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ดาวจํารัสแสงดาวจํารัสแสง  หมายถึง คุณธรรมแหงความเช่ือ
สมอเรือใหญสมอเรือใหญ  หมายถึง คุณธรรมแหงความไวใจ
หัวใจเพลิงหัวใจเพลิง   หมายถึง คุณธรรมแหงความรัก
  เหลานี้เปนฤทธิกุศล ที่สมาชิกนักบวชซาเลเซียนตองยึดถือ 
นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส คือ องคอุปถัมภกของคณะซาเลเซียน
หมูไมหมูไม     หมายถึง   นักบุญยอหน บอสโก (บอสโก แปลวา หมูไม) ยอดเขาสูง 
         คือ ยอดความครบครันที่สมาชิกตองพยายามลุถึง

ชอชัยพฤกษ (กิ่งปาลมและโอลีฟ)ชอชัยพฤกษ (กิ่งปาลมและโอลีฟ) หมายถึง บําเหน็จรางวัลแกสมาชิกซาเลเซียนผูที่ไดดําเนินชีวิตอยางศักดิ์สิทธิ์และเสียสละ
  คํา “DA  MIHI  ANIMAS  CAETERA TOLLE”“DA  MIHI  ANIMAS  CAETERA TOLLE” ภาษาลาติน แปลวา “ขอแตเพียงวิญญาณไมตองการสิ่งอื่นใด” “ขอแตเพียงวิญญาณไมตองการสิ่งอื่นใด” 
อันเปนอุดมคติของนักบุญยอหน บอสโก ที่สมาชิกตองยึดถือและปฏิบัติตามแบบอยางของทาน

โล  โล  หมายถึง ความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวในการดําเนินชีวิตใหเปนผูที่นาเคารพนับถือ 
    ซึ่งตองประกอบดวย
        ดาวดาว        หมายถึง ความสวางแหงสติปญญา
        หัวใจหัวใจ    หมายถึง ความรอนรนในความรักตอกันและกัน 
        ชอดอกไมชอดอกไม  หมายถึง เจตนาที่บริสุทธิ์และความเท่ียงตรงในการทําความดี
        ชอชัยพฤกษชอชัยพฤกษ  หมายถึง ชัยชนะหรือสัญลักษณแหงความดีที่ไดกระทํา

ขยัน  ศรัทธา  ราเริงขยัน  ศรัทธา  ราเริง
ขยันขยัน  หมายถึง การมีความตั้งใจในการทําหนาที่ของตนอยางดีที่สุดและสมํ่าเสมอ
ศรัทธาศรัทธา หมายถึง การมีความเล่ือมใส เชื่อมั่นในอุดมการณแหงความดี ปฏิบัติศาสนกิจของ
ศาสนาที่ตนนับถืออยางครบถวน รวมทั้งเคารพยกยองในการกระทําความดีของทุกๆ คน
ราเริงราเริง หมายถึง การมีจิตใจบริสุทธิ์ดีงาม โดยสะทอนออกมาใหเห็นเดนชัดภายนอก
ดวยกิริยาทาทางที่สดชื่น แจมใส และมีชีวิตชีวา

เสริมสรางความรู  เชิดชูวินัย  ใสใจสิ่งแวดลอม  พรอมพัฒนาสังคม  อุดมดวยคุณธรรม
เสริมสรางความรูเสริมสรางความรู หมายถึง นักเรียนทุกคนจะไดรับความรูและประสบการณ โดยผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
เชิดชูวินัยเชิดชูวินัย หมายถึง มุงเนนใหนักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง และเคารพกฎระเบียบของโรงเรียน
ใสใจสิ่งแวดลอม ใสใจสิ่งแวดลอม หมายถึง เห็นความสําคัญและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสาธารณสมบัติอยางถูกวิธี
พรอมพัฒนาสังคมพรอมพัฒนาสังคม หมายถึง นักเรียนสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปพัฒนาตนเองและสังคม
อุดมดวยคุณธรรมอุดมดวยคุณธรรม หมายถึง นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนาและคานิยมที่ถูกตอง

              

นํ้าเงินนํ้าเงิน เปนสีของทองฟาซึ่งมีความกวางใหญไพศาลโอบอุมจักรวาลทั้งหมด แทนความหมายท่ีวา นักเรียน
ของโรงเรียนเซนตดอมินิกจะตองเปนผูที่มีจิตใจกวางขวาง โอบออมอารี และเอื้อเฟอเผื่อแผตอทุกคน
ขาวขาว เปนสีแหงความบริสุทธิ์ สะอาด แทนความหมายท่ีวา นักเรียนของโรงเรียนเซนตดอมินิก จะตองเปน
ผูที่มีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ มองโลกและทุกสิ่งทุกอยางในแงดี
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¨Ñ´¾ÔÁ¾� : ÁÕ¹Ò¤Á ¾.È. 2561
ÍÍ¡áººÃÙ»àÅ‹Á : ½†ÒÂÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� âÃ§àÃÕÂ¹à«¹μ�´ÍÁÔ¹Ô¡

  ÍÍ¡áºº»¡ : à´ç¡ªÒÂÊÃÍÑ±²� á¡ŒÇ»Ò¹¡Ñ¹ Á.3/1
  ¾ÔÁ¾�·Õè : ºÃÔÉÑ· ÊÂÒÁÁÒ¾Ã ¨Ó ¡Ñ´ â·Ã. 0-2946-9910-2

ÒÃºÑÞÊ
ขอมูล-ประวัติโรงเรียนเซนตดอมินิก
  ความหมายแหงตราของคณะซาเลเซียน ความหมายแหงตราของโรงเรียนเซนตดอมินิก---2
  คติพจน ปรัชญา สีประจําโรงเรียน---2
  กําหนดเวลาเรียน---5 
  นักบุญยอหน บอสโก ผูสถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน---6
  นักบุญดอมินิก ซาวีโอ องคอุปถัมภของโรงเรียนเซนตดอมินิก---7
  ขอมูลโรงเรียนเซนตดอมินิก---8
  แผนผังอาคารเรียน---9
หลักสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก
  หลักสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก---10
  เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับประถมศึกษา---16
  เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับมัธยมศึกษา---17
  โครงการหองเรียน SD Gifted Education Program---18
  สิทธิการเรียนวิชาทหาร---19
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนเซนตดอมินิก
  การแตงกายและเคร่ืองแบบของโรงเรียน---22 
  ระเบียบนักเรียน แนวทางปฏิบัติในหองเรียน---23
  แนวทางปฏิบัติทั่วไป---24
  แนวทางปฏิบัติของนักเรียน และการตัดคะแนนความประพฤติ---25
  ขอความรวมมือเปนพิเศษ---28
  คําแนะนําของคุณพอบอสโก คติพจนของนักบุญดอมินิก ซาวีโอ หลักเรียนดี ขอคิดกอนนอน---30
  เสนทางการเดินรถภายในโรงเรียน---30
  สิทธิประโยชนของบัตรประจําตัวนักเรียน การติดตอฝายปกครอง ขั้นตอนการติดตอขอหลักฐานหรือเอกสาร---31
  บทสวดภาวนา---32
  ผลงานดีเดน-ความภาคภูมิใจของ ซ.ด.---33
  เปดชั้นตัวประโยค---35
  สถิติจํานวนชั้นเรียน นักเรียน ครู และอธิการในแตละปการศึกษา---36
  ระเบียบโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติสําหรับผูปกครองฯ พ.ศ. 2558---38
  ระเบียบโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยเกียรติบัตรผลการศึกษา พ.ศ. 2555---39
  ระเบียบโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยเหรียญแหงความทรงจํา พ.ศ. 2560---40
  ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูฯ วาดวยรางวัลสําหรับผลการเรียนของนักเรียนฯ---41
  ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูฯ วาดวยทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่เรียนดีฯ---42
  ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูฯ วาดวยทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฯ---43
  ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูฯ วาดวยทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีฯ---44
  SMS : Short  Message Service S.D. WiFi ตัวอยางใบลา ใบอนุญาต---45
  เพลงสดุดีเซนตดอมินิก แผนที่โรงเรียนเซนตดอมินิก---46
  Graduation Song---47
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08.20 น. สัญญาณกริ่งเขาแถวเคารพธงชาติ
   สวดภาวนา

  ».1».1  --  ».6».6  
Homeroom   08.35 - 08.50 น.  (15)
คาบเรียนที่ 1   08.50 - 09.30 น. (40)
คาบเรียนที่ 2   09.30 - 10.10 น. (40)
พักเชา     10.10 - 10.20 น. (10)
คาบเรียนที่ 3   10.20 - 11.00 น. (40)
คาบเรียนที่ 4   11.00 - 11.45 น. (45)
พักกลางวัน   11.45 - 12.40 น. (55)
คาบกิจกรรมทุกช้ัน 12.40 - 13.30 น. (50)
คาบเรียนที่ 5   13.30 - 14.15 น. (45)
คาบเรียนที่ 6   14.15 - 15.00 น. (45)
พักบาย    15.00 - 15.10 น. (10)
คาบเรียนที่ 7   15.10 - 15.50 น. (40)

  Á.1Á.1  --  Á.6Á.6  
Homeroom   08.35 - 08.50 น.  (15)
คาบเรียนที่ 1   08.50 - 09.35 น. (45)
คาบเรียนที่ 2   09.35 - 10.15 น. (40)
พักเชา     10.15 - 10.30 น. (15)
คาบเรียนที่ 3   10.30 - 11.15 น. (45)
คาบเรียนที่ 4   11.15 - 12.00 น. (45)
พักกลางวัน   12.00 - 12.40 น. (40)
คาบกิจกรรมทุกช้ัน 12.40 - 13.30 น. (50)
คาบเรียนที่ 5   13.30 - 14.15 น. (45)
คาบเรียนที่ 6   14.15 - 15.00 น. (45)
พักบาย    15.00 - 15.10 น. (10)
คาบเรียนที่ 7   15.10 - 15.50 น. (40)
คาบเรียนที่ 8   15.50 - 16.40 น. (50)

ÇÑ¹·ÕèÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤ÃÙ äÁ‹ÁÕàÃÕÂ¹¾ÔàÈÉª‹Ç§àÂç¹ ªÑé¹ ».1-Á.3 àÅÔ¡àÃÕÂ¹ 15.50 ¹.
กิจกรรมสําหรับนักเรียนคาทอลิก 07.45-08.15 น. วันจันทรและวันอังคาร  เรียนคําสอน (นักเรียนคาทอลิก ป.1-ม.3)
               วันพุธ  เรียนขับรอง (นักเรียนคาทอลิก ป.1-ม.3)

àÃÕÂ¹¾ÔàÈÉμÍ¹àÂç¹ ªÑé¹ ».1-Á.3 àÇÅÒ 15.50-16.40 ¹.

08.20 น. สัญญาณกร่ิงเขาแถวเคารพธงชาติ
   สวดภาวนา

  ».1».1  --  ».6».6  
Homeroom   08.35 - 08.50 น.  (15)
คาบเรียนที่ 1   08.50 - 09.40 น. (50) 
คาบเรียนที่ 2   09.40 - 10.30 น. (50) 
พักเชา     10.30 - 10.45 น. (15)
คาบเรียนที่ 3   10.45 - 11.35 น. (50)
พักกลางวัน   11.35 - 12.20 น. (45)
คาบเรียนที่ 4   12.20 - 13.10 น. (50)
คาบเรียนที่ 5   13.10 - 14.00 น. (50)
คาบเรียนที่ 6   14.00 - 14.50 น. (50)
พักบาย    14.50 - 15.00 น. (10)
คาบเรียนที่ 7   15.00 - 15.50 น. (50)

  Á.1Á.1  --  Á.6Á.6  
Homeroom   08.35 - 08.50 น.  (15)
คาบเรียนที่ 1   08.50 - 09.40 น. (50) 
คาบเรียนที่ 2   09.40 - 10.30 น. (50) 
พักเชา     10.30 - 10.45 น. (15)
คาบเรียนที่ 3   10.45 - 11.35 น. (50)
คาบเรียนที่ 4   11.35 - 12.25 น. (50)
พักกลางวัน   12.25 - 13.10 น. (45)
คาบเรียนที่ 5   13.10 - 14.00 น. (50)
คาบเรียนที่ 6   14.00 - 14.50 น. (50)
พักบาย    14.50 - 15.00 น. (10)
คาบเรียนที่ 7   15.00 - 15.50 น. (50)
คาบเรียนที่ 8   15.50 - 16.40 น. (50)

¡Ó Ë¹´àÇÅÒàÃÕÂ¹
ã¹ÇÑ¹»¡μÔ

¡Ó Ë¹´àÇÅÒàÃÕÂ¹
à©¾ÒÐÇÑ¹·ÕèÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ
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  คุคณุพอบอสโกณพอบอสโก  หรือ นัก
บุญยอหน บอสโก เปนพระสงฆเรือง
นามองคหนึ่งในพระศาสนจักรคาทอลิก
ที่มีผูรูจัก และเปนที่เคารพนับถือของมหาชน 
ทั่วโลก เพราะวาทานไดประกอบคุณงาม
ความดีแกบรรดาเด็กและเยาวชน จนได
รับสมญานามวา “บิดาและอาจารยแหง
เยาวชน”
  ทานชาตะเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 
ค.ศ. 1815 (พ.ศ. 2358) ที่ตําบลเบ็กกี 
จังหวัดอาสตี ทางภาคเหนือของประเทศ
อิตาลี ครอบครัวของทานยากจนมาก แต
เปนครอบครัวที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีศีล
ธรรม และเลื่อมใสในศาสนาของตนอยาง
เครงครัด เม่ืออายุเพียงสองขวบก็ตอง
กําพราบิดา แตก็ยังมีคุณแมมารการิตาคอย
ดูแลเอาใจใส อบรมสั่งสอน ฝกฝนใหเปน
เด็กที่อดทน เขมแข็ง เอื้อเฟอเผื่อแผ รัก
ความจริง ยึดมั่นความยุติธรรม ทั้งใหความ
เอ็นดูสงสารแกคนยากจนดวย
  เมื่อมีอายุได 9 ขวบ ทานไดฝนถึง
เหตุการณสําคัญยิ่งในชีวิต พระเยซูเจา
และพระมารดามารียที่ปรากฏในความฝน
นั้น ประดุจดังพลังที่ทําใหทานไดตั้งใจไว
วาตองพยายามกาวหนาในความรูและการ
ศึกษา อีกทั้งตองการบวชเปนพระสงฆเพื่อ
ที่จะสามารถชวยเหลือเด็ก ๆ และเยาวชน
ที่กําพราพอแมหรือถูกทอดท้ิงขาดการ
อบรม ความตั้งใจดังกลาวเปนความจริง 
ทานไดฟนฝาอุปสรรคตางๆ มากมาย เพื่อ
ศึกษาหาความรูหลายแขนง จนในท่ีสุดก็
ประสบความสําเร็จ โดยไดเรียนจนถึงบวช
เปนพระสงฆ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 
1841 (พ.ศ. 2384) ที่กรุงตุริน ประเทศ
อิตาลี
  หลังจากไดเปนพระสงฆแลว คุณ
พอบอสโกก็ไดเริ่มกิจการตามท่ีไดตั้งใจไว
คือ เริ่มยืมสถานที่บาง เชาบาง ซื้อบาง 
และก็รวบรวมเด็กอนาถาท่ียากจนใหเขามา
อยูรวมกันทานไดเปนผูอบรมส่ังสอนท้ังใน
ดานศีลธรรมจรรยาและความรูทางวิชาการ 
นอกนั้นยังไดใหเด็กของทานฝกงานตาง ๆ 
ตามที่เขาถนัด เมื่อเด็กเหลานี้โตขึ้นและรูจัก
งานดีแลว ทานก็เปนผูจัดหางานใหเขาทํา 
กิจการของคุณพอบอสโกขยายจากกรุงตุริน

ไปยังเมืองอื่น ๆ อยางรวดเร็ว ใน
ตอนแรกทานไดอาศัยความชวย
เหลือของเด็กโต ๆ พระสงฆและ
ฆราวาสบางคน ตอมาจึงดําริเห็น
วาเพื่อความมั่นคงถาวรและความ
แนนอนในภารกิจนี้ จําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองมีผูชวยเหลือเพื่อที่จะชวยอบรมสั่งสอน และดูแลเด็ก ๆ ตอไป ดัง
นั้นคุณพอบอสโก จึงไดขออนุมัติจากผูใหญฝายพระศาสนจักร เพื่อจัดตั้งคณะ
นักบวชขึ้นซึ่งเรียกวา “คณะซาเลเซียน”
  ภารกิจของคณะซาเลเซียนน้ี คุณพอบอสโกไดมอบไวในความคุมครอง
ของนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส เพราะนักบุญองคนี้เปนผูใจบุญสุนทาน มีความ
สุภาพ ออนหวาน มีอารมณดี และยิ้มแยมแจมใสเสมอ ซึ่งทั้งหมดน้ีเปน
คุณสมบัติทีเ่หมาะสําหรับการผูกใจเด็กใหรูสึกรักใคร เหมาะแกการชักนํา
ใหเด็กไดเปนคนดี จุดประสงคประการสําคัญของคณะซาเลเซียนคือ การเปด
ยุวสถานใหเปนที่ชุมนุมของเด็กและเยาวชนเปนตนในวันอาทิตย เพื่ออบรมให
พวกเขาเหลาน้ันมีศีลธรรมจรรยา ใหรูจักทําหนาที่ที่มนุษยพึงมีตอพระเปนเจา 
ตอประเทศชาติ ตอบิดามารดา และตอเพื่อนมนุษยดวยกัน
  คุณพอบอสโกถึงแกมรณกรรม เมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 
2431) ทีก่รุงตุริน ประเทศอิตาลี รวมอายุได 72 ปเศษ พระศาสนจักรไดแตง
ตั้งใหคุณพอบอสโกเปนนักบุญ เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1934 (พ.ศ. 2477) 
และในวันท่ี 31 มกราคมของทุกป บรรดาสมาชิกของคณะซาเลเซียน อีกทั้ง
เด็กและเยาวชนที่อยูในโรงเรียนซาเลเซียนพรอมกับคริสตศาสนิกชนทั่วโลก
จะรวมกันประกอบพิธีถวายเกียรติแดทาน เพื่อขอใหทานไดทรงโปรดพิทักษ
พวกเขาใหพนจากภยันตรายท้ังฝายรางกายและวิญญาณ
  แมวาคุณพอบอสโกจะไดจากไปแลวก็ตาม ทวากิจการของทานไดเจริญ
กาวหนาข้ึนอยางมากมาย คณะนักบวชซาเลเซียนที่ทานไดสถาปนาข้ึน ได
อบรมสั่งสอนบรรดาเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเปน
จํานวนมาก ความเจริญรวดเร็วเปนที่นาอัศจรรยใจแกมหาชนโดยท่ัวไป ทั้ง
ในสวนของจํานวนสมาชิก จํานวนโรงเรียน มิใชแตเพียงในประเทศอิตาลี
เทานั้น ยังแพรหลายไปในตางประเทศและตางทวีปอีกดวย ปจจุบันนี้คณะซา
เลเซียนมีสมาชิกมากกวา 15,300 คน มีโรงเรียนประเภทตาง ๆ  หลายพันแหง
กระจายอยูใน 133 ประเทศทั่วโลก
  ปจจุบันในประเทศไทยมีโรงเรียนของคณะซาเลเซียนที่ใหการศึกษาแก
เด็กและเยาวชนดังนี้
  1. โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย บานโปง จ.ราชบุรี กอตั้ง พ.ศ. 2471
  2. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  กอตั้ง 
พ.ศ. 2489
  3. โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ กอตั้ง พ.ศ. 2490
  4. โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ จ.สงขลา กอตั้ง พ.ศ. 2493
  5. โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี กอตั้ง พ.ศ. 2499
  6. โรงเรียนเซนตดอมินิก ราชเทวี กรุงเทพมหานคร กอตั้ง พ.ศ. 2504
  7. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบานโปง จ.ราชบุรี กอตั้ง พ.ศ. 2524
  นอกจากนี้ยังชวยดําเนินงานตามวัดและโรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี
และสังฆมณฑลสุราษฎรธานีอีกดวย

¹Ñ ¡ºØÞÂÍË�¹ ºÍÊâ¡
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  ดอมินิกดอมินิก ซาวีโอ เกิดที่ตําบลรีวา ใกลเมืองกีเอรี 
ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1842 (พ.ศ. 2385) 
บิดาชื่อ นายคารโล มารดาชื่อ นางบรียีดา คําวา “ดอมินิก” 
แปลวา “ของพระผูเปนเจา” ทานเปนเด็กที่มีความจําดี
อยางนาพิศวง เมื่ออายุไดสี่ขวบก็สามารถจําบทภาวนาได
ขึ้นใจ นอกนั้นยังมีความศรัทธาในศาสนาอยางครบครัน ทั้ง
ยังเปนเด็กที่เคารพนบนอบเชื่อฟงในคําอบรมสั่งสอนของ
บิดามารดาทุกประการ ในวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1849 (พ.ศ. 
2392) ทานมีอายุไดเจ็ดขวบจึงไดรับศีลมหาสนิทเปนครั้ง
แรก วันนั้นเปนวันที่สําคัญยิ่งในชีวิตของทานในการเจริญ 
ชีวิตคริสตชนอยางสมบูรณ ทั้งยังไดใหขอสัญญาแกตัวเอง
เพื่อเปนหลักในการปฏิบัติตนวา “ยอมตายดีกวาทําบาป”
 ในวัยที่เปนนักเรียนนั้น ดอมินิกมีความขยันหมั่น
เพียรมากในการศึกษาหาความรู ในการคบเพื่อนที่ดี ทั้งยัง
มีความอดทนในการเดินทางไปโรงเรียนที่อยูไกลถึง 10 ไมล
ทุกวันอีกดวย ในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1854 (พ.ศ. 2397) 
ดอมินิกก็ไดพบกับคุณพอบอสโกเปนครั้งแรก และในวันที่ 
29 ตุลาคม ปเดียวกัน ทานก็ไดเดินทางไปยังศูนยเยาวชน 
วัลด็อกโกของคุณพอบอสโกที่กรุงตุริน ณ ที่แหงนี้ ดอมินิก
ไดรับการอบรมส่ังสอนจากคุณพอบอสโกในหนทางแหงคุณ
งามความดีตางๆ และไดปฏิบัติภารกิจอันประเสริฐนั้นอยาง
ดียิ่ง ทวาอุปสรรคอันสําคัญในการดําเนินชีวิตของดอมินิก 
คือสุขภาพที่ไมแข็งแรง จึงจําเปนที่จะตองเดินทางกลับไปพัก
ผอนรักษาตัวกับบิดามารดา
  ดอมินิก ซาวีโอ ลาจากศูนยเยาวชนของคุณพอบอสโก 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 2400) และที่สุดได
ลาจากโลกนี้ไปในตอนเย็นของวันที่ 9 มีนาคมปนั้นเอง แบบ
อยางความประพฤติที่ดีงาม ความศรัทธาเลื่อมใสในศาสนา 
หรือกลาวโดยสรุปวา คุณงามความดีตาง ๆ ทีด่อมินิกได

ประพฤติปฏิบัตินั้น ทําใหสมเด็จพระสันตะปาปา ปโอ ที่ 11 
ประกาศวา ดอมินิก ซาวีโอ เปนผูนาเคารพ เพราะชีวิตของ
ทานเพียบพรอมไปดวยความบริสุทธิ์ ความเลื่อมใส ศรัทธา 
และการทําความดี ตอมาในวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 
2493) สมเด็จพระสันตะปาปา ปโอ ที่ 12 ไดสถาปนาขึ้น
เปนบุญราศี และแลวในวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 
2497) สมเด็จพระสันตะปาปา  ปโอ ที่ 12 ก็ไดสถาปนา
บุญราศี ดอมินิก ซาวีโอ ขึ้นเปน นักบุญดอมินิก ซาวีโอ

¹Ñ ¡ºØÞ´ÍÁÔ¹Ô¡ «ÒÇÕâÍ
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ª×èÍâÃ§àÃÕÂ¹ª×èÍâÃ§àÃÕÂ¹    โรงเรียนเซนตดอมินิก (SAINT DOMINIC SCHOOL) อักษรยอภาษาไทย “ซ.ด.”  ภาษาอังกฤษ “S.D.”  

¡ÒÃ¨Ñ´μÑé§¡ÒÃ¨Ñ´μÑé§  จัดตั้งโดยคณะนักบวชซาเลเซียน ไดรับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 โดยเปดสอนเพียงชั้น 
     ป.1 ก-ข-ค และ ป.5 ก-ข-ค จํานวนนักเรียนตามบัญชีเรียกช่ือ 214 คน

à»ÅÕèÂ¹ª×èÍâÃ§àÃÕÂ¹-à¨ŒÒ¢Í§à»ÅÕèÂ¹ª×èÍâÃ§àÃÕÂ¹-à¨ŒÒ¢Í§
   เปลี่ยนเจาของจากบุคคล (นายปรีดา แสงสวาง) เปนมูลนิธิ “คณะซาเลเซียนแหงประเทศไทยมูลนิธิ” โดย           
บาทหลวงยอหน อูลลิอานา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
   เปลี่ยนจากเดิมชื่อ “ดอนบอสโกวิทยา” เปน “เซนตดอมินิก” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2506
   เปลี่ยนเจาของจากมูลนิธิ “คณะซาเลเซียนแหงประเทศไทยมูลนิธิ” เปน “มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ” โดย
บาทหลวงประพนธ ชัยเจริญ เปนผูทําการแทนผูรับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2514

ºÒ·ËÅÇ§ ´Ã.Á¹ÙÞ Ê¹à¨ÃÔÞºÒ·ËÅÇ§ ´Ã.Á¹ÙÞ Ê¹à¨ÃÔÞ
Í¸Ô¡ÒÃ/¼ÙŒÍÓ ¹ÇÂ¡ÒÃ Í¸Ô¡ÒÃ/¼ÙŒÍÓ ¹ÇÂ¡ÒÃ ºÒ·ËÅÇ§ÈÑ¡´ÔìªÑÂ μÃÕÇ‹ÒÍØ´Á ºÒ·ËÅÇ§ÈÑ¡´ÔìªÑÂ μÃÕÇ‹ÒÍØ´Á 

ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃ/¨ÔμμÒÀÔºÒÅÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃ/ Ô̈μμÒÀÔºÒÅ
ºÒ·ËÅÇ§à¡ÃÕÂ§ÈÑ¡´Ôì ªÑÂ¾Ãá¡ŒÇºÒ·ËÅÇ§à¡ÃÕÂ§ÈÑ¡´Ôì ªÑÂ¾Ãá¡ŒÇ

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ/àËÃÑÞÞÔ¡¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ/àËÃÑÞÞÔ¡

à»�´´Ó à¹Ô¹¡ÒÃÊÍ¹à» �´´Ó à¹Ô¹¡ÒÃÊÍ¹   ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รับเฉพาะนักเรียนชาย จัดเปนโรงเรียนขนาดใหญ
        ประเภทสามัญศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
        มีเนื้อที่ 9 ไร 2 งาน 6 ตารางวา

Ê¶Ò¹·ÕèμÑé§Ê¶Ò¹·ÕèμÑé§     โรงเรียนเซนตดอมินิก เลขท่ี 1526 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
        โทรศัพท 0-2652-7477-80  โทรสาร 0-2652-7777   www.sd.ac.th   E-mail : sdschool@sd.ac.th

áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒºÙÃ³Ò¡ÒÃáËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒºÙÃ³Ò¡ÒÃ  หอประชุมอเนกประสงค   ศูนยอภิบาลและงานประกาศขาวดี     ศูนยสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณ
หองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการภาษาไทย หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หอง
นาฏยศิลปไทย, หองปฏิบัติการดนตรีไทย-นาฏศิลป-ดนตรีสากล หองขับรอง หองโสตทัศนศึกษา หองออกกําลังกาย สระ
วายนํ้า สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลยบอล สนามแบดมินตัน สนามตะกรอ สนามเด็กเลน และสื่อการ
เรียนการสอนทันสมัย

¢Œ ÍÁÙÅâÃ§àÃÕÂ¹à«¹μ�´ÍÁÔ¹Ô¡
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  หหลักสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก พุทธศักราช 2553 
เปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน โดยกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดเปน
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไปสูมาตรฐานที่กําหนดไว

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�
  โโรงเรียนเซนตดอมินิกมุงพัฒนาผูเรียน เปนคนดี มี
คุณธรรม เดนดานวิชาการ เทคโนโลยี และมีทักษะการเรียน
รูแหงศตวรรษที่ 21 

ËÅÑ¡¡ÒÃËÅÑ¡¡ÒÃ
  หหลักสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก มีหลักการที่สําคัญดังนี้
  1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปน
เอกภาพของชาติ มีจุดหมาย และมาตรฐานการ
เรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน
ของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล
  2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่
ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ
  3. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการ 
กระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น

  4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้ง
ดานสาระการเรียนรู เวลา และการจัดการเรียนรู
  5. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
  6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ

ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓ ¤ÑÞ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓ ¤ÑÞ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹
  หหลักสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก มุงพัฒนาผูเรียนให
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิด
สมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
  1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถ
ในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอด
ความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของ
ตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและประสบการณอัน
จะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการ
เจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การ
เลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร ดวยหลักเหตุผลและความ
ถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง และสังคม
  2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถ

ใ น ก า ร คิ ด
วิเคราะห การคิด
สังเคราะห การคิด
อยางสรางสรรค 
ก า ร คิ ด อ ย า ง มี
วิจารณญาณ และ
การคิดเปนระบบ 
เ พื่ อ นํ า ไ ปสู ก า ร
สร า งอ งค ค ว าม
รู หรือสารสนเทศ

เพื่อการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
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ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 

  หหลักสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก กําหนดกลุมสาระ
การเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุลทั้งดานสมอง
และพหุปญญาเปน 8 กลุมสาระ และแตละกลุมสาระกําหนด
มาตรฐานการเรียนรูไวชัดเจน

  1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประกอบดวย  5  
สาระ 5 มาตรฐานการเรียนรู
  2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย  6 
สาระ 14 มาตรฐานการเรียนรู
  3. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ประกอบดวย  8 
สาระ 13 มาตรฐานการเรียนรู
  4. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ประกอบดวย 5 สาระ 11  มาตรฐานการเรียนรู
  5. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   
ประกอบดวย 5 สาระ 6 มาตรฐานการเรียนรู
  6. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ประกอบดวย 3 สาระ  
6 มาตรฐานการเรียนรู
  7.  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ประกอบดวย 4 สาระ 4 มาตรฐานการเรียนรู
  8. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   ประกอบ
ดวย 4 สาระ 8 มาตรฐานการเรียนรู

 
 

3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถใน
การแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตอง
เหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูล
สารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู
มาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดลอม
  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความ
สามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดําเนินชีวิต
ประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง 
การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและ
ความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีก
เล่ียงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
  5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี เปนความ    
สามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเอง
และสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแก
ปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม

¤Ø³ÅÑ¡É³ÐÍÑ¹¾Ö§»ÃÐÊ§¤�¤Ø³ÅÑ¡É³ÐÍÑ¹¾Ö§»ÃÐÊ§¤�
  หหลักสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก มุงพัฒนาผูเรียนให
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ในสังคมไดอยางมีความสุข ทั้งในฐานะเปนพลเมืองไทยและ
พลโลก ดังน้ี
  1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
  2. ซื่อสัตยสุจริต
  3. มีวินัย
  4. ใฝเรียนรู
  5. อยูอยางพอเพียง
  6. มุงมั่นในการทํางาน
  7. รักความเปนไทย
  8. มีจิตสาธารณะ
  9. ขยัน ศรัทธา ราเริง
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องคความรู ทักษะสําคัญ
และคุณลักษณะในหลักสูตร

โรงเรียนเซนตดอมินิก

คณิตศาสตร : การนําความ
รู ทักษะ และกระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปใชในการแกปญหา 
การดําเนินชีวิตและศึกษาตอ การมี
เหตุมีผล มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ

วิทยาศาสตร : การนําความรูและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช
ในการศึกษาคนควาหาความรู และ
แกปญหาอยางเปนระบบ การคิด
อยางเปนเหตุเปนผล คิดวิเคราะห 
คิดสรางสรรค และจิตวิทยาศาสตร

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒน 
ธรรม : การอยูรวมกันในสังคมไทย 
และสังคมโลกอยางสันติสุข การ 
เปนพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรม 
ของศาสนา การเห็นคุณคาของ 
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ความรัก
ชาติ และภูมิใจในความเปนไทย

สุขศึกษาและพลศึกษา : ความรู 
ทักษะ และเจตคติในการสรางเสริม 
สุขภาพพลานามัยของตนเองและ
ผูอื่น การปองกันและปฏิบัติตอสิ่ง
ตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพอยางถูกวิธี
และทักษะในการดําเนินชีวิต

ศิลปะ : ความรู และทักษะในการ 
คิดริเริ่ม จินตนาการสรางสรรคงาน 
ศิลปะ สุนทรียภาพ และการเห็น
คุณคาทางศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
: ความรู ทักษะ และเจตคติใน
การทํางาน การจัดการ การดํารง
ชีวิต การประกอบอาชีพและการใช 
เทคโนโลยี

ภาษาตางประเทศ : ความรู ทักษะ 
เจตคติ และวัฒนธรรม การใชภาษา
ตางประเทศในการส่ือสาร การ
แสวงหาความรู และการประกอบ
อาชีพ

ภาษาไทย : ความรู ทักษะ และ 
วัฒนธรรมการใชภาษาเพื่อการ 
สื่อสาร ความชื่นชม การเห็นคุณคา
ภูมิปญญาไทย และภูมิใจในภาษา
ประจําชาติ

สมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผูเรียนใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้น
ตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน 
ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปน 
กลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผู
เรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น กิจกรรมนักเรียน
ประกอบดวย
   2.1  กิ จ ก ร ร ม
ลูกเสือ ผูบําเพ็ญประโยชน 
และนักศึกษาวิชาทหาร  
   2.2  กิ จ ก ร ร ม
ชุมนุม ชมรม
  3. กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ
สังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผู
เรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทอง
ถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม จิตสาธารณะ 
เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม





 

 

ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
  สสาระการเรียนรูประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งกําหนดให
ผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปนตองเรียนรู โดยแบงเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้

¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒàÃÕÂ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒàÃÕÂ¹
  กิ  กจิกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดาน เพื่อความเปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริม
สรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝง
และสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถ
จัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนแบงเปน 3 ลักษณะ ดงันี้
  1. กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและ
พัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้ง
ดานการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจนักเรียน ทั้งยังเปน
กิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมี
สวนรวมพัฒนาผูเรียน
  2. กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความ
มีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ
การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะ
สม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน เอื้ออาทรและ
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¡Å‹ØÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ / 
¡Ô¨¡ÃÃÁ

àÇÅÒàÃÕÂ¹
»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒμÍ¹μŒ¹ »ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒμÍ¹»ÅÒÂ
».1 ».2 ».3 ».4 ».5 ».6

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160

คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160

วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   -  ประวัติศาสตร
   -  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
   -  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดําเนินชีวิตในสังคม
   -  เศรษฐศาสตร
   -  ภูมิศาสตร

40

80

40

80

40

80

40

80

40

80

40

80

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80

ภาษาตางประเทศ 120 120 120 120 120 120

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 960 960 960 880 880 880

รายวิชาเพิ่มเติม 280 280 280 280 280 280

   หนาที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40

   English Conversation 80 80 80 80 80 80

   Mathematics 80 80 80 80 80 80

   Science 80 80 80 80 80 80

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

   กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40

   กิจกรรมลูกเสือ 40 40 40 40 40 40

   กิจกรรมชุมนุม 40 40 40 40 40 40

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10 10 10 10 10 10

   จริยศึกษา 40 40 40 40 40 40

   ขับรอง 40 40 40 40 40 40

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 210 210 210 210 210 210

รวมเวลาท้ังหมด 1,450 1,450 1,450 1,370 1,370 1,370

}

â¤Ã§ÊÃŒÒ§àÇÅÒàÃÕÂ¹ ËÅÑ¡ÊÙμÃâÃ§àÃÕÂ¹à«¹μ�´ÍÁÔ¹Ô¡â¤Ã§ÊÃŒÒ§àÇÅÒàÃÕÂ¹ ËÅÑ¡ÊÙμÃâÃ§àÃÕÂ¹à«¹μ�´ÍÁÔ¹Ô¡
  หหลักสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้

หมายเหตุ : ป.1 และ ป.4 อยูในระหวางการแกไขใหสอดคลองกับฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
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¡Å‹ØÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ / 
¡Ô¨¡ÃÃÁ

àÇÅÒàÃÕÂ¹
ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒμÍ¹μŒ¹ ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒμÍ¹»ÅÒÂ
Á.1 Á.2 Á.3 Á.4-6

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 120

(3 นก.)
120

(3 นก.)
120

(3 นก.)
240

(6 นก.)

คณิตศาสตร 120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

240
(6 นก.)

วิทยาศาสตร 120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

240
(6 นก.)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 160
(4 นก.)

160
(4 นก.)

160
(4 นก.)

320
(8 นก.)

   -  ประวัติศาสตร

   -  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
   -  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดําเนินชีวิตในสังคม
   -  เศรษฐศาสตร
   -  ภูมิศาสตร

40
(1 นก.)

120
(3 นก.)

40
(1 นก.)

120
(3 นก.)

40
(1 นก.)

120
(3 นก.)

80
(2 นก.)

240
(6 นก.)

สุขศึกษาและพลศึกษา 80
(2 นก.)

80
(2 นก.)

80
(2 นก.)

120
(3 นก.)

ศิลปะ 80
(2 นก.)

80
(2 นก.)

80
(2 นก.)

120
(3 นก.)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80
(2 นก.)

80
(2 นก.)

80
(2 นก.)

120
(3 นก.)

ภาษาตางประเทศ 120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

240
(6 นก.)

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880
(22 นก.)

880
(22 นก.)

880
(22 นก.)

1,640
(41 นก.)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 360

รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มตาม
ความพรอมและจุดเนน

ปละ 320 ชั่วโมง 2,120 ชั่วโมง

หนาที่พลเมือง 40
(1 นก.)

40
(1 นก.)

40
(1 นก.)

80
(2 นก.)

รวมเวลาท้ังหมด 1,440 ชั่วโมง/ป รวม 3 ป 4,200 ชั่วโมง

}

หมายเหตุ : ม.1 และ ม.4 อยูในระหวางการแกไขใหสอดคลองกับฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
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¡ÒÃàÅ×èÍ¹ªÑé¹¡ÒÃàÅ×èÍ¹ªÑé¹

  1. ผูเรียนมีเวลาเรียนตลอดปการศึกษาไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
  2. ผูเรียนมีผลการประเมินผานทุกรายวิชาพื้นฐาน
  3. ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ผาน ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

¡ÒÃàÃÕÂ¹«éÓ ªÑé¹ÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃàÃÕÂ¹«éÓ ªÑé¹ÃÐ Ñ́º»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ
  กรณีที่ผูเรียนไมผานรายวิชาจํานวนมาก และมีแนว
โนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
  สถานศึกษาอาจใชดุลยพินิจใหเลื่อนชั้นได
  1. มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 อันเนื่องมาจากกรณี
จําเปนหรือสุดวิสัย
  2. ผูเรียนมีผลการประเมินผานมาตรฐานการเรียน
รู  และตัวชี้วัดไมถึงเกณฑที่สถานศึกษากําหนด แตสามารถ 
สอนเสริมได
  3. ผูเรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุมสาระ
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม อยูในระดับผาน

¡ÒÃàÃÕÂ¹«éÓ ªÑé¹ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃàÃÕÂ¹«éÓ ªÑé¹ÃÐ Ñ́ºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ
  1. ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียปการศึกษาน้ันตํ่า
กวา 1.00  และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียน ใน
ระดับชั้นสูงขึ้น
  2. ผูเรียนมีผลการเรียน “0” ติด “ร” หรือ “มส” เกิน
คร่ึงหน่ึงของรายวิชาท่ีกําหนดไวในแผนการเรียนแตละภาค
เรียนของปการศึกษานั้น

à¡³±�¡ÒÃ¨ºÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒà¡³±�¡ÒÃ¨ºÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ
  1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จํานวน 5,040 
ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 240 ชั่วโมง และมีผล
การประเมินรายวิชาพื้นฐานผานทุกรายวิชา
  2. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
  3. ผูเรียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
  4. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผล
การประเมิน ระดับ “ผาน” ทุกกิจกรรม

à¡³±�¡ÒÃ¨ºÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒμÍ¹μŒ¹à¡³± �¡ÒÃ¨ºÃÐ Ñ́ºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒμÍ¹μŒ¹
  1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
จํานวน 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน จํานวน 66 
หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 15 หนวยกิต 
  2. ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 
77  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน จํานวน 66 หนวยกิต 
และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต
  3. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
  4. ผูเรียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
  5. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผล
การประเมิน ระดับ “ผาน” ทุกกิจกรรม

à¡³±�¡ÒÃ¨ºÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒμÍ¹»ÅÒÂà¡³± �¡ÒÃ¨ºÃÐ Ñ́ºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒμÍ¹»ÅÒÂ
  1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
จํานวนไมนอยกวา 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 
จํานวน 41 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมจํานวนไมนอยกวา 
40 หนวยกิต 
  2. ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 
77  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน จํานวน 41 หนวยกิต 
และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 36 หนวยกิต
  3. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
  4. ผูเรียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
  5. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผล
การประเมิน ระดับ “ผาน” ทุกกิจกรรม
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ÃÐ´Ñº
¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹

ª‹Ç§¤Ðá¹¹
à»š¹ÃŒÍÂÅÐ

¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§
¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹

4 80-100 ดีเยี่ยม

3.5 75-79 ดีมาก

3 70-74 ดี

2.5 65-69 คอนขางดี

2 60-64 ปานกลาง

1.5 55-59 พอใช

1 50-54 ผานเกณฑขั้นตํ่า

0 0-49 ตํ่ากวาเกณฑ

¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹
  หหลักสูตรโรงเรียนเซนตดอมินิก พุทธศักราช 2553 
ไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียน มาตรฐานการเรียนรู/ตัว
ชี้วัด การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่สถานศึกษาตองจัดให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู  มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและให
สถานศึกษากําหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู เพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ดังนี้
  1. ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เวลาเรียนตลอดปการศึกษา
   2. ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด ตามเกณฑ
ที่โรงเรียนกําหนด
  3. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
  4. ผูเรียนตองไดรับการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค  และกิจกรรมพัฒนาผู
เรียนมีผลการประเมินระดับผานขึ้นไป

¡ÒÃãËŒÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃãËŒÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹
  1. การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการ
เรียนรู ใหใชระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตละ
กลุมสาระเปน 8 ระดับ ตามตาราง
  2. การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ถือเปนความ
สามารถหลักที่สําคัญซึ่งจําเปนตองปลูกฝงและพัฒนาใหเกิด
ขึ้นกับผูเรียน ดวยกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ในทุกกลุมสาระการเรียนรู ขณะเดียวกันก็จําเปนตอง
ตรวจสอบวา ความสามารถดังกลาวเกิดขึ้นแลวหรือยัง 
เนื่องจากการพัฒนาความสามารถดานการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาตามลําดับอยางตอเนื่อง
ในกระบวนการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู หรือ
กิจกรรมตาง ๆ กระบวนการตรวจสอบความกาวหนาที่เกิด
ขึ้นทั้งความรูความเขาใจในการปฏิบัติ จะดําเนินการไปดวย
กันในกระบวนการ

à ¡³± �¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ
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ÃÐ´Ñº
¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹

ª‹Ç§¤Ðá¹¹
à»š¹ÃŒÍÂÅÐ

¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§
¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹

4 80-100 ดีเยี่ยม

3.5 75-79 ดีมาก

3 70-74 ดี

2.5 65-69 คอนขางดี

2 60-64 ปานกลาง

1.5 55-59 พอใช

1 50-54 ผานเกณฑขั้นตํ่า

0 0-49 ตํ่ากวาเกณฑ

ผานเกณฑ  รอยละ 80 - 100 ของจํานวนตัวบงชี้
คุณลักษณะนั้น ๆ แสดงวาผูเรียนมีคุณลักษณะนั้น ๆ  
จนสามารถเปนแบบอยางแกผูอื่นได
  ดี หมายถึง ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ผาน
เกณฑ รอยละ 65 - 79 ของจํานวนตัวบงชี้คุณลักษณะ
นั้น ๆ  แสดงวาผูเรียนมีคุณลักษณะนั้น ๆ  ดวยการ
ปฏิบัติดวยความเต็มใจ
  ผาน หมายถึง ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ผาน
เกณฑ  รอยละ 50 - 64 ของจํานวนตัวบงชี้คุณลักษณะ
นั้น ๆ  ไดปฏิบัติตนดวยความพยายามปฏิบัติตนตามคํา
แนะนํา
  ไมผาน  หมายถึง ผู เ รี ยน มีพฤ ติกรรมตาม ตัว

บงชี้ผานเกณฑ  ตํ่ากวารอยละ 50 ของจํานวนตัวบงชี้ใน
คุณลักษณะ นั้นๆ  แสดงวาผูเรียนมีคุณลักษณะนั้นๆ  ตองมี
ผูอื่นคอยกระตุนเตือน
  เมื่อเลื่อนช้ันจะพิจารณาจากผลการประเมิน ดีเยี่ยม, 
ดี, ผาน โดยตองมีผลการประเมินอยูในระดับ “ผาน” ขึ้นไป

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶Í‹Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶Í‹Ò¹
¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË� áÅÐà¢ÕÂ¹¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË� áÅÐà¢ÕÂ¹

  กการประเมินความสามารถอาน คิดวิเคราะหและ
เขียน เปนการประเมินทักษะการคิดและการถายทอดความ
คิดดวยทักษะการอาน การคิดวิเคราะห ตามเงื่อนไข และ
วิธีการที่สถานศึกษากําหนดและตัดสินผลการประเมินเปน 4  
ระดับ  ดังนี้
  ดีเยี่ยม  หมายถึง มีผลงานที่แสดงความสามารถใน
การอาน คิดวิเคราะหและเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ
  ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงความสามารถในการอาน 
คิดวิเคราะหและเขียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
  ผาน หมายถึง มีผลงานที่แสดงความสามารถในการ
อาน คิดวิเคราะหและเขียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ แตยังมี
ขอบกพรองบางประการ
  ไมผาน  หมายถึง ไมมีผลงานที่แสดงความสามารถใน
การอาน คิดวิเคราะหและเขียน หรือถามีผลงาน  ผลงานนั้น
ยังมีขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ
  เมื่อเลื่อนช้ันจะพิจารณาจากผลการประเมิน ดีเยี่ยม, 
ดี, ผาน โดยตองมีผลการประเมินอยูในระดับ “ผาน” ขึ้นไป

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹
  กการประเมินผลการเรียนในแตละรายวิชาของแตละกลุม
สาระการเรียนรู ตัดสินผลการประเมินการเรียนรูเปน 8 ระดับ ดังนี้

  ในกรณีที่มีระดับผลการเรียนเปน ร  และ มส. 
   - ตัดสินผลการเรียน ร  เมื่อ  ขาดการประเมิน
ผลระหวางภาค หรือปลายภาค  หรือไมสงงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย
   - ตัดสินผลการเรียน มส. เมื่อมีเวลาเขาเรียน
นอยกวารอยละ 80

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒàÃÕÂ¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒàÃÕÂ¹
  กการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมบําเพ็ญเพื่อ 
สาธารณประโยชน  การรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนการ
ประเมินความสามารถและพัฒนาการของผูเรียน  ในการเขา
รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละภาคเรียนตามเกณฑของ
แตละกิจกรรม และตัดสินผลการประเมินเปน 2 ระดับ ดังนี้
  ผาน  หมายถึง ผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
  ไมผาน  หมายถึง ไมผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¤Ø³ÅÑ¡É³ÐÍÑ¹¾Ö§»ÃÐÊ§¤�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¤Ø³ÅÑ¡É³ÐÍÑ¹¾Ö§»ÃÐÊ§¤ �
  กการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนการ
ประเมินพัฒนาทางดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ตามคุณลักษณะที่
สถานศึกษากําหนด การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
จะประเมินเปนรายคุณลักษณะทุกภาคเรียน และตัดสินผล
การประเมิน เปน  4  ระดับ  ดังนี้
  ดีเยี่ยม หมายถึง ผู เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้

à ¡³±�¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ
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  งแตปการศึกษา 2559 เปนตนมามีการจัดการ
เรียนรูใหมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนั่นคือ โครงการหองเรียน SD  
Gifted Education Program ซึ่งเปนโครงการที่เปดโอกาส
ใหนักเรียนที่มีความรูความสามารถในดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และมีความสนใจในภาษาท่ีสามคือภาษาจีน ได
มีโอกาสแสดงความสามารถของพวกเขาอยางเต็มศักยภาพ
ในการเรียน โครงการน้ีไดมีการศึกษาแนวทางความเปนไปได
มาลวงหนาแลว มีการปรึกษาหารือและเตรียมการ โดยเฉพาะ
กับครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ตลอดจน
บุคลากรที่เกี่ยวของ รวมทั้งความสนใจของผูปกครองดวย

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
  1. พัฒนาอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาจีน ของผูเรียนใหเต็มศักยภาพที่มีอยู    
  2. พัฒนาผูเรียนใหมีความประพฤติดี มีคุณธรรม มี         
นํ้าใจ รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน     
  3. สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
  4. สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดและรูจักวิเคราะห
อยางมีวิจารณญาณ ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็น  
  5. สงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณในการเขารวม
แขงขันระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
  6. เพื่อสรางสังคมที่ดีใหกับผูเรียน และสานสัมพนัธที่
ดีระหวางผูปกครอง        

ÅÑ¡É³Ð¢Í§ËÅÑ¡ÊÙμÃÅÑ¡É³Ð¢Í§ËÅÑ¡ÊÙμÃ
  จัดหลักสูตรวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเนนในสาขา
วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาจีน โดยครู-อาจารย    
ผูชํานาญในสาขาวิชาตางๆ ตลอดจนเสริมวิชาของระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
คณิตศาสตร และภาษาจีน ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนคือ
  1. รายวิชาพื้นฐาน จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. รายวิชาเพิ่มเติม เนนวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
คณิตศาสตร ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร  กับรายวิชาภาษา
จีนในแผนการเรียนศิลป สอนโดยบุคลากรภายในโรงเรียน 
และอาจารยภายนอกที่มีประสบการณ    
  3.  ศึกษาเรียนรูจากประสบการณจริงผานการทดลอง 
โครงงาน และสิ่งประดิษฐ     

  4. ฝกฝนการนําเสนอผลงานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  5.  จัดการศึกษาเรียนรูนอกสถานท่ี      
  6. ขยายประสบการณโดยเชิญอาจารยผูทรงคุณวุฒิ
มาสอน หรือพาผูเรียนไปเรียนรวมกับสถาบันอ่ืน   
  7. เรียนรูประสบการณและปฏิบัติกิจกรรมรวมกับ
นักเรียนตางชาติ          

ËŒÍ§àÃÕÂ¹ SD Gifted ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 1ËŒÍ§àÃÕÂ¹ SD Gifted ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 1
  1.  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 1 (Science- 
Math 1)  มีเปาหมาย      
   - เพื่อเขาศึกษาตอที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โรงเรียนกําเนิดวิทย   
   - รายวิชาพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน       
   - รายวิชาเพ่ิมเติมไดแก  ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
ดาราศาสตร คณิตศาสตรเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 
Science  Math             
  2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 2 (Science-
Math 2)  มีเปาหมาย      
   - เพื่อเขาศึกษาตอแผนกวิทยาศาสตร ชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนตดอมินิก     
   - รายวิชาพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน       
   - รายวิชาเพ่ิมเติมไดแก ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
ดาราศาสตร พื้นฐานวิศวกรรม คณิตศาสตรเพิ่มเติม ภาษา
อังกฤษอาน-เขียน Science Math         
  3. แผนการเรียนศิลปภาษาจีน และความสามารถพิเศษ  
(Chinese  Language)  มีเปาหมาย     
   - เพื่อเขาศึกษาตอแผนกศิลป-ภาษาจีน ชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนตดอมินิก     
   - รายวิชาพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน       
   - รายวิชาเพ่ิมเติมไดแก ภาษาจีน พื้นฐานสถา
ปตย นิเทศศิลป ภาษาอังกฤษอาน-เขียน คณิตศาสตรเพิ่ม
เติม Science Math        
  โรงเรียนไดกําหนดแผนการเรียนใหมตั้งแตปการ
ศึกษา 2560 ไว 3 แผนการเรียน โดยจัดใหมีแผนการเรียน
ละ 1 หอง สําหรับอีก 3 หองนั้นจัดเปนแผนการเรียนพัฒนา
บุคลิกภาพและความเปนผูนําตามหลักสูตรแกนกลาง 

â ¤Ã§¡ÒÃËŒÍ§àÃÕÂ¹ SD Gifted Education Program 
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1. ความมุงหมายของการศึกษา มีความมุงหมายท่ีจะฝก
นักศึกษาวิชาทหารใหมีคุณลักษณะดังนี้
 1.1 คุณลักษณะทั่วไป
  1.1.1 มีลักษณะความเปนผูนํา
  1.1.2 มีความเช่ือมั่นในตนเอง
  1.1.3  เปนผูมีระเบียบวินัย
  1.1.4 เปนพลเมืองดี มีความสํานึกที่จะอุทิศตน เพื่อ
ประโยชนและความมั่นคงของชาติ
 1.2 คุณลักษณะเฉพาะ
  1.2.1 นักศึกษาวิชาทหารช้ันปที่ 1, 2 ใหมีความ
รูวิชาทหารเบื้องตน เพื่อใหบังเกิดระเบียบวินัย ลักษณะ
ทหาร การเชื่อฟง และการปฏิบตัิตามคําสั่งผูบังคับบัญชาโดย
เครงครัด สามารถใชอาวุธประจํากายและทําการยิงปนอยาง
ไดผล
  1.2.2 นักศึกษาวิชาทหารช้ันปที่ 3 ใหมีความรูวิชา
ทหารทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ใหสามารถทําหนาที่ใน
ตําแหนงผูบังคับหมูได
  1.2.3 นักศึกษาวิชาทหารช้ันปที่ 4 ใหมีความรูวิชา
ทหารทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ใหสามารถทําหนาที่ใน
ตําแหนงผูบังคับหมวดได
  1.2.4 นักศึกษาวิชาทหารช้ันปที่ 5 ใหมีความรูวิชา
ทหารทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี  ใหสามารถทําหนาที่ใน
ตําแหนงผูบังคับหมวดได
2. การเพ่ิมคะแนนพิเศษ
 นักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จการฝกวิชาทหารตั้งแตชั้นป
ที่ 1 ขึ้นไป ไดรับสิทธิ์ในการเพ่ิมคะแนนตามช้ันปที่สําเร็จ 
การฝกวิชาทหาร เพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในโรงเรียน
ทหาร ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยโรงเรียนทหาร            
พ.ศ. 2492 คือ
 2.1 ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 1 เพิ่มให 3 ใน 100 
คะแนนรวมท้ังส้ิน 
 2.2 ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที ่2 เพิ่มให  4 ใน 100 
คะแนนรวมท้ังส้ิน
 2.3 ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 3  เพิ่มให 5 ใน 100 
คะแนนรวมท้ังส้ิน

 2.4 ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 4 เพิ่มให  6 ใน 100 
คะแนนรวมทั้งสิ้น
 2.5 ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 5  เพิ่มให 7 ใน 100 
คะแนนรวมทั้งสิ้น
3. การยกเวนการเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหาร
กองประจําการ และการลดวันรับราชการทหารกองประจํา
การ
 3.1 นักศึกษาวิชาทหารที่อยูในระหวางเขารับการฝกวิชา
ทหาร ไดรับสิทธิ์ในการยกเวน ไมเรียกมารับการตรวจเลือก 
เขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ  ตามพระ
ราชบัญญัติฯ
 3.2 การลดวันรับราชการทหารกองประจําการของ
นักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่
กระทรวงกลาโหมกําหนดมีดังนี้
  3.2.1 ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 1 รับราชการ
ทหารประจําการ 1 ป 6 เดือน แตถารองขอเขารับราชการ 
กองประจําการ ไดสิทธิ์รับราชการเพียง 1 ป
  3.2.2 ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 2 รับราชการ
ทหารประจําการ 1 ป แตถารองขอเขารับราชการกองประจํา
การ ไดสิทธิ์รับราชการเพียง 6 เดือน 
  3.2.3 ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 3 ใหขึ้น
ทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนทหารกองหนุนโดยมิ
ตองเขารับราชการในกองประจําการ
4. การขอแตงตั้งยศผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร
 4.1 ผูที่จะไดรับการแตงตั้งยศเปน สิบตรี, จาตรี หรือจา
อากาศตรี ตองอยูในหลักเกณฑคือ 
  4.1.1 สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 1 และสําเร็จ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษา 
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา เมื่อไดรับ
ราชการประจําการครบกําหนด และปลดเปนทหารกองหนุน
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว
  4.1.2 สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 1 และสําเร็จ
การศึกษาทางดานวิชาชีพ ซึ่งมีหลักสูตรกาํหนดเวลาศึกษา 
ไมนอยกวาสองปตอจากช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือหลักสูตร
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา 
เมื่อไดรับราชการในกองประจําการครบกําหนด และปลดเปน
ทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว
  4.1.3 สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 2 แตไมสําเร็จ
การศึกษาตามท่ีกลาวในขอ 4.1.1 และ 4.1.2 เมื่อไดรับ 
ราชการในกองประจําการครบกําหนด และปลดเปนทหาร
กองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว

ÊÔ ·¸Ô¡ÒÃàÃÕÂ¹ÇÔªÒ·ËÒÃ



20
 4.2 ผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปน สิบโท จาโท หรือจา
อากาศโท ตองอยูในหลักเกณฑคือ
   4.2.1 สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 1 และสําเร็จ
การศึกษาไดรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร 
ทางดานวิชาชีพ ซึ่งเทียบไดไมตํ่ากวาอนุปริญญา เมื่อไดรับ
ราชการในกองประจําการครบกําหนด และปลดเปนทหาร
กองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว
   4.2.2 สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 2 และ
สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการ
ศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา เมื่อ
ไดรับราชการในกองประจําการครบกําหนด และปลดเปน
ทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว
   4.2.3 สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 2 และสําเร็จ
การศึกษาทางดานวิชาชีพ  ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาไมนอย
กวาสองปตอจากช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือหลักสูตรการ
ศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา เมื่อ
ไดรับราชการในกองประจําการครบกําหนด และปลดเปน
ทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว
   4.2.4  สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 3 แตไม
สําเร็จการศึกษาที่กลาวในขอ 4.2.2 และขอ 4.2.3 เมื่อได
ขึ้นทะเบียนกองประจําการ และปลดเปนทหารกองหนุนตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว
 4.3 ผูที่จะไดรับการแตงตั้งยศเปน สิบเอก จาเอก หรือ
จาอากาศเอก ตองอยูในหลักเกณฑคือ 
  4.3.1 สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 2 และสําเร็จ
การศึกษาไดรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ทางดานวิชาชีพ ซึ่งเทียบไดไมตํ่ากวาปริญญา เมื่อไดรับ
ราชการในกองประจําการครบกําหนด และปลดเปนทหาร
กองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว
  4.3.2 สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 3 และสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา เมื่อไดขึ้น
ทะเบียนกองประจําการ และปลดเปนทหารกองหนุนตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว

  4.3.3 สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 3 และสําเร็จ
การศึกษาทางดานวิชาชีพ ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม
นอยกวาสามปตอจากชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือหลักสูตร
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา 
เม่ือไดขึ้นทะเบียนกองประจําการ และปลดเปนทหารกอง
หนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว
 4.4 ผูที่จะไดรับการแตงตั้งยศเปน จาสิบตรี พันจาตรี 
หรือพันจาอากาศตรี ตองอยูในหลักเกณฑคือ
  4.4.1 สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 3 และสําเร็จ
การศึกษาไดรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ทางดานวิชาชีพ ซึ่งเทียบไดไมตํ่ากวาอนุปริญญา เมื่อไดขึ้น
ทะเบียนกองประจําการ และปลดเปนทหารกองหนุนตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว   
  4.4.2  สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 4 และศึกษา
ในหลักสูตรเพื่อรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ทางดานวิชาชีพ ซึ่งเทียบไดไมตํ่ากวาอนุปริญญา แตไมสําเร็จ
การศึกษาดังกลาว เมื่อไดขึ้นทะเบียนกองประจําการ และ
ปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหารแลว
 4.5 ผูที่จะไดรับการแตงตั้งยศเปน จาสิบโท พันจาโท 
หรือพันจาอากาศโท ตองสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 4 
และสําเร็จการศึกษา หรือประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพ 
ซึ่งเทียบเทาอนุปริญญา เมื่อไดขึ้นทะเบียนกองประจําการ 
และปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหารแลว
 4.6 ผูที่จะไดรับการแตงตั้งยศเปน จาสิบเอก พันจาเอก 
หรือพันจาอากาศเอก ตองอยูในหลักเกณฑคือ
  4.6.1 สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 4 และสําเร็จ
การศึกษาไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพ 
ซึ่งเทียบเทาปริญญา เมื่อไดขึ้นทะเบียนกองประจําการ และ
ปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหารแลว
 4.7 ผูที่จะไดรับการแตงตั้งยศเปน วาท่ีรอยตรี วาที่
เรือตรี หรือวาที่เรืออากาศตรี ตองสําเร็จการฝกวิชาทหาร
ชั้นปที่ 5 และสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญา อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพ ซึ่งเทียบไดไมตํ่ากวา 
อนุปริญญา เมื่อไดขึ้นทะเบียนกองประจําการ และปลดเปน
ทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และ
ไดรับการฝกอบรมตามระเบียบการแตงตั้งยศของเหลาทัพ
แลว
 4.8 ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารจากตางประเทศ ซึ่ง
กระทรวงกลาโหมรับรองวิทยฐานะเทียบเทา ผูสําเร็จการฝก
วิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการฝกวิชาทหาร และสําเร็จ
การศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลัย
รับรองวิทยฐานะเทียบเทา ใหขอแตงตั้งยศไดตามหลักเกณฑ
แหงระเบียบนี้โดยอนุโลม
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5. การสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1
 5.1 กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่หนวยบัญชาการ
รักษาดินแดนเปดการฝกวิชาทหาร
 5.2 สําเร็จการศึกษาตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือ
เทียบเทาขึ้นไป และมีผลการศึกษาของช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
หรือเทียบเทา ตั้งแต 1.0 ขึ้นไป ของสถานศึกษาวิชาทหาร
 5.3 เง่ือนไขบังคับที่ตองปฏิบัติตามระเบียบหนวย
บัญชาการรักษาดินแดนดังตอไปนี้
  5.3.1 สมัครเขารับการฝกวชิาทหาร
  5.3.2 ตองชําระเงินบํารุงเพื่อสงเสริมการฝกวิชา
ทหาร
  5.3.3 การไวทรงผมนักศึกษาวิชาทหาร
    5.3.3.1 ชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 3 ใหไวผมทรง
นักเรียนดานขางและดานหลังศีรษะสั้นเกรียน ความยาวดาน
หนาไมเกิน 5 เซนติเมตร
  5.3.4 นักศึกษาชายจะตองผานการทดสอบสมรรถ 
ภาพทางรางกายตามที่กําหนด ดังนี้
    5.3.4.1 ลุก-นั่ง 34 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที
    5.3.4.2 ดันพื้น 22 คร้ัง ภายในเวลา 2 นาที
    5.3.4.3 วิ่งระยะทาง 800 เมตร ใชเวลาไม
เกิน 3 นาที 15 วินาที
  5.3.5 มีขนาดรอบตัว นํ้าหนัก และความสูง ตาม
สวนสัมพันธ ดังน้ี

6. หลักฐานการสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหาร มีดังนี้
 6.1 ใบสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหาร (แบบ รด.1) (ทบ.
349-001) ใหรับจากสถานศึกษาวิชาทหารท่ีกําลังศึกษา
อยูปจจุบัน โดยนักศึกษาท่ียื่นความจํานงขอสมัครเขาเปน
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1 ตองกรอกขอความใหถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ และลงลายมือชื่อดวยตนเอง
 6.2 บิดา มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย จะตอง
ลงนามยินยอมในใบสมัคร (แบบ รด.1) ใหสมัครเขาฝกวิชา
ทหารได โดยจะตองลงนามดวยตนเอง และผูอื่นจะลงนาม
แทนมิได
 6.3 รูปถายสีขนาด 3X4 เซนติเมตร แตงเครื่องแบบ
นักศึกษา หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา จํานวน 1 
รูป
 6.4 หลักฐานแสดงผลการศึกษาสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 หรือเทียบเทา ซึ่งมีผลการศึกษาไมตํ่ากวาที่กองทัพบก
กําหนด โดยหัวหนาสถานศึกษาวิชาทหารหรือผูที่ไดรับมอบ
อํานาจใหเปนผูรับรองคะแนนเฉล่ียในหลักฐาน
 6.5 สําเนาทะเบียนบานปจจุบันของผูสมัครและบิดา-
มารดา หรือถายเอกสารจากฉบับเจาบาน คนละ 1 ฉบับ 
โดยมีเจาบาน หรือผูแทนสถานศึกษาวิชาทหาร เปนผูรับรอง
สําเนาถูกตอง
 6.6 สําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี) 
จํานวน 1 ฉบับ

 6.7 ใบรับรองแพทยที่มีใบอนุญาตประกอบโรค
ศิลป รับรองวามีรางกายสมบูรณแข็งแรง ซึ่งออก
ใหไมเกิน 30 วัน กอนวันรับสมัคร

เกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกายเกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกาย
เพื่อเปนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1เพื่อเปนนักศึกษาวิชาทหารช้ันปที่ 1

วิ่งทดสอบ 800 เมตร ภายใน 3.15 นาที
ดันพื้น 22 ครั้ง ภายใน 2 นาที
ลุกน่ัง 34 ครั้ง ภายใน 2 นาที

  การเรียนรักษาดินแดนในวันจันทรตอน
เชา รวมแถวเวลา 07.45 น. เรียนตั้งแตเวลา 
07.45-12.00 น. ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย
การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต  การ

ประเมินผลการมาเรียนตองไมนอยกวา 80 %  ขาดเรียนได 
4 ครั้งไมตองชดเชย ในกรณีที่ขาดเรียนเกินกวาที่กําหนด จะ
หมดสิทธิสอบ

ªÒÂ

ÍÒÂØ (»‚) / ¤ÇÒÁ¢ÂÒÂ¢Í§Í¡
à»š¹à«¹μÔàÁμÃ ¹íéÒË¹Ñ¡ ¤ÇÒÁÊÙ§

ºÃÔºÙÃ³� ËÒÂã¨à¢ŒÒ ËÒÂã¨ÍÍ¡ (¡ÔâÅ¡ÃÑÁ) (à«¹μÔàÁμÃ)
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“ซ.ด.” ดวยไหมสีแดงเลือดนก ใตอักษรยอปกเลขประจําตัว
ดวยไหมสีเดียวกัน (อักษรยอและเลขประจําตัว ขอแบบไดที่
โรงเรียน อักษรยอ ซ.ด. และเลขประจําตัวนี้ใหปกไมใชปะ) 
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเข็มเครื่องหมายของ
โรงเรียนอยูเหนืออักษร ซ.ด.
    3. เข็มขัด สีดํา ชนิดหัวสอด เปนเครื่องหมาย
ของโรงเรียน เวลาคาดใหกระชับกับเอว
    4. รองเทา หนัง หรือผาใบสีดํา ไมมีลวดลาย 
ชนิดหุมสน (ไมใชหุมขอเทา) ใชเชือกผูก รองเทาพละใหใส
เฉพาะเวลาเรียนพละเทาน้ัน
    5. ถุงเทา สั้น สีขาว เวลาสวมถุงเทาไมตอง
พับ
    6. กระเปา ใชกระเปาของทางโรงเรียนเทานั้น

  เครื่องแบบกีฬา มีดังนี้
    เสื้อพลศึกษา คือ สีนํ้าเงิน-ขาว
    เสื้อกีฬา มี 4 สี คือ สีฟา, เขียว, สม, มวง ตาม
แบบที่ทางโรงเรียนกําหนด

  นันักเรียนทุกคนตองปฏิบัติในดานการ
แตงกายและเครื่องแบบของโรงเรียน ดังตอ
ไปนี้

  (ก) ฝายรางกาย ขอใหรักษาความสะอาดของรางกาย
ใหถูกตองตามหลักอนามัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
   1. ผม ตองไมไวตีนผม คือ ตีนผมดานขางและ
ดานหลัง ตองตัดใหติดหนังศีรษะ หามไวจอนหรือปลอยตีน
ผมแบบรากไทร สวนยาวของผม ดานหนาตองไมยาวเกิน
ระดับคิ้วลงมา และหามใสนํ้ามันหรือเครื่องสําอางใด ๆ (ทรง
นักเรียน แตอนุโลมใหไวรองทรงสูง)
   2. เล็บ หามไวเล็บยาว และตองรักษาเล็บให
สะอาดอยูเสมอ
  (ข) เคร่ืองแบบ นักเรียนตองแตงเครื่องแบบของ
โรงเรียน ดังตอไปน้ี
   เคร่ืองแบบปกติ
    1. กางเกงสีนํ้าเงินแบบกางเกงไทย (ไม
อนุญาตใหใชแพร หรือดิ้น) ขาสั้นเพียงเหนือเขา พนกลางลูก
สะบาประมาณ 5 ซม. เมื่อยืนตรง สวนกวางของขากางเกง
เมื่อยืนตรงหางจากขาตั้งแต 8 ถึง 12 ซม. ตามสวนขนาด
ของขา พับขอบกางเกง เขาขางในใหกวาง 5 ซม. ผาตรงสวน
หนาซิปซอนไวขางใน มีจีบหนาขางละ 2 จีบ มีกระเปาตาม
แนวตะเข็บขางละ 1 กระเปา (ไมมีกระเปาหลัง) เวลาสวมให
ทับชายเสื้อไวขางในกางเกงใหเรียบรอย
    2. เสื้อ แบบเช้ิตคอตั้ง ผาขาวไมบางเกินควร 
ผาอกตลอด สาบที่อกเสื้อกวาง 3 ถึง 5 ซม. ใชดุมสีขาวกลม
แบน ขนาดผาศูนยกลางไมเกิน 1 ซม. แขนสั้นเพียงแคศอก 
มีกระเปาติดแนวราวนมเบื้องซาย 1 กระเปา ขนาดกวาง 8 
ถึง 12 ซม. ลึก 10 ถึง 15 ซม. พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ 
ที่อกเสื้อเบ้ืองขวา (ในระดับเหนือกระเปาซาย) ปกอักษรยอ 

¡ÒÃáμ‹§¡ÒÂáÅÐà¤Ã×èÍ§áºº¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹¡ÒÃáμ‹§¡ÒÂáÅÐà¤Ã×èÍ§áºº¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹

Ã ÐàºÕÂºáÅÐá¹Ç·Ò§»¯ÔºÑμÔ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹à«¹μ�´ÍÁÔ¹Ô¡
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ÃÐàºÕÂº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÐàºÕÂº¹Ñ¡àÃÕÂ¹

  1. แตงกายถูกตองตามระเบียบของทางโรงเรียน 
รักษาความสะอาดของรางกาย  ไวผมทรงนักเรียน หามใช
เคร่ืองสําอางใด ๆ
  2. ถึงโรงเรียนกอน 08.20 น. กอน 08.20 น. เมื่อขาดเรียนใหนํา
ใบลาตามแบบของโรงเรียนที่ผูปกครองรับรอง รายงานครู
ฝายปกครองกอนเขาเรียน และรายงานครูเมื่อเขาหองเรียน 
ถามาสายตองขอใบอนุญาตเขาหอง ถาจําเปนตองออกนอก
โรงเรียนตองขออนุญาตฝายปกครอง
  3. มีกิริยาวาจาสุภาพรูจักทําความเคารพผูใหญและ
ครูอาจารยโดยทั่วถึง
  4. ตั้งใจศึกษาหาความรู ทํางานเสร็จเรียบรอยตาม
กําหนด รักษาความเงียบและความเปนระเบียบในแถว รักษา
ความสะอาดและความเรียบรอยในชั้นเรียน รวมทั้งภายใน
บริเวณโรงเรียน
  5. ประพฤติดีทั้งกาย วาจา ใจ เคารพสิทธิ์ของผูอื่น มี
ความสามัคคี พูดจาสุภาพ มีความซื่อสัตยสุจริต
  6. หามดื่มสุรา สูบบุหรี่ สิ่งเสพติด และเลนการพนัน
ทุกชนิด ทั้งภายในและนอกโรงเรียน
  7. หามนําหนังสือทุกชนิดที่ ไมเกี่ยวกับการเรียน 
รูปภาพที่ไมเหมาะสม  ของเลนที่เปนอันตราย และของมีคา
ตางๆ เขามาในโรงเรียน
  8. หามปนตนไม ขึ้นกันสาด เลนกีฬาที่โลดโผนโดย
เด็ดขาด
  9. รักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียนใหคงสภาพเดิม
เสมอ
      10. รวมมือในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดทุกครั้ง

หมายเหตุ
  ระเบียบทั้ง 10 ขอนี้ นักเรียนตองปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด

á¹Ç·Ò§»¯ÔºÑμÔã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹á¹Ç·Ò§»¯ÔºÑμÔã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹
  1. เมื่อเขาชั้นของตนแลว ตองทําความเคารพครู
พรอมกัน
  2. ใชสมุดของโรงเรียน
  3. เวลาครูกําลังสอนนักเรียนตองนั่งเรียบรอย ตั้งใจ
ฟง ไมพูดเลน หรือแสดงทาทางเบื่อหนายในคําอธิบายของ
ครู ไมลุกจากท่ี
  4. ถาไมเขาใจและอยากถามครู ใหยกมือข้ึนกอนถาม 
เมื่ออนุญาตใหถามจึงถามได
  5. งานและการบานที่ครูกําหนดใหทํา นักเรียนตอง
ทําครบถวน สะอาดเรียบรอย และสงตามกําหนด 
  6. รักษาสมุดทําการบานใหเรียบรอย 
หามฉีกขีดเลน ไมหุมปกดวยภาพตาง ๆ และใช
สําหรับเฉพาะวิชาที่ครูกําหนดไว
  7. นําเครื่องเขียนของตนเองมาครบ
ถวนทุกวัน
  8. เวลานักเรียนพูดกับครูใหยืนตรง 
ถาครูตักเตือนสิ่งใดใหสงบอารมณฟงอยางสุภาพ
  9. ไมควรแสดงกิริยาวาจาไมสุภาพ หรือสบประมาท
เพื่อนที่ตอบผิดหรือพลาดพล้ัง
    10. ควรนั่งเรียนใหสุภาพ

     11. รักษาหองเรียน โตะ เครื่องใชตางๆ มิใหชํารุดเสีย
หาย และรักษาความสะอาดในหอง
     12. ไมควรขออนุญาตออกนอกหองเรียนในขณะเรียน
หนังสือ
   13. ไมนําหนังสือ รูป หรือเพลงที่ไมเกี่ยวกับการเรียน
เขามาในโรงเรียน เวนแตไดรับอนุญาตเฉพาะราย
     14. หามนําอาหาร เครื่องดื่ม หรือขนม เขาไปรับ
ประทานในหองเรียน
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  14. ไมสอดรูสอดเห็นหรือเสียมารยาทยืนฟงผูใหญคุยกัน
  15. ใหเขาแถวตามลําดับกอนหลัง ใชกิริยาวาจา
สุภาพในการซ้ืออาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของตาง ๆ
    16. รักษามารยาทในการรับประทานอาหาร

á¹Ç·Ò§»¯ÔºÑμÔ·ÑèÇä»á¹Ç·Ò§»¯ÔºÑμÔ·ÑèÇä»
  1. กอนลงจากหองเรียนไปพัก จัดโตะ เกาอี้ใหเปน
ระเบียบ
  2. เดินแถวขึ้นลงอยางมีระเบียบ ไมเลนหรือสงเสียงดัง

  3. ไมมีนักเรียนตกคางในหองเรียนเวลาพักยกเวนมี
ครูอยูดวย มิเชนน้ันจะถือวามีเจตนาไมสุจริต
  4. ทําธุระสวนตัวใหเรียบรอย จึงคอยเลนหรือพักผอน
  5. เลนกีฬาตามประเภทของสนาม ควรเลนในรุน
และวัยเดียวกับตน
  6. หามเลนโลดโผน ปนปาย ขึ้นกันสาด การเลน
รุนแรงทุกชนิด ของเลนที่อันตราย ของมีคม 
  7. รับผิดชอบอุปกรณการเลนของโรงเรียนโดย
เครงครัด
  8. อยาออกกําลังหักโหม จะเกิดผลเสียตอสุขภาพ
  
  
  
  
  

  
  
  
  9. เคารพสิทธิ์ผูอื่นในการเลน ไมลวงเกินกลั่นแกลง   
บังคับขูเข็ญผูอื่น
  10. หามเขาบริเวณสํานักผูอํานวยการ หองทํางานครู
โดยไมไดรับอนุญาต
  11. ไมวางกระเปาหนังสือ หรือนั่งเลนบริเวณสํานักผู
อํานวยการ และตามบันได
  12. เชื่อฟง ทําตามคําอบรมส่ังสอนของครูทุกคนโดย
เครงครัด

  13. เมื่อชมการแขงขันกีฬา ควรนั่งหางขอบสนาม       
อยางนอย 2 เมตร ไมเดินลัดสนาม หรือเขาไปเกะกะ รักษา
มารยาทในการเชียร

  17. จงถือวาหองประชุมเปนสถานท่ีอันควรเคารพ 
ตองรักษาความเงียบโดยเครงครัด
  18. ระหวางประชุม เมื่อพอใจตอคําพูดของผูพูด ให
แสดงอาการพอใจในขอบเขตอยางสุภาพชน เมื่อปรบมือก็
ใหกระทําดวยความจริงใจ ไมปรบเปนจังหวะอันอาจกลาย
เปนการลอเลียนผูพูด ถาผูพูดมีขอผิดพลาด ตองไมแสดง
อาการผิดปกติใด ๆ
  19. ชวยกันรักษาความสะอาดท่ัวไป
      20. เมื่อไดยินสัญญาณเพลงเพื่อเตรียมขึ้นช้ันเรียน 
หามซื้อของ เลิกเลน และรีบเขาแถว

¢ŒÍ¤Ô´¢ŒÍ¤Ô´
  นันักเรียนทุกคนในโรงเรียนนี้ไมไดมาอยูโดย
ถูกบังคับ แตมาอยูดวยความสมัครใจของผูปกครอง
และนักเรียน พึงปฏิบัติตามระเบียบดวยความสมัคร
ใจดวย จึงจะเกิดผลดีแกตนเอง เปนการพัฒนา
พรสวรรคที่ตนไดรับจากพระเจาใหบรรลุเปาหมาย
ในการดําเนินชีวิตใหอยูในศีลธรรมอันดีงาม

“¼ÙŒã´ÃÑ¡ÉÒÃÐàºÕÂº
ÃÐàºÕÂº¨ÐÃÑ¡ÉÒ¼ÙŒ¹Ñé¹”
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ÃÒÂ¡ÒÃ ¡ÒÃμÑ¡àμ×Í¹ áÅÐ/ËÃ×ÍμÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄμÔ
1. การแตงกาย

 ผม      - เมื่อเห็นวายาวผิดระเบียบของ 
     โรงเรียน
 เสื้อ     - ผิดเรื่องทรง คอปก เนื้อผา 
     อักษรยอไมปก หรือผิดแบบ ผิด 
     ขนาด ไมติดเข็ม หรือติดผิดที่ 
     ไมติดกระดุมใหเรียบรอย ปลอย 
     ชายเสื้อออกนอกกางเกง
 กางเกง    - ผิดเรื่องทรง เนื้อผา สี  กระเปา 
     หลัง  หูเข็มขัด
 เข็มขัด     - หัวเขม็ขัดไมถูกตอง สายเข็มขัด 
     ไมถูกตอง ไมคาดเข็มขัด
 ถุงเทา     - มีลวดลาย ผิดแบบ ใสไมเรียบรอย
 รองเทา - มีลวดลาย ผิดแบบ ใสไมเรียบรอย
 กระเปา - ผิดแบบ นอกเหนือจากที่อนุญาต 

     ตักเตือนดวยวาจาใหดําเนินการแกไขใหถูกตอง ถาตองเตือนครั้ง
ที่ 3 นักเรียนตองไปรายงานตัวกับฝายปกครอง เพื่อพิจารณาดําเนิน
การดังนี้
     - บันทึกความประพฤติ
  - ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
  - จดหมายแจงผูปกครองรับทราบ และ/หรือติดตอรับสิ่งของที่
ไมถูกระเบียบคืน

 2. การมาโรงเรียน
 มาสาย   - มาหลังเวลา 08.20 น.

 

 ไมมาเรียน
    - ลากิจ
  
    - ลาปวย

 ฝายปกครองบันทึกสถิติ ตักเตือนใหปรับปรุงแกไข ทําโทษตาม 
ความเหมาะสม และนักเรียนตองขอใบอนุญาตเขาหองเรียน
 - มาสาย ครั้งที่ 1-3 แจงครูประจําชั้น เพื่อตักเตือนนักเรียน 
และฝายปกครองบันทึกไวเปนหลักฐานในระบบฐานขอมูลการมาเรียน
 - มาสายครั้งท่ี 4 และคร้ังตอ ๆ ไป (ถามี) ครูประจําชั้นตักเตือน 
และฝายปกครองตัดคะแนนความประพฤติเรื่องการมาเรียนสาย 
ครั้งละ 2 คะแนน
 - เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติเรื่องการมาสายครบ 
10 คะแนน ฝายปกครองเชิญผูปกครองและนักเรียนมาลงลายมือ 
ชื่อในหนังสือรับทราบการภาคทัณฑ 
 - นักเรียนที่มาสายของแตละวัน ถือเปนการขาดเรียนในวิชา
คาบแรกของวันน้ัน ๆ
 - พนสภาพการเปนนักเรียน

 ลากิจใหสงใบลาลวงหนาอยางนอย 1 วัน และตองรายงานตัวที่
ฝายปกครองในวันที่มาเรียนตามปกติ
 ลาปวยใหแจงทางโรงเรียนในวันที่ลาปวยและสงใบลาในวันรุง
ขึ้นที่มาเรียน โดยรายงานตัวกับฝายปกครองกอนเขาเรียน กรณีที่ลา
ปวยเกิน 3 วัน ใหแนบใบรับรองแพทยมาดวย
 ใบลาใหใชตามแบบของโรงเรียนเทาน้ัน

á ¹Ç·Ò§¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹
áÅÐ¡ÒÃμÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄμÔ¢Í§½†ÒÂ»¡¤ÃÍ§
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    - ขาดเรียน

 ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
    - ลากิจ/ลาปวย โดยไมมีใบลาถือวา 
ขาดเรียน
    - ออกนอกโรงเรียนโดยไม ได รับ 
อนุญาต หนีเรียน
    - ปลอมลายมือช่ือผูปกครองในใบลา 
หรือเอกสารอื่นๆ

  - ขาดเรียน 3 ครั้ง มีจดหมายแจงผูปกครองรับทราบ และ
บันทึกความประพฤติ
 - ขาดเรียน 6 ครั้ง มีจดหมายเชิญผูปกครองพบฝายปกครอง
และบันทึกความประพฤติ
 นักเรียนท่ีขาดเรียนมากกวาเกณฑที่กําหนดในระเบียบวาดวย
การวัดผลประเมินผล ไมมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน
 ผูปกครองเขียนใบลาเพ่ือขออนุญาต และ/หรือติดตอขออนุญาต 
ออกนอกโรงเรียนกับฝายปกครอง
 ฝายปกครองพิจารณาดําเนินการดังนี้
 - บันทึกความประพฤติ
 - ตัดคะแนนความประพฤติ 5-10 คะแนน
 - มีจดหมายแจงผูปกครองรับทราบ และ/หรือเชิญผูปกครอง
พบฝายปกครอง

3. การเรียน
 - เขาแถวไมเรียบรอย
 - เดินแถวไมเรียบรอย
 - สรางความวุนวายในหองเรียน
 - ไมสงการบาน งานที่กําหนด
 - ลอกการบาน
 - ลืมแบบเรียน อุปกรณการเรียน
 - ทุจริตในการสอบ
 

 ตักเตือนดวยวาจาใหปรับปรุงแกไข ถาตองเตือนครั้งที่ 3 นักเรียน 
ตองไปรายงานตัวกับฝายปกครอง เพื่อพิจารณาดําเนินการดังนี้
 - บันทึกความประพฤติ
 - ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
 - จดหมายแจงผูปกครองรับทราบ
 ฝายปกครองพิจารณาดําเนินการดังนี้
 - บันทึกความประพฤติ
 - ตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน
 - ปรับตกในวิชาที่ทุจริต
 - จดหมายแจงผูปกครองรับทราบ 

4. ความประพฤติ
 - ไมมีสัมมาคารวะ ไมเคารพคณะผูใหญ-ครู
 - ทะเลาะวิวาท  กลั่นแกลงเกเร
 - วิวาทชกตอย ทํารายรางกาย
 - เลนไมสุภาพ พูดจาหยาบคาย ลอเลียนชื่อ 
บิดา-มารดา
 - นําภาพ หนังสือ สิ่งของที่ไมเกี่ยวกับการเรียน
มาโรงเรียน
 - นําของมีคา สิ่งของราคาแพง สิ่งของที่อาจ 
เปนอันตรายมาโรงเรียน
 - ปนตนไม ปนรั้ว ขึ้นกันสาด การกระทําที่อาจ
เกิดอันตรายตอตนเองและผูอื่น
 - แสดงอาการ ใชคําพูดไมเหมาะสมกับคณะ
ผูใหญ ครู บุคลากร ลูกเสือเวร เจาหนาที่ในโรงเรียน 

    ตักเตือนดวยวาจา, อบรม, ทําโทษตามความเหมาะสม และ/หรือ 
สงเรื่องใหฝายปกครอง เพื่อพิจารณาดําเนินการดังนี้
 - บันทึกความประพฤติ
 - ตัดคะแนนความประพฤติ 5-10 คะแนน
 - ริบสิ่งของใหผูปกครองมารับคืน
 - จดหมายแจงผูปกครองรับทราบ หรือเชิญผูปกครองพบฝาย 
ปกครอง
 - พบคณะผูใหญ
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 - พบเห็นหรือทราบแนชัดวาดื่มสุรา สูบบุหรี่ 
หรือเสพสิ่งเสพติด เลนการพนัน ทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน
 - ขโมยส่ิงของ ทรัพยสินอื่น
 - พกพาอาวุธ วัตถุที่ใชแทนอาวุธในลักษณะ 
ตางๆ มาโรงเรียน

 - ทําลายสิ่งของ ทําทรัพยสมบัติของโรงเรียน 
เสียหาย

 - ไมเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น

 นักเรียนตองไปรายงานตัวกับฝายปกครอง เพื่อพิจารณาดําเนิน 
การดังนี้
 - บันทึกความประพฤติ
 - ตัดคะแนนความประพฤติ 10-20 คะแนน
 - จดหมายแจงผูปกครองรับทราบ หรือเชิญผูปกครองพบฝาย 
ปกครอง
 - พบคณะผูใหญ
 - เสนอคณะผูใหญพิจารณาใหหมดสภาพการเปนนักเรียนของ 
โรงเรียนเซนตดอมินิก
 นักเรียนตองไปรายงานตัวกับฝายปกครอง เพื่อพิจารณาดําเนิน 
การดังนี้
 - บันทึกความประพฤติ
 - ตัดคะแนนความประพฤติ 10-20 คะแนน
 - ใหชดใชคาเสียหาย
 - จดหมายแจงผูปกครองรับทราบ 
 ผูปกครองตองมาติดตอกับผูอํานวยการลวงหนา เพื่อขออนุญาต 
หรือมาพบเม่ือนักเรียนไมไดเขารวมในวันที่โรงเรียนจัดกิจกรรม 
และฝายปกครองบันทึกความประพฤติ 

5. ความประพฤติที่ถือเปนความผิดหนัก
 - นําภาพ หนังสือ สื่อลามก อนาจารมาโรงเรียน
 - วิวาททํารายดวยอาวุธ
 - ทํารายคณะผูใหญ ครู บุคลากร ลูกเสือเวร  
เจาหนาที่ในโรงเรียน
 - นําวัตถุไวไฟและอุปกรณเชื้อเพลิงทุกชนิดเขา
มาในโรงเรียน

 - ตัดคะแนนความประพฤติ 10-20 คะแนน
 - พบคณะผูใหญ
 - เสนอคณะผูใหญพิจารณาใหหมดสภาพการเปนนักเรียนของ 
โรงเรียนเซนตดอมินิก

  หมายเหตุ : เมื่อโรงเรียนมีการนัดพบผูปกครองในเร่ืองผลการเรียน หรือความประพฤติของนักเรียน แตผูปกครองปฏิเสธ
การมาพบ เมื่อสิ้นปการศึกษาโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การออกเอกสารตาง ๆ ที่ผูปกครองตองการ จนกวาจะดําเนินการในเร่ือง
ตาง ๆ ที่ไดนัดหมายกับโรงเรียนใหแลวเสร็จกอน

“การตัดคะแนนความประพฤติเปนหนาที่ของครูฝายปกครอง โดยพิจารณาจาก

ความผิด ลักษณะของความผิด และบันทึกพฤติกรรม จากที่ครูไดบันทึกลงใน

แบบบันทึกความประพฤตินักเรียน ตลอดจนการรายงานใหทราบ ในกรณีที่นักเรียน

ถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง 20 คะแนน จะไมมีสิทธิ์ศึกษาตอ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และหากถูกตัดคะแนนความประพฤติ

ครบ 30 คะแนน เชิญผูปกครอง และนักเรียนพบผูอํานวยการพิจารณาให

หมดสภาพการเปนนักเรียนของโรงเรียนเซนตดอมินิก 

หรือขึ้นอยูกับผลการพิจารณาจากมติที่ประชุมคณะผูบริหารโรงเรียน”
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  โโรงเรียนเซนตดอมินิก เปนสถาบันการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยคณะนัก
บวชซาเลเซียนของคุณพอบอสโก มีวัตถุประสงคที่จะใหการ
อบรมดานศีลธรรม จรรยา มารยาท ความประพฤติ ควบคู
ไปกับการใหความรูทางดานวิชาการ เพื่อใหเด็กและเยาวชน
เปนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ทั้งนี้ใชหลักการอบรมใน “ระบบ
ปองกัน”  (Preventive System)

  เพื่ อ ใหการอบรมตลอดจนการศึกษาเล า เรี ยน                
ของนักเรียนบรรลุผลอยางดีตามความปรารถนาของบิดา    
มารดา ผูปกครอง คณะผูใหญ คณะครู และตัวนักเรียนเอง 
โรงเรียนจึงขอความรวมมือจากทานผูปกครองและนักเรียน 
ไดเขาใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอยาง
เครงครัด โดยขอเนนเปนพิเศษในเรื่องตอไปนี้

1. à¤Ã×èÍ§áººáÅÐ¡ÒÃáμ‹§¡ÒÂ1. à¤Ã×èÍ§áººáÅÐ¡ÒÃáμ‹§¡ÒÂ
  ตองสะอาดเรียบรอยถูกตองท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน ทรงผมตามระเบียบคือ ทรงนักเรียน แตทาง
โรงเรียนอนุโลมใหไวรองทรงสูงไดเทานั้น วิชาลูกเสือ และ
วิชาพลศึกษา ใหแตงกายถูกตองเรียบรอยเชนเดียวกันดวย
  ในแตละเดือนจะมีการตรวจเคร่ืองแบบ-การแตงกาย
ของนักเรียนในเรื่องทรงผม เสื้อ กางเกง เข็มขัด ถุงเทา 
รองเทา กระเปา พึงดูแลใหเรียบรอยกอนถึงกําหนดการตรวจ
ที่แจงในปฏิทินปฏิบัติงาน การที่นักเรียนถูกบันทึกไมเปนผลดี
ตอนักเรียน เพราะเปนขอมูลท่ีใชในการพิจารณาได

2. à¤Ã×èÍ§»ÃÐ´Ñº ¢Í§ÁÕ¤‹Ò2. à¤Ã×èÍ§»ÃÐ´Ñº ¢Í§ÁÕ¤‹Ò
  หามสวมใสมาโรงเรียน เชน สรอยทอง สรอยขอมือ 
นอกน้ันของใชที่จําเปนใหใชของโรงเรียน เชน กระเปา เป 
สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ไมอนุญาตใหสวมนาิกา
ราคาแพง

3. ¡ÒÃÁÒàÃÕÂ¹ àÇÅÒàÃÕÂ¹3. ¡ÒÃÁÒàÃÕÂ¹ àÇÅÒàÃÕÂ¹
  เปนสิ่งสําคัญมากตองมาใหทันเวลากอน 08.20 น. 
และครบเวลาเสมอ ถามาสายตองขอใบอนุญาตเขาหองเรียน 
เมื่อขาดเรียนทุกคร้ังควรแจงใหทางโรงเรียนทราบทันทีทาง
โทรศัพท ญาติพี่นอง หรือเพื่อนนักเรียนใกลเคียง และตองยื่น 
ใบลาตามแบบของทางโรงเรียนตอฝายปกครองกอนเขาเรียน

ในวันที่มาเรียนตามปกติ หากจําเปนตองลากิจใหยื่นใบลา
ลวงหนา ใบลาน้ันตองมีลายมือชื่อของผูปกครองรับรองทุก
ครั้ง และทางโรงเรียนมีสิทธิ์ตรวจสอบได ถาออกนอกบริเวณ
โรงเรียน ผูปกครองตองเขียนใบลาเพ่ือขออนุญาต ติดตอขอ
อนุญาตจากฝายปกครอง

4. ÃÐàºÕÂºá¶Ç ¡ÒÃà´Ô¹á¶Ç ¡ÒÃ¢Öé¹Å§ÍÒ¤ÒÃ4. ÃÐàºÕÂºá¶Ç ¡ÒÃà Ố¹á¶Ç ¡ÒÃ¢Öé¹Å§ÍÒ¤ÒÃ
  ในการเขาแถวทุกครั้ง นักเรียนตองมีความรับผิดชอบ
ในการมาเขาแถวใหเรียบรอย เมื่อไดยินสัญญาณเพลงเพื่อ
เตรียมข้ึนชั้นเรียน เมื่ออยูในแถวตองรักษาความเงียบ รวม
ถึงระหวางเดินข้ึนลงอาคารเรียนดวย พึงตระหนักเสมอ
วาการรักษาความเงียบ ความเรียบรอยในแถว เปนการสราง
บรรยากาศทางวิชาการท่ีดีเอื้อตอการเรียนการสอน เวลาขึ้น
หรือลงบันไดใหเดินชิดขวาเสมอ

5. ÁÒÃÂÒ· ¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁà¤ÒÃ¾5. ÁÒÃÂÒ· ¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁà¤ÒÃ¾
  การแสดงความเคารพผูใหญ-ครู ตามวัฒนธรรรม
ไทย คือ การไหว เปนสิ่งที่เด็กและเยาวชนไทยพึงปฏิบัติให
เปนนิสัย ทั้งนี้ใหนักเรียนทุกคนรูจัก “ไหว” ผูใหญและครู
ทุกทานดวยความเคารพ ตลอดจนสํานึกวาเปนลักษณะเดน
สําคัญประการหนึ่งในสังคมไทยที่ผูนอยตองเคารพผูอาวุโส 
นอกน้ันเมื่อนักเรียนไดรับการแนะนําตักเตือน ควรรับฟงดวย
กิริยาที่สุภาพ สํารวม และนอมนําไปปรับปรุงใหดีขึ้น เพื่อ
ความดีของนักเรียนเอง

¢ Í¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íà»š¹¾ÔàÈÉ
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ถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง 20 คะแนน จะไมมีสิทธิ์
ศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และหากถูกตัด
คะแนนความประพฤติครบ 30 คะแนน เชิญผูปกครอง
และนักเรียนพบผูอํานวยการพิจารณาใหหมดสภาพการเปน 
นักเรียนของโรงเรียนเซนตดอมินิก 
  ความประพฤติที่ทางโรงเรียนถือวาเปนความผิดในขอ
หนัก และอาจพิจารณาใหหมดสภาพการเปนนักเรียนของ
โรงเรียน    คือ  ความผิดเกี่ยวกับการดื่มสุรา - สูบบุหรี่ 
- เลนการพนัน, พกพาอาวุธ - วัตถุใชแทนอาวุธลักษณะ
ตางๆ, นํามาซึ่งภาพ - สิ่งพิมพ - สื่อลามกอนาจาร, ลัก
ขโมย, วิวาททํารายดวยอาวุธ, ทํารายคณะผูใหญ - ครู - 
เจาหนาท่ีของโรงเรียน-นําวัตถุไวไฟและอุปกรณเชื้อเพลิง
ทุกชนิดเขามาในโรงเรียน
  กรณีที่มีเร่ืองราวตาง ๆ เกิดขึ้นในระหวางนักเรียน
ดวยกัน ขอความรวมมือใหทานผูปกครองไดปรึกษาหารือ
กับคุณครูประจําชั้นกอนเสมอ และโปรดใหเกียรติกับทาง
โรงเรียนในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
  โรงเรียนอนุญาตใหผูปกครองรอสงนักเรียนไดจน
เสร็จพิธีการหนาเสาธงตอนเชาเทานั้น และสําหรับวันที่
มีการสอบ ขอใหนักเรียนทบทวนตําราเรียนใหพรอมจากที่
บาน ไมตองรบกวนผูปกครองเพื่อมาเตรียมความพรอมให
นักเรียนที่โรงเรียน
  สําหรับนักเรียนท่ีนับถือศาสนาคาทอลิกระดับ
ประถมศึกษาตองเรียนคําสอนในวันจันทรและอังคาร เวลา            
07.45-08.15 น. และเรียนขับรองในวันพุธ เวลา 07.45-
08.15 น. รวมทั้งเรียนคําสอนในคาบเรียนแนะแนว สวน
ระดับมัธยมศึกษาเรียนคําสอนในคาบเรียน นอกน้ันจะมีวัน
ที่ตองซอมเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณ มีพิธีบูชาขอบพระคุณ
กลางเดือน และวันศุกรตนเดือน ตลอดจนพิธีกรรมทาง
ศาสนาอยูในกิจกรรมสําคัญตลอดปการศึกษา นักเรียนตอง
ใหความสนใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติศาสนกิจตามที่
โรงเรียนกําหนด มีเหตุผลทางศาสนาในความตองการจําเปน
ที่จะเรียนในโรงเรียนเซนตดอมินิกเสมอ เม่ือสามารถเขา
เรียนไดแลวขอใหทําหนาที่ศาสนิกชนอยางครบถวนดวย
  นักเรียนทุกคนมาเรียนที่นี่ดวยความสมัครใจ และ
มิใชเพราะชื่อเสียงทางดานวิชาการแตเพียงอยางเดียว สิ่งที่
สําคัญคือ ผลงานทางดานการอบรม เพื่อเสริมสรางเยาวชน
ใหสมบูรณแบบตามแนวทางแหงความจริง ในบรรยากาศแหง
ความรับผิดชอบ เพื่อจะไดรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีความ
ยุติธรรมและเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษยยิ่งขึ้น และในภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบัน ขอใหรวมกันปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคา
ในส่ิงที่มีอยู รูจักหวงแหนรักษา มีนิสัยประหยัดอดออม ไมใช
จายฟุมเฟอย เพื่อเปนทางหนึ่งในการสรางความมั่นคง และ
ความเจริญรุงเรืองของชาติบานเมืองอันเปนที่รักของทุกคน

6. ¡Ô¨¡ÃÃÁμ‹Ò§ æ ·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹μŒÍ§à¢ŒÒÃ‹ÇÁ6. ¡Ô¨¡ÃÃÁμ‹Ò§ æ ·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹μŒÍ§à¢ŒÒÃ‹ÇÁ
  นักเรียนทุกคนตองมารวมทุกครั้ง จะหลีกเลี่ยงหรือขอ
ลาในวันที่มีกิจกรรมไมได โดยจะถูกบันทึกในใบแจงการเขา
รวมกิจกรรม ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนจริง ๆ ใหผูปกครอง
ติดตอขออนุญาตจากผูอํานวยการ
  กิจกรรมตลอดปการศึกษาท่ีนักเรียนตองเขารวม : พิธี
มิสซาเปดปการศึกษา พิธีตอนรับครูใหม-นักเรียนใหม เลือกตั้ง
ประธานคณะกรรมการนักเรียน พิธีไหวครู กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม
พรรษา-วันแม พิธีเปด-ปดกีฬาภายใน ฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ 
องคอุปถัมภของโรงเรียน วันวิชาการ วันผูปกครอง กิจกรรม
วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9-วันพอ เทศกาล
ฉลองคริสตมาส-ปใหม ฉลองนักบุญยอหน บอสโก ผูสถาปนา
คณะนักบวชซาเลเซียน ทัศนศึกษา ป.1-ม.6 เขาคายลูกเสือ 
ป.1-ม.3 คายพุทธธรรม ม.1 และ ม.4 

7. ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§ºŒÒ¹¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹7. ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§ºŒÒ¹¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹
  ทางโรงเรียนมีจดหมายหรือขาวสารถึงทานผูปกครอง
ในเรื่องตาง ๆ อยูเปนระยะ ทานผูปกครองควรติดตาม
สอบถามจากบุตรหลานของทาน พรอมทั้งลงลายมือชื่อในใบ
ตอบรับฉบับน้ัน ๆ และใหนักเรียนสงคืนคุณครูประจําชั้นให
เรียบรอยครบถวนโดยเร็วที่สุด

8. ¡ÒÃÃÑº-Ê‹§¹Ñ¡àÃÕÂ¹8. ¡ÒÃÃÑº-Ê‹§¹Ñ¡àÃÕÂ¹
  ขอความรวมมือใหรับสงที่บริเวณหนาบันไดอาคาร
เรียนเทานั้น และทางโรงเรียนไมอนุญาตใหผูปกครองขึ้นบน 
อาคารเรียนในทุกกรณกีอนไดรับอนุญาตจากผูชวยผูอํานวยการ

9. ¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ãã¹àÃÕÂ¹9. ¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ãã¹àÃÕÂ¹
  ขอความรวมมือใหปฏิบัติตามขอตกลงและคําแนะนํา
ของคุณครูและผูปกครองที่ทําหนาที่จราจรภายใน เมื่อจอด
รถในโรงเรียนตองดับเครื่องยนตทุกครั้ง และไมควรเปด
เคร่ืองเสียงเปนที่รบกวนการเรียนการสอนและบุคคลอ่ืน

10. ¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄμÔ10. ¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄμÔ
  หากนักเรียนบกพรองในเรื่องใดก็ตาม จะถูกตัดคะแนน
ความประพฤติตามลักษณะของความผิด ในกรณีทีน่ักเรียน



30

  ปประตูโรงเรียนจะเปดใหรถยนตเขามารับ
นักเรียน ตั้งแตเวลา 15.50 น. และใหรับนักเรียน
ตามจุดที่ทางโรงเรียนไดกําหนดไวดังนี้
  1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 ใหจอดรับบริเวณ
ใตอาคารบอสโก หนาสนามเด็กเลน
  2. นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 ใหจอดรับบริเวณ
หนาเสาธง
  3. การขับรถวนรับนักรียน ใหขับตามเสน
ทางการเดินรถภายในโรงเรียน ทั้งในการรับและ
สงนักเรียน
  4. นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 ใหผูปกครองติด
ชื่อและเลขประจําตัวนักเรียนไวบริเวณหนารถ 
และแจงกับคุณครูเพื่อกดหมายเลขประจําตัว เพื่อการประกาศเรียกช่ือนักเรียน

หมายเหตุ : 
  โรงเรียนอนุญาตใหผูปกครองเขาและออกโรงเรียนตามกําหนดเวลาดังนี้
  เชา : ผูปกครองอยูในโรงเรียนไดจนถึงเวลา 08.30 น.
  เย็น : ผูปกครองเขามาในโรงเรียนไดเวลา 15.30 น.
  ทั้งน้ีผูปกครองกรุณาคลองหรือติดบัตรประจําตัวผูปกครองทุกครั้ง

¤Ó á¹Ð¹Ó ¢Í§¤Ø³¾‹ÍºÍÊâ¡¤Ó á¹Ð¹Ó ¢Í§¤Ø³¾‹ÍºÍÊâ¡
  คุณพอบอสโกไดแนะนําวิธีที่ชวยใหเรียนไดผลดีไว  9  
ประการ ดังน้ี  
  1. มีความยําเกรงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ถาอยากไดความรู
มากๆ จงอยากระทําความผิด     
  2. ใชเวลาในการเรียนใหเต็มที ่  อยาใหเสียเวลา
แมแตนอย        
  3. พยายามเขาใจบทเรียนตามลําดับ  ผูที่ขยันเรียน
ทุกวันเมื่อถึงเวลาสอบจะไมประสบความยุงยาก 
  4. รับประทานอาหารตามท่ีกําหนด จงกินเพื่ออยูมิใช
อยูเพื่อกิน และทานตามสมควร   
  5. อยูกับเพื่อนที่ชอบเรียน พระคัมภีรกลาววา ถา
อยากเปนคนเฉลียวฉลาด จงพยายามอยูกับคนเฉลียวฉลาด 
  6. รูจักพักผอนหยอนใจอยางถูกตอง อยาใชเวลา
เรียนไปเลนหรือเวลาเลนไปเรียน การหยอนใจบางอยางให
ประโยชน เชน ขับรอง เลนดนตรี วาดเขียน การเรียนวิชาชีพ  
ถาไมรูจักประมาณในการหยอนใจจะเปนผลเสีย
  7. พยายามเอาชนะอุปสรรค ไมทอถอยเมื่อพบความ
ยากลําบากในการเรียน เมื่อสงสัยตองไตถามผูรู และตองคิด
วา อุปสรรคชวยใหสติปญญาหลักแหลมยิ่งขึ้น    
  8. สนใจเรียนจริงเปนเรื่องเปนราว ไมจับจด ไม
เปะปะ  หรือไมมีเปาหมาย    
  9. จงอธิษฐาน สวดมนต ภาวนา ขอพรพระกอน
เรียนแตละวัน และในการดําเนินชีวิต

¤μÔ¾¨¹�¢Í§¹Ñ¡ºØÞ´ÍÁÔ¹Ô¡ «ÒÇÕâÍ¤μÔ¾¨¹ �¢Í§¹Ñ¡ºØÞ´ÍÁÔ¹Ô¡ «ÒÇÕâÍ
  1.  ยอมตายดีกวายอมทําบาป
  2. ขาพเจาจะรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียนอยางเครงครัด
  3. ขาพเจาจะทําหนาที่ของขาพเจาอยางซื่อสัตยและถี่ถวน
  4.  ขาพเจาจะใชเวลาใหเปนประโยชนเสมอ
  5.  ขาพเจาจะหลีกหนีเพื่อนช่ัวอยางเด็ดขาด

ËÅÑ¡àÃÕÂ¹´Õ 10 »ÃÐ¡ÒÃËÅÑ¡àÃÕÂ¹´Õ 10 »ÃÐ¡ÒÃ
  1. รักษาจิตใจใหบริสุทธิ์
  2. รูจักคุณคาของเวลา
  3. รูจักจัดเวลาใหถูกตอง
  4. ฝกฝนความจําใหแมนยําและวองไว
  5. ฝกฝนและทบทวนวิชาสมํ่าเสมอ
  6. ติดตามสิ่งที่ยังไมเขาใจโดยเร็ว
  7. คบแตเพื่อนที่รักการเรียน
  8. ออกกําลังกายใหเพียงพอในวันหน่ึงๆ 
  9. ประมาณตนในเร่ืองอาหารการกิน
   10. พยายามเอาชนะอุปสรรคใหไดเสมอ

¢ŒÍ¤Ô´¡‹Í¹¹Í¹¢ŒÍ¤Ô´¡‹Í¹¹Í¹
  1. ผมไดทําหนาที่ในวันนี้อยางดีและครบถวนหรือไม?
  2. ผมกําลังตอบแทนพระคุณของผูปกครองอยางไร?
  3. ผมอยูในโลกน้ีชั่วคราวเพ่ืออะไร?
  4. เพื่อนของผมแตละคนเปนอยางไร?
  5. เสียงมโนธรรมของผมเปนอยางไร?

à ÊŒ¹·Ò§¡ÒÃà Ố¹Ã¶ÀÒÂã¹âÃ§àÃÕÂ¹
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  เเมื่อนักเรียนคนใดเกิดมีปญหา ไมวาจะเปนดานการเรียนหรือดานความประพฤติก็ตาม ทางโรงเรียนจะติดตอกับผู
ปกครองทางโทรศัพทหรือทางจดหมาย เพื่อเชิญผูปกครองไปพบกับผูอํานวยการ หรือครูฝายปกครองแลวแตกรณี ทั้งนี้เพื่อจะ
ไดรวมกันปรึกษาหารือ และพิจารณาหาแนวทางแกไข ซึ่งถือวาเปนหนาที่ที่จะหลีกเล่ียงไมไดของผูปกครองที่จะตองรวมมือใน
การไปพบกับบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของดังกลาว ตามวันเวลาที่ไดระบุไว ทั้งนี้เพื่อจะไดรวมกันพิจารณาหาขอเท็จจริง และหาวิธี
การแกไขไดทันทวงที
  อนึ่ง ถาหากผูปกครองทานใดเกิดปญหาหรือมีความคิดเห็น คําแนะนํา ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียน และมีความ
ประสงคที่จะไปพบปะปรึกษาหารือกับผูมีสวนเกี่ยวของของทางโรงเรียนก็ขออยาไดเกรงใจ หรือเกรงกลัวสิ่งใดทั้งสิ้น ขอเชิญ
ไปพบปะกับผูที่มีสวนเกี่ยวของไดตลอดเวลา หรือติดตอนัดหมายลวงหนาเพื่อความสะดวกทั้งสองฝาย

หมายเหตุ :  1. โปรดติดตอโดยตรงกับเจาหนาที่งานทะเบียนลวงหนาอยางนอย 3 วัน ไมรับการติดตอทางโทรศัพทและไปรษณีย
    2. การขอหลักฐานหรือเอกสารไปเขารวมโครงการตางประเทศ, ขอกลับเขาศึกษาตอ และขอเทียบโอนผลการเรียน 
ตองรอการพิจารณาจากทางโรงเรียน

ËÅÑ¡°Ò¹ËÃ×ÍàÍ¡ÊÒÃ·ÕèμŒÍ§¡ÒÃ ¼ÙŒÍÓ ¹ÇÂ¡ÒÃ ÇÔªÒ¡ÒÃ ¡ÒÃà§Ô¹ ·ÐàºÕÂ¹
ขอใบรับรอง                               ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษขอใบรับรอง                               ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  

ขอใบรับรองผลการเรียน                   ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษขอใบรับรองผลการเรียน                   ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  

ทําบัตรประจําตัวนักเรียน                             กรณีสูญหายทําบัตรประจําตัวนักเรียน                             กรณีสูญหาย  

ทําบัตรประจําตัวสมาชิกสมาคมผูปกครองและครูฯ   กรณีสูญหายทําบัตรประจําตัวสมาชิกสมาคมผูปกครองและครูฯ   กรณีสูญหาย  

ขอลาออก                         ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษขอลาออก                         ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  

ขอจบการศึกษา                สําหรับนักเรียน ม.3, ม.6ขอจบการศึกษา                สําหรับนักเรียน ม.3, ม.6  

ขอไปเขารวมโครงการตางประเทศขอไปเขารวมโครงการตางประเทศ    

ขอกลับเขาศึกษาตอขอกลับเขาศึกษาตอ    

ขอเทียบโอนผลการเรียนขอเทียบโอนผลการเรียน   

ขอใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษา    สําหรับนักเรียน ม.3, ม.6ขอใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษา    สําหรับนักเรียน ม.3, ม.6 

ขอเปลี่ยนยศ ชื่อ นามสกุล ที่อยู ที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทขอเปลี่ยนยศ ชื่อ นามสกุล ที่อยู ที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท 
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Á.1-3

ÃÙ»
Á.4-6

  1. แสดงบัตรเพื่อใชสิทธิ์ในการสอบ
  2. ตรวจสอบเวลาเขา-ออกโรง
เรียน กรณีมาสาย หรือออกนอกโรงเรียน
กอนเวลาเลิกเรียน
  3. เมื่อเติมเงินในบัตร จะสามารถใช
ซื้ออาหารและอุปกรณการเรียนในโรงเรียน
  4. ยืม-คืนหนังสือหองสมุดหรือ
อุปกรณกีฬา
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Dear Lord God,Dear Lord God,
ขาแตพระเจาขาแตพระเจา

Who watches over and protects us with loving-kindness, Who watches over and protects us with loving-kindness, 
ผูทรงคุมครองสอดสองดูแลเรา ดวยความรักและเมตตาอยางยิ่ง

Please give us strength, light, and intelligencePlease give us strength, light, and intelligence
โปรดประทานพละกําลัง ความสวาง และสติปญญาโปรดประทานพละกําลัง ความสวาง และสติปญญา

So that we can study and learn our lessons well today;
เพื่อเราจะไดเรียนรูวิชาในวันนี้เพื่อเราจะไดเรียนรูวิชาในวันนี้

Help us to progress in life with honesty and become good people;Help us to progress in life with honesty and become good people;
โปรดอวยพระพรใหเรากาวหนาในชีวิต อยางซื่อสัตยสุจริต และเปนคนดีโปรดอวยพระพรใหเรากาวหนาในชีวิต อยางซื่อสัตยสุจริต และเปนคนดี

Please bless our country, His Majesty the King, our parents and teachers;Please bless our country, His Majesty the King, our parents and teachers;
โปรดอวยพระพรประเทศชาติ พระมหากษัตริย บิดา มารดา และครูบาอาจารยของเราโปรดอวยพระพรประเทศชาติ พระมหากษัตริย บิดา มารดา และครูบาอาจารยของเรา

And let people all over the world love one another and live in peace under your protection,And let people all over the world love one another and live in peace under your protection,
โปรดใหประชาโลกมีความรักตอกัน และผดุงไวซึ่งสันติภาพ ในความคุมครองของพระองคโปรดใหประชาโลกมีความรักตอกัน และผดุงไวซึ่งสันติภาพ ในความคุมครองของพระองค

Amen.Amen.

Dear Lord God,Dear Lord God,
ขาแตพระเจาขาแตพระเจา

You are kind and loving, You are kind and loving, 
องคแหงความรักและเมตตาปรานีองคแหงความรักและเมตตาปรานี

We gratefully thank you We gratefully thank you 
เราขอขอบพระคุณพระองคเราขอขอบพระคุณพระองค

For helping us get through our studies very well today;For helping us get through our studies very well today;
ที่ไดชวยเราใหผานชีวิต การเลาเรียนในวันนี้ดวยดีที่ไดชวยเราใหผานชีวิต การเลาเรียนในวันนี้ดวยดี

Please bless our country, His Majesty the King, our parents and teachers;Please bless our country, His Majesty the King, our parents and teachers;
โปรดอวยพระพรประเทศชาติ พระมหากษัตริย บิดา มารดา และครูบาอาจารยของเราโปรดอวยพระพรประเทศชาติ พระมหากษัตริย บิดา มารดา และครูบาอาจารยของเรา

For whatever wrong we have done, please forgive us and protect us always,For whatever wrong we have done, please forgive us and protect us always,
พวกเราทําความผิดประการใด ขอพระองคโปรดยกโทษใหดวย และคุมครองเราตลอดไปพวกเราทําความผิดประการใด ขอพระองคโปรดยกโทษใหดวย และคุมครองเราตลอดไป

Amen.Amen.

M

E

orning Assembly Prayer : º·ÊÇ´ÀÒÇ¹ÒμÍ¹àªŒÒ

vening Prayer : º·ÊÇ´ÀÒÇ¹ÒμÍ¹àÂç¹
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  6-7 เมษายน พ.ศ. 2556 แชมปโลกสแต็คนานาชาติ ประเภททีม WORLD SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS 
2013 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนเซนตดอมินิกรับการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษา จากคณะกรรมการของสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โลรางวัลชนะเลิศ ประกวดวิดีโอคลิป ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา “สรางจิตสํานึกรูรักษ
พลังงาน” จัดโดยกระทรวงพลังงาน
  31 กรกฎาคม-7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ผูแทนนักเรียนไดรับคัดเลือกรวมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟก ครั้งที่ 
30 และงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติญี่ปุน ครั้งที่ 16 ระหวางวันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ประเทศญี่ปุน
  2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ชนะเลิศออกแบบเว็บไซตและมัลติมีเดียอนิเมชัน ครั้งที่ 5 ประเภท Flash Animation จัดโดย 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
  22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 คุณพอมนูญ สนเจริญ อธิการ ไดประกอบพิธีเสกและเปดหองขับรองเซซีลีอา (CECILIA  
MUSIC ROOM) ที่ชั้น 3 อาคารมารียฯ
  16-22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ชนะเลิศการประกวดจินตนาการในโครงการ “พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก” ภายใตหัวขอ “นวัตกรรม
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” ไดรับทุนการศึกษา และไปทัศนศึกษานวัตกรรมที่ทันสมัย ณ ประเทศญี่ปุน
  15-18 มกราคม พ.ศ. 2557 เขารวมการแขงขันกีฬาซาเลเซียน ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
  5-7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 โรงเรียนเซนตดอมินิกไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
  26-27 เมษายน พ.ศ. 2557 SPEED STACK โรงเรียนเซนตดอมินิก ทีมอันดับ 1 แชมปโลก 2014 WSSA WORLD 
SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS ระหวางวันเสารที่ 26 ถึงวันอาทิตยที่ 27 เมษายน 2557 ณ ซอนจู สาธารณรัฐเกาหลี
  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พิธีเสกและเปดหองปฏิบัติการ ศูนยอภิบาลและงานประกาศขาวดี ศูนยสงเสริมอัตลักษณ
และเอกลักษณ หองโสตทัศนศึกษา และหองนาฏยศิลปไทย โดยคุณพอประเสริฐ สมงาม เจาคณะนักบวชซาเลเซียนแขวง
ประเทศไทย เปนประธานในพิธี 
  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 รวมพิธีตอนรับและเคารพพระธาตุนักบุญยอหน ที่ 23 พระสันตะปาปา กับนักบุญยอหน ปอล 
ที่ 2 พระสันตะปาปา ที่วัดนักบุญยอหน บอสโก
  1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนเซนตดอมินิกไดรับประกาศนียบัตรผานเกณฑการประเมินสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิต
อาหารสําหรับคนหมูมาก (GMP IN CATERING) จากโครงการ “ครัวอาหารของไทย กาวไกลมาตรฐานสากล” ของสถาบัน
อาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับรองมาตรฐานรานอาหาร เปนตนแบบมาตรฐานสากล
  7-19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นักเรียน 2 คน ไดรับคัดเลือกจากสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ใหเปนผู
แทนคณะลูกเสือไทยเขารวมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ NORJAM 2014 ครั้งที่ 14 ณ เมืองนอริช ประเทศอังกฤษ
  8-11 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ชนะเลิศกอลฟ SHINO-THAI YOUTH GOLF TOURNAMENT ครั้งที่ 1 ประเภท TEAM 
EVENT CHALLENGE (THAI VS CHINA) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  9-21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ไดรับคัดเลือกจากแผนกงานอภิบาลเยาวชนซาเลเซียน รวมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 
6 (6TH ASIAN YOUTH DAY) ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต
  22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จัดพิธีเปดปเฉลิมฉลอง 200 ป ชาตกาลของนักบุญยอหน   บอสโก อยางเปนทางการ ณ 
โรงเรียนเซนตดอมินิก
  26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนเซนตดอมินิกไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558) 
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานประถม
ศึกษา-มัธยมศึกษา
  11-12 เมษายน พ.ศ. 2558 รองชนะเลิศอันดับ 1 WSSA 2015 WORLD 
SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS ณ ประเทศแคนาดา 
  19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พิธีเสกและเปดหองทํางานครู หองประกันคุณภาพ 
หองฝายสารสนเทศและประชาสัมพันธ หองพยาบาลและทําเนียบอธิการ สนามเด็ก
เลน “กาเรลลี” และหองคอมพิวเตอร โดยคุณพอประเสริฐ สมงาม เจาคณะนักบวช
ซาเลเซียนแขวงประเทศไทย เปนประธานในพิธี 
  1-16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จัดแสดงละครเพลงการกุศล SD THE MUSICAL 
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2015 เรื่อง FROM THE MAD CITY TO THE INDIE PARADISE : มายารัตติกาลนคร ตอน ดวงใจแหงรัก  ในโอกาส
ที่คณะซาเลเซียนปดปเฉลิมฉลอง 200 ปแหงการเกิดของคุณพอบอสโก ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนตดอมินิก
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พิธีเสกและเปดหองนวัตกรรม, หองประชุมรีนัลดี, หองหลุยส แวรซีลีอา, หองคัลลิส
ตุส คาราวารีโอ  โดยคุณพอประเสริฐ สมงาม เจาคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย เปนประธานในพิธี 
  13-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ชนะเลิศการแขงขันวงโยธวาทิตนานาชาติ ประจําป  2558 WGI SPORT OF 
THE ARTS. THAILAND CHAMPIONSHIPS WINDS CHAMPION OPEN CLASS 2015 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนมอบเกียรติบัตรใหโรงเรียนเซนตดอมินิก ในฐานะที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2558 ระดับช้ัน ป.6 เหรียญเงิน และ ม.3 เหรียญ
ทองแดง
  7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รองชนะเลิศอันดับ 2 (คณิตคิดเร็ว) และรองชนะเลิศอันดับ 1 คณิตศาสตร (โจทย
ปญหา) THE MALAYSIA INTERNATIONAL MATHEMATICS AND MENTAL ARITHMETIC COMPETITION 
2016 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
  20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันยิงปนยาว .22 ไรเฟลรณยุทธ (เลดี้&จูเนียร) ชิง
ถวยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามยิงปนมณฑลทหารบกท่ี 
14 จ.ชลบุรี
  1-2 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ชนะเลิศ HAPKIDO รุน HEAVY WEIGHT การแขงขัน POHANG MAYER CUP 
HAPKIDO CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 16 ประจําป 2016 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
  4-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ชนะเลิศทีมนานาชาติ รุนอายุไมเกิน 12 ป การแขงขันสแต็คชิงแชมปเอเชีย 
ประจําป 2559 WSSA 2016 ASIAN OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS ณ สาธารณรัฐเกาหลี

  11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 พิธีเสกและวางศิลาฤกษ  
“อาคารยอหน บอสโก อนุสรณ 200 ปชาตกาล”  ซึ่งเปน
อาคารอเนกประสงคหลังใหม โดยคุณพอประเสริฐ สมงาม 
เจาคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย เปนประธานในพิธี
  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กิจกรรม “รวมพลังแหง
ความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และรวมนอม
รําลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ในโอกาสวันคลาย
วันพระบรมราชสมภพ ปที่ 89 ของพระบาทสมเด็จพระ  

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะครู ผูปกครอง นักเรียน และเจาหนาที่รวมปฏิญาณตนและรองเพลงสรรเสริญพระบารมี
  25-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ลําดับที่ 3 ประเภททีม และเหรียญเงิน Individual การแขงขันวิทยาศาสตร 
ASMOPS (THE 6TH ASIAN SCIENCE AND MATHEMATICS OLYMPIAD FOR PRIMARY SCHOOLS) ณ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  16-26 มีนาคม พ.ศ. 2560 ชนะเลิศ และนักกีฬาดีเดน กีฬาเอ็กซตรีม “EXTREME INLINE STUNT PARK 
กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 33 ชุมพร-ระนองเกมส”
  25- 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 โลพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี การแขงขันประเภทปนยาว .22 ไรเฟลรณยุทธ “แชมปเขาชะโงก” 
  25 มีนาคม พ.ศ. 2560 เริ่มใช APPLICATION “SDSchool” ระบบ iOS และ 30 มีนาคม ระบบ ANDROID
  15-16 เมษายน พ.ศ. 2560 แชมปโลกสแต็ค ประเภททีม WSSA 2017 WORLD SPORT STACKING 
CHAMPIONSHIPS ณ ประเทศไตหวัน
  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 พิธีเปดและเสกหองประชุมอัลเบรา ชั้น 3 อาคารซาวีโอ โดยคุณพอมนูญ สนเจริญ 
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อธิการ เปนประธานในพิธี
  20- 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รองชนะเลิศอันดับ 3 การแขงขันลีลาศ ประเภท 
STANDARD CLASS E จากการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 45 ณ จังหวัดสงขลา
  19- 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผูแทนคณะลูกเสือไทย เขารวมงานชุมนุมลูก
เสือนานาชาติ (2017 NATIONAL SCOUT JAMBOREE) ณ รัฐเวสตเวอรจิเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
  27 กันยายน พ.ศ. 2560 รับโลรางวัลพรอมเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล ระดับดีมาก ระหวางปการศึกษา 
2560-2563 จาก ดร.พะโยม  ชิณวงศ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
  6-9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เขารวมการแขงขันมหกรรมกีฬาซาเลเซียน ครั้งที่ 9 ไดรับถวยรางวัลชนะเลิศรวมกีฬารุนอายุ 
12 ป ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
  8 มกราคม พ.ศ. 2561 ไดรับคัดเลือกใหเปนเด็กและเยาวชนท่ีนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ประจําป 2561 ดานกีฬา
และนันทนาการ เขาเยี่ยมคารวะ รับโลรางวัล และรับฟงโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เน่ืองในงาน
ฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
  11-12 มกราคม พ.ศ. 2561  วงโยธวาทิต โรงเรียนเซนตดอมินิก ไดระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 การ
ประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (WIND ENSEMBLE) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 67 ปการศึกษา 
2560 “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปญญา ศิลปหัตถกรรมกาวหนา สรางคุณคาสูสากล” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
  15 มกราคม พ.ศ. 2561 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนมอบเกียรติบัตรใหโรงเรียนเซนตดอมินิก ในฐานะที่มี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2559 ระดับชั้น ป.6 เหรียญเงิน และ ม.3 เหรียญทองแดง  

  ป.1 ปแรก                  ป 2504
  ป.7 ปแรก                ป 2506
  ป.4 ปแรก                ป 2507
  ม.ศ.3 ปแรก                ป 2509
  ม.ศ.5 ปแรก                ป 2514
  เริ่ม ป.1 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521     ป 2521
  เริ่ม ม.1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521   ป 2521
  จบ ม.3 ปแรก               ป 2523
  เริ่ม ม.4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524   ป 2524
  จบ ป.6 และ ม.6 ปแรก            ป 2526
  เริ่ม ป.1, ม.1 และ ม.4 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533    ป 2534
  จบ ม.3 และ ม.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ปแรก    ป 2536
  เริ่ม ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544   ป 2545
  จบ ม.3 และ ม.6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ปแรก   ป 2547
  เริ่ม ป.1-ป.6, ม.1 และ ม.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ป 2553
  เริ่ม ม.2 และ ม.5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ป 2554
  จบ ม.3 และ ม.6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ปแรก ป 2555
  เริ่มมีแผนการเรียนคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร, แผนการเรียนภาษาจีนและความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ป 2559
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2504 ป.1, ป.5 6 214 7 บาทหลวงยอหน อูลลิอานา

2505 ป.1-2, ป.5-6 13 581 20 บาทหลวงยอหน อูลลิอานา 

2506 ป.1-3, ป.5-7 20 880 27 บาทหลวงยอรช ไบนอตตี

2507 ป.1-4, ป.5-7, ม.ศ.1 23 955 35 บาทหลวงอัลบีโน ปองกิโอเน

2508 ป.1-4, ป.5-7, ม.ศ.1-2 25 1,070 38 บาทหลวงอัลบีโน ปองกิโอเน

2509 ป.1-7, ม.ศ.1-3 28 1,223 38 บาทหลวงมัสสิมีลิอาโน โกมิเอโร

2510 ป.1-ม.ศ.3 29 1,300 40 บาทหลวงแอนโทนี สมิต

2511 ป.1-ม.ศ.3 29 1,316 45 บาทหลวงประพนธ ชัยเจริญ

2512 ป.1-ม.ศ.3 29 1,372 45 บาทหลวงประพนธ ชัยเจริญ

2513 ป.1-ม.ศ.4 31 1,500 58 บาทหลวงประพนธ ชัยเจริญ

2514 ป.1-ม.ศ.5 34 1,494 59 บาทหลวงประพนธ ชัยเจริญ

2515 ป.1-ม.ศ.5 34 1,508 60 บาทหลวงประพนธ ชัยเจริญ

บาทหลวงยอหน แปรตีเล

2516 ป.1-ม.ศ.5 34 1,500 60 บาทหลวงยอหน แปรตีเล

2517 ป.1-ม.ศ.5 33 1,539 60 บาทหลวงยอหน แปรตีเล

2518 ป.1-ม.ศ.5 34 1,575 64 บาทหลวงยอหน แปรตีเล

2519 ป.1-ม.ศ.5 34 1,628 68 บาทหลวงประธาน ศรีดารุณศีล

2520 ป.1-ม.ศ.5 34 1,702 71 บาทหลวงประธาน ศรีดารุณศีล

บาทหลวงเปดรอน ตีโต

2521 ป.1-ม.ศ.5 34 1,700 74 บาทหลวงเปดรอน ตีโต

2522 ป.1-ม.ศ.5 34 1,717 74 บาทหลวงไรมุนโด การเซีย

2523 ป.1-ม.ศ.5 35 1,808 65 บาทหลวงยอหน โกลมบีนี

2524 ป.1-ม.ศ.5 34 1,826 74 บาทหลวงบัพติสตา แปรโซเนนี

2525 ป.1-ม.ศ.5 35 1,865 72 บาทหลวงบัพติสตา แปรโซเนนี

2526 ป.1-ม.6 36 1,941 70 บาทหลวงยอหน แปรตีเล

2527 ป.1-ม.6 36 1,918 67 บาทหลวงยอหน แปรตีเล

2528 ป.1-ม.6 35 1,976 68 บาทหลวงยอหน แปรตีเล

2529 ป.1-ม.6 34 1,853 81 บาทหลวงยอหน แปรตีเล

2530 ป.1-ม.6 35 1,919 79 บาทหลวงยอหน แปรตีเล

2531 ป.1-ม.6 35 1,911 73 บาทหลวงยอหน แปรตีเล

2532 ป.1-ม.6 35 1,891 73 บาทหลวงชารลส เวลารโด

2533 ป.1-ม.6 36 1,964 75 บาทหลวงชารลส เวลารโด

Ê ¶ÔμÔ¨Ó ¹Ç¹ªÑé¹àÃÕÂ¹ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¤ÃÙ áÅÐÍ¸Ô¡ÒÃ
ã¹áμ‹ÅÐ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ



37

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ªÑé¹àÃÕÂ¹ ¨Ó ¹Ç¹
ËŒÍ§

¨Ó ¹Ç¹
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¨Ó ¹Ç¹¤ÃÙ Í¸Ô¡ÒÃ·Õè´Ó Ã§μÓ áË¹‹§

2534 ป.1-ม.6 37 2,049 77 บาทหลวงชารลส เวลารโด

2535 ป.1-ม.6 37 2,028 84 บาทหลวงอารอน อัลโกเซบา

2536 ป.1-ม.6 37 1,976 90 บาทหลวงอารอน อัลโกเซบา

2537 ป.1-ม.6 37 1,922 100 บาทหลวงอารอน อัลโกเซบา

2538 ป.1-ม.6 37 1,914 112 บาทหลวงอารอน อัลโกเซบา

2539 ป.1-ม.6 37 1,849 114 บาทหลวงอารอน อัลโกเซบา

2540 ป.1-ม.6 38 1,849 117 บาทหลวงอารอน อัลโกเซบา

2541 ป.1-ม.6 39 1,878 133 บาทหลวงบรรจง สันติสุขนิรันดร

2542 ป.1-ม.6 43 1,962 136 บาทหลวงบรรจง สันติสุขนิรันดร

2543 ป.1-ม.6 46 1,942 160 บาทหลวงบรรจง สันติสุขนิรันดร

2544 ป.1-ม.6 46 1,962 155 บาทหลวงอุดม นิธิภัทราภรณ

2545 ป.1-ม.6 44 1,958 143 บาทหลวงอุดม นิธิภัทราภรณ

2546 ป.1-ม.6 45 1,965 145 บาทหลวงอุดม นิธิภัทราภรณ

2547 ป.1-ม.6 45 2,008 137 บาทหลวงอุดม นิธิภัทราภรณ

2548 ป.1-ม.6 47 2,112 132 บาทหลวงอุดม นิธิภัทราภรณ

2549 ป.1-ม.6 51 2,263 146 บาทหลวงอุดม นิธิภัทราภรณ

2550 ป.1-ม.6 55 2,468 153 บาทหลวงอุดม นิธิภัทราภรณ

2551 ป.1-ม.6 59 2,674 161 บาทหลวงอุดม นิธิภัทราภรณ

2552 ป.1-ม.6 68 2,802 181 บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ

2553 ป.1-ม.6 69 2,857 180 บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ

2554 ป.1-ม.6 69 2,859 181 บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ

2555 ป.1-ม.6 69 2,864 177 บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ

2556 ป.1-ม.6 69 2,779 157 บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ

2557 ป.1-ม.6 69 2,672 157 บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ

2558 ป.1-ม.6 68 2,532 144 บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ

2559 ป.1-ม.6 67 2,471 177 บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ

2560 ป.1-ม.6 66 2,363 176 บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ
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  ตามที่โรงเรียนเซนตดอมินิกไดมีขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติสําหรับผูปกครองนักเรียน และบุคคลอ่ืนที่ตองการติดตอ
กับทางโรงเรียนมาเปนเวลาหลายปแลว โดยไดแจงไวในคูมือการศึกษาและระเบียบของโรงเรียนในแตละปการศึกษา และมอบ
ใหกับผูปกครองนักเรียนในโอกาสเขารับการปฐมนิเทศนักเรียนใหมชั้นประถมศึกษาปที่ 1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 อยางไรก็ตามเพื่อความเขาใจที่ถูกตองในการปฏิบัติ เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน  
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเปนกิจจะลักษณะ  โรงเรียนเซนตดอมินิกจึงออกระเบียบไวดังตอไปน้ี  
  1. ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบโรงเรียนเซนตดอมินิก  วาดวยขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติสําหรับ ผูปกครองหรือ
บุคคลอ่ืนที่เขา - ออกในบริเวณโรงเรียน  และการรับ - สงนักเรียน  พ.ศ. 2558” 
  2. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนไป       
  3. คําวานักเรียน หมายถึง นักเรียนปจจุบันทุกคนของโรงเรียนเซนตดอมินิก     
  4. คําวาผูชวยผูอํานวยการ หมายถึง ผูชวยผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน หรือผูชวยผูอํานวยการฝายปกครอง  
หรือผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ แลวแตกรณี     
  5. ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบนี้ มีดังตอไปน้ี       
   5.1 โรงเรียนไมอนุญาตใหรับ–สงนักเรียนถึงหองเรียน  และไมอนุญาตใหผูปกครองข้ึนอาคารเรียนในทุกกรณี กอนได
รับอนุญาตจากคณะผูใหญ  หรือผูชวยผูอํานวยการ   
   5.2 ผูปกครองที่มีความประสงคจะมารับบุตรหลานของทานดวยตนเองในเวลาเรียน หรือใหบุคคลอ่ืนที่มารับ–สงเปน
ประจํามาแทน ตองแสดงบัตรประจําตัวผูปกครองที่ทําไวกับโรงเรียน และติดไวในตําแหนงที่มองเห็นไดชัดเจน แลวติดตอเจา
หนาที่ติดตอ-สอบถาม เพื่อขออนุญาตนํานักเรียนออกนอกโรงเรียนในระหวางเวลาเรียน กรณีที่ไมไดนําบัตรที่ทําไวกับโรงเรียน
มาดวย กรุณาติดตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยบริเวณประตูโรงเรียน เพื่อขอแลกบัตรผูมาติดตอใหเรียบรอยกอน  
   5.3 ผูปกครองหรือบุคคลอ่ืนที่มารับ–สงนักเรียนเปนประจํา กรุณาติดบัตรประจําตัวผูปกครองท่ีทําไวกับโรงเรียน
ตลอดเวลาที่อยูในบริเวณโรงเรียน โดยในชวงเชาโรงเรียนอนุญาตใหผูปกครองอยูในโรงเรียนไดจนเสร็จพิธีการหนาเสาธง หลัง
จากนั้นขอความรวมมือจากทุกทานไดออกจากโรงเรียน สวนในชวงเย็นโรงเรียนอนุญาตใหผูปกครองเขาในโรงเรียนไดตั้งแต
เวลา 15.00 น.                 
   5.4 ผูปกครองหรือบุคคลอ่ืนที่ตองการติดตอกับทางโรงเรียนในระหวางเวลาทําการ กรุณาแสดงบัตรประจําตัวผู
ปกครองท่ีทําไวกับโรงเรียน พรอมแลกบัตรผูมาติดตอและติดไวในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน  โดยไมตองกรอกแบบขออนุญาตเขา
โรงเรียน    
   5.5 ผูปกครองหรือบุคคลอื่นที่ตองการติดตอกับทางโรงเรียนในระหวางเวลาทําการ แตไมมีบัตรประจําตัวผูปกครองที่
ทําไวกับโรงเรียน ตองกรอกแบบขออนุญาตเขาโรงเรียน พรอมแลกบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให และ
ติดไวในตําแหนงที่เห็นชัดเจน
   5.6 ผูปกครองหรือบุคคลอื่นที่ตองการติดตอหรือขอพบคณะผูใหญ คุณครู บุคลากร  หรือ พนักงานของโรงเรียน ให
ติดตอและรอที่สํานักผูอํานวยการ      
   5.7 ผูปกครองหรือบุคคลอื่นท่ีขับรถไปสงนักเรียน และจอดในโรงเรียนตอนเชา ทางโรงเรียนอนุญาตใหจอดไดถึงเวลา  
06.30 น. เทานั้น หากมีความจําเปนตองการติดตอกับหนวยงานหรือบุคลากรในโรงเรียน ใหแจงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
และจอดรถในสถานที่ที่กําหนด  พรอมดับเครื่องยนต                             
   5.8 ผูปกครองหรือบุคคลอื่นที่ขับรถไปรับนักเรียน  ขอใหปฏิบัติตามชวงเวลาของสติกเกอรสี  คําแนะนําของคุณครูที่
ดูแลการจราจร  กับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  และจอดรถอยางเปนระเบียบ  ดับเครื่องยนต  เพื่อสภาพแวดลอมที่ดีใน
โรงเรียน  ที่สําคัญหามจอดรถยนตบนทางเทาหนาโรงเรียน หรือหนาประตูที่ 3 และประตูที่ 4 ทําใหกีดขวางทางเดินเทาของ
นักเรียน  ตลอดจนบุคคลท่ัวไป  เพื่อสวัสดิภาพของบุตรหลานของทาน  และเปนแบบอยางที่ดีในการรูจักปฏิบัติตามขอกําหนด
กฎเกณฑตาง ๆ ของสวนรวม  
  6. ใหผูชวยผูอํานวยการฝายนโยบายและแผนเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการ

Ã ÐàºÕÂºâÃ§àÃÕÂ¹à«¹μ�´ÍÁÔ¹Ô¡ Ç‹Ò´ŒÇÂ
¢ŒÍ¡Ó Ë¹´áÅÐá¹Ç·Ò§» Ô̄ºÑμÔÊÓ ËÃÑº¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ËÃ×ÍºØ¤¤ÅÍ×è¹
·Õèà¢ŒÒ-ÍÍ¡ã¹ºÃÔàÇ³âÃ§àÃÕÂ¹ áÅÐ¡ÒÃÃÑº-Ê‹§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¾.È. 2558
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  เพื่อใหการประกาศเกียรติคุณของนักเรียนที่ไดรับความสําเร็จดีเดนในดานการศึกษา จึงวางระเบียบไวดังนี้
  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยเกียรติบัตรผลการศึกษา พ.ศ. 2555” 
  2. ในระเบียบนี้คําวา “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเซนตดอมินิก
  3. เกียรติบัตรมี 2 ประเภท คือ
   3.1 เกียรติบัตรผลสําเร็จการศึกษา
   3.2 เกียรติบัตรการศึกษาประจําป
  4. เกียรติบัตรผลสําเร็จการศึกษามี 3 ระดับ คือ ดีเลิศ ดีมาก และดี
  5. เกียรติบัตรผลสําเร็จการศึกษา ระดับดีเลิศ ออกใหแกนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี
   5.1 ไมเคยสอบตก และ
   5.2 ไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมเม่ือสําเร็จการศึกษาต้ังแต 3.9 หรือ 97.5% ขึ้นไป
  6. เกียรติบัตรผลสําเร็จการศึกษา ระดับดีมาก ออกใหแกนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
   6.1 ไมเคยสอบตก และ
   6.2 ไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมเม่ือสําเร็จการศึกษาต้ังแต 3.7 หรือ 92.5% ขึ้นไป
  7. เกียรติบัตรผลสําเร็จการศึกษา ระดับดี ออกใหแกนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี
   7.1 ไมเคยสอบตก และ
   7.2 ไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมเม่ือสําเร็จการศึกษาต้ังแต 3.5 หรือ 87.5% ขึ้นไป
  8. เกียรติบัตรผลการศึกษาประจําป ออกใหแกนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี
   8.1 เกียรติบัตรผลการศึกษาประจําประดับดีเลิศ ออกใหแกนักเรียนที่ไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของปการ
ศึกษานั้นๆ ตั้งแต 3.9 หรือ 97.5% ขึ้นไป
   8.2 เกียรติบัตรผลการศึกษาประจําประดับดีมาก ออกใหแกนักเรียนที่ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของปการ
ศึกษานั้นๆ ตั้งแต 3.7 หรือ 92.5% ขึ้นไป     
   8.3 เกียรติบัตรผลการศึกษาประจําประดับดี ออกใหแกนักเรียนที่ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของปการศึกษา
นั้นๆ ตั้งแต 3.5 หรือ 87.5% ขึ้นไป
  9. ผูที่จะไดรับเกียรติบัตรผลการศึกษา นอกจากจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุไวในขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 
และขอ 8 แลว ยังจะตองเปนผูมีความประพฤติดี เปนที่พอใจของโรงเรียน
    10. เกียรติบัตรผลการศึกษา ใหมีแบบตามที่โรงเรียนกําหนด
    11. ใหผูชวยฝายวิชาการ รวมกับนายทะเบียนและผูชวยฝายปกครอง พจิารณา และเสนอรายช่ือนักเรียนที่มี 
คุณสมบัติครบถวนควรไดรับเกียรติบัตรผลการศึกษาตามระเบียบนี้ ตอคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ
  ใหใชระเบียบนี้บังคับแกนักเรียนที่เขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555

(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการ

Ã ÐàºÕÂºâÃ§àÃÕÂ¹à«¹μ�´ÍÁÔ¹Ô¡ Ç‹Ò´ŒÇÂ
à¡ÕÂÃμÔºÑμÃ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¾.È. 2555
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  ตามที่โรงเรียนเซนตดอมินิกไดกําหนดใหมีการมอบเหรียญแหงความทรงจําสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ทุกคนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ติดตอกัน 12 ปการศึกษา โดยไดมอบ
เหรียญแหงความทรงจํานี้ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแกนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในอดีต หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบันมาเปนเวลาหลายปแลว เพื่อความเหมาะสมและมีแนวทางการ
พิจารณาอยางเปนกิจจะลักษณะสําหรับถือปฏิบัติในการมอบเหรียญแหงความทรงจํา โรงเรียนจึงออกระเบียบไวดังนี้ 
  
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยเหรียญแหงความทรงจํา พ.ศ. 2560
  ขอ 2 ตามระเบียบนี้คําวา 
    “โรงเรียน”  หมายถึง โรงเรียนเซนตดอมินิก      
    “คณะผูใหญ”  หมายถึง  อธิการหรือผูอํานวยการ รองอธิการหรือรองผูอํานวยการ    
            ผูจัดการ และ/หรือเหรัญญิก สมาชิกซาเลเซียนที่ประจําทํางานในโรงเรียน
    “ฝายวิชาการ” หมายถึง  ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการระดับมัธยมศึกษา   
    “นักเรียน”   หมายถึง  นักเรียนปจจุบันที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ศึกษาในโรงเรียน
            ติดตอกัน 12 ปการศึกษา มีคุณสมบัติ ตามที่ระบุไวในระเบียบขอ 3 
  ขอ 3 นักเรียนที่จะไดรับการพิจารณามอบเหรียญแหงความทรงจําตองมีคุณสมบัติดังนี้   
    3.1 ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และศึกษาอยูในโรงเรียนติดตอกัน 12 ปการศึกษา   
    3.2 ตองเขารวมในกิจกรรมสําคัญของโรงเรียนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 80 ของกิจกรรมสําคัญทั้งหมดทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 ปการศึกษา 
    3.3 ไมมีผลการเรียนศูนย (0) ในทุกวิชาของแตละภาคเรียนต้ังแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กรณีที่มีผลการ
เรียนศูนยตองแกไขใหเรียบรอยภายในระยะเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด  และ/หรือภายในปการศึกษาน้ัน ๆ      
  ขอ 4 ใหฝายวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนตามขอ 3 โดยขอความรวมมือจากผูชวยผูอํานวยการฝาย
ตาง ๆ ชวยตรวจสอบได และเสนอตอคณะผูใหญเพื่อพิจารณา และอนุมัติภายในวันที่ 20 กุมภาพันธของแตละปการ
ศึกษา    
  ขอ 5 ระเบียบนี้มีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560

(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการ

Ã ÐàºÕÂºâÃ§àÃÕÂ¹à«¹μ�´ÍÁÔ¹Ô¡ Ç‹Ò´ŒÇÂ
àËÃÕÂÞáË‹§¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó  ¾.È. 2560
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  เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา สงเสริมใหนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรใฝหาความรู สงเสริมความประพฤติ
และระเบียบวินัยในตัวนักเรียน เพื่อความภาคภูมิใจและเปนเกียรติแกนักเรียนตลอดถึงวงศตระกูล รวมทั้งเปนการสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางนักเรียน, ผูปกครองนักเรียนฝายหน่ึงกับสมาคมผูปกครองฯ และโรงเรียนอีกฝายหน่ึง สมาคม
ผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก จึงออกระเบียบวาดวยรางวัลสําหรับผลการเรียนของนักเรียน พ.ศ. 2544 ไวดงั
ตอไปนี้
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยรางวัลสําหรับผล 
การเรียนของนักเรียน พ.ศ. 2544”
  ขอ 2  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป ทั้งนี้ขอบังคับหรือระเบียบของสมาคมฯ ที่วาดวยทุน
เรียนดี พ.ศ. 2528 ซึ่งใชกอนระเบียบนี้ใหเปนอันยกเลิก เมื่อระเบียบนี้มีผลบังคับใชเปนตนไป
  ขอ 3 รางวัลสําหรับผลการเรียนของนักเรียน ไดแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
    3.1 รางวัลสําหรับผลการเรียนดีเลิศ
     มอบรางวัลสําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ คือ มีระดับคะแนนของท้ังปเฉลี่ย หรือคะแนนของ
ทั้งปเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกของแตละหองเรียน เริ่มตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
    3.2 รางวัลสําหรับผลการเรียนพัฒนาเยี่ยม
     มอบรางวัลสําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนพัฒนาดีขึ้นจากปการศึกษากอน โดยคิดจากผลตางของ 
ระดับคะแนนของท้ังปเฉล่ียหรือคะแนนของทั้งปเฉลี่ยใน 2 ปการศึกษาท่ีตอเน่ืองกัน มี 3 รางวัล สําหรับ 3 อันดับแรก
ที่มีผลตางมากที่สุดของแตละหองเรียน เริ่มตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
    3.3 รางวัลสําหรับความสามารถพิเศษ 
     มอบรางวัลสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะ เชน ดานกีฬา, ศิลปะ, ดนตรีหรือทาง
วิชาการ ไดแก คณิตศาสตร, ภาษาอังกฤษ เปนตน ซึ่งนักเรียนสามารถทําชื่อเสียงใหแกโรงเรียนในปการศึกษาท่ีผานมา 
คือ ชนะการแขงขันที่จัดขึ้นภายนอกโรงเรียนอยูในอันดับที่ 1-3
  ขอ 4 รางวัลท่ีมอบใหในขอ 3 จะเหมือนกันทั้งหมด โดยจัดทําเปนโลที่มีการจารึกขอความตามประเภทของ
รางวัล หรืออาจจัดหาเปนอยางอื่นแลวแตการพิจารณาของคณะกรรมการในปนั้นๆ จะเห็นสมควร
  ขอ 5 ใหจัดสรรงบประมาณจากรายไดของสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิกเปนคาใชจายสําหรับ
รางวัล  ตามขอ 4
  ขอ 6 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการมอบรางวัลทั้งหมดนี้ จํานวน 7 คน ประกอบดวย ผูแทนฝายโรงเรียน 3 
คน และผูแทนจากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก 4 คน
  ขอ 7 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด  

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 

(ลงชื่อ) โอภาส โควะวินทวีวัฒน
(นายโอภาส โควะวินทวีวัฒน)

นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก

Ã ÐàºÕÂºÊÁÒ¤Á¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§áÅÐ¤ÃÙâÃ§àÃÕÂ¹à«¹μ�´ÍÁÔ¹Ô¡ Ç‹Ò Œ́ÇÂ
ÃÒ§ÇÑÅÊÓ ËÃÑº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¾.È. 2544
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  เพื่อชวยเหลือสงเสริมใหนักเรียนที่เรียนดี แตผูปกครองขาดแคลนทุนทรัพย สามารถบรรเทาความเดือดรอนลงได
บาง รวมทั้งเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองและนักเรียนฝายหน่ึง กับสมาคมผูปกครองและครูฯ และ
โรงเรียนอีกฝายหนึ่ง สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิกจึงออกระเบียบวาดวยทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน
ที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย พ.ศ. 2557 ไวดังตอไปนี้       
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย พ.ศ. 2557”      
  ขอ 2 ใหยกเลิก “ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยทุนการศึกษาของนักเรียน  
พ.ศ. 2544”           
  ขอ 3 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป       
  ขอ 4 นักเรียนผูมีสิทธิขอรับทุนการศึกษานี้ ตองเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนตนไป โดยมีระดับ
คะแนนทั้งปเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.00 มีความประพฤติดี และไมเคยถูกลงโทษหรือภาคทัณฑในเรื่องความประพฤติเปนลาย
ลักษณอักษร         
  ขอ 5 ผูปกครองของนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษานี้ ตองมีรายไดรวมทั้งครอบครัวในเกณฑตํ่าคือนอยกวา 20,000.- 
บาทตอเดือน หรือ 240,000.- บาทตอป หรือมีบุตรมากกวา 2 คนข้ึนไป ทําใหมีรายไดรวมเฉลี่ยนอยกวา 5,000.- บาท
ตอคนตอเดือน         
  ขอ 6 สมาคมฯ จะมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาน้ี  ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 4 และขอ 5 ปละ
ไมเกิน 10 ทุน โดยมีมูลคาทุนละ 30,000.- บาท หรือแลวแตการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคมฯ ในปนั้น ๆ  จะเห็น
สมควร โดยจะแบงการมอบเงินทุนการศึกษานี้ใหกับนักเรียนที่ผานการพิจารณาแลวเปน 2 งวด ๆ ละ 15,000.- บาท
  ขอ 7 นักเรียนที่มีความประสงคขอรับทุนการศึกษาตองแสดงความจํานงโดยกรอกรายละเอียดในใบคํารองขอ
รับทุนฯ ซึ่งประกอบดวยประวัติของนักเรียน ผูปกครอง การเขียนบทความเกี่ยวกับโรงเรียน และมีการรับรองจากคุณครู
ประจําชั้น พรอมหลักฐานเอกสารที่ระบุไวในใบคํารองขอรับทุนฯ ยื่นตอสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก  
ภายในเดือนมิถุนายนของแตละปการศึกษา    
  ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการพิจารณามอบทุนการศึกษาน้ีรวม 7 คน ประกอบดวยผูแทนจากโรงเรียน 3 คน และผู
แทนจากสมาคมฯ 4 คน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด    
  ขอ 9 ใหจัดสรรงบประมาณรายไดของสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก เพื่อใชดําเนินการตาม
ระเบียบสมาคมฯ วาดวยทุนการศึกษานี้ปละ 300,000.- บาท หรือไมนอยกวาจํานวนเงินทั้งหมดที่ตองมอบใหเปนทุน
การศึกษาของปนั้น ๆ หรือแลวแตการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคมฯ ในปนั้น ๆ เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ) กมล วิจักรชน
(นายกมล  วิจักรชน)

นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก

Ã ÐàºÕÂºÊÁÒ¤Á¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§áÅÐ¤ÃÙâÃ§àÃÕÂ¹à«¹μ�´ÍÁÔ¹Ô¡ Ç‹Ò Œ́ÇÂ
·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÓ ËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹·ÕèàÃÕÂ¹´Õáμ‹¢Ò´á¤Å¹·Ø¹·ÃÑ¾Â� ¾.È. 2557
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  เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา สงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกซ่ึงความสามารถพิเศษตามศักยภาพ อันนํา
มาซึ่งความภาคภูมิใจและเปนเกียรติแกนักเรียน ตลอดจนประชาคมเซนตดอมินิกโดยรวม รวมทั้งเปนการสรางความ
สัมพันธอันดีระหวางผูปกครองและนักเรียนฝายหนึ่ง กับสมาคมผูปกครองและครูฯ และโรงเรียนอีกฝายหน่ึง สมาคมผู
ปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิกจึงออกระเบียบวาดวยทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พ.ศ. 
2557 ไวดังตอไปนี้
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2557”      
  ขอ 2 ใหยกเลิกความตาม “ขอ 3.3 ในระเบียบสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยผลการ
เรียนของนักเรียน พ.ศ. 2544”        
  ขอ 3 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป       
  ขอ 4 นักเรียนผูมีสิทธิขอรับทุนการศึกษานี้ ตองมีความสามารถดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี หรือวิชาการ ซึ่งไดนําชื่อ
เสียงใหแกโรงเรียนในปการศึกษาที่ผานมา คือชนะการแขงขันที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกโรงเรียนในลําดับที่ 1 หรือ
ลําดับที่ 2 หรือลําดับท่ี 3 มีความประพฤติดี และไมเคยถูกลงโทษหรือภาคทัณฑในเรื่องความประพฤติเปนลายลักษณ
อักษร      
  ขอ 5 สมาคมฯ จะมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาน้ี ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 4 ปละไมเกิน 10  
ทุน โดยมีมูลคาทุนละไมเกิน 5,000.- บาท         
  ขอ 6 นักเรียนที่มีความประสงคขอรับทุนการศึกษาตองแสดงความจํานงโดยกรอกรายละเอียดในใบคํารองขอ
รับทุนฯ ซึ่งมีการรับรองจากคุณครูที่ปรึกษาดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี หรือวิชาการท่ีเขารวมการแขงขัน พร อมห ลักฐาน
เอกสารที่ระบุไวในใบคํารองขอรับทุนฯ ยื่นตอสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก ภายในเดือนมิถุนายนของ
แตละปการศึกษา      
  ขอ 7 ใหมีคณะกรรมการพิจารณามอบทุนการศึกษาน้ีรวม 7 คน ประกอบดวยผูแทนจากโรงเรียน 3 คน และผู
แทนจากสมาคมฯ 4 คน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด   
  ขอ 8 ใหจัดสรรงบประมาณรายไดของสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก เพื่อใชดําเนินการตาม
ระเบียบสมาคมฯ วาดวยทุนการศึกษานี้ปละ 50,000.- บาท หรือไมนอยกวาจํานวนเงินทั้งหมดที่ตอง มอบ ให เป นทุ น
การศึกษาของปนั้น ๆ หรือแลวแตการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคมฯ ในปนั้น ๆ เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ) กมล วิจักรชน
(นายกมล  วิจักรชน)

นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก

Ã ÐàºÕÂºÊÁÒ¤Á¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§áÅÐ¤ÃÙâÃ§àÃÕÂ¹à«¹μ�´ÍÁÔ¹Ô¡ Ç‹Ò Œ́ÇÂ
·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÓ ËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ ¾.È. 2557



44

  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความประพฤติดี เปนผูมีนํ้าใจ ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ตลอดจนคํา
อบรมส่ังสอนของคณะผูใหญ คณะครู มีสวนรวมหรือชวยเหลือในกิจกรรมตางๆ อยางสมํ่าเสมอ ทั้งภายในหรือภายนอก
โรงเรียน รวมทั้งเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองและนักเรียนฝายหน่ึง กับสมาคมผูปกครองและครูฯ 
และโรงเรียนอีกฝายหนึ่ง สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิกจึงออกระเบียบวาดวยทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนที่มีความประพฤติดี พ.ศ. 2557 ไวดังตอไปนี้
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก วาดวยทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนที่มีความประพฤติดี พ.ศ. 2557”       
  ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป       
  ขอ 3 นักเรียนผูมีสิทธิไดรับทุนการศึกษานี้ ตองเปนนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจําระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จากการพิจารณาคัดเลือกของทางโรงเรียน   
  ขอ 4 สมาคมฯ จะมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 3 ปละ 12 ทุน โดยมีมูลคาทุนละไมเกิน 
4,000.- บาท          
  ขอ 5 ใหจัดสรรงบประมาณรายไดของสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก เพื่อใชดําเนินการตาม
ระเบียบสมาคมฯ วาดวยทุนการศึกษานี้ปละ 50,000.- บาท หรือไมนอยกวาจํานวนเงินทั้งหมดที่ตองมอบใหเปนทุนการ
ศึกษาของปนั้น ๆ หรือแลวแตการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคมฯ ในปนั้น ๆ เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ) กมล วิจักรชน
(นายกมล  วิจักรชน)

นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก

Ã ÐàºÕÂºÊÁÒ¤Á¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§áÅÐ¤ÃÙâÃ§àÃÕÂ¹à«¹μ�´ÍÁÔ¹Ô¡ Ç‹Ò Œ́ÇÂ
·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÓ ËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄμÔ´Õ ¾.È. 2557
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  SS.D. WiFi (อินเทอรเน็ตไรสายภายในโรงเรียนเซนต
ดอมินิก) สําหรับครู นักเรียน และผูปกครองโรงเรียนเซนต
ดอมินิก บริการฟรี ไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ใหบริการ
อินเทอรเน็ต วันจันทรถึงวันเสาร เวลา 06.00 - 19.00 น. 
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่หองควบคุมระบบคอมพิวเตอร ชั้น 5 
อาคารมารียฯ  (วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.00 -16.00 น.)

ãºÅÒÁÕ¨Ó Ë¹‹ÒÂ·ÕèÃŒÒ¹à¤Ã×èÍ§à¢ÕÂ¹ãºÅÒÁÕ¨Ó Ë¹‹ÒÂ·ÕèÃŒÒ¹à¤Ã×èÍ§à¢ÕÂ¹
ªÑé¹ 1 ÍÒ¤ÒÃºÍÊâ¡ªÑé¹ 1 ÍÒ¤ÒÃºÍÊâ¡

ã¡ÅŒÊ¹ÒÁà´ç¡àÅ‹¹ “¡ÒàÃÅÅÕ”ã¡ÅŒÊ¹ÒÁà´ç¡àÅ‹¹ “¡ÒàÃÅÅÕ”

  โโรงเรียนไดนําบริการสงขอความผานระบบขอความ
สั้น (SMS : Short  Message Service) ถึงผูปกครอง 
มาใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยมอบหมายให
ฝายสารสนเทศและประชาสัมพันธ เปนผูดูแลประสาน
งาน เพื่อสงขอมูลขาวสารของโรงเรียน-นักเรียน แจงใหผู

ปกครองทราบ โดยกําหนดใหนักเรียน
ทุกคนสมัครใชบริการ โดยเสียคาใช
จายรวมในคาธรรมเนียมการเรียน 
ตลอดปการศึกษาแลว (นักเรียน 
1 คน ตอ 1 หมายเลขโทรศัพท 
หรือหากเพิ่มจํานวนหมายเลขจะ
ตองเสียคาสมัครเพิ่มที่งานการเงิน  
200 บาท ตอ 1 หมายเลข)  ทั้งนี้
หากทานตองการเปลี่ยนแปลงแกไข
หมายเลขโทรศัพทที่ตองการรับ 
SMS กรุณาติดตองานทะเบียน 
และสําหรับนักเรียน  ป.4-ม.6 ตอง

แตะบัตรลงเวลาเขาเรียนกอน 8.20 น. หากแตะบัตรหลัง
เวลา 08.20 น. จะมี SMS แจงผูปกครองวาบุตรหลานของ
ทานมาสาย และหากถึงเวลา 08.50 น. นักเรียนยังไมแตะ
บัตรจะมี SMS แจงวายังไมมารายงานตัวที่โรงเรียน
  หมายเลขโทรศัพทที่ใชรับขอความ SMS ตองไมเคย
ระงับการรับขอความ SMS บางประเภทกับระบบโทรศัพท
ของทาน เชน SMS ดาวนโหลดเพลง เกม ฯลฯ ถาหมายเลข
ตรงกับที่แจงไวกับทางโรงเรียนแลว ใหแจงกับระบบโทรศัพท
ของทานวา “ขอใหหมายเลขโทรศัพทนี้ไดรับ SMS ทุก
ประเภท” 
  พรอมกันน้ีไดเริ่มใชไลนทางการของโรงเรียนเซนต
ดอมินิก ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 และใช APPLICATION 
“SDSchool” เมื่อเดือนมีนาคม 2560

SMS

S.D.

: Short Message Service

: WiFi
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à¹×éÍÃŒÍ§ : ºÒ·ËÅÇ§à¡ÕÂÃμÔ ºØÞ¢¨ÒÂ «´º. ·Ó ¹Í§ : Ê.¾ÕÃ¾Ñ¹ �̧
à ¾Å§Ê´Ø´Õà«¹μ�´ÍÁÔ¹Ô¡
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à¹×éÍÃŒÍ§ : ÊÁËÇÑ§ Í¹ØÈÑ¡´ÔìàÊ¶ÕÂÃ          ·Ó ¹Í§ : »ÃÐÊÁ à¡μØÀÃ³�
àÃÕÂºàÃÕÂ§àÊÕÂ§»ÃÐÊÒ¹ : ÇÔ¨ÔμÃ� ¨ÔμÃÃÑ§ÊÃÃ¤�

G raduation Song
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