroom.) 
   6. 1)  If the guardian would like to take the student from school.  They 
have to contact the officer of public relations and submit a leave form to homeroom teacher 
and head of section for asking permission.  The guardian has to wait for the student at the 
information room. 
   6.2) If a relative has to come to pick up a student instead of the guardian, 
they have to present a copy of guardian’s ID card and a letter from the guardian informing 
the head of section. 
  If early leaving from school will affect student’s studies. School can deny the 
permit.  
  7. The school gives a behavior certificate to students with behavior score 70 
and above. 
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  ข้อปฎิบติัเวลาเรียน และกิจกรรม หน้าเสาธงของนักเรียน 
  1. นักเรยีนทุกคนต้องมาถงึก่อนโรงเรยีนเขา้ โดยจะมเีพลงมาร์ชโรงเรยีนเป็นสญัญาณ เมื่อเพลง
มาร์ชจบ นักเรยีนทุกคนต้องเขา้แถวหน้าเสาธงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เพื่อร่วมท ากจิกรรมเคารพธงชาต ิ  

   1.1) ระดบัอนุบาล   
     08.20 น.  กจิกรรมหน้าเสาธง  
     09.00 – 15.30 น. เวลาเรยีน   
   1.2) ระดบัประถมและมธัยม  
     07.45 น.    กจิกรรมหน้าเสาธง   
    ระดบัประถม   เวลาเรยีน 08.00 – 15.15 น.  
    ระดบัมธัยม  เวลาเรยีน 08.00 - 15.50 น.  
  2. นักเรียนที่มาไม่ทนัร่วมกจิกรรมเคารพธงชาต ิถือว่ามาสาย โรงเรียนจะพิจารณาลงโทษตาม

สมควร และต้องรายงานตวัต่ออาจารย์ฝ่ายที่ดูแลก่อนเข้าห้องเรียน หากมาสายเกิน 3 ครัง้ ให้โทรแจ้งผู้ปกครอง
เพื่อร่วมกนัแก้ไข 

  3. การลาโรงเรยีนทุกครัง้ จะต้องมคี ารบัรองจากผูป้กครอง ถ้าลาป่วยเกนิ 3 วนั ต้องมใีบรบัรอง
แพทย์   

  4. กรณีขาดเรียน 1 วนัทางโรงเรียนจะโทรแจ้งผู้ปกครองทนัที หากขาดเกิน 3 วนั ผู้ปกครอง
ต้องท าการ ตดิต่อกบัทางโรงเรยีน 

  5. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน เมื่อมีกิจธุระจ าเป็นในระหว่างเวลาเรียน นักเรียน
ต้องยื่น ใบขออนุญาตออกนอกโรงเรียนแจ้งต่ออาจารย์ประจ าชัน้ และหวัหน้าแผนกทราบ เพื่อท าการอนุญาตให้
ใบอนุญาตออก นอกโรงเรยีนกบันักเรยีน เมื่อนักเรยีนเสรจ็ภารกจิต้องกลบัเขา้มาโรงเรยีน เพื่อน าใบอนุญาตมาคนื
และรายงานตวักบั หวัหน้าระดบัทราบในวนัเดยีวกนันัน้ 

  6. หากผู้ปกครองต้องการติดต่อนักเรียนในช่วงระหว่างเวลาเรียน ให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่
ประชาสมัพนัธ์โรงเรยีนทีห่อ้งประชาสมัพนัธ์ (ไม่อนุญาตใหผู้ป้กครองเขา้หอ้งเรยีน) 

  6.1) หากผูป้กครองมคีวามจ าเป็นต้องการรบันักเรียนขณะที่เรียนอยู่ ใหท้ าการตดิต่อเพื่อ
เขยีนใบขออนุญาตรบันักเรยีนออกนอกโรงเรียนที่ห้องประชาสมัพนัธ์ โดยเจ้าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์จะด าเนินการ 
ใหอ้าจารย์ทีป่รกึษา และหวัหน้าแผนกลงนามอนุญาตต่อไป  

  6.2) ถ้าญาติมาติดต่อรบัต้องมีหนังสือจากผู้ปกครองมาด้วย หรือมีใบรับรองแสดงต่อ
หวัหน้าระดบั หากพบว่าการขออนุญาตมาเรียนช้าหรือออกก่อนเวลาของนักเรียนนัน้  ส่งผลกระทบต่อการเรียน
โรงเรยีนสามารถยกเลกิการขออนุญาตอิอกนอกโรงเรยีนก่อนเวลานัน้ได ้

  7. นักเรยีนทีต่้องการขอใบรบัรองความประพฤต ิใหแ้จง้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั โดยนักเรยีนที่
มสีทิธ ิขอใบรบัรองความประพฤตนิัน้ต้องถูกหกัคะแนนความประพฤตไิม่เกนิ 30 คะแนน  
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 Attendances Regulation  
  In order to achieve goals and objective of the curriculum, regular attendance 
by the student is mandatory. 
The school is normally in session of 40 weeks per academic year.  
   -  Once a student is enrolled in the school, the Director /  administration 
and teachers will insist on regular attendance. Neither the school, nor any of its employees 
are, however, responsible for ensuring actual attendance.  This is the responsibility of the 
student’s parents/guardian(s). 
   -  Students in grades Kindergarten through grade 12 who miss 20 or 
more days of the school year, whether excused or unexcused, and who have not 
satisfactorily completed the required work, may be considered for retention.  Certification of 
absence by a doctor may be an exception.  However, satisfactory completion of required 
work is still required.  
 การเข้าชัน้เรียน 
  โรงเรียนมีการเรียนการสอน 40 สัปดาห์/ปีการศึกษา  นักเรียนต้องมาเรียน
ตามปกต ิเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรทีก่ าหนด  
   - เมื่อนักเรยีนสมคัรเรยีนที่โรงเรยีน ผู้บรหิารและคุณครูจะเป็นผู้ก ากับดูแล

เวลาเรยีนของนักเรยีน ส่วนผูป้กครองจะเป็นผูดู้แลรบัผดิชอบการมาเรยีนของนักเรยีน  

   - นักเรยีนชัน้อนุบาลจนถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ผูท้ีข่าดเรยีนเกนิกว่า 20  วนั
ของปีการศึกษานัน้ๆ แม้จะมเีหตุจ าเป็นหรอืไม่ก็ตาม และไม่ส่งงานตามที่ได้รบัมอบหมาย จะถูก
พิจารณาให้ซ ้าชัน้ ยกเว้นกรณีที่ มีใบรับรองแพทย์มายืนยัน และนักเรียนต้องส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายทุกชิน้ 
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  TARDINESS  
   In Schools, there are two types of tardiness:  Tardy to school and tardy 

to class.  Schools’  tardy policy has been developed to emphasize the importance of each 
student being in the classroom for the entire period, as well as arriving on time to school 
every day. Learning the responsibility of getting to class in time is an integral part of schools’ 
standard of excellence, which prepares students for success. 
   In our school, instructional time is viewed a precious resource. 
Consequently we view chronic tardiness as a serious problem.  Thank you for your support 
in ensuring students in making maximum use of their class time and learning to be punctual. 

   A. Tardy to School 
    For kindergarten section, school begins at 08.20 a.m. 
For primary and secondary, School begins at 7: 45 a.m.  with the morning assembly. 
Beginning the day promptly is important and demonstrates commitment to success. Student 
who comes late to school must report to the designated room to get a tardy slip from a 
designated staff member.  Tardiness to school will be unexcused even though the parents 
bring the student to school. Oversleeping, traffic problems, etc. are all unexcused. Tardiness 
is excusable by a school official under circumstances such as:  
     1) Illness of the student. 
     2) Student has a doctor/ dentist appointment. 
A note from a parent or a professional note from a doctor/ dentist will be required to verify 
the case. 
   B. Tardy to Class 
    A student will be counted as tardy for missing any or part of the first 
five –  fifteen ( 5-  15)  minutes of class.  Students who come late to class must report to 
designated room to get a tardy slip from designated staff member.   
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After fifteen (15) minutes, student shall be considered as absent from the lesson.  
    Tardiness is not acceptable, to minimize number of tardiness and to 
prevent quality of education, School has the right to substitute an alternative disciplinary 
intervention for repeated offenders. 
 
  การมาสาย 

   การมาโรงเรยีนสาย แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื การมาโรงเรยีนสายและการเขา้
เรยีนสาย โรงเรยีน เน้นความส าคัญในการอยู่ในชัน้เรยีน รวมถึงการมาโรงเรยีนและการเข้าชัน้
เรียนให้ทันเวลา ซึ่งเป็นมาตรฐานส าคัญ อย่างหน่ึงของโรงเรียนที่ส่งผลให้นักเรียนประสบ
ความส าเรจ็ในการเรยีน 

   ช่วงเวลาของการเรยีนการสอนมีความส าคญัอย่างยิง่ ดงันัน้การมาสายหรือ
การเข้าชัน้เรยีนสายจึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยจะตกัเตือน และหากการมาสายยงัเกิดขึ้นเป็น
ประจ า ทางโรงเรยีนจะมกีารก าหนดบทลงโทษ 

   ก. การมาโรงเรียนสาย 
    ระดบัอนุบาล โรงเรยีนเขา้เวลา 08.20 น.  

ระดบัชัน้ประถมและมธัยม โรงเรยีนเขา้เวลา 07.45 น. พร้อมกบัการท ากิจกรรมตอนเช้า นักเรยีน
ทีม่าโรงเรยีนสายต้องไปรายงานตวัและรบัใบอนุญาตเขา้ชัน้เรยีนจากครูผู้ดูแล การมาโรงเรยีนสาย 
จะไม่ได้รบัการยกเวน้ เช่น การตื่นสาย รถติด หรอืเหตุอื่นๆ แม้ว่าผู้ปกครองจะมาส่งนักเรยีนดว้ย
ตนเองกต็าม การมาสายทีไ่ดร้บัการยกเวน้ เช่น การเจบ็ป่วย มนัีดพบแพทย ์เป็นต้น 

   1) นักเรียนต้องยื่นใบลาจากผู้ปกครองหรือใบรับรองแพทย์ เพื่อ
ยนืยนัว่าเป็นจรงิ 

   2) ผู้ปกครองอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในตอนเช้าของ
ครอบครวั เพื่อแกปั้ญหาการมาโรงเรยีนสายของนักเรยีน 

   ข. การเข้าชัน้เรียนสาย 
    นักเรยีนจะถูกบนัทกึว่าเข้าชัน้เรยีนสาย เมื่อเข้าเรยีนคาบแรกชา้ 5 นาที 

นักเรยีนที่มาสาย ต้องรายงานและรบัใบอนุญาตเข้าชัน้เรยีนจากครูผู้ดูแล หากสายเกิน 15 นาที 
นักเรยีนจะถูกบนัทกึว่าขาดเรยีนในวชิานัน้ๆ  
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    * ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนมาสาย ดังนั ้น เพื่อลดจ านวน
นักเรียนที่เข้าเรียนสาย และ รักษาคุณภาพของ การจัดการศึกษา ทางโรงเรียนมีสิทธิใ์นการ
ก าหนดบทลงโทษ หากการมาสายยงัเกดิขึน้เป็นประจ า 
 
 Procedures  for Leaving the School Permises  
  1.The regulations of school for leaving as mentioned above must be followed. 
  2. If student is sick, the guardian hase to inform the homeroom teacher by a 
letter or a phone call at 02- 4768231, 02- 4766383.  Every time a student comes back to 
school, they have to send a letter with guardian signature. 
  3. For a casual leave, a letter has to be sent earlier or at least the homeroom 
teacher has to be informed. 
  ข้อปฏิบติัของนักเรียนในการลา 
  1. ให้ปฏิบตัิตามระเบียบของโรงเรยีน ว่าด้วยการลาตามที่ระบุไว้ในเอกสาร และ
การออกนอกบรเิวณ โรงเรยีน 

  2. นักเรยีนที่ขาดเรยีนเน่ืองจากป่วย ให้แจ้งทางโรงเรยีน และครูประจ าชัน้ทราบ 
โดยส่งจดหมายลาป่วย หรอื ใชว้ธิกีารโทรแจง้ฝ่ายวชิาการ หากนักเรยีนกลบัมาเรยีนแลว้ ในวนัที่
มาเรยีนต้องรบีส่งใบลาทีม่ผีูป้กครองลงนามรบัรองทุกครัง้  

  3. การลากจิ ใหส้่งใบลาทีค่รูประจ าชัน้ก่อนอย่างน้อย 1 วนั 
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บทท่ี 5 งานวินัยนักเรียน 
CHAPTER 5 Discipline Section  

STUDENT CONDUCT AND DISCIPLINE REGULATIONS ON STUDENT’S PUNISHMENT 
AD.2005 

 According to 6th and 65th sections of Protecting Children Law of the Ministry of 
Education, the following are the 2003 punishment regulations. 
 1. This regulation is called “Regulation of Students’ Punishment 2005” 
 2. This regulation has been imposed and implemented since the government 
gazette’s notice. 
 3. The regulation of Students’ Punishment in 2000 is cancelled. 
 4. Administrators mean the principal and director of the school.  
  To misbehave means to break the school/ministry rules. 
  Punishment means the giving of penalty to student who misbehaves. 
 5. There are four (4) levels of punishment. 

5.1 The first offence: Warning. 
5.2  The second offence: Putting on probation. 
5.3 The third offence: Deduction of the discipline point. 

   5.4 The fourth offence: Activity assignment to improve behavior. 
 6. The school is not allowed to punish the students with violent (harmful) 
methods. The level of offence and students’ age should be considered. Students’ 
punishment‘s objective is to improve the students’ behavior and make them feel guilty. 
Administrator can decide whether to impose punishment or not. 
 7. Warning will be used for light offences. 
 8. Putting on probation will be used for the student who breaks the school rule. 
The administrator will make consider actions on this. 
 9. Putting on probation should be written and the parents should be informed of 
the students’ offences. 
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 10. Deduction of the discipline mark depends on each school, however it should 
be written as an evidence. Activities to improve behavior will be used for the student who 
needs to correct his/her behavior. 
 11. Deputy of Education Ministry watches over this regulation. 

      Issued on January 18, 2005 
       Mr. Adisai Photaramik 

       Ministry of Education 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศกึษา พ.ศ. 2548  

 อาศัยอ านาจตามความมาตรา6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร จงึวางระเบยีบว่าดว้ยการลงโทษนักเรยีนและนักศกึษาไวด้งัต่อไปนี้   
  ขอ้1 ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการลงโทษนักเรยีนหรอืนักศกึษา พ.ศ.2548 
  ขอ้2 ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในพระราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ขอ้3 ใหย้กเลกิระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการลงโทษนักเรยีนหรอืนักศกึษา พ.ศ.2543 
  ขอ้4 ในระเบยีบนี้ 
   “ผูบ้รหิารโรงเรยีนหรอืสถานศกึษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผูอ้ านวยการหรอื
หวัหน้าของ โรงเรยีนหรอืสถานศกึษาของนักเรยีนหรอืนักศกึษานัน้ 
     “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยมี
ความมุ่งหมาย เพื่อการอบรมสัง่สอน 
  ขอ้5 โทษทีจ่ะลงโทษแก่นักเรยีนหรอืนักศกึษาทีก่ระท าผดิม ี4 สถานดงันี้ 

 1.1 ว่ากล่าวตกัเตอืน  1.3 ตดัคะแนนความประพฤต ิ
 1.2 ท ากจิกรรมเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 1.4 ท าทณัฑ์บน 

  ข้อ6 ห้ามลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาด้วยวิธีการรุนแรงหรือแบบกลัน่แกล้งหรือลงโทษด้วย
ความแคน้หรอื ดว้ยความพยาบาท โดยใหค้ านึงถงึอายุของนักเรยีนหรอืนักศึกษาและความรา้ยแรงของพฤติกรรม
ประกอบการลงโทษ 
   การลงโทษนักเรยีนหรอืนักศกึษาใหเ้ป็นไปเพื่อเจตนาทีจ่ะแก้นิสยัและความประพฤตทิี่ไม่ดี
ของ นักเรยีนหรอืนักศกึษาใหรู้ส้ านึกในความผดิ และกลบัประพฤตตินในทางทีด่ตี่อไป  
 ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มี
อ านาจในการลงโทษนักเรยีนหรอืนักศกึษา 

-45- 

 
 ขอ้7 การว่ากล่าวตกัเตอืน ใชส้ าหรบันักเรยีนหรอืนักศกึษาทีไ่ดก้ระท าความผดิไม่รา้ยแรง 
 ขอ้8 การท าทณัฑ์บน ให้หวัหน้าสถานศึกษาพจิารณาลงโทษนักเรยีนหรือนักศึกษาทีป่ระพฤตตินไม่
สมควร แก่สภาพนักเรยีนหรอืนักศกึษา ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยความประพฤตขิองนักเรยีน และนักศกึษาหรอืกรณี
ทีท่ าให ้เสื่อมเสยีชื่อเสยีงเกยีรตศิกัดิ ์
 
 

   การท าทณัฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบนัทึกรบัทราบ
ความผดิและ รบัรองการท าทณัฑ์บนไวด้ว้ย 

  ขอ้9 การตดัคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิว่าด้วยการตัดคะแนนความ
ประพฤต ินักเรยีน และนักศกึษาของแต่ละสถานศกึษาก าหนด และใหท้ าบนัทกึขอ้มูลไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  ขอ้10 การท ากจิกรรม  เพื่อใหน้ักเรยีนปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม ใชใ้นกรณีทีน่ักเรยีนหรอืนักศกึษา
กระท าความผดิทีส่มควรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
  ขอ้11 ใหป้ลดักระทรวงศกึษาธกิารรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี้และใหม้ีอ านาจตคีวาม และ 
วนิิจฉัยปัญหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี้ 
     ประกาศ ณ วนัที ่18 มกราคม พ.ศ.2548 
                                      อดศิยั    โพธารามกิ    
       รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
 
ระเบียบโรงเรียนจินดามณี ว่าด้วยการควบคมุความประพฤตินักเรียน พ.ศ.2561  
       Chindamanee School’s regulation on student’ discipline 2018 
 โรงเรยีนมคีวามประสงค์ทีจ่ะให้นักเรยีนตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีน มคีวามประพฤตเิรยีบร้อย 
แต่งกายถูกระเบยีบวนัิย และเหมาะสมกบัการเป็นนักเรยีนทีด่ ีตลอดจนใหเ้ป็นผูม้ศีลีธรรมอนัดงีาม 
รูจ้กัรเิริม่สรา้งสรรค ์มคีวามสามคัคกีนัในหมู่คณะ  อนัก่อใหเ้กดิความสงบเรยีบรอ้ยขึน้ในโรงเรยีน 
จงึใหม้รีะเบยีบควบคุมความประพฤตนัิกเรยีน ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรยีกว่า “ระเบียบโรงเรยีนจนิดามณี ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ
นักเรยีน พ.ศ.2561” 
 ขอ้ 2 ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ี ตัง้แต่วนัทีป่ระกาศน้ีเป็นต้นไป ระเบยีบใดทีข่ดักบัระเบยีบน้ีใหใ้ช้
ระเบยีบน้ีแทน 
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 ขอ้ 3 “นักเรยีน” หมายถงึ นักเรยีนโรงเรยีนจนิดามณีทุกคน 
 ขอ้ 4 “ครู อาจารย”์ หมายถงึ ครู – อาจารยใ์นโรงเรยีนจนิดามณี 
 ขอ้ 5 “คณะกรรมการวนัิยนักเรยีน” หมายถงึ ครู อาจารยท์ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากโรงเรยีนดงัน้ี 

5.1 ฝ่ายวนัิยนักเรยีน 
5.2 อาจารยป์ระจ าชัน้ 

 ข้อ 6 “การลงโทษ” หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดตามระเบียบของ
กระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ย “การ ลงโทษนักเรยีน หรอืนักศกึษา พ.ศ.2548” 

 ขอ้ 7 “คะแนนความประพฤต”ิ หมายถงึ คะแนนความประพฤตซิึ่งทางโรงเรยีนไดต้ัง้ไว้
ใหนั้กเรยีนแต่ละคนๆ ละ 100 คะแนน จนกว่าจะจบแต่ละช่วงชัน้ 

 ข้อ 8 ให้ครู อาจารย์ทุกคนมีสิทธิพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ และให้คะแนน
ความประพฤตนัิกเรยีน ตามระดบัความผดิและระดบัความด ีแลว้ส่งหลกัฐานการตดัคะแนน ไปยงั
ฝ่ายวนัิย 

 ขอ้ 9 ใหก้ารพจิารณาคะแนนของนักเรยีนมวีธิกีารดงัต่อไปน้ี 
  9.1 ตัง้เกณฑค์ะแนนความประพฤตขิองนักเรยีนแต่ละคนไว ้100 คะแนน ต่อ 3 ปี
การศึกษาโดยน า คะแนนความประพฤตทิี่ถูกตดัไปหกัออกจากเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ ส่วนคะแนนที่ได้ให้
รวมไว้ต่างหาก แยกจากคะแนน ความประพฤติที่ถูกตัดไม่จ ากัดจ านวนคะแนนตลอด 3 ปี
การศกึษา เช่นเดยีวกนั 
  9.2 นักเรียนทุกคนต้องมีบัตรความประพฤติที่ฝ่ายวินัยจัดท าขึ้นเพื่อรวบรวม
คะแนนทีถู่กตดัและคะแนนทีไ่ดข้องนักเรยีน 
  9.3 นักเรยีนหรอืนักศกึษาคนใดทีถู่กตดัคะแนนความประพฤตติัง้แต่ 30 คะแนนขึ้น
ไปทางฝ่ายวนัิย จะไม่ออกใบรบัรอง ความประพฤติให้ในกรณีที่ต้องการใบรบัรองความประพฤติ
เพื่อประกอบเอกสารในการเรยีนต่อ ขอทุนการศกึษา หรอืสมคัรงาน 
  9.4 นักเรยีนทีถู่กตดัคะแนนความประพฤตถิงึ 50 คะแนน ต้องเชญิผู้ปกครองมา
รับทราบพฤติกรรม และท าทัณฑ์บนกับทางโรงเรียน หากท าทัณฑ์บนแล้วนักเรียนยังมี
พฤติกรรมทีไ่ม่มีการพัฒนา หรอืปรบัปรุงไปในทางที ่ ดีขึ้น คณะกรรมของทางโรงเรยีนสามารถ
พจิารณาไดต้ามความเหมาะสม  

  
-47- 

ขอ้10 หลกัเกณฑก์ารลงโทษและตดัคะแนนความประพฤตนัิกเรยีน 
  10.1 ความผดิขัน้เบา ต้องถูกลงโทษและตดัคะแนนความประพฤตดิงัน้ี 
   10.1.1 ความผดิครัง้แรก ตกัเตอืน (ไม่เคยท าความผดิอื่นใดมาก่อน) 

   10.1.2 ความผดิครัง้ที ่2 อบรมและหกัคะแนนความประพฤต ิ5 คะแนน 
    10.1.3 ความผดิครัง้ที ่3 อบรมและหกัคะแนนความประพฤต ิ5 คะแนน 
    10.1.4 ความผดิครัง้ที ่4 จดัอยู่ในความผดิขัน้กลางครัง้ที่1 (ขอ้10.2.2) 
 ความผดิขัน้เบามดีงัต่อไปน้ี (อบรม ท าใบตกัเตอืน หกั 5 คะแนน) 

1. มาโรงเรยีนสายเป็นครัง้ที ่3 
2. ขาดเรยีนตัง้แต่ 1 วนัขึน้ไปโดยไม่มเีหตุผล 
3. แต่งกายผดิระเบยีบของโรงเรยีน 
4. ไม่ตดัผมตามวนัเวลาทีโ่รงเรยีนก าหนด (หากนักเรยีน 

คนใดตดัทรงผมไม่ถูกระเบยีบ ทางโรงเรยีนจะจดัหาช่างตัดผมมาท าการตดัในโรงเรยีนซึ่งจะเป็น
รองทรงสูงเท่านัน้) 

5. สวมเครื่องประดบัทีไ่ม่อนุญาต 
6. รบัประทานขนมหรอือาหารในเวลาเรยีนหรอืสถานทีโรงเรยีนไม่

อนุญาต 
7. ทิ้งขยะหรอืสิง่ปฏกูิลไม่เป็นทีเ่ป็นทาง หรอืตามทีก่ าหนด 
8. แสดงกริยิาวาจาไม่สุภาพและหยาบคาย 
9. ไม่ท าเวรหรอืท าความสะอาดตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
10. ไม่กลดักระดุมเสือ้ใหเ้รยีบรอ้ย พบัแขนเสือ้ ขากางเกง หรอืเอา

ชายเสือ้ออกนอกกางเกงโดยเจตนา 
11. ไม่แต่งชุดกจิกรรมทีโ่รงเรยีนก าหนด 
12. ไม่ใส่ใจในการเล่าเรยีน เช่น ไม่ท าการบา้น  ไม่ส่งงาน 

โดยเจตนา ฯลฯ 
13. วิง่ เล่น ส่งเสยีงดงับนอาคารเรยีน 
14. อ่านหนังสอืหรอืเล่นสิง่ของทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการเรยีน 

ในเวลาเรยีน 
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15. เขา้หอ้งเรยีนชา้เกนิ 10 นาทโีดยไม่มเีหตุผล 
16. นัง่บนโต๊ะหรอืขดีเขยีนฝาผนัง  อาคาร  ต้นไม ้ หรอื 

เขยีนกระดานเล่นโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
17. ความผดิอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั     
18. น าโทรศพัท์มอืถอืมาใชใ้นเวลาเรยีนหรอืเวลาเปิดท า 

การ 
  10.2 ความผิดขัน้กลาง  ต้องถกูลงโทษและตดัคะแนนความประพฤติ
ดงัต่อไปน้ี 
   10.2.1 ความผดิครัง้แรก  ตกัเตอืน (ไม่เคยท าความผดิอื่นใดมาก่อน) 
   10.2.2 ความผดิครัง้ที ่2 อบรมและหกัคะแนนความประพฤต ิ10 คะแนน 
   10.2.3 ความผดิครัง้ที ่3 อบรมและหกัคะแนนความประพฤต ิ10 คะแนน 
   10.2.4 ความผดิครัง้ที ่4 จดัอยู่ในความผดิขัน้หนักครัง้ที่1 (ขอ้10.3.2) 
   ความผิดขัน้กลางมีดงัต่อไปน้ี  (อบรม เขียนใบตกัเตือน หกั 10 คะแนน) 
    1. หนีโรงเรยีนหรอืออกนอกบรเิวณโรงเรยีนโดยไม่ได้รบัอนุญาต 
    2. เทีย่วกลางคนืเป็นนิจ หรอือยู่จนดกึตัง้แต่เวลา 23.00 – 04.00 น. โดย
ไม่มผีูป้กครองอยู่ดว้ย 
    3. หลบหนีชัว่โมงเรยีนโดยไม่มเีหตุผลหรอืหลบการเขา้แถวเดนิแถว โดย
เจตนา 
    4. แต่งกายฝ่าฝืนระเบยีบของโรงเรยีนโดยเจตนา 
    5. มเีจตนาไม่ใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมของโรงเรยีน 
    6. แสดงกริยิาไม่เหมาะสมหรอืไม่ท าความเคารพต่อครูอาจารย ์ไม่ถงึขัน้
รา้ยแรง 

7. สรา้งภาพพจน์ไม่ดแีก่โรงเรยีน เช่น การเชยีรก์ฬีาไม่ 
สุภาพ  แสดงกริยิาวาจาไม่สุภาพ และหยาบคาย ภายนอกโรงเรยีน ฯลฯ 

8. เล่นเกมสต์ู้หรอืเกมสค์อมพวิเตอรใ์นรา้นเกมสส์าธารณะ 
9. ขาดเรยีนตดิต่อกนั 3 วนัขึน้ไปโดยไม่มเีหตุผล 
10. ร่วมก่อความไม่สงบภายในโรงเรยีน 
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11. ร่วมกนัทะเลาะววิาท 
12. กลัน่แกลง้หรอืรงัแกผูอ้ื่น 
13. เจาะหรอืสกัตามร่างกาย 
14. น าหนังสอืหรอืสื่อลามกอนาจารมาโรงเรยีน 
15. ดดัแปลงชุดฟอรม์ของสถาบนัใหผ้ดิระเบยีบ 
16. สไลด์ผม ท าสผีม หรอืเจตนาตดัผมผดิระเบยีบ 
17. หยอกลอ้หรอืเล่นกบัเพือ่นต่างเพศจนเกนิงาม 
18. ความผดิอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

  10.3 ความผิดขัน้หนักต้องถกูลงโทษและตดัคะแนนความประพฤติ ดงัต่อไปน้ี 
 10.3.1 ความผดิครัง้แรก    ตกัเตอืน (ไม่เคยท าความผดิอื่นใดมาก่อน) 

   10.3.2 ความผดิครัง้ที ่2     อบรมและหกัคะแนนความประพฤต ิ20 คะแนน 
   10.3.3 ความผดิครัง้ที ่3     หกัคะแนนความประพฤต ิ20 คะแนน 
และเชญิผูป้กครองมาพบ 
   10.3.4 ความผดิครัง้ที ่4   ถอืเป็นระดบัความผดิขัน้รา้ยแรง โดยฝ่ายวนัิย
จะต้องน าเสนอ หวัหน้าฝ่ายรบัทราบ  และเสนอกรรมการฝ่ายบรหิารโรงเรยีนพจิารณาสัง่การต่อไป 
   ความผิดขัน้หนักมีดงัต่อไปน้ี  (เขียนใบเตือน หกั 20 คะแนน) 
    1. เล่นการพนัน 
    2. ทะเลาะววิาท 
    3. สูบบุหรี ่ ดื่มสุรา  เครื่องดองของเมา  ยากระตุ้นประสาทหรอืดมทนิเนอร์ 
    4. คบกนัในท านองชูส้าว 
    5. ปลอมแปลงลายมอื  หรอืปลอมแปลงเอกสารของโรงเรยีนหรอืผูป้กครอง 
    6. เขา้ไปสถานเรงิรมยต์่างๆ เช่น บาร ์ อาบอบนวด  ซ่องโสเภณ ีโดยไม่
มญีาตขิองตนอาศยัอยู ่
    7. แสดงกริยิาวาจาลบหลู่ดูหมิน่หรอืแสดงความกระด้างกระเดื่อง  
ลอ้เลยีนครู อาจารย ์ หรอื ผูท้ีค่วรเคารพ 
    8. ก่อเหตุระราน  ท าตวัเป็นอนัธพาล 
    9. กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการท าลายชื่อเสยีงของทางโรงเรยีน 
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    10.ขาดเรยีนตดิต่อกนั 5 วนัขึน้ไป โดยไม่มเีหตุผล 
    11.เจตนาท ารา้ยผูอ้ื่น 
    12.ความผดิอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
  10.4 ความผดิขัน้รา้ยแรง ต้องถูกลงโทษและตดัคะแนนความประพฤตดิงัต่อไปน้ี 
   10.4.1 เป็นความผิดที่น าความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียนและส่วนรวมอย่าง
ร้ายแรงหรอืเป็นความผดิตาม ประมวลกฎหมายอาญา หรอืเป็นความผดิที่กระทบกระเทือนต่อ
ระเบยีบวนัิยอนัดขีองส่วนรวม       
  ถ้าเป็นความผดิครัง้แรกใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของทางโรงเรยีนว่าเหน็ควรตกัเตอืนหรอื
ลงโทษ  ถ้าเป็นความผดิครัง้ต่อไปให้หกัคะแนนความประพฤต ิ50 คะแนน และ ใหค้ณะกรรมการ
วนัิยนักเรยีนพจิารณา น าเสนอกรรมการฝ่ายบรหิารเพื่อพจิารณาวนิิจฉัยสัง่การต่อไป 

ความผดิขัน้รา้ยแรงมดีงัต่อไปน้ี 
     1. ก่อความผดิทางอาญาขัน้รา้ยแรง 
     2. ชูส้าวขัน้รา้ยแรงหรอืมคีวามสมัพนัธ์ฉันสามภีรรยา 
     3. มอีาวุธอนัตรายไวค้รอบครองและน าเขา้มาในโรงเรยีน 
     4. ทะเลาะววิาทรุนแรง 
     5. ขาดเรยีนตดิต่อกนั 7 วนั ขึน้ไป  โดยไม่มเีหตุผล 
     6. ลกัทรพัย ์
     7. เสพยาเสพติดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน ยาบ้า หรอืมไีว้ครอบครอง
หรอืมไีวเ้พื่อจ าหน่าย  
     8. กล่าวหรอืแสดงกิรยิาวาจาลบหลู่ดูหมิน่ครู  อาจารย์หรอืบุคคลที่   
ควรเคารพอย่างรา้ยแรง 
     9. ท าลายทรพัยส์นิผูอ้ื่น  หรอืส่วนรวมหรอืทรพัยส์นิของโรงเรยีนให้
เสยีหายโดยเจตนา 
     10. ความผดิอื่นๆทีม่ลีกัษณะรา้ยแรงคลา้ยคลงึกนั 
                     10.5 ผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด ตามข้อ 10.1 ถึง 10.4 มี
ดงัต่อไปน้ี 
   10.5.1 ความผดิขัน้เบา       ผูม้อี านาจในการลงโทษ คอื ครู อาจารยท์ุกท่าน 
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   10.5.2 ความผดิขัน้กลาง     ผูม้อี านาจในการลงโทษ คอื ครู อาจารยท์ุกท่าน 
   10.5.3 ความผดิขัน้หนัก      ผูม้อี านาจในการลงโทษ คอื คณะกรรมการฝ่ายวนัิย 
   10.5.4 ความผดิขัน้รา้ยแรง ผูม้อี านาจในการลงโทษ คอื คณะกรรมการฝ่ายวนัิย 
   10.5.5 ความผดิถงึขัน้ใหอ้อกจากโรงเรยีน ผูม้อี านาจในการลงโทษ คอื  
“คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน” 
   หมายเหตุ นักเรียนที่กระท าความผิด ในขัน้ความผิดที่สูงเกินอ านาจครู 
อาจารยท์ีท่ าโทษนักเรยีน ใหเ้สนอผูท้ีม่อี านาจลงโทษตามระเบยีบต่อไป 
  10.6 ทุกครัง้ที่มีการตัดคะแนนความประพฤติ หรือลงโทษนักเรียนที่กระท า
ความผดิ     
   ให้ผู้มอี านาจในการลงโทษ   ลงโทษตามล าดบัขัน้ตอนของการลงโทษแล้ว
เสนอเรื่องตามแบบฟอร์ม การลงโทษที่ฝ่ายวินัยจัดท าขึ้น  ส่งถึงฝ่ายวินัย และฝ่ายวินัยต้อง
รวบรวมบนัทกึในแฟ้มสะสมความประพฤตนัิกเรยีน รายบุคคลเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน และต้องแจง้ให้
หวัหน้าฝ่ายทราบ 
  10.7 นักเรยีนทีถู่กหกัคะแนนความประพฤติหลายครัง้ คะแนนความประพฤติก็จะ
ลดลง หากถูกหกัคะแนน รวมถึง 25 คะแนน ให้แจ้งผู้ปกครองทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถ้าถูก
หกัคะแนน  30 คะแนน นักเรยีนไม่สามารถ ขอใบรบัรองความประพฤตไิด้  
  10.8 เมื่อนักเรยีนถูกหกัคะแนนความประพฤตริวมแลว้ถงึ 50 คะแนน ทางโรงเรยีน
จะเชญิ ผูป้กครองมาบนัทกึทณัฑบ์นไวเ้ป็นหลกัฐานภายในระยะเวลา 3 วนั 
  10.9 นักเรยีนทีถู่กหกัคะแนนความประพฤตริวมแลว้ถงึ 80 คะแนน ใหฝ่้ายวนัิยท า
เรือ่งเสนอ คณะกรรมการฝ่ายบรหิารโรงเรยีนพจิารณาลงโทษพกัการเรยีนเป็นเวลาไม่เกิน 7 วนั  
และเชญิผูป้กครองมาท าบนัทกึ รบัทราบผลการพจิารณาโทษเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  10.10 นักเรยีนที่ถูกพกัการเรยีนแล้วยงักระท าความผดิอีก ฝ่ายวนัิยต้องน าเรื่อง
เข้าประชุม คณะกรรมการฝ่ายวนัิยเพื่อพจิารณาท าเรื่องเสนอคณะกรรมการฝ่ายบรหิารโรงเรยีน 
พิจารณาลงโทษตัดสิทธิใ์ห้ออก คัดชื่อออกหรือไล่ออกจากโรงเรียน ทัง้น้ีอยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฝ่ายบรหิารโรงเรยีน 
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10.11 นักเรียนที่ถูกท าโทษตามข้อ10.9 แล้วยังคงท าความผิดอีกจนคะแนนความประพฤติหกั
รวมถึง 100 คะแนน ฝ่ายวินัยต้องท าบันทึกหลักฐาน ความประพฤตินักเรียนคนนัน้    เสนอ
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนพจิารณา ลงโทษถึงขัน้ใหอ้อก คดัชื่อออก หรอืไล่ออกจากโรงเรยีน 
ทัง้น้ีอยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 
  10.12 ก่อนการลงโทษหรอืตดัคะแนนความประพฤตนัิกเรยีนทุกครัง้ ใหนั้กเรยีนผู้
ถูกท าโทษเซ็นรบัผดิ และใหแ้จง้ผูป้กครองนักเรยีนผูก้ระท าความผดิทราบทุกครัง้ 
  10.13 คณะกรรมการฝ่ายบรหิารโรงเรยีนมอี านาจในการลงโทษลดโทษเพิม่หรอืงด
โทษตามทีเ่หน็สมควร 
  ขอ้ 11. กฎระเบยีบน้ีใชค้รอบคลุมทุกกจิกรรมของโรงเรยีน 
 
                                                  ใหไ้ว ้ ณ  วนัที ่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
             ประธานกรรมการบรหิารโรงเรยีนจนิดามณี 
 
4.3 ระเบียบปฏิบติัของนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนจินดามณี  
      ( เฉพาะนักเรียนชาย  ) 

 1. นักศึกษาวชิาทหารทุกนาย ต้องมคีวามภาคภูมใิจในเครื่องแบบของนักศึกษาวิชา
ทหาร และพรอ้มปฏบิตั ิกจิกรรมของหน่วยบญัชาการก าลงัส ารองตามนโยบายของกองทพับก 

 2. นักศึกษาวชิาทหารจะต้องรบัฟังค าสัง่และปฏิบตัิตามค าสัง่ของ ผบ.หมู่ ผบ.ร้อย ที่
ไดร้บัการฝึกผูน้ า จากศูนยก์ารฝึกฯ และผูก้ ากบั นศท. อย่างเคร่งครดั 
             3. นักศึกษาวิชาทหารจะต้องแต่งเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบของ นศท.อย่าง
เคร่งครดั ในขณะทีอ่ยู่ในโรงเรยีนและขณะเขา้รบัการฝึก 
             4. นักศกึษาวชิาทหาร จะต้องรบัผดิชอบต่อตนเองและเพื่อน นศท. ในเรื่องการเรียนและ
การฝึกโดยยดึหลกั สามคัคเีป็นส าคญั 

 5. นักศึกษาวิชาทหารต้องเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ในโรงเรียนและที่ศูนย์การฝึกอย่าง
สม ่าเสมอ 
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4.4 ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน 
 
ระดบัอนุบาล 
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นักเรยีนชายระดบัอนุบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรงผม:   รองทรงสัน้ ความยาวผมกลางศรีษะ 
เสือ้:  เสือ้เชิต้ สแีดง แขนสัน้  

  ดา้นขวาปักชื่อย่อบรเิวณอกเสือ้บรเิวณอก   
  ดา้นซ้ายใหปั้ก สญัลกัษณ์ตราโรงเรยีน    

กางเกง:  กางเกงขาสัน้ ลายทาง (สก๊อต) 
ถุงเทา้:  ถุงเทา้สขีาว ความยาวสามารถพบัได้ 
รองเทา้:  รองเทา้นักเรยีนหนังสดี า ไม่มลีวดลาย  
รองเทา้พละ: สขีาวลว้น มสีายผูก ไม่มลีวดลาย ไม่หุม้ขอ้ 
เครื่องแบบพละ: เครื่องแบบพละศกึษาของโรงเรยีน 
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นักเรยีนหญงิระดบัอนุบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ทรงผม: ผมสัน้  ตดัตรง หา้มซอยผม ความยาวระดบัเท่ากนัตลอดหูซ้าย ทา้ยทอยและหูขวา หา้ม
ยาวเกนิระดบัคาง 
ผมยาว หากยาวพอใหถ้กัเปีย 2 เปีย หากยาวไม่พอใหม้ดั 2 แกละ ใหใ้ชย้างรดัสดี า ผูกโบวส์ขีาว 
เสือ้:  เสือ้ปกทหารเรอื แขนสัน้สแีดง มโีบวผ์ูกตดิกบัปก ดา้นขวาปักชื่อบรเิวณอกเสือ้ ดา้นซ้าย 
ปักสญัลกัษณ์ตราโรงเรยีน 
กระโปรง: สแีดงลายทาง (สก๊อต) จบีรอบตวั 
ถุงเทา้: สขีาว ไม่มลีวดลาย ความยาวสามารถพบัได้ 
รองเทา้: รองเทา้นักเรยีนหนังสดี า ไม่มลีวดลาย สายรองเทา้เป็นเน้ือเดยีวกบัรองเทา้ 
รองเทา้พละ: ผา้ใบสขีาวลว้น ไม่มลีวดลาย ไม่หุม้ขอ้ 
เครื่องแบบพละ: เครื่องแบบพละศกึษาของโรงเรยีน 
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ระดบัประถมศึกษา 
 นักเรยีนชายระดบัประถมศกึษา 

 
 
 
ทรงผม: รองทรงสัน้ ความยาวผมกลางศรีษะไม่เกนิ 4 ซม. หวไีม่ได ้ไม่ไวจ้อน 
เสือ้: เสือ้เชิต้ สขีาว แขนสัน้  
ดา้นขวา บรเิวณเหนือกระเป๋าเสือ้ปักเลขประจ าตวั และอกัษรย่อชื่อโรงเรยีนบรเิวณอกเสือ้ดา้นซ้าย
ใหปั้กชื่อ - สกุล ดว้ยไหมสเีดงเลอืดนก เป็นตวัพมิพใ์หญ่ภาษาองักฤษ 
กางเกง: กางเกงขาสัน้ สเีทาเขม้ มกีระเป๋าตามแนวตะเขบ็ขา้ง ไม่มกีระเป๋าหลงั 
เขม็ขดั: เขม็ขดัหนังสดี า หวัเครื่องหมายโรงเรยีนถงุเทา้ 
ถุงเทา้ขาว: ไม่มลีวดลาย ความยาวสามารถพบัได้ 
รองเทา้: รองเทา้หนังสดี า มลีายผูก ไม่มลีวดลาย 
รองเทา้พละ: สขีาวลว้น มสีายผูก ไม่มลีวดลาย ไม่หุม้ขอ้ 
เครื่องแบบพละ: เครื่องแบบพลศกึษาของโรงเรยีน 
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 นักเรียนหญิงระดบัประถมศกึษา 
 

ทรงผม: ผมสัน้ ตดัตรง หา้มซอยผม 
ความยาวระดบัเท่ากบัตลอดหูซ้าย ทา้ย
ทอย และหูขวา หา้มยาวเกนิ ระดบัคาง 
 ผมยาว ป.1 - ป.6 หากยาว
พอใหถ้กัเปีย 2 เปีย หากยาวไม่พอให้
มดั 2 แกละ ใหใ้ชย้างรดัสดี า ผูกโบวส์ี
ขาว 
เสือ้: เสือ้คอบวัแขนยาว ตดิกระดุม 1 
เมด็ปลายแขน ตดิกระดุมผ่าหน้า 
บรเิวณอกเสือ้ดา้นขวาปักเลขประจ าตวั 
อกัษรย่อชื่อโรงเรยีน  
บรเิวณหน้าอกดา้นซ้ายปักชื่อ – สกุล 

ดว้ยไหมสแีดงเลอืดนก เป็นตวัพมิพใ์หญ่ ภาษาองักฤษ 
กระโปรง: สลีายทาง (สก๊อต) จบีหนัออกจากส่วนกลางซ้าย – ขวา ดา้นละ 2 จบี เยบ็เกลด็จาก
ขอบเอว กระโปรง ลงมา 8 ซม. ความยาวคลุมเข่า นักเรยีนชัน้ ป.1 –ป.3 มสีายกระโปรงพาดบ่า
ทัง้ 2 ขา้ง ป.4 – ป.6 ไม่มสีายพาดบ่า มเีขม็ขดั 
เขม็ขดั: ใชเ้ขม็ขดัหนังสดี า หวัเป็นโลหะรูปสเีหลีย่ม ผนืผา้ หวัเขม็ขดัมตีราโรงเรยีน มปีลอกไม่มี
ลวดลาย หรอืตดิสิง่ประดบัใดๆ  ซื้อไดท้ีฝ่่ายสหกรณ์โรงเรยีน 
โบวต์ดิคอเสือ้: ป.1 – ป.6  ผา้สเีดยีวกบักระโปรง ความกวา้ง 1.5 เซนตเิมตร ยาว 55 เซนตเิมตร 
สอดใต้ปกไขวท้บักระดุมเมด็แรก กลดัตดิกนัดว้ยเขม็กลดัหรอืกระดุม 
ถุงเทา้: สขีาว ไม่มลีวดลาย ความยาวสามารถพบัไดถุ้งเทา้นักเรยีน  
รองเทา้นักเรยีน: หนังสดี า ไม่มลีวดลาย สายรองเทา้เป็นเน้ือเดยีวกบัรองเทา้ 
รองเทา้พละ: ผา้ใบสขีาวลว้น มสีายผูก ไม่มลีวดลาย ไม่หุม้ขอ้ 
เครื่องแบบพละ: ตามแบบโรงเรยีนก าหนด 
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ระดบัมธัยมศึกษา 
 นักเรยีนชายชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสื้อ:     เสื้อเชิ้ตคอตัง้ ผ้าสีขาวแบบเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ตัดตัวตรงไม่รัดรูป  ไม่ต่อเติมหรือมี
ลวดลายใดๆ บนตวัเสือ้  แขนสัน้เพยีงขอ้ศอกหรอืห่างขอ้ศอกขึน้ไป 1 น้ิว ปลายแขนพบัเขา้ดา้น
ในตะเขบ็เดยีว ไม่ผ่าปลายแขน มสีาบทีอ่กตลบออกดา้นนอกติดกระดุม 6 เมด็ บนสาบเสือ้ ความ
กว้างของเสื้อเหมาะกบัล าตวั ไม่คบัไม่หลวมจนเกินไป มกีระเป๋าติดที่หน้าอกด้านซ้าย 1 กระเป๋า 
ปักชื่อ-สกุล เป็นตวัพมิพ์ใหญ่ภาษาองักฤษ ไว้เหนือกระเป๋าด้วย ไหมสแีดง ขนาดตวัหนังสอื 0.5 
ซม. ดา้นขวาบรเิวณอกปักอกัษรย่อโรงเรยีนดว้ยไหมสแีดงขนาดตวัอกัษร 1.5 ซม.   
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กางเกง:    ใชผ้า้สนี ้าเงนิ  ขาสัน้เสมอเข่า มจีบีขา้งละ 2 จบี มกีระเป๋าตามแนวตะเขบ็ดา้นขา้งๆ ละ 
1 กระเป๋า ไม่มกีระเป๋าหลงั ขอบกางเกงมหีูกวา้งประมาณ 1 ซม. เป็นระยะพองาม เป้ากางเกงยาว
พอที่จะคาดเขม็ขดั จดัให้ตรงเองได้ สวมทบัชายเสื้อไว้ให้เรยีบร้อย ขนาดความยาวขากางเกง
ประมาณหวัเข่า 
เข็มขดั:     เข็มขดัสีด า หัวเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหัวเข็มขดัมีตราโรงเรียนมีปลอก ไม่มี
ลวดลาย หรอื ตดิสิง่ประดบัใดๆ  ซื้อไดท้ีฝ่่ายการเงนิโรงเรยีน 
รองเทา้:    รองเทา้หนังหรอืผา้ใบสดี าไม่มลีวดลายชนิดหุม้สน้มเีชอืกผูก  และไม่หุม้ถงึตาตุ่ม 
ถุงเทา้:      สขีาวแบบนักเรยีน  ไม่มลีวดลาย  ความยาวสามารถพบัได ้
เครื่องแบบพละศกึษา:   เครื่องแบบพลศกึษาของโรงเรยีน  
รองเทา้พละ:  ใหใ้ชร้องเทา้ผา้ใบสขีาวไม่มลีวดลายชนิดหุม้สน้มเีชอืกผูกและไม่หุม้ถงึตาตุ่ม 
ทรงผม:   รองทรงสูง ดา้นขา้งและดา้นหลงัความยาวไม่เกนิ 1 ซม. ผมดา้นบนยาวไม่เกนิ 4  ซม.   
ไม่ใส่น ้ามนั เจล หรอือื่นๆ  ทางโรงเรยีนจะตรวจผมทุกๆ เดอืน 
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นักเรียนชายชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสื้อ:    เสื้อเชิ้ตคอตัง้  ผ้าสขีาวแบบเกลี้ยงไม่มลีวดลาย ตดัตวัตรงไม่รดัรูป ไม่ต่อเติมหรอืมลีวดลาย
ใดๆ บนตวัเสือ้  แขนสัน้เพยีงขอ้ศอกหรอืห่างขอ้ศอกขึน้ไป 1 น้ิว ปลายแขนพบัเขา้ดา้นในตะเขบ็เดียว 
ไม่ผ่าปลายแขน มสีาบที่อกตลบออกด้านนอกตดิกระดุม 6 เม็ดบนสาบเสื้อ ความกว้างของเสื้อเหมาะ
กบัล าตวัไม่คบัไม่หลวมจนเกินไป มกีระเป๋าติดที่หน้าอกด้านซ้าย 1 กระเป๋า ปักชื่อ-สกุล เป็นตวัพมิพ์
ใหญ่ภาษาองักฤษ ไวเ้หนือกระเป๋าดว้ย ไหมสแีดง ขนาดตวัหนังสอื 0.5 ซม. ส่วนหน้าอกดา้นขวาใหปั้ก
อกัษรย่อโรงเรยีนดว้ย ไหมสแีดงขนาดตวัอกัษร 1.5 ซม.   
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กางเกง:  ใชผ้า้สนี ้าเงนิ  ขาสัน้เสมอเข่า  มจีบีขา้งละ 2 จบี  มกีระเป๋าตามแนวตะเขบ็ดา้นข้างๆ
ละ 1 กระเป๋า ไม่มกีระเป๋าหลงั ขอบกางเกงมหีูกว้างประมาณ 1 ซม.เป็นระยะพองาม เป้ากางเกง
ยาวพอทีจ่ะคาดเขม็ขดัจดัใหต้รงเองได ้สวมทบัชายเสือ้ไว้ใหเ้รยีบรอ้ย ขนาดความยาวขากางเกง
ประมาณหวัเข่า 

เขม็ขดั:  เข็มขดัสีด า  หัวเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหัวเข็มขดัมีตราโรงเรียน มีปลอกไม่มี
ลวดลายหรอืตดิสิง่ประดบัใดๆ  ซื้อไดท้ีร่า้นคา้โรงเรยีน 

รองเทา้: รองเทา้หนังหรอืผา้ใบสดี าไม่มลีวดลายชนิดหุม้สน้มเีชอืกผูก  และไม่หุม้ถงึตาตุ่ม 
ถุงเทา้: สขีาวแบบนักเรยีน  ไม่มลีวดลาย  ความยาวสามารถพบัได้ 
เครื่องแบบพละศกึษา:   เครื่องแบบพลศกึษาของโรงเรยีน 
รองเทา้พละ:  ใหใ้ชร้องเทา้ผา้ใบสขีาวไม่มลีวดลายชนิดหุม้สน้มเีชอืกผูกและไม่หุม้ถงึตาตุ่ม 
ทรงผม: รองทรงสูง ดา้นขา้งและดา้นหลงั ความยาวไม่เกนิ 1 ซม. ผมดา้นบนยาวไม่เกนิ 4 ซม. 
ไม่ใส่น ้ามนั เจล หรอือื่นๆ  ทางโรงเรยีนจะตรวจผมอย่างน้อยเดอืนละหนึ่งครัง้ 
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 นักเรียนหญิงระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทรงผม: ผมยาว ความยาวของผมมขีนาดเท่ากนั ถกัเปีย 2 เปีย หากยาวให้ใช้ยางรดัสดี า เก็บ
ผมดา้นหน้า ใหเ้รยีบรอ้ย โดยใชก้ิฟ๊สดี า ผูกโบวส์ขีาว (หา้มสไลด์ผม) 
เสือ้:   เสือ้คอบวัแขนยาว ความยาวของเสือ้พอดกีบัตวัของนักเรยีน ไหล่ไม่ตก และตวัเสือ้ไม่ปล่อย
หลวม จนเกนิไป ต้องตดิกระดุม 1 เมด็ทีป่ลายแขน ตดิกระดุมผ่าหน้า ดา้นขวาบรเิวณอกเสื้อ ปัก
อกัษรย่อโรงเรยีน ดา้นซ้ายบรเิวณหน้าอกปักชื่อ – สกุลดว้ยไหมสแีดงเลอืดนก  
กระโปรง:   สลีายทาง (สก็อต) จีบหนัออกจากส่วนกลางซ้าย – ขวาด้านละ 2 จีบ เย็บเกล็ดจาก
ขอบเอว กระโปรงลงมา 8 ซ.ม.  ขนาดความยาวประมาณครึง่น่อง   
 
 
 

-63- 

 
 
โบวต์ดิคอเสือ้: ผ้าสีเดียวกับกระโปรง  ส่วนปลายกว้าง 1 น้ิว 1 กระเบียด  ส่วนกลางคอดเข้า  
กึง่กลางเสน้กวา้ง 3 กระเบยีด ยาว 2 น้ิว  ผูกเป็นโบว ์ สอยดา้นหลงัตดิกนั  ใชเ้ขม็กลดักลดัตดิกบั
คอเสือ้แนวกระดุม เมด็แรก 
เขม็ขดั: เข็มขัดสีด า  หัวเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหัวเข็มขดัมีตราโรงเรียนมีปลอกไม่มี
ลวดลาย หรอื ตดิสิง่ประดบัใดๆ  ซื้อไดท้ีฝ่่ายการเงนิโรงเรยีน 
ถุงเทา้:   สขีาว  ไม่มลีวดลาย  ความยาวสามารถพบัได้ 
รองเทา้นักเรยีน:  รองเทา้นักเรยีนหนังสดี า  ไม่มลีวดลาย  สายรองเทา้เป็นเน้ือเดยีวกบัรองเทา้ 
รองเทา้พละ:   ผา้ใบนักเรยีนสขีาวลว้น มสีายผูก ไม่มลีวดลาย ไม่หุม้ขอ้  
เครื่องแบบพละ:  กางเกงวอรม์สนี ้าเงนิเขม้ เสือ้พละสฟ้ีา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-64- 

  



 

 

นักเรียนหญิงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ทรงผม: ผมยาว  ความยาวของผมมขีนาดเท่ากนั รวบผมเป็นหางม้า ให้ใช้ยางรดัสดี าเก็บผม
ดา้นหน้า ใหเ้รยีบรอ้ย โดยใชก้ิฟ๊สดี า ผูกโบว์สขีาว หา้มท าสผีมหรอืสไลด์ผม 
เสือ้:   เสือ้คอบวัแขนยาว ความยาวของเสือ้พอดกีบัตวัของนักเรยีน ไหล่ไม่ตก และตวัเสือ้ไม่ปล่อย
หลวม จนเกินไป ต้องติดกระดุม 1 เม็ดที่ปลายแขน ติดกระดุมผ่าหน้า ด้านขวาบรเิวณอกเสือ้ปัก
อกัษรย่อโรงเรยีน ดา้นซ้ายบรเิวณหน้าอก ปักชื่อ – สกุลดว้ยไหมสแีดงเลอืดนก ขนาดของเสือ้ต้อง
ไม่ใหญ่หรอืเลก็จนเกนิไป 
กระโปรง:   สลีายทาง (สก็อต)  จีบหนัออกจากส่วนกลางซ้าย – ขวาด้านละ 2 จีบ เย็บเกล็ดจาก 
ขอบเอวกระโปรงลงมา 8 ซ.ม.  ขนาดความยาวครึง่น่อง   
ไทด์ตดิคอเสือ้:   แบบส าเรจ็รูป ผา้สเีดยีวกนักบักระโปรง ยาว 10 น้ิว ใชค้ลอ้งคอสอดสายไว้ใต้ปก
เสือ้ 
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เขม็ขดั: เข็มขัดสีด า  หัวเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหัวเข็มขดัมีตราโรงเรียนมีปลอกไม่มี
ลวดลายหรอืตดิสิง่ประดบัใดๆ  ซื้อไดท้ี่รา้นคา้โรงเรยีน 
ถุงเทา้:   สขีาว  ไม่มลีวดลาย  ความยาวสามารถพบัได้ 
รองเทา้นักเรยีน รองเทา้นักเรยีนหนังสดี า:  ไม่มลีวดลาย  สายรองเทา้เป็นเน้ือเดยีวกบัรองเทา้ 
รองเทา้พละ:   ผา้ใบนักเรยีนสขีาวลว้น  มสีายผูก   ไม่มลีวดลาย  ไม่หุม้ขอ้  
เครื่องแบบพละ:  กางเกงวอรม์สฟ้ีา เสือ้พละสฟ้ีา  
 
*หมายเหตุ ไม่อนุญาตใหส้วมใส่เครื่องประดบัทุกชนิด ยกเวน้นาฬกิาขอ้มอืหา้มไวเ้ลบ็ยาว 
ห้ามแต่งสเีล็บ และห้ามเจาะหูเกินขา้งละ 1 รู และต้องสวมใส่เสือ้ซบัในสขีาว ขณะแต่งเครื่องแบบ
ของนักเรยีนทุกครัง้ 
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เครื่องแบบลูกเสอื – เนตรนารี  
เครือ่งแบบลูกเสอื – เนตรนาร ีส ารอง (ป.1 – ป.3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวก:   ผา้สนี ้าเงนิ ขลบิสแีดง (ตดิตราลูกเสอื – เนตรนาร)ี 
เครื่องหมายจงท าด:ี   ตดิทีห่น้าอกดา้นซ้าย 
อารม์ชื่อโรงเรยีน:   ตดิทีแ่ขนเสือ้ดา้นขวา 
ผา้พนัคอ: ตามแบบโรงเรยีนก าหนด 
เครื่องหมายอื่นตดิตามทีผู่ก้ ากบัก าหนดให ้เช่น ป้ายหมูส ี ป้ายเลขกลุ่ม/กอง แถบผา้ส ีนายหมู่/
รองนายหมู่ เครื่องหมายพเิศษ ดาวประจ าปี ฯลฯ 
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เครื่องแบบลูกเสอื – เนตรนารีสามญั (ป.4 – ป.6) 
เครือ่งแบบลูกเสอื (ป.4 – ป.6) 

หมวก:   หมวกปีกกว้างสกีากีพบัปีกข้างขวาขึ้น ประดบัด้วย
ดอกจนัชัน้เดยีว ท าดว้ยผา้สตีามสปีระจ าภาคการศึกษา กลาง
ดอกจนัมรีูปตราคณะลูกเสอืแห่งขาติท าดว้ยโลหะสทีอง มหีนัง
สนี ้าตาลแก่ กวา้ง 2 ซ.ม. พนัรอบหมวกปีกหมวกสองขา้งเจาะ
รูส าหรบัรอ้ยสายรดัด้านหลงัศรีษะทีท่ าด้วยเชอืกถกัสเีดยีวกบั
หมวกผูกเป็นปมไวด้า้นหลงั 
เสื้อ:   เสื้อเชิ้ตคอพบัสกีากี แขนสัน้ เหนือศอกผ่าอกตลอด มี
กระดุมเหนือเขม็ขดั 4 เมด็ หน้าอกมกีระเป๋าปะขา้งละ 1 ใบ มี
แถบตรงกึ่งกลางตามทางยาวของกระเป๋าเจาะรังดุมกึ่งกลาง
กระเป๋า 1 ดุม มอีินทรธนูสเีดียวกบัเสื้ออยู่เหนือบ่าทัง้ 2 ข้าง 
เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอมี
กระดุมด้านละ 1 เม็ด กระดุมมลีกัษณะกลมแบนสีน ้าตาลแก่
สอดชายเสือ้ไวใ้นกางเกง ใหเ้หน็หวัเขม็ขดั 

กางเกง:   กางเกงขาสัน้สกีาก ี เหนือเข่าประมาณ 5 เซนตเิมตร มกีระเป๋าตามแนวตะเขบ็ขา้งละ 1 
มหีูรอ้ยเขม็ขดัยาวไม่เกนิ 6 เซนตเิมตร กวา้ง 1 เซนตเิมตร 
ผา้พนัคอ:    ตามแบบโรงเรยีนก าหนด 
เขม็ขดั:   ใชเ้ขม็ขดัหนังสนี ้าตาล กวา้งไม่เกนิ 3 เซนตเิมตร หวัเขม็ขดัท าดว้ยโลหะสทีองมลีายดุน
รูปตราคณะลูกเสอืแห่งชาตภิายในกรอบช่อชยัพฤกษ์ 
ถุงเทา้:   ขนาดยาวสกีาก ีพบัขอบไวใ้ต้เข่า 
รองเทา้:   รองเทา้หนัง หรอืผา้ใบสนี ้าตาลแก่หุม้สน้ ชนิดผูกเชอืก 
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 เครื่องแบบเนตรนารี (ป.4 –ป.6)  
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เครื่องแบบเนตรนารี (ป.4 –ป.6) 
 
หมวก:   หมวกปีกแคบสเีขยีวแก่ มตีราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนาร ีท าดว้ยโลหะสทีองปีก
หมวกดา้นหลงัพบัขึน้ 
เสื้อ:   เสื้อเชิต้สเีขยีวแก่ แขนสัน้เหนือศอก มกีระดุมเหนือเขม็ขดั 4 เม็ด มกีระเป๋าฝาปิดรูปมน 2 
ขา้ง บรเิวณอกเจาะรงัดุมกึง่กลางฝากระเป๋า 1 เมด็ 
กระโปรง:  สเีขยีวแก่ยาวเสมอเข่า ดา้นหน้าและดา้นหลงัพบัเป็นจบีหนัออกดา้นขา้งละ1 จบี 
ผา้พนัคอ:    ตามแบบโรงเรยีนก าหนด 
เขม็ขดั:   เขม็ขดัหนังสดี า กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หวัรูปสี่เหลี่ยมผนืผ้า ท าด้วยโลหะสทีองมี
ลายดุนรูปเครื่องหมายเนตรนาร ี
ถุงเทา้:   ถุงเทา้สขีาว 
รองเทา้:   รองเทา้หนังสดี า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-70- 



 

 

 เครื่องแบบลูกเสอืชัน้มธัยมศึกษา 
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เครื่องแบบลูกเสอืชัน้มธัยมศึกษา 

  1. เสือ้สกีาก ี ไม่คบัหรอืหลวมจนเกนิไป  มอีนิธนูทัง้ 2 ขา้งบนไหล่ มกีระเป๋าเสือ้
ทัง้ 2 ขา้งบนอกเสือ้ ทีบ่นขอบกระเป๋าดา้นซ้ายใหปั้กชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทย บนผา้พืน้ สแีดง
เลอืดหมู ดว้ยไหม สเีหลอืงทอง ความยาวของผา้เท่ากบัขอบกระเป๋าเสือ้ ความกวา้งของผา้ 2 ซม. 
ขนาดตวัอกัษรชื่อ-สกุล 5 ม.ม. 
  2. กางเกงสกีากรีูปแบบเหมอืนกบักางเกงนักเรยีน 
  3. หมวกแบบแบเล่ต์สแีดง  มเีครื่องหมายหน้าเสือ้กลดัตดิบนด้านซ้าย 
  4. ผา้ผูกคอสชีมพู  ดา้นหลงัมรีูปเสมาธรรมจกัร 
  5. อนิทธนู ปักดว้ยตวัอกัษร ล.ญ.สเีหลอืงทอง 
  6. เขม็ขดัสนี ้าตาล  หวัเขม็ขดัเป็นรูปหวัเสอื  
  7. ถุงเทา้สกีากหีรอืน ้าตาลอ่อน  ความยาวถงึหวัเข่า 
  8. พู่สแีดง (ม ี2 ขา้งใส่กบัถงุเทา้) 
  9. รองเทา้สนี ้าตาลเขม้ 
  10. ไมง้่าม  ความยาวของไมง้่ามเท่ากบัความสูงของไหล่ 
  11. เชอืกไนล่อนสขีาว ความยาว 1 เมตร 
  12. อารม์ชื่อโรงเรยีน  ซื้อทีร่า้นคา้โรงเรยีน 
  13. ตดิเครื่องหมายมองไกลบนกระเป๋าเสือ้ดา้นซ้าย 
  14. ตดิเครื่องหมายลูกเสอืโลกกลางกระเป๋าด้านซ้าย 
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เครื่องแบบเนตรนารีชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น (ม.1 -ม.3)
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เครื่องแบบเนตรนารีชัน้มธัยมศึกษา 

  1.  เครื่องแบบเนตรนารสีเีขยีว ไม่คบัหรอืหลวมจนเกินไป มอีนิทธนูทัง้ 2 ขา้งบน
ไหล่ มกีระเป๋าเสือ้ทัง้ 2 ขา้งบนอกเสือ้ ทีบ่นขอบกระเป๋าดา้นซ้ายใหปั้กชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทย 
บนผ้าพื้นสแีดงเลือดหมู ด้วยไหมสเีหลืองทอง ความยาวของผ้าเท่ากบัขอบ กระเป๋าเสื้อ ความ
กวา้งของผา้ 2 ซม. ขนาดตวัอกัษรชื่อ-สกุล 5 ม.ม. 
  2.  หมวกเนตรนารสีเีขยีว 
  3.   ผา้ผูกคอสชีมพู ดา้นหลงัมรีูปเสมาธรรมจกัร 
  4.   อนิธนู ปักดว้ยตวัอกัษร “ล.ญ.” สเีหลอืงทอง 
  5.   เขม็ขดัเนตรนาร ี
  6.   ถงุเทา้สขีาว 
  7.  รองเทา้หนังสดี า 
  8.  ไมง้่ามควรใหม้คีวามยาวเหมาะสมกบัความสูงของลูกเสอื - เนตรนาร ี
  9.  เชอืกไนล่อนสขีาว ความยาว 1 เมตร 
  10. อารม์ชื่อโรงเรยีน ซื้อทีฝ่่ายการเงนิของโรงเรยีน 
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บทท่ี 5 งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
Chapter 5 Student Development   

 
5.1 งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
           งานพฒันาผู้เรยีน ถือว่าเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องและด าเนินงานร่วมกบัทุกฝ่าย และเป็น
การช่วยเหลอืพฒันา ตนของผูเ้รยีนในทุกๆ ดา้นใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดขี ึ้น จงึต้องมี
การปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม และสร้าง ความพร้อมในการเรยีน ด้านพฤติกรรม ส่วนตัว ด้าน
อารมณ์ และด้านสงัคมเพื่อที่จะให้นักเรยีนสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้ อย่างมคีวามสุข ฉะนัน้จึงมี
กิจกรรมเสริมจากฝ่ายพัฒนาผู้เรียนจัดเสริมให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน  และมีการ
ช่วยเหลอืดูแลอย่างเป็นระบบตามขัน้ตอนระบบดูแลนักเรยีนร่วมกบัทุกฝ่าย 

• งานพฒันาผูเ้รยีน 
• เป็นงานทีต่้องเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมนักเรยีน  
• เป็นงานทีท่ าร่วมกบัครูประจ าชัน้และครูประจ าวชิา 
• เป็นงานทีต่้องท าร่วมกบัฝ่ายวนัิยและใหค้ าปรกึษา 
• เป็นงานทีต่้องประสานกบัผูป้กครองกรณีนักเรยีนเกดิปัญหา 
• นโยบายของโรงเรยีนฝ่ายพฒันาผูเ้รยีนถอืว่าส าคญัเป็นอย่างมากที่จะต้องปฏบิตังิานตาม

ขัน้ตอนดงัน้ี 
  - กรณีนักเรยีนเกดิปัญหาต้องท าบนัทกึผ่านฝ่ายพฒันาผูเ้รยีน 
  - ฝ่ายพฒันาผู้เรยีนอบรมและสงัเกตการปรบัพฤตกิรรมนักเรยีน หากนักเรยีนไม่
พฒันาจะด าเนินการ ส่งต่อฝ่ายแนะแนวใหค้ าปรกึษา 
กิจกรรมท่ีฝ่ายพฒันาผู้เรียนรบัผิดชอบ 

 Clubs / กิจกรรมชมรม 
  นักเรยีนในระดบัชัน้ป.1-ม.6 จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมชมรม ตามความสนใจและ
ความถนัด 1 ชมรม / ปีการศึกษา ต้องเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 และต้อง
ผ่านเกณฑก์ารประเมนิของชมรมนัน้ ถ้าไม่ผ่าน ต้องมกีารซ่อมเสรมิ กรณีนักเรยีนที ่ต้องการ 
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เปลี่ยนชมรม จะสามารถเปลี่ยนชมรมได้หลังจากมีการประชาสัมพนัธ์  ให้เลือกชมรมและ
พบปะอาจารยท์ีป่รกึษาชมรมภายในหน่ึงสปัดาห ์หลงัจากนัน้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงข้อมูลที่
เลอืก ไดอ้กี  
 
        Homeroom Teacher 

               - งานทีเ่กีย่วกบัครูประจ าชัน้ 
               - งานโฮมรูม 
               - งานดูแลรบัผดิชอบนักเรยีนในหอ้งเรยีน การเรยีน ความสะอาด 
               - ความประพฤต ิ
                -ฯลฯ 
               Exchange Student 

• ใหค้ าปรกึษาและแนะแนว ศกึษาต่อต่างประเทศร่วมกบัอาจารยห์มวด
ภาษาองักฤษ 

• ประชาสมัพนัธ์โครงการนักเรยีนแลกเปลีย่นในต่างประเทศ 
       Fountain Club 
  สนับสนุนในโครงการบรจิาคต่าง ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชนและสงัคมภายในและ
ภายนอกโรงเรยีน         

 University Promotion 

• ดูแลประชาสมัพนัธ์ด้านการศกึษาต่อในมหาวทิยาลยั 
• แนะแนวการศึกษาต่อ/ โครงการรบัตรงในมหาวทิยาลยั/ โควต้า 

 Guidance งานแนะแนว 

• งานตามปฏทินิปฏบิตังิานและโครงการของฝ่าย 
• งานตามหนังสอืเขา้ในหน่วยงานต่าง ๆ 
• งานตดิตามผลนักเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาแต่ละปีการศึกษา 
• งานส่งเสรมิสุขภาพ 
• งานใหค้วามรูก้ารศกึษาต่อ 
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• งานสนับสนุนดา้นใหค้ าปรกึษา แนะแนวอาชพี แนะแนว ดา้นบุคลกิภาพ
ส่วนตวั อารมณ์ และสงัคม 

• ฯลฯ 
 
 กิจกรรมลูกเสอื – เนตรนาร ี
  ลูกเสอื-เนตรนาร ีระดบัชัน้ป.1 – ป.3(ลูกเสอืส ารอง) ต้องเขา้ร่วมกจิกรรมเขา้ฐาน
ปฏบิตักิารทดสอบวชิาลูกเสอื เป็นเวลา 1 วนั  
  ลูกเสือ- เนตรนารี ระดับชัน้ป.4 –ป.6 (ลูกเสือสามัญ) และ ระดับชัน้ ม.1-ม.3 
(ลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่) จะได้มกีิจกรรมเข้าค่ายพกัแรมลูกเสอื เป็นเวลา 2 วนั 1 คนื ในช่วงเดอืน 
ธนัวาคม ของปีการศกึษา ซึ่งเป็นการฝึกฝนความรบัผดิชอบ ความมวีนัิย และความสามคัค ี ในหมู่
คณะ 
  ลูกเสอืและเนตรนารทีุกคนต้องเข้าร่วมจึงจะผ่านเกณฑ์การประเมนิวชิาลูกเสอื – 
เนตรนาร ีในกรณียกเวน้ ส าหรบันักเรยีน ทีม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ นักเรยีนจะต้องท ากจิกรรมพเิศษ
เพื่อใหผ้่านเกณฑก์ารประเมนิ 
 
5.2 Internal and External  of school activities / กิจกรรมภายในและภายนอก 
 นักเรยีนทุกคนต้องเขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างโรงเรยีนจดัขึน้ ซึ่งในกรณีทีนั่กเรยีนต้องไปท า
กจิกรรมภายนอก โรงเรยีน ทางโรงเรยีนจะมจีดหมายแจง้เพื่อขออนุญาตผูป้กครองและผูป้กครอง
ต้องลงนามอนุญาต และส่งแบบตอบรบักลบัคืนโรงเรยีน หากนักเรยีนคนใดไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ ต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมและมีค ารับรองจากผู้ปกครอง (บิดา – มารดา) เท่านั ้น 
นักเรยีนจะต้องเขา้ร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 
5.3  ILLNESS, INJURY AND MEDICATION POLICIES 
       / นโยบายเก่ียวกบัการเจบ็ป่วย การบาดเจบ็และ การใช้ยารกัษาโรค 

 Chindamanee School will have a school nurse or first-aid-trained employee 
available to discuss or assist with medical problems or concerns.  
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Unless you are ill, you must make an appointment in advance with the nurse.  
 Please follow these three rules if you become ill or are injured during the school 

day.  
  1. Report to the nurse office. If the nurse is not available, you should report 

to the Main Office.  
  2. If you do not inform the office and simply miss class, it is an unexcused 

absence.  
  3. Do not leave the building without permission. Always report to the main 

office.  
 โรงเรยีนจินดามณี จะมคีรูพยาบาลประจ าโรงเรยีน หรอืผู้มคีวามรูใ้นการปฐมพยาบาล 

เบื้องต้น เพื่อวนิิจฉัยและช่วยบรรเทาความเจ็บป่วย  หากนักเรยีนมคีวามเจ็บป่วย นักเรยีนต้อง
แจง้กบัครูพยาบาล 
  การป่วยหรือบาดเจบ็ในระหว่างทีม่าโรงเรียน นักเรียนต้องปฏิบติัดงัน้ี 

  1. แจง้ใหพ้ยาบาลโรงเรยีนทราบ ถ้าพยาบาลโรงเรยีนไม่อยู่ใหแ้จง้ครูประจ าชัน้ 
  2. หากนักเรยีนไปห้องพยาบาลโดย ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ จะถือว่านักเรยีนขาดเรยีน

โดยไม่มเีหตุผล 
  3. นักเรยีนต้องแจง้กบัเจา้หน้าทีทุ่กครัง้ ก่อนออกจากหอ้งพยาบาล 
 

 5.3.1 MEDICATION PROCEDURES / ข้อปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้ยารกัษาโรค 
 Medication should not be brought to school unless it is essential to the health of 

the student.  If a student need to take medicine at school, a designated school physician 
should administer the medication if the medication was: 
    1) sent directly from the pharmacy or a doctor’s prescription.  
    2) or brought to school by the student’s parent/guardian.  
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The school must receive a Medication Administration Directions Form signed by the 
student’s physician or parent/guardian.  

 * On the medication container, the following information must be clearly printed:  
• Student’s Name  
• Name of the medication  
• Dosage  
• Time of the medication to be taken.  

 * Bring in only the amount of medication that is needed for a school day.  
  * In case of prolonged need, send in the amount for a clearly specified period 
such as one week or one month. Extra medication will not be sent home with a student.  
  * All medication will be kept in a secure location in the nurse office.  
  นักเรยีนไม่ควรน ายามาที่โรงเรยีน ยกเว้นในกรณีที่มคีวามจ าเป็น หากต้องน ายา
มาทีโ่รงเรยีน นักเรยีนต้องปฏบิตัแิละใชย้าควรอยู่ภายใต้การดูแลของครูดงัน้ี 
  1) ยาดงักล่าวต้องเป็นยาทีถู่กสัง่จากเภสชักรหรอืแพทยโ์ดยตรง  
  2) เป็นยาทีผู่ป้กครองมาน าให ้
  โรงเรยีนต้องได้รบัใบสัง่ยาจากเภสชักรหรอืแพทยห์รอืจากผู้ปกครองของนักเรยีน
เอง และภาชนะทีบ่รรจุยา ต้องมขีอ้มูลทีช่ดัเจนดงัน้ี 

•  ชื่อนักเรยีน 
•  ชื่อยา 
•  ปรมิาณ /ขนาดทีร่บัประทาน  
•  เวลาในการรบัประทานยา 
•  น ายามาเฉพาะทีใ่ชร้บัประทานในช่วงเวลาทีม่าโรงเรยีนเท่านัน้ 
•  ยาทุกประเภทจะถูกเกบ็ไวอ้ย่างปลอดภยัในหอ้งพยาบาล 
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  5.3.2 ALLERGIC CONDITIONS / การเป็นโรคภมิูแพ้ 
  Parents/Guardian will notify and meet with the school nurse/ assigned person 

regarding any allergic condition that may affect their child’ s welfare in the school setting. 
Notification must be done as soon as school begins or the student is enrolled. 

  ผู้ปกครองควรแจ้งกบัพยาบาลของโรงเรยีนหรอืเจา้หน้าที่ของห้องพยาบาล  เพื่อ
ดูแลอาการภูมแิพ้ของ นักเรยีน ซึ่งจะมผีลต่อสวสัดิการของนักเรยีนที่ทางโรงเรยีนจดัให้ การแจ้ง
ต้องท าในช่วงทีโ่รงเรยีนเปิดภาคเรยีน หรอื เมื่อนักเรยีนลงทะเบยีนเรยีน 
  
 5.3.3 COMMUNICABLE OR CONTAGIOUS DISEASES / โรคติดต่อหรือโรค
ระบาด 

 Parents of a student with a communicable or contagious disease are asked to 
telephone the related section so that other students who have been exposed to the disease 
can be alerted. A student who has certain diseases is not allowed to come to  
school while the disease is contagious.  A student who has had a contagious disease may 
be asked to present a medical certificate upon returning school. 

 ผูป้กครองของนักเรยีนทีเ่ป็นโรคระบาดหรอืโรคตดิต่อต้องใหข้อ้มูลกบัทางโรงเรยีน เพื่อ
เตอืนให ้นักเรยีนคนอื่นๆ ทราบและป้องกนั ส่วนนักเรยีนทีเ่ป็นโรคติดต่อหรอืโรคระบาด จะไดร้บั
อนุญาตให้ไม่ต้องมาโรงเรียน ถ้านักเรียนหายเป็นปกติแล้ว สามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติ 
พรอ้มทัง้น าใบรบัรองแพทยม์าแสดงกบัทางโรงเรยีน 

 
  5.3.4 CHRONIC MEDICAL CONDITIONALS OF STUDENTS /  การบันทึก
การใช้ยาของนักเรียน  

 The parent of any student on a continuing regimen for a non- episodic condition 
shall inform the school Director /  administration and identify in writing the student's 
supervising physician.  If necessary, and with parental written consent, there may be 
occasions when the school needs to communicate with the physician regarding possible 
effects on the student's behavior at school and special emergency procedures. 
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ผู้ปกครองของนักเรยีนที่จ าเป็นต้องพบแพทย์อย่างต่อเน่ือง  หรือเป็นโรคที่ต้องอยู่ใน
ความดูแลของแพทย ์ต้องแจง้ขอ้มูลกบัทางโรงเรยีนและมใีบอนุญาตจากแพทย ์  ถ้าจ าเป็นอาจต้อง
มหีนังสอืยนิยอมจากผูป้กครอง ใหค้รูไดต้ดิต่อปรกึษากบัแพทยป์ระจ าตวันักเรยีน 
 
5.4 PARTICIPATION IN SPORTS AND MODIFICATION OF PHYSICAL ACTIVITY / 
     การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมพลศึกษา 

When a student is requesting a waiver from participating in Physical Education 
classes and/ or recess, parents are required to submit a written statement from their child’ s 
physician that states any activity restrictions in regard to participation in Physical Education 
classes and/ or recess.  The statement is expected to include a specific time frame for the 
activity restrictions. 

เมื่อนักเรียนขอยกเว้นการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรอืกิจกรรมพลศึกษาอนัเน่ืองมาจาก
ปัญหาทางสุขภาพ ผูป้กครองต้องแจง้กบัทางโรงเรยีนและมใีบรบัรองจากแพทย ์ซึ่งอธบิายลกัษณะ
ทางกายภาพของนักเรยีน ทีร่ะบุถงึขอ้จ ากดัของกจิกรรมที่นักเรยีนสามารถเข้าร่วมและไม่สามารถ
เขา้ร่วมได ้รวมทัง้ต้องระบุระยะเวลา ทีนั่กเรยีนสามารถท ากจิกรรมได ้

 

5.5 TOBACCO, ALCOHOL AND DRUG-FREE POLICY/  นโยบายปลอดบุหรี่  เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแ์ละยาเสพติด  
 Chindamanee school have a zero tolerance philosophy regarding tobacco, 
alcohol, illicit drugs and violence. The use of alcohol and illicit drugs is wrong and harmful.  

 โรงเรยีนจินดามณี มนีโยบายในการต่อต้านการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
การใชส้ารเสพตดิ การใชส้ิง่เหล่าน้ีถอืเป็นความผดิขัน้รุนแรง ไม่อนุญาตใหผู้ใ้ดสูบบุหรี ่ ใชส้ารเสพ
ตดิ หรอืดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล์  
ในบรเิวณโรงเรยีน 
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5.6 CHANGE OF ADDRESS/ การเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่  
 Students who change their residence, mailing address or telephone number after 
enrolling should report the change promptly to the registrar’ s office so records may be 
updated in case of an emergency at school or home. 

 หากนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรอืเบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งฝ่ายทะเบียนของ
โรงเรยีน เพื่อใชใ้นการตดิต่อ กรณีเร่งด่วน 
 

APPENDIX / ภาคผนวก 
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ANNOUNCEMENT ABOUT RESIGNING FROM THE SCHOOL  
 
Subject: Withdrawing from the school 
 The School Board has announced the regulations concerning withdrawl of the 
students from the school as below.  
  1. Parents should fill in the request form the section office stating the reasons 
by completing the necessary part. 
  2. The request form must be filled before 30th of September for the first term. 
  3. The request form must be filled before 15th of April for the end of year. 
  4.  In case the parent submits the form to the school after specified dates in 
Section (2)  or (3) , parent should pay the school fee concerning the upcoming term as set 
for the child granted afterwards. 
  5.  Student’s certificates will be distributed as the regulations in the student 
handbook. 
 
 
 
  The announcement made on 1st of May, 2018 
                               
                                     Chindamanee School 
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ประกาศโรงเรียน เรื่องระเบียบการลาออกหรือย้ายสถานศึกษา 
 
เรื่อง ระเบียบการลาออกหรือย้ายสถานศึกษา 
 โรงเรยีนโดยคณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา ขอประกาศ เรื่องระเบียบการลาออก
หรอืยา้ยสถานศกึษาของนักเรยีน ดงัแนวทางต่อไปน้ี 
  1. ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ลาออกหรอืย้ายสถานศึกษาโดยตรงกับแผนกที่
นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในระดับปัจจุบนั และหัวหน้าแผนกจะน าคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน
พจิารณา 
  2. การลาออกหรือย้ายสถานศึกษาในภาคเรียนที่หน่ึงต้องแจ้งความจ านงก่อน 
วนัที ่30 กนัยายนของทุกปี 
  3. การลาออกหรอืย้ายสถานศึกษาในภาคเรยีนทีส่องต้องแจง้ความจ านงก่อนวันที่ 
30 เมษายน ของปีการศกึษา 
  4. กรณีแจ้งหลงัวนัดงักล่าว ผู้ปกครองต้องช าระค่าธรรมเนียมการเรยีนภาคเรยีน
ถดัไป ก่อนทีจ่ะไดร้บั เอกสารการยา้ยสถานศกึษาและหลกัฐานการศกึษาอื่นๆ ของนักเรยีน 
  5. การขอเอกสารหลกัฐานการศกึษาต่างๆ ใหย้ดึตามระเบยีบงานทะเบยีนทีร่ะบุไว้
ในคู่มอืนักเรยีน 
 
   ประกาศมา ณ วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

                                         
                     โรงเรยีนจนิดามณี 
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Registration Section  
 Parent should follow the regulation stated below in asking school documents such 
as student certificate, transcript, cumulative assessment records, and learning evaluation 
records.  Please contact the primary section office for filling out the request form and 
completing the fees relating to the documents that will be received by the parents after 3 
days. 
 
ด้านงานทะเบียน 
ระเบียบปฏิบติัการขอเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

 1. การขอรบัค ารอ้งต่างๆ ผูป้กครองจะต้องเป็นผูต้ดิต่อขอรบัค ารอ้งและกรอกเอกสาร 
ดว้ยตนเองทีฝ่่ายวชิาการแต่ละแผนก 

 2. การกรอกขอ้มูลต่างๆ ในใบค ารอ้ง จะต้องกรอกโดยละเอยีดครบถ้วนสมบูรณ์ และ 
ชดัเจน ดว้ยตวับรรจง 

 3. การขอรบัเอกสารต่างๆ ภายใน 3 วนั (ไม่นับวนัหยุดราชการ) 
 4. รูปถ่ายจะต้องเป็นรูปถ่ายสี/ขาวด า ขนาด 1.5 น้ิว นักเรียนต้องแต่งกายด้วย

เครื่องแบบนักเรยีนทีถู่กต้องตามระเบยีบเท่านัน้ และเขยีน ชื่อ-นามสกุล ดว้ยตวับรรจงชดัเจนหลงั
รูปทุกใบ 

 5. เมื่อมาติดต่อฝ่ายทะเบียนเพื่อขอรับเอกสารใดๆ นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วย
เครื่องแบบนักเรยีน ทีถู่กระเบยีบทุกครัง้ 
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เอกสารหลกัฐานการศึกษา 

 1. ระเบยีนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1)   
     1.1 ผู้ปกครองขอรบัแบบค าร้องได้ที่ฝ่ายวชิาการโดยกรอกรายละเอยีดให้ชดัเจน

ครบถ้วนดว้ยตวับรรจง พรอ้มภาพถ่าย  2  ใบ 
     1.2 กรณี การขอใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษให้กรอก ชื่อ -นามสกุล เป็น

ภาษาองักฤษดว้ยตวัพมิพใ์หญ่ใหถู้กต้องตรงกบัหนังสอืเดนิทาง 
 2. ใบรบัรองการเป็นนักเรยีน (ปพ.7) 
  2.1 ผูป้กครองขอรบัแบบค ารอ้งไดท้ีฝ่่ายวชิาการ พรอ้มภาพถ่าย 1  ใบ 

 3. ข ัน้ตอนการตดิต่อขอรบัแบบค ารอ้งเอกสารต่างๆ  
 3.1 ผูป้กครองจะต้องมาตดิต่อฝ่ายวชิาการดว้ยตนเอง 

       3.2 ขอรบัแบบค ารอ้งกรอกรายละเอยีดยื่นทีฝ่่ายวชิาการ 
       3.3 ผูป้กครองนักเรยีนหรอื บดิา-มารดา ลงชื่อรบัทราบการรบัเอกสาร 
       3.4 สามารถขอรบัเอกสารไดภ้ายใน 3 วนั (ไม่นับวนัหยุดราชการ) 
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