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พันธสัญญานักเรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ มีเป้าหมายการจัดการศึกษาดังนี้ 

1. พัฒนานักเรียนให้เปน็คนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาพกาย  สขุภาพจิตที่
สมบูรณ ์

2. สอนนักเรียนให้มีความรู้ประสบการณ์ทักษะชีวิต   
ดังนั้นพันธสญัญานักเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์มีดังนี ้

 
 
 

เราลูกพระแม่ฯ  แต่งกายถูกต้อง และเหมาะสมในทุกโอกาส 
เราลูกพระแม่ฯ  ท าความเคารพ  และทักทายกนัด้วยการไหว ้

เราลูกพระแม่ฯ  มีสัมมาคารวะ  และกิริยาวาจาสุภาพ 
เราลูกพระแม่ฯ  มีความวิริยะ  อตุสาหะ สามคัคี มีน้ าใจ  และเสียสละ 

เราลูกพระแม่ฯ  รักการเรียน มีความรับผดิชอบต่อหน้าที ่และใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
เราลูกพระแม่ฯ  ซื่อสัตย์  ประหยดัอดออม กตญัญู  และตรงต่อเวลา 

เราลูกพระแม่ฯ  ห่างไกลจากสิ่งเสพติด  และอบายมุขต่างๆ 
เราลูกพระแม่ฯ  รักษ์ความสะอาด  และเห็นคณุค่าสาธารณสมบัติของโรงเรียน 

เราลูกพระแม่ฯ  ปฏิบัตติามกฎ  กติกา  ของโรงเรียน ด้วยความเคารพ  ความเข้าใจ  และเต็มใจ 
เราลูกพระแม่ฯ  ธ ารงไว้ซึ่ง  ชื่อเสียง  เกียรตยิศ  ของครอบครัว และโรงเรียน 

 
 
 



 

 
 

 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้นักเรียน  และผู้ปกครองมีความรู้  ความเข้าใจ
ประวัติความเป็นมา  และวัฒนธรรมของโรงเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียน  และผู้ปกครองมีความรู้  ความเข้าใจใน
โครงสร้างการบริหารงาน  และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

3. เพื่อให้นักเรียน  และผู้ปกครองมีความรู้  ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบ  ข้อปฏิบัติของนักเรียนที่จะน าสู่การ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูม่ือนักเรยีน  และผูป้กครอง 
โรงเรยีนพระแมส่กลสงเคราะห ์
 



 

 
 

 
 
 

 
ค าน า 

 

หนังสือ  “ คู่มือนักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ”  เล่มนี้  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการ
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรียน  นักเรียนและผู้ปกครอง  นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาส่งเสริม
และอบรมนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความเป็นผู้น าในสังคม  เป็นผู้กล้ายืนหยัดต่อสัจธรรมความจริงตาม
หลักพระวรสาร และเพียบพร้อมไปด้วยภูมิปัญญาทางด้านความรู้ตามความถนัด  และความสามารถของแต่ละบุคคล  
หลายคนอาจคิดว่า  คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด  จึงท าให้เครียด 
และมีปัญหาในการด าเนินชีวิตในโรงเรียน ตรงกันข้าม  คู่มือเล่มนี้ เป็นเคร่ืองมือที่ให้ความกระจ่าง  ชี้แนะแนวทางให้
นักเรียนได้ปฏิบัต ิ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ อันจะน าพานักเรียนสู่ความสุข  และ
ความส าเร็จ  ทั้งขณะที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน และจบออกไป   
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หมวดที่ 1 
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 



 

 
 

ประวัติโรงเรียนพระแมส่กลสงเคราะห ์
  (Pramaesakolsongkroh  school) 

 

สถานที่ตั้ง 
           เลขที่  179/7    หมู่ที่  5      ถนนเทศบาล  11     ต าบลโสนลอย       อ าเภอบางบัวทอง   

จังหวัดนนทบุรี    11110          โทรศัพท์    02-5717220 ,  02-5717049        โทรสาร    02-5717768  

 Website  :     www.pms.ac.th             E-mail   address :  webmaster@pms.ac.th 
          โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์   เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา    สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการ
สง่เสริมการศึกษาเอกชน   เปิดสอนต้ังแต่ระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย    ความจุนักเรียนสูงสุด    4,655  
คน      มีเนื้อที่   35   ไร่  1  งาน  87   ตารางวา 
 ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  2489  ( คริสตศักราช 1946 )     โดย พระสังฆราช   เรอแน  แปร์โรส 
ได้ยื่นค าร้องต่อกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  10   มีนาคม  2489    อาคารเรียนหลังแรกได้ก่อตั้ง 
ณ  เรือนไม้ 2  ชั้น  บริเวณวัดคาทอลิก  ริมคลองขุนพระพิมลราชา  ต าบลโสนลอย  อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี  ได้รับใบอนุญาตให้เปิดท าการสอนได้ตามใบอนุญาต เลขท่ี 20 / 2489     ลงวันที่  
22   เมษายน  พ.ศ.  2489  โดยมี พระสังฆราช เรอเน   แปร์โรสเป็นเจ้าของ  นายจรูญ พันธุมจินดา  เป็น
ผู้จัดการ นางสาวสุนิตย์ โรจนรัตน์ เป็นครูใหญ่โรงเรียนได้รับใบอนุญาตให้เปิดท าการสอนวิชาสามัญ   
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่  4 รับนักเรียนชาย หญิง เป็นแบบสหศึกษา รับนักเรียนได้ทั้งสิ้น  272  
คน หลังจากนั้นโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนตามล าดับ 

ปี พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951)     ตามใบอนุญาตเลขที่ 10/2494  ลงวันที่  14  พฤศจิกายน พ.ศ.  2494 ได้อนุญาตให้
เปลี่ยนแปลงการใช้หลักสูตรจากเดิมที่ว่าหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   เป็นสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสตูรเทียบ) โดยขอสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเลือก   

ปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960)   ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนเพิ่ม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 
7  โดยขยายปีละชั้นและรับนักเรียนชาย หญิง  อายุอย่างต่ า  4  ปี อย่างสูง  17  ปี   โดยมีบาทหลวง  กิมอั้ง   แซ่เล้า
เจ้าของจัดตั้งโรงเรียน  นายสละ    บุญคั้นผล ผู้จัดการ นางสาวบุญเติม  จิระพันธ์  ครูใหญ่ 

ปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963)  ได้ขอรับนักเรียนอายุอย่างต่ า  5  ปี   และได้ขอเปลี่ยนเคร่ืองแต่งกายนักเรียน ชาย - 
หญิง เป็นสีน้ าเงิน – ขาว    ใช้ไหมสีแดงปักอักษรย่อโรงเรียน เป็น “ พ.ม.” 

ปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969)  เพิ่มอาคารเรียน 2 หลัง และขออนุญาตรับนักเรียนเพิ่ม ตามใบอนุญาตเลขที่  66 / 
2512   เพื่อให้กิจการแพร่ธรรมและโรงเรียนด าเนินต่อไปด้วยดี    คุณพ่อโรเชอโร   เจ้าอาวาสวัดพระแม่สกล
สงเคราะห์ได้ขอภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรมาประจ า เพื่อท าการแพร่ธรรมธรรมของวัดในเขตบางบัวทอง เช่น  
การสอนค าสอนในโรงเรียน  และเยี่ยมเยียนสัตบุรุษ วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970)      เซอร์ เอดัวร์         
กิ่งกาญจน์  และเซอร์สแตลลา   นิลเขต  ได้เดินทางมาประจ าอยู่ที่วัดพระแม่สกลสงเคราะห์  เร่ิมงานด้วยการสอนค า

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  1 
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สอนนักเรียนในโรงเรียนและเยี่ยมเยียนสัตบุรุษตามความประสงค์ของคุณพ่อเจ้าอาวาส ในปีนี้มีนักเรียนระดับประถม  
จ านวน  258  คน  ครู จ านวน  11  คน 

ปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971)  คุณพ่ออดุลย์  คูรัตน์  ได้ย้ายมาประจ าแทนคุณพ่อโรเชอโร  คุณพ่อได้ขอให้เซอร์
เข้ามาช่วยบริหารโรงเรียน  ดูแลกิจการร่วมกับครูใหญ่ที่เป็นฆราวาส  ในปีนี้มีนักเรียนระดับประถม  จ านวน  254  คน  
ครู จ านวน 12  คน  โดยมี บาทหลวงอดุลย์   คูรัตน์   เจ้าของจัดตั้งโรงเรียน / ผู้จัดการ นางลัดดา  วงศ์บุญนาค ครูใหญ่ 

ปี พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973)     คุณพ่อได้ติดต่ออธิการิณีเจ้าคณะของเซอร์เซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร  เพื่อขอเซอร์มา
ท างานในต าแหน่งผู้จัดการ – ครูใหญ่  ในปีนี้เอง เซอร์ดอมีนิก   กิจเจริญ     ได้รับหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนพร้อม
กับเซอร์ผู้ช่วยอีกสองท่าน     หลังจากนั้น  คณะภคินีเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร       ก็ได้มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
มาโดยล าดับซึ่งทุกเช้าก่อนเข้าเรียนจะมีการอบรมจริยศึกษาทุกชั้นส าหรับนักเรียนทั่วไป           นักเรียนคาทอลิกมีการ
เรียนค าสอนและกิจกรรมหลายอย่าง   เช่น    พลศีล  พลมารี  และกองหน้าร่าเริง  คุณพ่อและคณะเซอร์จะแบ่งกลุ่ม
สอนค าสอนและอบรมด้านพิธีกรรมเป็นประจ า  ในปีนี้มีนักเรียนระดับประถม จ านวน  293  คน    ครู จ านวน 19 คน 
บาทหลวงอดุลย์   คูรัตน์   เจ้าของจัดตั้งโรงเรียน  นางสาวบังอร  กิจเจริญ  ผู้จัดการ – ครูใหญ่ 

ปี พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974)   ได้มีการแต่งตั้งต าแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวงวิจิตร   ลิขิตธรรม  
ขออนุญาตขยายชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 1  และชั้นอนุบาลปีที่ 2  ตามหนังสือเลขที่  11 / 2517  ลงวันที่    8  ตุลาคม  พ.ศ. 
2517  และได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่  822 / 2517  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2517  และ ได้ขอเปลี่ยนแปลง
อายุนักเรียนส าหรับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 7  จาก 5 ปี ถึง 17 ปี  เป็น 3 ปีครึ่ง  ถึง 17 ปี  ในปีนี้มีนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน 326 คน     ครู จ านวน 17 คน 

ปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975)  ได้จัดสร้างสนามบาสเกตบอล  เพื่อให้โรงเรียนได้มีสนามให้เด็กเล่น  มีนักเรียน
ระดับอนุบาล จ านวน  54  คน  ระดับประถมศึกษา  จ านวน  322  คน  รวมทั้งหมด  376   คน     ครู จ านวน 17 คน 

ปี พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) ได้มีการเปลี่ยนแปลงแทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวงวิจิตร  ลิขิตธรรม  เป็น  
บาทหลวงสานิจ   สถะวีระวงศ์  และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ – ครูใหญ่ จาก นางสาวบังอร      กิจเจริญ     เป็น   นางสาว
สุณี   สกุลทอง     สร้างศาลาริมน้ าเพื่อให้เด็กๆ ได้มีที่พัก และมีทางลง - ขึ้นเรือได้สะดวก  ในปีนี้มีนักเรียนระดับ
อนุบาล จ านวน  61 คน  ระดับประถมศึกษา จ านวน 330 คน  รวมทั้งหมด 391 คน ครู จ านวน 16 คน 

ปี พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980)  ได้มีการเปลี่ยนแปลงแทนผู้รับใบอนุญาตจาก           บาทหลวงสานิจ      สถะวีระ
วงศ์  เป็น บาทหลวงถาวร  กิจสกุล  และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ และ ครูใหญ่       จากนางสาวสุณี    สกุลทอง   เป็น 
นางสาวบังอร   กิจเจริญ   ในวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2523  ได้ขอขยายห้องเรียนอีก 2 ห้อง  อาคารสองชั้นเดิม 4 ห้อง   
เป็น 6 ห้อง  ต่อมาได้ขยายห้องอนุบาล  จากเดิม 2 ห้อง เป็น 3 ห้อง  มีนักเรียนอนุบาล  จ านวน 141 คน      
ประถมศึกษาจ านวน 387 คน    รวมทั้งหมด 528 คน    ครูจ านวน  21 คน 

ปี พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981)ได้มีการเปลี่ยนแปลงแทนผู้รับใบอนุญาตจาก บาทหลวงถาวร  กิจสกุล  เป็น 
บาทหลวงบรรจบ   โสภณ     มีการขยายห้องเรียนเพิ่มอีก 4 ห้อง    ท าการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง 6  มีนักเรียนอนุบาล จ านวน 139 คน  ระดับประถมศึกษา จ านวน 440 คน  รวมทั้งหมด 579 คน  
ครู  จ านวน    24 คน 
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ปี พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982)  ขอขยายเพิ่มห้องเรียนอีก 1 ห้องเรียน ทางโรงเรียนได้ก าหนดระเบียบนักเรียนอย่าง
เคร่งครัดขึ้น  โดยไม่ให้นักเรียนออกไปรับประทานอาหารกลางวันข้างนอกทุกคนต้องอยู่ในโรงเรียนโดยน าอาหารมา
รับประทานเอง  มีนักเรียนระดับอนุบาล จ านวน 172 คน  ระดับระถมศึกษา จ านวน 443 คน    รวมทั้งหมด 615 คน     
ครู จ านวน 25 คน  

ปี พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983)  ขอเพิ่มและขยายห้องเรียน จ านวน    1   ห้อง    พร้อมกับทางโรงเรียนได้ขอ
เปลี่ยนแปลงเคร่ืองแบบของนักเรียนหญิงเป็นแบบคอนแวนต์       มีนักเรียนระดับอนุบาล จ านวน    210      คน 
ประถมศึกษา จ านวน 489 คน รวมทั้งหมด 699 คน ครู จ านวน 27 คน 

ปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ.1984)  ทางโรงเรียนได้ขออนุญาต  ตามใบอนุญาตเลขที่ 166 / 2527  ต่อเติมอาคารเรียนโดย
ร้ือจากโรงไม้เป็นโรงอาหาร  และขยายห้องเรียนจากเดิม 20 ห้อง     เป็น  22 ห้องเรียน  เพื่อให้เพียงพอกับจ านวน
นักเรียน  มีนักเรียนระดับอนุบาล จ านวน  210  คน ระดับประถมศึกษา จ านวน  594  คน รวมทั้งหมด 804 คน  ครู 
จ านวน 30 คน 

ปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)  ได้มีการเปลี่ยนแปลงแทนผู้รับใบอนุญาต  จาก   บาทหลวงบรรจบ   โสภณ  เป็น
บาทหลวงไพรินทร์   เกิดสมุทร   และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ – ครูใหญ ่   จากนางสาวบังอร        กิจเจริญ  เป็น นางสาว
ทองรวม   รัตนสุต  มีการเปลี่ยนแปลงการใช้เคร่ืองแบบโดยรับหนังสือจากที่ว่าการอ าเภอบางบัวทอง   ที่ นบ. 
0431106     ลงวันที่  30  มีนาคม   2529     พร้อมประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียน
พระแม่สกลสงเคราะห์ จ านวน  4 ชุด  และตามใบอนุญาตเลขที่     178 / 2529  ลงวันที่ 28      พฤศจิกายน  2529  มี
นักเรียนระดับอนุบาล จ านวน 242 คน  ระดับประถมศึกษา จ านวน 640 คน  รวมทั้งหมด 882 คน    ครู จ านวน 38 คน 

ปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988)  ได้มีการเปลี่ยนแปลงแทนผู้รับใบอนุญาตจาก     บาทหลวงไพรินทร์    เกิดสมุทร  
เป็น บาทหลวงสุรสิทธิ์  ชุ่มศรีพันธุ์  และท าหน้าที่เป็นผู้จัดการด้วย เปลี่ยนแปลงครูใหญ่จาก  นางสาวทองรวม  รัตน
สุต  เป็น นางสาววรนุช   ศิริกรกุล   ได้ขออนุญาตขยายห้องเรียน  และเพิ่มจ านวนนักเรียนจากเดิม จ านวน 24 ห้อง 
เป็น  25  ห้อง  มีนักเรียนระดับอนุบาล  จ านวน 280 คน  ระดับประถมศึกษา จ านวน 722 คน  รวมทั้งหมด 1,002 คน  
ครู จ านวน 39 คน 

ปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)  โรงเรียนเปลี่ยนแปลงการใช้ตราประจ าโรงเรียนใหม่  จากเดิมเป็น     รูปวงรี 
เปลี่ยนเป็นรูปวงกลม  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  2532 จนถึงปัจจุบัน  ทางส านักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ โดย 
ฯพณฯ พระคาร์ดินัล   ไมเกิ้ล  มีชัย    กิจบุญชู     ได้ด าริให้ปรับปรุงอาคารเรียนเรือนไม้เนื่องจากจ านวนนักเรียนที่มี
เพิ่มมากขึ้นและอาคารเรียนหลังเก่าช ารุดมาก    โดยจัดสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ให้ถาวร  และสามารถรองรับกับ
ปริมาณนักเรียนให้เพียงพอ ได้แก่สร้างอาคารเรียน  5 ชั้น  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และ
อาคารเรียน 4 ชั้น       ส าหรับนักเรียนระดับอนุบาลมีนักเรียนระดับอนุบาล จ านวน 355 คน     ระดับประถมศึกษา 
จ านวน 724 คน    รวมทั้งหมด 1,079 คน ครู จ านวน 42 คน 

ปี พ.ศ.2533 (ค.ศ. 1990)  ได้ขอขยายชั้นเรียนตามใบอนุญาตเลขที่ 219 / 2533    ลงวันที่   29 สิงหาคม  2533 
ขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ตามล าดับ ขอเปลี่ยนแปลงอายุนักเรียนจาก
เดิม เป็นรับนักเรียนอายุ 3 ปี  ถึง 18 ปี  มีนักเรียนระดับอนุบาล จ านวน 596 คน  ระดับประถมศึกษา จ านวน 918 คน  
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 8 คน  รวมทั้งหมด  1,602 คน  ครู จ านวน 59 คน 
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ปี พ.ศ. 2534  (ค.ศ.1991)  ได้มีการเปลี่ยนแปลงแทนผู้รับใบอนุญาต จาก  บาทหลวงสุรสิทธิ์   ชุ่มศรีพันธุ์ เป็น 
บาทหลวงทวีศักดิ์   กิจเจริญ  และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ – ครูใหญ่ จากนางสาววรนุช  ศิริกรกุล  เป็น นางสาววรรณี  
หมั้นทรัพย์  เปิดท าการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2534  ได้ท าพิธีเสกอาคารเรียน
ประถม  และ มัธยม  โดย ฯพณฯ พระคาร์ดินัล  ไมเกิ้ล  มีชัย   กิจบุญชู  มีนักเรียนระดับอนุบาล จ านวน 582 คน 
ประถมศึกษา จ านวน 938 คน  มัธยมต้น 214 คน  รวมทั้งหมด  1,734 คน ครู จ านวน 63 คน  

ปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ.1992)  เปิดท าการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ขยายห้องสมุด และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  มีนักเรียนระดับอนุบาล จ านวน 594 คน  ประถมศึกษา จ านวน 
1,071 คน  มัธยมศึกษา จ านวน 304 คน  รวมทั้งหมด 1,966 คน  ครู จ านวน 67 คน 

ปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993)     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2536     ได้มีพิธีเสก และเปิดอาคารเรียนอนุบาล โดย 
ฯพณฯ พระคาร์ดินัล  ไมเกิ้ล  มีชัย   กิจบุญชู  และพิธีเปิดสวนสุขภาพ      โดยศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี     มีนักเรียน
ระดับอนุบาล จ านวน 598 คน   ประถมศึกษา จ านวน 1,192 คน มัธยมศึกษาจ านวน 323 คน   รวมทั้งหมด 2,113 คน    
ครู จ านวน 61 คน   

ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)     ได้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการ และครูใหญ่  จาก  นางสาววรรณี    
หมั้นทรัพย์  เป็น นางสาวลมณี   โจหิงค์   มีนกัเรียนระดับอนุบาล จ านวน 600 คน ประถมศึกษา จ านวน 1,205 คน  ชั้น
มัธยมศึกษา จ านวน 296   คน   รวมทั้งหมด จ านวน 2,101   คน   

ปี พ.ศ. 2538  ( ค.ศ.1995)    มีนกัเรียนระดับชั้นอนุบาล จ านวน 629 คน ระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 1,332 
คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา จ านวน 290   คนรวมทั้งหมด จ านวน 2,251 คน 

ปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)   ได้มีการเปลี่ยนแปลง แทนผู้รับใบอนุญาต  จากบาทหลวงทวีศักดิ์   กิจเจริญ  เป็น 
บาทหลวงวิชชุกรณ์   เกตุภาพ    มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จ านวน 675 คน   ระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 1,382 คน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จ านวน303 คน รวมทั้งหมด จ านวน 2,360 คน  ครู จ านวน 99 คน  
 ปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)  มีนักเรียนชั้นอนุบาล จ านวน 705 คน ระดับประถมศึกษา จ านวน 1,435 คน  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 259 คน รวมทั้งหมด 2,399 คน  ครู จ านวน 81 คน   

- โรงเรียนได้ยื่นขอบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  จากกรมสรรพากร   เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2540    เลข
ประจ าตัว  4-19-1-00109-9 

- โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จากเขตการศึกษา 1 
 ปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)  มีนักเรียนอนุบาล จ านวน 791 คน  ระดับประถมศึกษา จ านวน 1,528 คน ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 246 คน  รวมทั้งหมด จ านวน 2,565 คน  ครู จ านวน 89 คน   

- มีการจัดตั้ง “ สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ”   ได้รับอนุญาต  
 ณ  วันที่   31  สิงหาคม   2541 

-  รางวัลห้องสมุดดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
-  รางวัลพระราชทานประเภทนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
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ปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)  ได้มีการเปลี่ยนแปลงแทนผู้รับใบอนุญาตจาก  บาทหลวงวิชชุกรณ์   เกตุภาพ เป็น 
บาทหลวงสุเทพ   พงษ์วิรัชไชย  มีนักเรียนอนุบาล จ านวน 820 คน  ประถมศึกษา จ านวน 1,593 คน  มัธยมศึกษา 
จ านวน 213 คน  รวมทั้งหมด จ านวน  2,626 คน  ครูจ านวน  89   คน   
 ปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)  ได้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการ – ครูใหญ่  จากนางสาวลมณี   โจหิงค์   เป็น  
นางสาวกันยา   วงษ์ชื่น  มีนักเรียนอนุบาล จ านวน 840 คน     ประถมศึกษา   จ านวน 1,738 คน  มัธยมศึกษา จ านวน 
196 คน  รวมทั้งหมด จ านวน 2,774 คน  ครูจ านวน 93 คน   

ปี พ.ศ. 2544  (ค.ศ. 2001)    มีนักเรียนอนุบาล จ านวน 840 คน ประถมศึกษา  จ านวน1,796   คน   มัธยมศึกษา 
จ านวน 169 คน    รวมทั้งหมดจ านวน 2,805 คน     ครู จ านวน 89 คน  
 ปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)   มีนักเรียนอนุบาล จ านวน 812 คน  ระดับประถมศึกษา จ านวน 1,851 คน  ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 184 คน  รวมทั้งหมด จ านวน 2,847 คน  ครู จ านวน 95 คน  

- โรงเรียนขอขึ้นทะเบียนประกันสังคม จากส านักงานประกันสังคม   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2545  เป็นต้นไป  เลขที่บัญชี  12-0006962-5 
ออกให้  ณ  วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.  2545 

ปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)  โรงเรียนขอขยายหลักสูตรจากเดิมเปิดสอนก่อนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น    เป็นเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา –  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยในปีการศึกษา 2546  เปิด
สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    ปีการศึกษา 2547  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ     ปกีารศึกษา  2548  เปิดสอนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6   ตามใบอนุญาตเลขที่  77/2546   ลงวันที่ 27  มีนาคม พ.ศ. 2546   ทั้งนี้    ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546  
เป็นต้นไป   

-โรงเรียน ขอเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร   หมายเลขรหัส 011-24-4-036 (อ) จังหวัดนนทบุรี  ล าดับที่ 1.1 
ท าการฝึกวิชาทหาร  ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3  ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2546  เป็นต้นไป   ประกาศ ณ วันที่  18 มิถุนายน   พ.ศ.  
2546    ในปีนี้มีนักเรียนชั้นอนุบาล จ านวน 838 คน ประถมศึกษา จ านวน 1,891 คน     มัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 230 
คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 26 คน รวมทั้งหมด 2,985 คน ครู จ านวน 88 คน 

ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)  ได้มีการเปลี่ยนแปลงแทนผู้รับใบอนุญาตจาก บาทหลวงสุเทพ     พงษ์วิรัชไชย  
เป็น บาทหลวงพจนารถ   นิรมลทินวงศ์  โรงเรียนได้ขอขยายห้องเรียนเพิ่มจากเดิม 63 ห้องเรียน เป็น 67 ห้อง ความจุ
นักเรียน 3,335 คน  ตามใบอนุญาตเลขที่   164/2547  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2547   ตั้งแต่ปีการศึกษา  2547  เป็นต้น
ไป  ได้ปรับห้องสมุดเดิมซึ่งอยู่ชั้นล่างของอาคารประถม เป็นห้องเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 จ านวน 4 ห้อง ห้องสมุดย้าย
ไปอยู่ห้องประชุม (ห้องมารีอา) นอกจากนี้ได้ขยายห้องธุรการ – การเงิน ให้มีเน้ือที่มากขึ้น ในปีนี้มีนักเรียนอนุบาล 
จ านวน 815 คน ระดับประถมศึกษา    จ านวน 1,857 คน    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 275 คน และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ านวน 49 คน รวมทั้งหมด จ านวน 2,996 คน ครู จ านวน 104 คน 

ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  ส านักมิสซังฯ ได้ขยายร้ัวโรงเรียนด้านหน้า และปรับเป็นที่จอดรถเพิ่มขึ้นอีก 2 จุด 
มีนักเรียนอนุบาล จ านวน 699 คน ประถมศึกษา จ านวน 1,722 คน มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 273 คน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ านวน 78 คน  รวมทั้งหมด 2,772 คน   ครู จ านวน 117 คน   

-โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก สมศ.  รอบที่ 1   
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-  รางวัล เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “ระดับ ทอง” และโรงอาหารดีเด่น  ระดับ
มัธยมศึกษา 

ปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ – ครูใหญ่จากเดิม  นางสาวกันยา   วงษ์ชื่น  เป็น   นางสาวบุญ
เรือน      กิจเจริญ  จ านวนบุคลากรในโรงเรียนครู  120 คน  นักเรียนอนุบาล 607 คน  ระดับประถมศึกษา 1,648 คน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 268 คน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 103   คน    รวมนักเรียนทั้งหมด 2,626 คน    

ปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)  ส านักมิสซังอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  อนุญาตให้ด าเนินการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น 
1 หลัง  และต่อเติมอาคาร 2 จากเดิม 5 ชั้น เป็น 6 ชั้น     โรงเรียนขออนุญาตใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  6  ชั้น  จ านวน  1  หลังตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือที่    
ศธ  0211.4 / 2282  ลงวันที่  16  กรกฏาคม 2550 
              -  โรงเรียนขอยกเลิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ยื่นค าร้องต่อหน่วยงานราชการ 

ตามหนังสือที่ พม.97/2550   วันที่    21  สิงหาคม  พ.ศ. 2550  จ านวนนักเรียนอนุบาล 630 คน  ประถมศึกษา 1,765 คน  

มัธยมตอนต้น 392 คน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 175 คน  รวมนักเรียนทั้งหมด  2,962 คน    ครู 141 คน  

 ปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)  ขอขยายชั้นเรียน   ระดับชั้นเตรียมอนุบาล 1 ห้อง ตามใบอนุญาตเลขที่  61 / 2551   
ลงวันที่  7    กรกฎาคม   พ.ศ.  2551   ตั้งแต่ปีการศึกษา  2551  เป็นต้นไป    
               -  ขออนุญาตใช้อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  6  ชั้น   จ านวน  1  หลัง   เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนได้  มีห้องเรียน  

จ านวน  24  ห้อง   ห้องประกอบ  จ านวน   13  ห้อง  ความจุนักเรียน  จ านวน  1,320  คน  รวมความจุนักเรียนทั้ง

โรงเรียน  จ านวน  4,655   คน  ตั้งแต่ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2551  เป็นต้นไป 

-  ขอเปลี่ยนแปลงระเบียบการโรงเรียน  ตามใบอนุญาตเลขที่  62/2551  ลงวันที่  7  กรกฎาคม 2551  ตั้งแต่ปี

การศึกษา  2551  เป็นต้นไป 

-  ขออนุญาตใช้ตราโรงเรียนใหม่  ตามใบอนุญาตเลขที่  69/2551  ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2551 ตั้งแต่วันที่   1   

กรกฎาคม  พ.ศ.  2551   เป็นต้นไปจ านวนนักเรียนเตรียมอนุบาล  32 คน  อนุบาล 737 คน    ประถมศึกษา 

1,897 คน   มัธยมศึกษาตอนต้น 583 คน   มัธยมศึกษาตอนปลาย 255 คน รวมนักเรียน  3,501 คน  ครู153 คน 

ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)  เปลี่ยนแปลงผู้ท าการแทนผู้รับใบอนุญาตจากเดิม บาทหลวงพจนารถ     นิรมลทิน
วงศ์  เป็น บาทหลวงบุญเสริม  เน่ืองพลี ตามใบอนุญาตเลขที่  55 / 2552ลงวันที่  30   กรกฎาคม พ.ศ.  2552    ตั้งแต่
วันที่  1   มิถุนายน   พ.ศ.  2552  เป็นต้นไปจ านวนนักเรียนเตรียมอนุบาล  57 คน   อนุบาล 862 คน ประถม 1,958 คน 
มัธยมตอนต้น 748 คน มัธยมตอนปลาย 308 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 3,933 คน ครู 164 คน    

ปีพ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010 )   ขอมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ท าการแทนผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนอนุญาต
ให้ บาทหลวงบุญเสริม   เน่ืองพลี   เป็นผู้ท าการแทนผู้ใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ตาม
ใบอนุญาตที่  7 / 2554   ลงวันที่  8  มีนาคม  พ.ศ.  2554   ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  เป็นต้นไป 

- ขออนุญาตใช้ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษว่า  PRAMAESAKOLSONGKROH SCHOOL 
ตามใบอนุญาตเลขที่  55/2553   ลงวันที่  9  กรกฏาคม  พ.ศ. 2553  ตั้งแต่วันที่   9  กรกฏาคม  พ.ศ. 2553   เป็นต้นไป 

- ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ  โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  สังกัดมิสซัง-โรมันคาทอลิก่ 
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กรุงเทพ ฯ  ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550  ให้ถือบังคับใช้ตราสารฉบับนี้   ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม  พ.ศ.  2553 มีจ านวนนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล 72  คน  อนุบาล 892  คน  ประถมศึกษา1,977  คน มัธยม
ตอนต้น 794  คน  มัธยมตอนปลาย  367  คน  รวมทั้งหมด  4,102   คน ครู  169  คน  

ปีพ.ศ. 2554  (ค.ศ.2011 ) ขออนุญาตให้  บาทหลวง อดุล  คูรัตน์    ผู้ขอโอนกิจการโรงเรียนพระแม่สกล
สงเคราะห์  โอนโรงเรียนให้แก่  มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  โดยมุขนายก เกรียงศักดิ์   โกวิทวาณิช  เป็นผู้รับ
ใบอนุญาต   ตามหนังสืออนุญาตที่  1 / 2554   ลงวันที่  8  มีนาคม  พ.ศ. 2554    ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่ 1    พฤษภาคม  พ.ศ.  
2553   เป็นต้นไป   ใหไ้ว้ ณ  วันที่  8  มีนาคม พ.ศ.  2554   มีจ านวนนกัเรียนระดับเตรียมอนุบาล 75 คน อนบุาล  935  
คน ประถมศึกษา1,970  คน มัธยมตอนต้น 812  คน มัธยมตอนปลาย  430  คน  รวมทั้งหมด  4,222  คน  ครู  179  คน  

ปี พ.ศ. 2555 ( ค.ศ.2012 )  เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ – ผู้อ านวยการ จากเดิม นางสาวบุญเรือน  กิจเจริญ เป็น 
นางสาวสุเพ็ญ  ตรีว่าอุดม  จ านวนบุคลากรในโรงเรียน ครู 190 คน  นักเรียนก่อนประถมศึกษา 905 คน ระดับ
ประถมศึกษา 1,963 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 804 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 476 คนรวมนักเรียนทั้งหมด 
4,223 คน  มีจ านวนห้องเรียนก่อนประถม 27 ห้อง  ระดับประถมศึกษา 36 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 15  ห้อง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 9 ห้อง รวม 87 ห้อง  บาทหลวงบุญเสริม  เน่ืองพลี  ได้ปรับปรุง ห้องศาสนา  ห้องประชุม  
ห้องธุรการ ห้องทะเบียน ห้องผู้อ านวยการ ห้องแนะแนว เนื่องจากวิกฤตน้ าท่วม เมื่อปี 2554 ได้สร้างศาลา
อเนกประสงค์บริเวณข้างโรงอาหาร  จัดท าแนวสันเขื่อนดินกันน้ า ปรับพื้นที่ถมดินสนามฟุตบอล ปรับพื้นสนาม
บริเวณข้างโรงอาหาร ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  สร้างห้องควบคุมระบบน้ า ระบบไฟ บริเวณอาคาร 1  ติดตั้งเคร่ือง
เล่นออกก าลังกาย 

ท าเนียบผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
1.      ท่านบิชอบ  เรอเน    แปร์โรส รับต าแหน่ง  ค.ศ.1946 - 1951   
2.      บาทหลวง กิมฮั้ง  แซ่เล้า  รับต าแหน่ง       ค.ศ.1951 - 1969 
3. บาทหลวง โรเชอโร   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1969 - 1971 
4.      บาทหลวง อดุลย์       คูรัตน์  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1971 - 1973   
5.      บาทหลวง วิจิตร       ลิขิตธรรม รับต าแหน่ง  ค.ศ.1973 - 1976  
6.      บาทหลวง สานิจ       สถะวีระวงศ์ รับต าแหน่ง   ค.ศ.1976 - 1979 
7.      บาทหลวง ถาวร        กิจสกุล            รับต าแหน่ง   ค.ศ.1979 - 1981  
8.      บาทหลวง บรรจบ     โสภณ  รับต าแหน่ง   ค.ศ.1981 - 1986 
9.      บาทหลวง ไพริน        เกิดสมุทร รับต าแหน่ง  ค.ศ.1986 - 1987 
10.     บาทหลวงสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ รับต าแหน่ง  ค.ศ.1987 - 1991 
11.     บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1991 - 1996 
12.     บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1996 - 1999 
13.     บาทหลวงสุเทพ   พงษ์วิรัชไชย รับต าแหน่ง  ค.ศ.1999 - 2004 
14.     บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงศ์ รับต าแหน่ง  ค.ศ.2004 - 2009 
15.     บาทหลวงบุญเสริม   เน่ืองพลี  รับต าแหน่ง  ค.ศ.2009-ปัจจุบัน 
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ท าเนียบผู้จัดการโรงเรียน 
1. นายจรูญ พันธุมจินดา  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1946 - 1947 
2. นายเซ้ง  อาภรณ์กุล  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1947 - 1951 
3. น.ส.ประภา เงินเล็ก   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1951 - 1951 
4. น.ส.ศรีล าดวน นิตโย   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1951 - 1953 
5. นายวิรัตน์ แซ่เตียว   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1953 - 1957 
6. นายสละ บุญคั้นผล  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1957 - 1960 
7. นายไพรัช สรรเพชร์  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1961 - 1965 
8. นางศรีสุทัย ปานประดับ  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1967 - 1967 
9. น.ส.บังอร สุวิมล   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1967 - 1971 
10. บาทหลวงอดุลย์ คูรัตน์   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1971 - 1973 
11. น.ส.บังอร กิจเจริญ   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1973 - 1975 
12. น.ส.สุณี  สกุลทอง  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1975 - 1980 
13. น.ส.บังอร กิจเจริญ   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1980 - 1986 
14. น.ส.ทองรวม รัตนสุต   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1986 - 1987 
15. บาทหลวงสุรสุทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1987 - 1991 
16. น.ส.วรรณี หมั้นทรัพย์  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1991 - 1994 
17. น.ส.ลมณี โจหิงค์   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1994 - 2000 
18. น.ส.กันยา วงษ์ชื่น   รับต าแหน่ง  ค.ศ.2000 - 2006 
19. น.ส.บุญเรือน กิจเจริญ   รับต าแหน่ง  ค.ศ.2006 – 2012 
20.        น.ส.สุเพ็ญ   ตรีว่าอุดม  รับต าแหน่ง  ค.ศ.2012 – ปัจจุบัน  

ท าเนียบผู้อ านวยการโรงเรียน 

1. น.ส.สุนิตย์ โรจนรัต   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1946 – 1947 
2. นายเชิญ  นันทิทรรก  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1947 – 1947 
3. น.ส.ประภา เงินเล็ก   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1948 – 1950 
4. นายประเวส ชูจิตต์   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1950 – 1950 
5. น.ส.ประภา เงินเล็ก   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1950 – 1951 
6. น.ส.อัมพัน บุญยโสภิต  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1951 – 1954 
7. น.ส.สง่า คงปิ่น   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1954 – 1955 
8. นายมณฑล ผลวาณิช  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1955 – 1956 
9. น.ส.บุญเติม จิระพันธ์  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1956 – 1960 
10. นายศิลปชัย เหล็กชาย  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1960 – 1962 
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11. นายประสิทธิ์ ปรักกะผะกุล  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1962 – 1962 
12. นายสนิท พานทอง  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1962 – 1964 
13. นายวีระ  กิจสมัคร  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1964 – 1966 
14. น.ส.อุไรวรรณ อังศุรัตน์  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1966 – 1967 
15. นางศรีสุทัย ปานประดับ  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1967 – 1967 
16. น.ส.บังอร สุวิมล   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1967 – 1971 
17. น.ส.ลัดดา วงศ์บุญนาค  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1971 – 1972 
18. น.ส.บังอร กิจเจริญ   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1972 – 1975 
19. น.ส.สุณี  สกุลทอง  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1975 – 1980 
20. น.ส.บังอร กิจเจริญ   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1980 – 1986 
21. น.ส.ทองรวม รัตนสุต   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1986 – 1988 
22. น.ส.วรนุช ศิริกรกุล  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1988 – 1991 
23. น.ส.วรรณี หมั้นทรัพย์  รับต าแหน่ง  ค.ศ.1991 – 1994 
24. น.ส.ลมณี โจหิงค์   รับต าแหน่ง  ค.ศ.1994 – 2000 
25. น.ส.กันยา วงษ์ชื่น   รับต าแหน่ง  ค.ศ.2000 – 2006 
26. น.ส.บุญเรือน กิจเจริญ   รับต าแหน่ง  ค.ศ.2006 – 2012 
27.     น.ส.สุเพ็ญ ตรีว่าอุดม  รับต าแหน่ง  ค.ศ.2012-  ปัจจุบันน   

 
นามโรงเรียน 
 พระแม่สกลสงเคราะห์ หมายถึง  พระนางมารีอา ผู้เป็นพระมารดาของพระเยซูซึ่งเป็น พระศาสนจักรของ
ศาสนาคริสต์ “โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์”  จึงหมายถึง โรงเรียนที่ถูกมอบไว้ในความอุปถัมภ์ของพระนางมารีอา
นั่นเอง อนึง่นาม  “ พระแม่สกลสงเคราะห์ ”  นี้  เชื่อว่าเป็นค าแปลความหมายจากชื่อทางการภาษาลาตินของวัด
คาทอลิกแห่งนี้  ซึ่งเป็นที่ให้ก าเนิดสถานศึกษาแห่งนี้   และวัดคาทอลิกนี้ก็ใช้นามเดียวกันในค าแปลภาษาไทยนี้ด้วยชื่อ
ทางการภาษาลาตินนั้นคือ   “  beata  mariavirginis Omnis   gratiae   mediatricis  ” ภาษาอังกฤษแปลเป็น  “ the  
blessed  virgin   mary   the   mediatrix   of   all   graces ”  ซึ่งอาจแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า         “ พระนางมารีอา   
พรหมจารี   ผู้ทรงบุญ   คนกลางแห่งพระหรรษทาน ”  แต่เน่ืองจากค าแปลนี้ยาวมากเกินไป  จึงสันนิษฐานว่า ผู้แปล
นามวัดพยายามหาค าที่กะทัดรัดขึ้นและให้ใกล้เคียงกับความหมายเดิมมากที่สุด   และที่สุดได้เลือกค าว่า   “ พระแม่
สกลสงเคราะห์ ”  นี้ อันมีความหมายว่า พระนางมารีอา ผู้ให้ความอุปถัมภ์อย่างกว้างขวาง  ซึ่งเป็นนัยว่า  ความอุปถัมภ์
นั้นย่อมมาจากพระหรรษทานต่างๆ  ซึ่งโปรยปรายมาจากพระนางนั่นเอง ในฐานะที่พระนางได้รับเกียรติให้เป็นคน
กลางแจกจ่ายพระหรรษทานของพระเจ้าให้กับมนุษย์  อันเป็นความเชื่อ  ความศรัทธาของคริสตชนคาทอลิก   
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ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน 
 “ ความสุภาพ และความรู้  น าสู่ความรัก และการพัฒนา  เพื่อบรรลุความจริงสูงสุดแห่งชีวิตมนุษย์  ” 

 
คติพจน์ของโรงเรียน 
เมตตาธรรม   น าสันติสุข 

สีประจ าโรงเรียน 
สีฟ้า  สีขาว 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
ต้นหางนกยูง  หมายถึง ความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นผู้ประพฤติดีในสังคม 
 

ตราประจ าโรงเรียน 
ประกอบด้วย  เส้นวงกลม 2 ชั้น ช่องว่างระหว่างเส้น
วงกลม  
- ด้านบนมีอักษร “โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ”   

เป็นชื่อของสถานศึกษา     
- ด้านล่าง มีอักษร “ อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 

” เป็นชื่อที่ตั้งของสถานศึกษา  
พื้นที่ในวงกลมมีรูปพระนางมารีอาประทับยืนอยู่บนรูปโลกในลักษณะแผ่พระหรรษทานจากพระหัตถ์ทั้งสองข้างของ
พระนางและบริเวณกลางรูปโลกนั้นมีตัวเลข “1946 ”   
                         -    รูปพระนางมารีอาประทับยืนอยู่บนโลกในลักษณะแผ่พระหรรษทานจากพระหัตถ์ทั้งสองข้างของ
พระนาง เป็นเคร่ืองหมายที่แสดงให้เห็นว่าพระนางมารีอาให้ความอุปถัมภ์อย่างกว้างขวางด้วยพระทัยดีส าหรับทุกคน                      

-   รูปรวงข้าว   หมายถึง  ความเจริญเติบโต และการพัฒนาของชีวิตอันเป็นผลมาจากพระหรรษทานที่
ได้รับจากพระนางมารีอา  

          -     1946         ปีคริสตศักราชที่ก่อตั้งสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ 
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หมวดที่ 2 

นโยบาย 

โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน 



 

 
 

 นโยบายทางการศึกษา 
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ 

 

ปรัชญา 
การศึกษา   คือ หนทางแห่งความจริง   ความรัก  และการรับใช้  น าไปสู่ 

“ การให้  เมตตา  ปัญญา   อิสระ  ซ่ือสัตย์  พอเพียง ” 
 

วิสัยทัศน์ 
 

   การจัดการศึกษาที่มีความเสมอภาคตามเจตนารมณแ์ห่งพระวรสารที่มุง่มั่นให้สถานศึกษาเป็นสนาม
แห่งการประกาศข่าวดี  บรหิารจัดการอย่างเป็นระบบ   เน้นการมีส่วนร่วม   ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคณุภาพโดยครูมืออาชีพ  และพฒันาผู้เรียนแบบองคร์วม   มหีลักศาสนาในการด าเนินชีวิต
โดยเคารพศักดิ์ศรีแหง่ตน   และเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคมโลก 
 

พันธกิจ 
  1.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการอบรมพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะใน 
      การแสวงหาความรู ้ ทักษะการคดิ   ทักษะชีวิต   และเป็นพลเมืองโลก 
  2.  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาที่มีความเสมอภาค   เป็นฐานและสนามแห่งการประกาศข่าวดี 
  3.  พัฒนาสถานศึกษาในด้านการบริหารจัดการเพื่อน าไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากล 
  4.  เป็นศูนย์ประสานความร่วมมอืในเชิงสร้างสรรค์   ให้สถานศึกษามีความเขม้แข็ง เพื่อให้เกิดการ 
      แลกเปลี่ยนและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  5.  เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร     เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกีย่วขอ้งกับการศึกษา 

 

เป้าหมาย 
 

 1.   ผู้เรียนมคีวามใฝด่ี  ใฝ่รู ้  ใฝ่เรียน  มีทักษะกระบวนการคิดและพร้อมเป็นพลเมืองทีด่ีของสังคมโลก 
 2.   ครูเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นคร ู
 3.   สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และใชแ้หลง่เรยีนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 4.   สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้อย่างมคีวามสุข   มีการบริหารจัดการที่เน้น  
      ความร่วมมือ  ยึดหลกัธรรมาภิบาล 
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นโยบายทางการศึกษา 
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 

วิสัยทัศน ์
นักเรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาสู่ระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ 
1. พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน เต็มศักยภาพครอบคลุมตาม

มาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ปฐมวัย) 
2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

(พื้นฐาน) 
3. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

คุณค่าพระวรสารและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (พื้นฐาน) 
4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รักการเรียนรู้ มีทักษะชีวิตและคิดอย่างมีระบบ 

(พื้นฐาน) 
5. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (ปฐมวัยและพื้นฐาน) 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (ปฐมวัยและพื้นฐาน) 
7. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่ก าหนด (ปฐมวัยและพื้นฐาน) 

วัตถุประสงค์  
1. ให้การศึกษาอบรมนักเรียนเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ ทั้งในระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษาและมัธยมศกึษาซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู้
ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 
2.  มุ่งสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีศาสนาและหลักธรรมยึดมั่น อันจะช่วยให้
เป็นผู้สามารถด ารงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง แก้ปัญหาชีวิตด้วยสันติ
วิธี ตัดสินใจด้วยสติปัญญาและความสุขุมมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

นโยบาย  
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพครบทุกด้าน คือ พัฒนาร่างกาย 

อารมณ์และจิตใจ สังคม  สติปัญญา  
2. ปลูกฝังผู้เรียนให้รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และ

พระมหากษัตริย์  รู้รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย  
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3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  

4. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
5. น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาใช้ในการบริหาร

โรงเรียนเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
6. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
7. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการของโรงเรียน โดยด าเนินการตาม

ระบบบริหารคุณภาพ  

เป้าหมาย (ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับปรุงปรุง ปีการศึกษา 2555 – 2559) 
      1.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  
      2.  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  
      3.  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  

4.  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
5.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
6.  ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม
คุณค่าพระวรสารและอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
7.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
8.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล      
9.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
10.  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน   รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
11.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
12.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  
13.  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล  
14. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
15. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
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16. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  
17. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้  
18. สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้น ที่ก าหนด  
19. สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้น  
20. สถานศึกษาเป็นสนามเผยแพร่ธรรมด้วยกระบวนการศึกษา
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและเป็นฐานแห่งการประกาศข่าว
ดีแห่งความรักของพระเจ้า  
21. ผู้เรียนเชิดชูสถาบัน เห็นคุณค่า และรักษ์ความเป็นไทย 
22. ผู้เรียนสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา  

 
23.  ผู้เรียนมีความใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะกระบวนการคิดและพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก 
24.  ครูเป็นคนดี คนเก่ง และมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู 
25.  สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา 
26.  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขมีการบริหารจัดการที่เน้น
ความร่วมมือยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
“สุภาพ  ซื่อสัตย์  จิตศรัทธา” 

สุภาพ   หมายถึง  การประพฤติตนเรียบร้อย มีกิริยามารยาทดีงาม 
ซื่อสัตย์   หมายถึง  ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และใจ 
จิตศรัทธา หมายถึง    การปฏิบัติตนตามความเชื่อในหลักธรรมของศาสนา 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
“รักและเมตตา” 

รัก       หมายถึง การแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ด้วยความเอ้ืออาทร 

เมตตา หมายถึง จิตใจที่มีความรัก ความเอ็นดู ปรารถนาจะให้ผู้อ่ืนได้สุข รู้จักแบ่งปัน เสียสละ และให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการที่นักเรียนพึงปฏิบัต ิ
 
ขยัน  คือ  ความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอและอดทน  ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่
กับการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาจนเกิดความส าเร็จ 
ประหยัดและอดออมคือการรู้จักเก็บออมถนอมใช้
ทรัพย์สินและสิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 
ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์ มีความ
จริงใจ ปราศจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ 
มีวินัยคือการยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อ
ปฏิบัติ ซึ่งมีวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม 
สุภาพ  คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มี
กิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ 
สะอาด  คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกายใจ และ
สภาพแวดล้อม มีความผ่องใสเป็นที่เจริญตาท าให้เกิด
ความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 
สามัคคี  คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกนั
ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่
ต้องการเกิดการสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท  
ไม่เอารัดเอาเปรียบกันเป็นการยอมรับความมีเหตุผล 
ยอมรับความแตกต่าง หลากหลายทางความคิด ความ
หลากหลายในเร่ืองเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันใน
ลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ 
ความมีน้ าใจ  คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นเพียงตัวเองหรือ
เร่ืองของตนเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อน
มนุษย์ มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความ
ต้องการ ความจ าเป็น ความทุกข์สุขของผู้อ่ืน และพร้อมที่
จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 
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ฝ่ายกิจการนักเรียน 
วิสัยทัศน์ 
รู้รักคุณธรรม  สร้างเสริมวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญาพึ่งพาดูแลใส่ใจชุมชน 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี  และมีสุนทรียภาพ  
2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตาม 
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา     
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้น าผู้ตามที่ดี คิดและเรียนรู้ทักษะ 
    ชีวิต  
4. พัฒนางานสวัสดิภาพความปลอดภัย และระบบดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียน  
5. พัฒนางานกิจการนักเรียนโดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ  
6. พัฒนางานกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 

ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนด  

ยุทธศาสตร ์
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา  

3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเชิดชูสถาบัน เห็นคุณค่า และรักษ์ความ 
เป็นไทย  

4. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้น าผู้ตามที่ดี คิดและเรียนรู้ทักชีวิต  
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองโรงเรียนและชุมชน  
6. ส่งเสริมงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน  
7. ส่งเสริมและสนับสนุนงานกิจการนักเรียนโดยการใช้

ระบบบริหารคุณภาพ  
8. ส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมาย

ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนด  
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เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษ์

ความเป็นไทย  
4. ผู้เรียนเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี คิดและเรียนรู้ทักษะชีวิต  
5. ผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเอกชนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษา   
6. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีมาตรการ

ความปลอดภัย   
7. ฝ่ายกิจการนักเรียนบริหารงานเชิงระบบ (PDCA)              
8. ฝ่ายกิจการนักเรียนพัฒนางานกิจการนักเรียนให้บรรลุ

เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนด        
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1.งานอภิบาล 
2.งานประกาศข่าวดี 
3.งานศาสนสัมพันธ์ 
4.งานคุณธรรมจริยธรรม 

5.งานสังคมสงเคราะห ์

 

1.งานบริหารทั่วไป 

2.งานพัฒนาและการจัด 

การเรียนการสอน 

3.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4.งานนิเทศการจัดการเรียนรู ้
ในสถานศึกษา 
5.งานจัดบรรยากาศสง่เสริมการเรยีนการสอน 

6.งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
7.งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง 
8.งานประเมินพัฒนาการนักเรียน 
 

 

 

1.งานบริหารหลักสูตร 
2.งานจัดการเรียนการสอน 

3.งานนิเทศการศึกษา 
4.งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีการศึกษา 
5.งานทะเบียนและวัดผล 
6.งานวิจัยและพัฒนา 
7.งานห้องสมุด 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ สังกัดฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

(ผู้รับใบอนุญาต) 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผู้ท าการแทนผู้รับใบอนุญาต 

ฝ่ายการศึกษาฯ 

พระสงฆ์จิตตาภิบาล 
  ผู้จัดการ – ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายจิตตาภิบาล ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริการ ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

อนุบาล 
 

1.งานระเบียบวินัย 
2.งานกิจกรรมพัฒนา- 
ผู้เรียน 

3.งานสวัสดิภาพผู้เรียน 

4.งานสัมพันธ์ชุมชน 

5.งานกิจกรรมนักเรียน 

1.งานสรรหา 
แต่งตั้ง   ถอดถอน 

2.งานพัฒนาบคุลากร 
3.งานสวัสดิการครู 
และบุคลากร 
 

1.งานโสตทศันูปกรณ์ 

2.งานโภชนาการ 
3.งานอนามัยโรงเรียน 

4.งานอาคารสถานที ่
5.งานสิ่งแวดล้อม 

 

1.งานมาตรฐาน-คุณภาพ
การศึกษา 
2.งานสารสนเทศ 
 
 

1. งานนโยบายและ
แผน 
2. งานงบประมาณ
การเงินและ การบัญช ี
3.งานธุรการ 
4.งานประชาสัมพันธ ์
5.งานจดัซื้อ 
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ดีขึ้น 

ดีขึ้น 

ไม่ดีขึ้น 

ดีขึ้น ดีขึ้น 

แผนภูมิ/ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  อ.บางบัวทอง  จ. นนทบุรี 

คณะกรรมการอ านวยการ 

 

คณะกรรมการประสานงาน 

คณะกรรมการด าเนินการ 

สายช้ัน ป.1 
 

สายช้ัน ป.2 
 

 

สายช้ัน ป.3 
 

สายช้ัน ป.4 สายช้ัน ป.5 สายช้ัน ป.6 
 
 

สายช้ัน ม.1 
 

สายช้ัน ม.2 สายช้ัน ม.3 
 

สายช้ัน ม.4 
 
 

 

สายช้ัน ม.5 
 
 

 

สายช้ัน ม.6 
 
 

รวบรวมข้อมลู การคัดกรอง การส่งเสริม การช่วยเหลือ การส่งต่อ 

1.รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

2.คัดกรองนักเรียน 

กลุ่มเส่ียง กลุ่มปัญหา กลุ่มปกต ิ

4.การป้องกันช่วยเหลือ 3.การส่งเสริมและพฒันา 5.การช่วยเหลือ แก้ไข 

6.การส่งต่อ 

การส่งต่อภายใน การส่งต่อภายนอก 

การรายงาน 
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พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ.  2546 
ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่  24  กันยายน  2546  เป็นปีที่  58  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 
 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปน้ี 
 พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  29  ประกอบกับ
มาตรา  31  มาตรา  34  มาตรา  35  มาตรา  36  มาตรา  39  มาตรา  48  และมาตรา  50  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
มาตรา  1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546” 
มาตรา  2  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา      
                                           นุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา  3  ให้ยกเลิก 

1 ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  132  ลงวันที่  22  เมษายน  พ.ศ.  2515 
2 ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  294  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2515 

มาตรา  4  ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “เด็ก”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการ
สมรส 
 “นักเรียน”  หมายความว่า  เด็กซึ่งก าลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ทั้ง
ประเภท สามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
 “บิดามารดา”  หมายความว่า  บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่ 
 “ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บดิามารดา  ผู้อนุบาล  ผู้รับบุตรบุญธรรม  และผู้ปกครอง  ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และให้หมายความรวมถึงพ่อเล้ียง  แม่เล้ียง  ผู้ปกครองสวัสดิภาพ  นายจ้าง  ตลอดจน
บุคคลอ่ืนซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเล้ียงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย 
 “ครอบครัวอปุถัมภ”์  หมายความว่า  บุคคลท่ีรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร 
 “การเลี้ยงดูโดยมิชอบ”  หมายความว่า  การไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู  อบรมสั่งสอน หรือพัฒนาเด็กตาม
มาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จนน่าจะเกิดอันตรายแก่  ร่างกายและจิตใจของเด็ก 
 “ทารุณกรรม”  หมายความว่า  การกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยประการใดๆ  จนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อม
เสีย เสรีภาพ  หรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ  การกระท าผิดทางเพศต่อเด็ก  การใช้เด็กให้กระท าหรือ
ประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมาย  หรือศีลธรรมอันดี  ทั้งน้ี  ไม่ว่าเด็ก
จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 
 “สถานพัฒนาและฟื้นฟู”  หมายความว่า  สถานที่  โรงเรียน  สถาบัน  หรือศูนย์ท่ีจัดขึ้น  เพื่อให้การ
บ าบัดรักษา   การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกาย  และจิตใจ  ตลอดจนการศึกษา  แนะแนว  และการ
ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กที่ จ าต้องได้รับการสงเคราะห์  หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกรณีพิเศษ 
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หมวด  2 
การปฏิบัติต่อเด็ก 

 
มาตรา  22 การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด  ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ  และไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ 

โดยเป็นธรรม การกระท าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก  หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อเด็กหรือไม่ให้พิจารณาตามแนวทางที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา  23 ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเล้ียงดู  อบรมสั่งสอน  และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตาม
สมควร แก่ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น  แต่ทั้งน้ีต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ า
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่
ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแกร่างกายหรือจิตใจ 

มาตรา  25 ผู้ปกครองต้องไม่กระท าการ  ดงัต่อไปน้ี 
1. ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเล้ียงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลท่ีรับจ้างเลี้ยงเด็กหรือที่

สาธารณะหรือสถานที่ใด  โดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน 
2. ละท้ิงเด็กไว้ ณ สถานที่ใดๆ  โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิภาพ  หรือให้การเลี้ยงดูท่ีเหมาะสม 
3. จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจ าเป็นแก่การด ารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกาย

หรือจิตใจของเด็ก 
4. ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก 
5. ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 

 
หมวด  7 

การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 

มาตรา  63 โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว  ให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่
นักเรียนนักศึกษา  และผู้ปกครอง  เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม  ความรับผิดชอบต่อสังคม  และ
ความปลอดภัยแก่ นักเรียนและนักศึกษา  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา  64 นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียน  หรือสถานศึกษาและตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา  65 นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  64  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  
และมอี านาจน าตัวไปมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น  เพื่อ
ด าเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบในกรณีที่ไม่สามารถน าตัวไปมอบได้จะแจ้ง
ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้เม่ือได้อบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแล้ว  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารโรงเรียนหรือ สถานศึกษาแจ้งให้ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอีก
ชั้นหน่ึงการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้ กระท าเท่าที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอนตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก าหนด 
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กฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนดความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2548  

*******************************  

          อาศัย อ านาจตามความมาตรา 6 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 34 
มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้  
          (1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน  
          (2) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน  
          (3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด  
          (4) ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหร่ี หรือยาเสพติด  
          (5) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจ เพื่อเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน  
          (6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน เตรียมการหรือกระท าการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน  
          (7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ  
          (8) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี  
          (9) ออกนอกสถานที่พักในเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืน  

ข้อ 2 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎกระทรวงนี้  

ให้ไว้ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548  
จาตุรนต์ ฉายแสง  

(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

***************************************************** 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

******************************* 

          อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนละนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้  

          ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548" 

          ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

          ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2543  

          ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
                              “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการอธิการบดี 
หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น 
                              “กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของ
สถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนละนักศึกษา 
                              “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิดโดยมีความมุ่งหมาย 
เพื่อการอบรมสั่งสอน  

          ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด มี 4 สถาน ดังนี ้
          (1) ว่ากล่าวตักเตือน 
          (2) ท าทัณฑ์บน 
          (3) ตัดคะแนนความประพฤติ 
          (4) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

          ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีการรุนแรงหรือแบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษ ด้วยความโกรธหรือ
ด้วยความพยาบาท โดยค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษ
ด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา ให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนัก 
ศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้ผู้ บริหาร
โรงเรียนสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

          ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
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          ข้อ 8 การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาท าผิดตามกฎกระทรวงว่าด้วยความ ประพฤตินักเรียน
หรือนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษาหรือ
ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือและเชิญบิดา มารดาหรือ
ผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

          ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน
หรือนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนด และให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

          ข้อ 10 ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระท าความผิดที่สมควรต้อง
ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

          ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการใช้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยว กับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2548 
อดิศัย โพธารามิก 

(นายอดิศัย โพธารามิก)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
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หมวดที่  3 

ข้อปฏิบัติทั่วไปของนักเรียน 

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 



 

 
 

ข้อปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติของนักเรียนในทางที่ดี 
มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียน      
พระแม่สกลสงเคราะห์ และสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการป้องกันมิให้นักเรียนประพฤติผิด จึง
เห็นสมควรให้ตราเป็นระเบียบใช้ดังต่อไปนี้ 

1.     นักเรียนเป็นผู้มีศาสนาด าเนินชีวิตตามกรอบ แห่งศีลธรรม 
จรรยา ขนบธรรมเนียม ประเพณี เคารพในกฎระเบียบสังคม  ทุก
ระดับและเป็นบุคคลที่ มีคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสาร 
2.     นักเรียนแต่งเคร่ืองแบบนกัเรียนให้ ถูกต้องตามระเบียบ ว่า
ด้วยเคร่ืองแบบการแต่งกายของนักเรียนที่โรงเรียน ได้ตราเป็น
ระเบียบไว้ 
2.1  ทรงผมของนักเรียนชายถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ทางโรงเรียน
จะด าเนินการตัดผมหรือเชิญผู้ปกครองมารับไปด าเนินการให้
ถูกต้อง 
2.2  ทรงผมนักเรียนหญิง ถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือซอยสั้น
มาก ทางโรงเรียนจะด าเนินการให้ใส่วิกผม 
2.3  การแต่งกายของนักเรียน  ถ้าไม่สวมชุดแบบฟอร์มของทาง
โรงเรียนตามวันที่ก าหนด  ทางโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมารับไป
ด าเนินการ หรือให้น าชุดที่ถูกต้องมาเปลี่ยน 

3.     นักเรียนต้องส านึกอยู่เสมอว่าตนเป็นนกัเรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา
นักเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อย่างเคร่งครัด  มีความวิริยะ อุตสาหะ ใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง 
4.     นักเรียนทุกคนต้องไม่ก่อการทะเลาะวิวาท  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
5.     นักเรียนทุกคนต้องไม่ประพฤติตนเป็นนักเลง อันธพาล ข่มขู่ และท าร้ายผู้อ่ืน 
6.     นักเรียนทุกคนต้องไม่น า พกพา วัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ ดอกไม้ไฟ เขา้มาในโรงเรียน 

7.     นักเรียนทุกคนพึงเป็นผู้ด ี กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูก  
ที่ควร รู้จักอดกลั้น มีกิริยาวาจาสุภาพ มีสัมมาคารวะ 
สุภาพ อ่อนโยน 
8.     นักเรียนต้องไม่น าอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนมาโรงเรียน เช่น หนังสือการ์ตูน 
นิตยสาร สื่อลามก เคร่ืองเล่นเกม ไพ่ อุปกรณ์การเล่นการ
พนัน ฯลฯ 
9.      นักเรียนทุกคนจะต้องไม่ครอบครอง สูบหรือ
บริโภค บุหร่ี สิ่งเสพติด สุรา หรือของมึนเมาทุกชนิด 
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10.    นักเรียนทุกคนต้องไม่เล่นการพนัน หรือส่งเสริมให้
มีการเล่นการพนันทุกประเภท 
11.    นักเรียนทุกคนต้องถือเป็นหนา้ที่ ทีช่่วยกันรักษา
ทรัพย์สินสาธารณสมบัติของโรงเรียนให้คงทนถาวร หาก
ผู้ใดท าให้ช ารุดเสียหาย ต้องรับผิดชอบและชดใช้
ค่าเสียหายให้กับโรงเรียน 
12.    นักเรียนทุกคนจะต้องเป็นผู้มีประชาธิปไตย  เคารพ
นบนอบ อยู่ในโอวาทของครูอาจารย์ รวมทั้งเคารพสิทธิ
และให้เกียรติผู้อ่ืน นักเรียนชาย  พึงกระท าตัวเยี่ยง
สุภาพบุรุษ  นักเรียนหญิงต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีแห่งกุลสตรี 
13.     นักเรียนต้องไม่เที่ยวเตร่ตามสถานที่ที่ไม่สมควรแก่
สถานภาพของนักเรียน เช่น สถานเริงรมย์    หรือตาม
แหล่งมั่วสุมอบายมุข     
14.    นักเรียนต้องไม่กระท าการใดๆ เกี่ยวกับร่างกายที่ไม่
เหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน เช่น การเจาะหู การ
เจาะลิ้น การสักตามร่างกาย ฯลฯ 
15.     นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลา และเมื่อ
นักเรียนเข้ามาในโรงเรียนแล้ว ต้องไม่ออกนอกบริเวณ
โรงเรียน 
16.     นักเรียนต้องไม่อยู่บนอาคารเรียน / ในห้องเรียนใน
ช่วงเวลาพักทุกครั้ง และเมื่อมีกิจกรรมที่โรงเรียนก าหนด 

17.     นักเรียนต้องไม่น าเคร่ืองดื่ม ขนม และอาหาร ขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน / ในห้องเรียน 
18.     นักเรียนต้องไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนทีห่รืออุปกรณ์อิเลคโทรนกิส์ในระหว่างทีม่ีการเรียนการสอน/การ
เข้าแถว/การอบรม/การประชุม/หรือพิธีการต่างๆ 
19.   นักเรียนไม่ใช้เคร่ืองส าอางใดๆและไม่สวมเคร่ืองประดับหรือของมีค่ามาโรงเรียน   

 20.    นักเรียนที่น ารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์  มาโรงเรียนต้องปฏิบัติดังนี้ 
20.1  ให้นักเรียนโดยการยินยอมของผู้ปกครอง  แจ้งขออนุญาตน ารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ มา
โรงเรียนต่อฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับอนุญาตแล้วจึงสามารถน ามาได้ 

  20.2  ไม่อนุญาตให้รถยนต์มาจอดภายในบริเวณโรงเรียน 
20.3  นักเรียนที่น ารถจักรยานยนต์มาจอดในบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
โดยสวมหมวกนิรภัย เปิดไฟหน้า และมีใบอนุญาตขับขี่   
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*  ในช่วงเวลา 7.30 น. – 18.00 น. ไม่อนุญาตให้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ในบริเวณโรงเรียน  นักเรียนต้องจูงรถไป
จอดไว้ในที่จอด 
*  โรงเรียนไม่สนับสนุนให้นักเรียนน ารถยนต์มาโรงเรียน
ทั้งนี้เพราะค านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ตลอดจนสภาพการจราจร 

 
การลา – การขาดเรียน 

1.  ลากิจต้องยื่นใบลาที่ครูที่ปรึกษาล่วงหน้า 1 วัน 
2. ลาป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาพร้อมกับใบลาหรือจดหมายลา 
3. ถ้านักเรียนขาดเรียนโดยไม่ส่งใบลา  จดหมายลา หรือไม่ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองในวันมอบตัว จะถูก

บันทึกในแบบปกครองและด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
4.   ใบลา หรือจดหมายลา ต้องลงนามโดยผู้ปกครองซึ่งได้ลง
นามเป็นผู้ปกครองในวันมอบตัว หรือตัวแทนผู้ปกครองที่ได้รับ
มอบหมาย 
5.   หากนักเรียนขาดเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า  ให้ผู้ปกครอง
โทรศัพท์แจ้งให้ครูประจ าชั้นทราบและในวันกลับมาเรียนวัน
แรกนักเรียนต้องส่งใบลาหรือจดหมายที่มีผู้ปกครองลงนาม ให้
หัวหน้าระดับชั้นเพื่อขอใบอนุญาตเข้าห้องเรียน 

    6.    นักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่แจ้งให้ทาง    
   โรงเรียนทราบ ครูประจ าชั้นจะติดต่อผู้ปกครองและด าเนินการ   
    ตามระเบียบของโรงเรียน 
    7.   หากนักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน 15 วัน โดยไม่แจ้งเหตุ   
    โรงเรียนจะจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนโรงเรียน 

หมายเหตุ 
การปลอมแปลงเอกสาร / ลายเซ็นผู้ปกครอง เป็นความผิดร้ายแรงตามระเบียบของโรงเรียน  นักเรียนขาด
เรียนโดยไม่ส่งใบลาหรือไม่ได้รับการแจ้งจากผู้ปกครอง  ให้ครูประจ าชั้นลงบันทึก และติดต่อผู้ปกครอง
นักเรียนมาพบ 

  
การมาสาย 

1. นักเรียนมาโรงเรียนไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ ถือว่านักเรียนผู้นั้นมาสาย 
2. นักเรียนที่มาสาย ( หลัง 07.50 น.) ให้ปฏิบัติดังนี้ 
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- เข้าแถวหน้าห้องปกครอง 
- เคารพธงชาติและบันทึกเวลาที่ 
- เพื่อรับใบอนุญาตเข้าห้องเรียน ถ้าไม่แจ้งจะถูกลง

บันทึกว่า “ขาด” 
- นักเรียนที่มาสายตั้งแต่ 3 คร้ัง เป็นต้นไปจะด าเนินการ

ตามบทพิจารณาโทษ 

การปฏิบัติตนในการมาโรงเรียน 
1. นักเรียนทุกคนจะต้องมาถึงโรงเรียนและเข้ามาโรงเรียนก่อนเวลา 07.50 น. 
2. นักเรียนต้องแต่งเคร่ืองแบบของนักเรียน ชุดพละ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน 
3. การมาโรงเรียนในวันหยุด นักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สุภาพ และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

ทุกคร้ัง 
4. เมื่อเลิกเรียนแล้วให้นักเรียนรีบกลับบ้าน เว้นแต่จะมีครูที่ควบคุมการท ากิจกรรม และไม่อนุญาตให้

นักเรียนอยู่ในบริเวณโรงเรียนเกินเวลา 18.00 น 

การปฏิบัติตนก่อนเข้าห้องเรียน 
1. เมื่อได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนทุกคน เข้าแถว

ให้เรียบร้อย ( ช่วงเช้า ) 
2. เวลา 07.50 น. เคารพธงชาติ สวดมนต์ เสร็จแล้วฟัง

ประกาศจากประชาสัมพันธ์ ( ช่วงเช้า ) 
3. เมื่อได้ยินเสียงเพลงท าความสะอาด  ให้นักเรียนทุกคนท า

ความสะอาดในเขตพื้นที่ของตนและเตรียมตัวเข้าแถว       
( ช่วงพัก ) 

4. สัญญาณเพลงแม่พระให้นักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย( ช่วง
พัก ) 

5. การขึ้นชั้นเรียน  นักเรียนทุกคนเดินแถวเรียงสองอย่างเป็น
ระเบียบ ไม่คุย ไม่เล่น 

6. ทุกคร้ังที่เรียนนอกห้องเรียน  นักเรียนต้องเดินแถวเรียง
สองอย่างเป็นระเบียบ 

 
การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอาคารเรียน 

1. ไม่วิ่งเล่น เล่นอุปกรณ์กีฬา ในห้องเรียนหรือบนอาคารเรียน 
2. เมื่อท าความสะอาดห้องเรียนหลังเลิกเรียน เวลาเย็นแล้ว ทุกคน

ต้องออกจากห้องเรียน ปิดพัดลม  ปิดไฟ ปิดบานเกร็ดและปิด
ประตูห้องเรียนให้เรียบร้อย 
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3. ไม่ท าเสียงอึกทึกรบกวนชั้นเรียนอื่นๆ ที่ก าลังเรียนอยู่ 
4. รักษาความสะอาดของอาคารเรียน เพื่อความสะอาดและ

สภาพแวดล้อมที่ดีของโรงเรียน 
5. ไม่ปีนหรือนั่งบนลูกกรงหรือราวบันใด  เพราะอาจเกิดอันตรายแก่

นักเรียน 
6. ไม่เขียนข้อความ เส้น หรือท าให้เกิดรอยตามฝาผนัง อาคารเรียน 

ห้องเรียน ห้องน้ า ห้องสมุด โต๊ะ เก้าอ้ี หรือเคร่ืองใช้ในห้องเรียน 

การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน 
1. นักเรียนต้องรักษาความเป็นระเบียบ ไม่คุย ไม่เล่น  

ไม่รับประทานอาหารขนม ในห้องเรียน ตั้งใจเรียน  
ฟังค าอธิบายของครูด้วยความเคารพ ไม่ลุกออกจากที่นั่ง  
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน 

2. ไม่น าวิชาอ่ืนหรืองานอ่ืนมาท า โดยที่ครูผู้สอนไม่อนุญาต 
3. เมื่อครูไม่เข้าห้องสองเกิน 5 นาที ให้หัวหน้าชั้นรีบรายงาน 

ครูหัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือที่ฝ่ายวิชาการ 
4. ห้ามนักเรียนอยู่ในห้องเรียนในระหว่างเวลาพัก ถ้าจะท า 

กิจกรรมในห้องเรียนต้องมีครูควบคุมอยู่ และต้องขอ 
อนุญาตจากหัวหน้าสายชั้นก่อน 

 
การออกนอกห้องเรียนขณะที่มีการสอน 

1. ในระหว่างที่มีการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง นักเรียนจะต้องอยู่ในห้องเรียน จะออกจากห้องเรียนไม่ได้ เว้นแต่มีความจ าเป็น
และได้รับอนุญาตจากครผูู้สอนนัน้ 

2. ในช่วงเปลี่ยนวิชานักเรียนจะออกจากห้องไม่ได้ต้องรอขออนุญาตครูผู้สอนในวิชาต่อไปก่อน 
3. ในกรณีที่ครูไม่อยูใ่นห้องเรียน  ให้ทุกคนอยู่ในห้องเรียนด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงหรือกระท าการใดๆ 

อันเปน็การรบกวนห้องเรียนที่ติดกัน 

การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบท้ังใน/นอกห้องเรียน 
1. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของอาคารเรียน และ

บริเวณโรงเรียนทั่วไปให้สะอาด รวมทั้งรักษาเคร่ืองแต่งกาย
ของตนให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 

2. ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน และทรัพย์สินต่างๆ 
ของห้องเรียนให้อยู่ในสภาพดีและเรียบร้อยอยู่เสมอ 

3. ท าความสะอาดห้องเรียนทุกวัน ตามวัน เวลาและเวรที่ครู
ประจ าชั้นก าหนด 
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4. ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

5. ไม่ขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี้ ฝาผนัง และประตูหน้าต่างของห้องเรียน 
ห้องน้ า ให้สกปรกและไม่ท าลายสิ่งของต่างๆดังกล่าวให้ช ารุด
เสียหาย 

6. ต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายและรับโทษจากทางโรงเรียน 
ในกรณีที่ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน 

การรับประทานอาหาร 
ให้นักเรียนรับประทานอาหารตามสถานที่ที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ให้  โดยถือปฏิบัติดังนี้ 

1. รับประทานอาหารตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 
2. ไม่น าอาหารและเคร่ืองดื่มไปรับประทานนอกสถานที่ที่ทางโรงเรียนก าหนด 
3. ไม่น าอาหารและเคร่ืองดื่มทุกชนิดขึ้นบนอาคารเรียน 
4. ห้ามรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่มบนอาคารเรียนและห้องเรียน 
5. นักเรียนที่น าอาหารมาจากบ้าน ให้น าไปรับประทานในโรงอาหาร 
6. เมื่อรับประทานเสร็จแล้ว  ให้น าภาชนะที่ใส่อาหารไปวางในที่ที่ได้จัดไว้ โดยให้ทิ้งเศษอาหารในภาชนะ

ที่จัดไว้เสียก่อน 
7. รับประทานอาหารด้วยกิริยามารยาทเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดัง 
8. ขณะที่ซื้ออาหารให้เข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง 

การออกนอกโรงเรียนก่อนโรงเรียนเลิก 
1. ให้ผู้ปกครองมาติดต่อขอรับนักเรียนด้วยตนเอง 
2. หากมิใช่เป็นผู้ปกครองมารับ จะต้องมีจดหมายยินยอมจากผู้ปกครองพร้อมกับส าเนาบัตรประจ าตัวที่มี

ลายเซ็นผู้ปกครอง และนักเรียนจะต้องรู้จักกับผู้ที่มารับด้วย 
3. กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับได้  ให้นักเรียนเขียนจดหมาย โดยมีหัวหน้าสายชั้น และครูประจ าชั้น

รับทราบ แล้วน าจดหมายมาพบฝ่ายกิจการนักเรียน 

การติดต่อกับทางโรงเรียน 
1. ถ้าผู้ปกครองนักเรียนสงสัยว่านักเรียนในความปกครองของท่านจะหลบหนีการเรียน หรือต้องการทราบ

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียน หรือความประพฤติให้ติดต่อกับทางโรงเรียนโดยตรง 
2. เมื่อทางโรงเรียนมีจดหมายเชิญผู้ปกครองไปพบ  โปรดให้ความร่วมมือไปตามนัดหมาย 
3. ผู้ปกครองที่จะติดต่อขอพบนักเรียนให้แจ้งฝ่ายกิจการนักเรียน และรอพบนักเรียนที่ห้องกิจการนักเรียน 
4. นักเรียนที่ไปติดต่อโรงเรียน  ทั้งเวลาเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียน ต้องแต่งเคร่ืองแบบนักเรียน และแสง

บัตรประจ าตัวนักเรียนทุกคร้ัง 
5. การมาติดต่อโรงเรียนของท่านผู้ปกครอง ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ 
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การแสดงความเคารพ 
การแสดงความเคารพเป็นการแสดงออกของผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรม โรงเรียนได้ก าหนดหลักปฏิบัติเพื่อปลูก
นิสัยให้นักเรียนรู้จักเคารพ ครู อาจารย์ และผู้ใหญ่ดังนี้ 

1. การแสดงความเคารพภายในบริเวณโรงเรียน 
1.1 ครูทุกท่านของโรงเรียนนักเรียนต้องให้ความเคารพนับถือ  

ยกย่อง ด้วยการยืนตรงโค้งค านับหรือไหว้ 
1.2 เมื่อนักเรียนนั่งหรือยืนอยู่กับที่  ครูเดินผ่าน ในระยะใกล้พอ 

สมควร  ให้แสดงความเคารพด้วยการยืนตรง 
1.3 เมื่อนักเรียนเดินหรือวิ่งสวนกับครู  ให้หยุดแสดงความเคารพ 

ด้วยการยืนตรง โค้งค านับหรือไหว้ เมื่อครูเดินผ่านแล้วจึงเดินต่อ 
1.4 เมื่อนักเรียนเดินตามหลังครู  ไม่ควรแซงขึ้นหน้า  ถ้าหากจ าเป็น 
1.5 ให้กล่าวขอโทษหรือขออนุญาตเสียก่อน  และถ้าครูเดินตามหลัง 

นักเรียนมาระยะใกล้ ควรหยุดให้ครูเดินผ่านไปก่อน 
1.6 ลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหารที่อยู่ในเคร่ืองแบบ ให้ท าความเคารพ 
1.7 แบบลูกเสือหรือแบบนักศึกษาวิชาทหาร 
1.8 เมื่อคุณครูเข้าห้องเรียนหรือก่อนออกจากห้องเรียนให้หัวหน้าบอกท าความเคารพนักเรียนทุกคนต้อง

ยืนขึ้นพร้อมกัน นักเรียนทุกคนโค้งค านับหรือไหว้แล้วกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ” หรือ “ขอบคุณ
ครับ/ค่ะ” (เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) ตามล าดับ 

1.9 นักเรียนที่ยืนพูดกับครู  ต้องยืนตรงในลักษณะส ารวม เมื่อพูดเสร็จแล้วให้แสดงความเคารพด้วยการ
โค้งค านับหรือไหว้ 

1.10   เมื่อนักเรียนเข้าพบครู เพื่อรับค าแนะน า ไต่ถามข้อสงสัย รับ
สมุดแบบฝึกหัดหรืออ่ืนๆ ให้ยืนห่างจากโต๊ะประมาณ 1 ก้าว 
พร้อมกับโค้งค านับหรือไหว้  ในการรับแบบฝึกหัดหรือสิ่งอ่ืนๆ 
ถ้าเข้าไปพร้อมๆกันหลายๆคน ให้นักเรียนเข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลัง ไม่ควรรุมโต๊ะครู 
1.11  เมื่อผู้ใหญ่ทางราชการหรือผู้ใหญ่ทางคณะบาทหลวงคณะมา
เซอร์ มาเยี่ยมโรงเรียนให้นักเรียนฟังค าสั่งครูที่สอนในขณะนั้น 
หากนักเรียนพบเห็นผู้ใหญ่เข้ามาในโรงเรียนให้นักเรียนท าความ
เคารพ 
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2. การแสดงความเคารพภายนอกโรงเรียน 
เมื่อนักเรียนพบครูภายนอกโรงเรียน ให้แสดงความเคารพทุกคร้ังโดยการไหว้ กล่าวค าว่า  “สวัสดี

ครับ/ค่ะ” และทักทายปราศรัยกับครูตามควรแก่โอกาส 

 
หน้าที่ของผู้ปกครอง 

 เพื่อให้ผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนบรรลุเป้าหมายตามที่ผู้ปกครองและโรงเรียนตั้งไว้ จึงขอ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนดังต่อไปนี้ 

1. ดูแลนักเรียนให้แต่งกายถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ให้นักเรียนไปให้ทันเวลาเข้าแถว
เคารพธงชาติ ถ้าท่านมีความจ าเป็นต้องให้นักเรียนมาโรงเรียนสาย  ให้ท่านมีจดหมายแจ้งฝ่ายกิจการ
นักเรียน หรือหัวหน้าสายชั้นเรียน 

2. เอาใจใส่ตักเตือนให้นักเรียนในปกครองของท่านเอาใจใส่การศึกษาเล่าเรียน และประพฤติตาม
ระเบียบข้อบังคับโรงเรียน 

3. รับผิดชอบสนับสนุนทุนการศึกษาเล่าเรียน เช่น เคร่ืองแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนและเงินบ ารุง
การศึกษาและเงินค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

4.    การจัดทัศนศึกษาหรือจัดกิจกรรมภายใน/นอกโรงเรียน 
โรงเรียนจะมีหนังสือขออนุญาตและแจ้งผู้ปกครองก่อนทุกคร้ัง 
หากนักเรียนหรือผู้ปกครองจัดกันเอง โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
กรณีเกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินหรือต่อบุคคล ยกเว้นสิทธิการ
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุของโรงเรียน 
5.    ช่วยเป็นก าลังใจแก่นักเรียนในการท าการบ้านและอ่านต ารา
เรียน พูดยกย่องให้ก าลังใจในการเรียนและความประพฤติแก่
นักเรียนในปกครองของท่าน 
6. ดูแลการไปโรงเรียนและการกลับบ้านให้ตรงเวลา 

7. ลงนามรับรองใบลา หรือจดหมายของนักเรียนทุกคร้ังที่หยุด
เรียนเพราะเหตุ ป่วย ลา ลากิจหรือเหตุอ่ืนใด 

8. ไม่ควรมอบเงินแก่นักเรียนมาใช้จ่ายภายในโรงเรียนเกินความ
จ าเป็น 

9. ไม่อนุญาต  ให้นักเรียนในปกครองของท่าน สวมใส่เคร่ือง                          
ประดับไปโรงเรียน เช่น สร้อยคอ แหวน ก าไล ตุ้มหูฯลฯ 
เพราะอาจเกิดอันตรายแก่นักเรียน และถ้าเกิดการสูญหายซึ่ง
โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 
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10. ดูแลกวดขันเรื่องการน าของมีค่าไปโรงเรียน เช่น 
โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนเพราะอาจเกิดการสูญหายซึ่งโรงเรียนจะ
ไม่รับผิดชอบ 

11. เมื่อพบนักเรียนท่านมีความผิดปกติเกี่ยวกับการเรียน ความ
เป็นอยู่ การใช้จ่าย การเที่ยวเตร่ หรือการคบเพื่อน ให้รีบติดต่อ
กับทางโรงเรียนเพื่อหาแนวทางร่วมกันแก้ไข 

12. ถ้าโรงเรียนเชิญท่านไปเพื่อปรึกษาหารือ โปรดสละเวลา
ร่วมกันแก้ไข หากมีความจ าเป็นไม่สามารถไปตามเวลานัด
หมาย ให้โทรศัพท์แจ้งนัดหมายวันเวลาต่อไป 

13. ถ้านักเรียนในความปกครองของท่านอ้างว่าไปท างานให้
โรงเรียนในวันหยุดหรือกลับบ้านเกินเวลา โปรดเรียกดู
หนังสือขออนุญาตของโรงเรียนหรือครูที่รับผิดชอบทุกคร้ัง 
ถ้าไม่มีหนังสืออนุญาต ไม่ควรให้นักเรียนไป หรือประสาน
แจ้งทางโรงเรียน 

14. เมื่อนักเรียนย้ายที่อยู่ใหม่  ผู้ปกครองควรแจ้งให้ทางโรงเรียน
ทราบโดยเร็ว เพื่อสะดวกในการติดต่อ 

 
 

คุณลักษณะของพ่อแม่  ที่จะท าให้ลูกเป็นคนดีคนเก่ง 
เมล็ดพืชย่อมจะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ได้  เพียงแต่รอ

สภาพที่เหมาะสมฉันใด  ลูกรักที่เกิดมาย่อมพร้อมที่จะ
เจริญเติบโต  เก่งได้  เพียงแต่รอการดูแลที่เหมาะสมเท่านั้น  
ไม่มีเด็กคนใดเกิดมาเป็นคนโง่  ยกเว้นผู้ที่เกิดมามีสมองพิการ
ไม่กี่คน  และถึงแม้สมองพิการก็ยังสามารถรักษาให้หายเป็น
ปกติได้  ลูกรักทุกคนก็เช่นกัน  พร้อมที่จะเป็นคนเก่งได้  
หากแต่มีสิ่งสกัดกั้นบางอย่างที่ท าให้เด็กไปไม่ถึงจุดน้ัน  
ลักษณะของพ่อแม่มีส่วนที่บั่นทอนการเป็นเด็กเก่งของลูกโดย
ไม่รู้ตัว  ดังนั้นหากพ่อแม่ต้องการให้ลูกเป็นคนเก่ง  จึงคน
ส ารวจว่าตนเอง  มีลักษณะเช่นนี้แล้วหรือยัง 

1.  ตอบค าถามลูกด้วยความอดทนและจริงใจที่สุด 
2. จัดเตรียมกระดาษเพื่อให้ลูกได้เขียนแสดงความสามารถ 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  33 



 

 
 

3. พร้อมที่จะอดทนต่อสภาพรกรุงรังได้  ในบริเวณที่ลูกท างาน
ด้านสร้างสรรค์ยังไม่แล้วเสร็จ 

4. จัดห้องหรือส่วนหนึ่งของห้องไว้ให้ลูกใช้เป็นสัดส่วนต่างหาก 
5. ให้ลูกมีหน้าที่รับผิดชอบเหมาะสมตามอายุ 
6. พาลูกไปเที่ยวชมตามสถานที่  ตามที่ส าคัญๆ 
7. ส่งเสริมให้ลูกสามารถเข้ากับเด็กอ่ืนได้ทุกชนชั้น 
8. ไม่เปรียบเทียบในทางไม่ดีกับเด็กอ่ืน 
9. ไม่เฉยเมยกับลูก  โดยถือว่านั่นคือการลงโทษอย่างหนึ่ง 
10. อ่านหนังสือให้ลูกฟังเป็นประจ า  ช่วยให้ลูกมีนิสัยรักการอ่าน 
11. ส่งเสริมให้ลูกแต่งเร่ือง  และคาดฝันไปตามแนวคิดของตน 
12. ไม่เยาะเย้ยซ้ าเติมลูกเมื่อท าผิด 
13. ให้ลูกทดลองปฏิบัติเพื่อให้ค้นพบสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง 
14. ไม่ชมลูกในสิ่งที่ไม่ตั้งใจ  จะหมายความให้เป็นเช่นนั้น 
15. ไม่มีเร่ืองใดที่จะคุยกับลูกไม่ได้ 
16. ส่งเสริมให้ลูกเป็นตัวของตัวเอง  ตัดสินใจด้วยตนเอง 
17. ส่งเสริมไม่ให้ลูกพึ่งผู้ใหญ่มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
18. ยอมให้ลูกท าผิดพลาดด้วยตนเอง  ดีกว่าให้พ่อแม่ท าแทนเป็น

ส่วนใหญ่ 
19. ไม่บอกปัดความล้มเหลวของลูก  โดยพูดว่า  “พ่อแม่ก็ท าไม่ได้

เหมือนกัน” 
20. มีความเชื่อและศรัทธาว่า  ลูกมีความรู้สึกที่ดี  และไว้ใจลูก 
ทั้ง  20  คุณลักษณะนี้  หากพ่อแม่มีมากเท่าไร  ก็เท่ากับเป็นการ
ส่งเสริมให้ลูกเป็นคนเก่งมากเท่านั้น  โปรดอย่าลืมว่า  ลูกรักของ
ท่านพร้อมจะเป็นคนเก่ง  แต่อยู่ที่การเลี้ยงดู  และปฏิบัติเท่านั้น 
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ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนกัเรียน 
ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย   

เครื่องแบบนักเรียนชาย 
เสื้อ แบบเสื้อเป็นเชิ้ตคอตั้งผ้าโทเรสีขาว  สาบที่อก
ตลบออกด้านนอกกว้าง  4  เซนติเมตร  ใช้กระดุมสีขาว
กลมแบบขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  1  เซนติเมตร  
มีกระเป๋าทางอกซ้าย  1  กระเป๋า ปักอักษรย่อ  พ.ม. สีแดง
ทางขวาของอกเสื้อ อยู่สูง จากแนวกระเป๋าซ้ายประมาณ  4  
เซนติเมตร  ขนาดของตัวเสื้อจะต้องพอเหมาะกับตัว  
ด้านหลังเสื้อไม่มีจีบ  ขณะสวมเสื้อชายเสื้ออยู่ในกางเกง 
และมองเห็นเข็มขัด 
กางเกง เป็นกางเกงสีน้ าเงิน ห้ามใช้ผ้ายืนส์หรือผ้าดิบ 
หรือเวสปอยต์ หรือผ้าทุกชนิดที่สีตกจางง่าย ขาสั้นเพียง
เหนือเข่าพ้นกลาง  ลูกสะบ้าประมาณ 5 ซม. เมื่อยืนตรง  
ส่วนกลางของกางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ 8 ซม.
ตามขนาดของขาปลายขาพับชาย เข้าข้างในกว้าง 5 ซม.  
ผ่าตรงส่วนหน้ามีจีบข้างหน้าข้างละ 2 จีบ  ไม่มีกระเป๋า
ด้านหลัง ขนาดของกางเกงต้องพอเหมาะกับตัวไม่ใหญ่ 
หรือเล็กจนเกินไป  ขอบกางเกงจะต้องอยู่ที่เอวหรือต่ ากว่า
เอวเล็กน้อย ทับชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นเข็มขัด 
เข็มขัด เป็นหนังสีด ามันเรียบไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัด
โลหะมีตราของโรงเรียน   

 
 
ถุงเท้า   สีขาวแบบเรียบไม่มีลวดลายไม่ต้องพับ ยาวเหนือ 
ข้อเท้าไม่เกินคร่ึงน่อง  ไม่ใช้ถุงเท้าที่ท าด้วยผ้าลูกฟูกทุกชนิด 
รองเท้า  ประถม 1 – มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น 
สีด าแบบนักเรียน ผูกเชือก  ไม่มีลวดลายเวลาสวมไม่เหยียบส้น  
 หากจ าเป็นต้องใส่รองเท้าแตะมาโรงเรียน ให้ขออนุญาตหัวหน้าสายชั้น  
               มัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้รองเท้าหนังสีด าล้วน แบบนักเรียน 
ผูกเชือกไม่มีลวดลาย  เวลาสวมไม่เหยียบส้น  หากจ าเป็นต้องใส่ 
รองเท้าแตะมาโรงเรียน ให้ขออนุญาตหัวหน้าสายชั้น  
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เข็มกลัด   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต้องกลัดเข็มตราโรงเรียน  
บนอกเสื้อด้านขวา โดยติดสูงกว่าตัวอักษร พ.ม. เล็กน้อย 
 

ทรงผม 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 –  มัธยมศึกษาตอนปลายไว้ผมทรงนักเรียน หรือตัดรองทรงสูงตามแบบที่
โรงเรียนก าหนด ด้านข้างและด้านหลังศรีษะนับจากปลายผมขึ้นไป  3 ซม. ตัดเกรียนโดยรอบ แล้วเร่ิมตัดแบบ
รองหวีให้ค่อยๆ ยาวขึ้นๆ จนยาวที่สุด ที่ด้านหน้า และยาวที่สุดไม่เกิน 6 ซม.  ไม่ใส่น้ ามันหรือครีม  หรือตัด
ไม่เซทลอน และไม่ย้อมสีผม   ไม่ไว้หนวดเครา  ไม่แสกกลาง ไม่ตกแต่งเป็นทรงต่างๆ ไม่ไว้ทรงผมตาม
แฟชั่นนิยม 

แว่นตา   ถ้าต้องใส่แว่นสายตา  ต้องใช้กรอบสีสุภาพ  ถ้าใช้คอนแทกเลนส์ ให้ใช้สีธรรมชาติของดวงตาเท่านั้น 
นาฬิกา   รูปเรือนและสายนาฬิกาเป็นแบบสุภาพ ไม่ใช้นาฬิกาแฟนซี หน้าปัดที่มีสีสันลวดลายหรือรูปเรือน และขนาด
ที่ผิดปกตินาฬิกา ทั่วๆ ไป หรือนาฬิกาที่ส่อความฟุ่มเฟือย 
เครื่องประดับ   นักเรียนต้องไม่น าหรือสวมใส่เคร่ืองประดับทุกชนิดมาโรงเรียน 
เล็บมือ   นักเรียนทุกคนจะต้องตัดเล็บมือสั้นสะอาด ไม่ทาสีเล็บ ไม่เคลือบสีเล็บ ไม่ต่อเล็บ ไม่เพ้นท์เล็บ 
กระเป๋าหนังสือ  นักเรียนทุกคนต้องมีกระเป๋าส าหรับใส่หนังสือมาโรงเรียน  ให้ใช้กระเป๋าตามแบบที่โรงเรียนก าหนด
ไม่ขีดเขียน หรือติดรูปต่างๆ บนกระเป๋านอกจากชื่อของเจ้าของ ซึ่งจะต้องมีความเป็นระเบียบและไม่มีลวดลาย ไม่ถอื
ย่ามหรือกระเป๋าอื่นๆ  ที่ต่างจากแบบที่โรงเรียนก าหนดทุกชนิด 

( นักเรียนชายทุกคนไม่อนุญาตให้เจาะหู หรือใส่ต่างหู ไม่เจาะคิ้ว ไม่เจาะจมูก ไม่เจาะลิ้น ไม่สักหรือเพ้นท์ตามร่างกาย ) 

 

เครื่องแบบนักเรียนหญิง 
เสื้อ   ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3       เสื้อคอบัวแขนสั้นสีขาว 
กระโปรงเอ้ียมสีน้ าเงิน เข็มขัดสีน้ าเงิน  
ป. 4 – มัธยมต้น  สวมเสื้อสีขาวแขนยาว ขนาดพอดีตัว ไม่คับ ไม่
เข้าทรง หรือหลวมจนเกินไปคอผูก เอวจั้มผ่าหน้าตลอดไม่มี
ลวดลาย 
มัธยมศึกษาตอนปลาย         เสื้อ ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่บาง ปกคอ
เชิ้ต  ใช้ผ้า 2 ชิ้น ส่วนกว้าง 6 ซม. ผ่าหน้าตลอด  สาบตลบเข้าข้าง
ใน  ติดกระดุมสีขาวกลมแบน  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. 
เหนืออกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อโรงเรียน “พ.ม.”   ผ่าหน้ามีจีบ  
ปล่อยแขนเสื้อยาวถึงข้อมือ  ปลายแขนพับตลบออก กว้าง 6 ซม. 
ติดกระดุมโลหะของโรงเรียน  เวลาสวมเสื้อให้สอดชายเสื้อไว้ใน
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กระโปรงด้านหลังมีจีบย่นที่บ่าหลัง ผูกเน็กไทสีน้ าเงิน ติดขอเสื้อ
และใส่เสื้อซับในทุกครั้งเมื่อแต่งชุดนักเรียน  
กระโปรง 
ประถมศึกษาปีท่ี  1 – 3  กระโปรงเอ้ียมสีน้ าเงิน   
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ผ้าสีน้ าเงินไม่มี
ลวดลาย  ไม่เป็นผ้ามัน ผ้ายีนส์ ผ้าฝ่าย หรือผ้าดิบ มีจีบด้านหน้า 
ด้านละ 6 จีบ หันกลีบออกด้านนอกด้านละ 3 จีบ เย็บทับบนจีบ
จากใต้ขอบกระโปรงลงมาประมาณ 7 ซม. ความยาวของ
ชายกระโปรงคลุมเข่าเลยมาไม่เกิน 5 ซม. ความกว้างของ
ชายกระโปรงวัดจากเข่าที่ยืนชิดกันออกไปด้านข้างข้างละประมาณ 
1 ฟุต ขอบเอว กว้างประมาณ 2 ซม. และความยาวของขอบเอว
จะต้องพอเหมาะ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  กระโปรงใช้ผ้าของโรงเรียน  แบบ

กระโปรงเป็นแบบทวิส มีจีบ ทบเข้าหากันทั้งด้านหน้าและ 

ด้านหลัง  กระโปรงปลายบานเล็กน้อย  มีซิบข้างซ้าย มีกระเป๋าลวง

ข้างขวา 1 ใบ  ขอบกระโปรงกว้าง 3 ซม. ความยาว 

กระโปรงปิดเข่าลงมา 3 นิ้ว ชายกระโปรงพับริมกว้างประมาณ 3 

ซม. เมื่อสวมกระโปรงให้ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว 

ถุงเท้า   ใช้ถุงเท้าสีขาวไม่เป็นลูกฟูกไม่มีลวดลายแถบสีหรือตัวอักษรใดๆไม่ใช้ถุงเท้าบางใส ให้พับถุงเท้าเหนือข้อเท้า  
รองเท้า  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าล้วน แบบนักเรียนหัวมนมีสายคาด ส้นสูงไม้เกิน 2 เซนติเมตร เวลาสวมไม่เหยียบส้น
หากจ าเป็นต้อง ใส่รองเท้าแตะมาโรงเรียน ให้ขออนุญาตหัวหน้าสายชั้น 
เข็มกลัด   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต้องกลัดเข็มตราโรงเรียน บนอกเสื้อด้านขวา โดยติดสูงกว่าตัวอักษร พ.ม. 
เล็กน้อย  
กิ๊บ   ที่ใช้ติดผมต้องเป็นสีด า ขนาดเล็ก เท่านั้นใช้เพื่อกันผมตกลงมา และไม่ใช้หลายอันจนดูเป็นเครื่องประดับ 
โบว์  โบว์ผูกผมเน้ือเรียบไม่มีลวดลาย ใช้สีน้ าเงิน ป.1-ป.3  สีน้ าตาล ป.4 – ป.6  สีขาว ม.1 – ม.3 สีด า ม.4 – ม.6  
ต่างหู  ไม่อนุญาตใส่ต่างหูทุกชนิด 
ทรงผม      นักเรียนต้องไม่ดัด ซอยผม โกรก ย้อม หรือท าสีผม     

ระดับประถม – มัธยมต้น  
-  ไว้ผมสั้น  ตัดสั้นเสมอตีนผมด้านหลัง  ตัดตรงไม่ดัดไม่ซอย  ไม่ใช้กิ๊ปติดผมสีอ่ืนๆ  นอกจากสีด า  หรือ
น้ าตาล แบบสุภาพเรียบร้อย 
-  ไว้ผมยาวถักเปียธรรมดา 2 ข้าง  เก็บและรวบผมให้เรียบร้อย  ปลายผมยาวไม่เกิน  8  เซนติเมตร 

 โบว์ผูกผมให้ใช้สีด าไม่มีลวดลาย  ขนาดใหญ่ไม่เกิน  1  นิ้ว 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 -  ไว้ผมสั้น  ด้านหน้าต้องไม่เลยคิ้วลงมา  ด้านหลังความยาวของผมจรดปกเสื้อพอดี ปลายผมยาวเสมอกัน 

-  ไว้ผมยาวถักเปียธรรมดา 2 ข้าง  เก็บและรวบผมให้เรียบร้อย  ปลายผมยาวไม่เกิน  8  เซนติเมตรโบว์ผูกผม
ให้ใช้สีด าไม่มี ลวดลาย  ขนาดใหญ่ไม่เกิน  1  นิ้ว 

แว่นตา   ถ้าต้องใส่แว่นสายตา  ต้องใช้กรอบสีสุภาพ  ถ้าใช้คอนแทกเลนส์ ให้ใช้สีธรรมชาติของดวงตาเท่านั้น 
นาฬิกา   รูปเรือนและสายนาฬิกาเป็นแบบสุภาพ ไม่ใช้นาฬิกาแฟนซี หน้าปัดที่มีสีสันลวดลายหรือรูปเรือน และขนาด
ที่ผิดปกตินาฬิกา  ทั่วๆ ไป หรือนาฬิกาที่ส่อความฟุ่มเฟือย 
เครื่องประดับ   นักเรียนต้องไม่น าหรือสวมใส่เคร่ืองประดับทุกชนิดมาโรงเรียน 
เล็บมือ   นักเรียนทุกคนจะต้องตัดเล็บมือสั้นสะอาด ไม่ทาสีเล็บ ไม่เคลือบสีเล็บ ไม่ต่อเล็บ ไม่เพ้นท์เล็บ 
กระเป๋าหนังสือ  นักเรียนทุกคนต้องมีกระเป๋าส าหรับใส่หนังสือมาโรงเรียน  ให้ใช้กระเป๋าตามแบบที่โรงเรียนก าหนด
ไม่ขีดเขียน หรือติดรูปต่างๆ บนกระเป๋านอกจากชื่อของเจ้าของ ซึ่งจะต้องมีความเป็นระเบียบและไม่มีลวดลาย ไม่ถอื
ย่ามหรือกระเป๋าอื่นๆ  ที่ต่างจากแบบที่โรงเรียนก าหนดทุกชนิด 

( นักเรียนหญิงทุกคนไม่อนุญาตให้แต่งหน้า / ทาปากด้วยลิปสติกสี ) 

เครื่องแบบพลศึกษานักเรียนชาย /นักเรียนหญิง 
เสื้อ   เสื้อยืดแขนสั้นคอปก มีขลิบสีฟ้า  
มตีราโรงเรียน  ปักชื่อที่อกด้านขวา 
ชายเสื้อ   ต้องใส่ไว้ในกลางเกงให้เรียบร้อย 
 ไม่ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง 
กางเกง   เป็นกางเกงวอร์มขายาวสีกรมท่าเข้มเอวรัด 
 ปลายขาจั๊ม มีซิบที่กระเป๋าทั้งสองข้าง ต้องใส่ให้ 
พอดี ไม่คับหรือหลวมจนเกินไป และ 
ไม่น าไปดัดแปลงทรง 
ถุงเท้า สีขาว  รอนเล็กเรียบไม่พับขอบถุงเท้า 
รองเท้า ผ้าใบ  สีด า (ใช้เหมือนกับรองเท้านักเรียน ป.1 – ม.3 ) 
นักเรียนหญิงให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว  ในวันที่มีการเรียน 
การสอนวิชาพลศึกษา ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพลศึกษามา 
จากที่บ้าน นักเรียนไม่มาแต่งกายชุดพละที่โรงเรียน  ยกเว้นต้อง 
ร่วมกิจกรรมตามที่โรงเรียนก าหนด  เวลาสวมไม่เหยียบส้น 
หากจ าเป็นต้อง ใส่รองเท้าแตะมาโรงเรียน   
ให้ขออนุญาตหัวหน้าสายชั้นครูผู้สอนพละ  
 ( นักเรียนมัธยมปลาย ชาย – หญิง ใส่ผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาแบบผูกเชือก สีขาวล้วนไม่มีลวดลาย ) 
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เครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารีลูกเสอื - เนตรนารีส ารอง 
1.  หมวก  ทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก ท าด้วยผ้าสีกรมท่า 
แนวตะเข็บระหว่างชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วย
ไหมถักสีเหลือง  
2.  เสื้อ แขนสั้นสีฟ้า ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง 
3.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  สีตามขาว  ขอบแดง 
ด้านหลังติดเคร่ืองหมายพระปรางวัดอรุณ และมีห่วงซึ่ง
ไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ 
4.  กางเกง / กระโปรง  สีน้ าเงิน เป็นแบบที่ทาง
โรงเรียนก าหนด  
5.  เข็มขัด  หนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัว
ชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีตราคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ ด้านล่างมีคติพจน์ลูกเสือ " เสีย
ชีพอย่าเสียสัตย์" 
6.  ถุงเท้า   สีขาว 
7.  รองเท้า  ผ้าใบสีด า (ชาย )   
8.  เคร่ืองหมายหมู่   ท าด้วยผ้าสีตามที่ผู้บังคับบัญชาฯ
ก าหนด รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ติดใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 
เซนติเมตร  ให้มุมแหลมขึ้น 

9.  เคร่ืองหมายชั้น   รูปดาว 6 แฉกสีเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร เมื่อสอบได้ดาวดวงที่ 1 ให้ติดข้างขวาหน้า
หมวก 1 ดาว เมื่อ   สอบได้ดาวดวงที่ 2 ให้ติดเพิ่มข้างซ้ายหน้าหมวก  และเมื่อสอบได้ดาวดวงที่ 3  ให้ติดใต้เคร่ืองหมาย
ลูกเสือส ารอง 
10.  เคร่ืองหมายสังกัด (ชื่อโรงเรียน) ติดตามโค้งไหล่เสื้อข้างขวา เลขกลุ่มและเลขกอง  ติดใต้เครื่องหมายสังกัด  ห่าง 1 
เซนติเมตร 
11.  เคร่ืองหมายวิชาพิเศษ  ถ้าสอบได้ไม่เกิน 9 วิชาให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวา แถวละ 3 วิชา  
12.  เคร่ืองหมายนายหมู่  ท าด้วยผ้าสีเหลือง  ติดที่ปลายแขนเสื้อข้างซ้าย 2 เส้น ถ้าเป็นรองนายหมู่ ให้ติด 1 เส้น  
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เครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารีสามญั 
1.  หมวก  ปีกกว้างพับปีกข้างขวาขึ้น ประดับด้วยดอกจัน
ชั้นเดียว กลางดอกจันมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติท าด้วย
โลหะสีทอง มีหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีน้ าตาลแก่กว้าง 2 
เซนติเมตร พันรอบหมวก  ปีกหมวก 2 ข้างเจาะรูส าหรับ
ร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ สายรัดท าด้วยเชือกถักสี
เดียวกับหมวก ผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง 
2.  เสื้อ  คอพับสีกากี  แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด  อก
เสื้อท าเป็นสาบกว้าง  3.5 เซนติเมตรกระเป๋าปะข้างละ 1 
กระเป๋า  มีแถบกึ่งกลางตามแนวด่ิง  ปกประเป๋ารูปมนชาย
กลางแหลม  มีอินธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง  
มีดุมที่ปลายอินธนูทางด้านคอ  ด้านละ  1  ดุม  ท าด้วย
วัสดุสีน้ าตาลแก่  ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง 
3.  ผ้าผูกคอ  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  สีเหลือง ด้านหลังติด
เคร่ืองหมายพระปรางวัดอรุณ   และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิล
เวลล์สวมผ้าผูกคอ 

4.  กางเกง  สีกาก(ีสีเดียวกับเสื้อ) ขาสั้น มีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 เซนติเมตร  กว้าง 1 เซนติเมตรมีกระเป๋าตามแนว
ตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า  กระโปรงสีเขียว ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
5.  เข็มขัด หนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายใน
กรอบช่อชัยพฤกษ์ ด้านล่างมีคติพจน์ลูกเสือ "เสียชีพอย่าเสียสัตย"์ 
6.  ถุงเท้า  ไนล่อนยาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอบรัดถุง 
7.  รองเท้า  ผ้าใบสีน้ าตาลแก่  
8.  เคร่ืองหมายหมู่ ท าด้วยผ้าสีตามสีประจ าหมู่ลูกเสือสามัญ  ติดใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 เซนติเมตร 
9.  เคร่ืองหมายลูกเสือตรี  ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย 
10.  เครื่องหมายลูกเสือโท  ติดที่แขนเสื้อข้างซ้ายกึ่งกลางไหล่กับศอก 
11.  เครื่องหมายลูกเสือเอก  ติดที่แขนเสื้อด้านซ้าย แทนเคร่ืองหมายลูกเสือโท  
12.  เครื่องหมายสังกัด (ชื่อโรงเรียน) ติดตามโค้งไหล่เสื้อข้างขวา เลขกลุ่มและเลขกอง  ติดใต้เครื่องหมายสังกัด  ห่าง 1 
เซนติเมตร 
13.  เครื่องหมายวิชาพิเศษ ถ้าสอบได้ไม่เกิน 9 วิชาให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวา แถวละ 3 วิชา  
14.  สายยงยศ  ท าด้วยเชือกสีเขียวถักเป็นห่วงคล้องต้นแขนขวาใต้อินธนู ปลายสายรวมติดที่ดุมกระเป๋าเสื้อข้างขวา  
15.  เครื่องหมายนายหมู่  ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้าย ข้างแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ซ้าย ขวา ข้างละ 1 เส้น ถ้าเป็นรอง
นายหมู่ ให้ติด 1 เส้น ทาง ขวาของแถบกระเป๋า  
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ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่
1.  หมวก  ทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวก
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง 
เวลาสวมหมวกให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
2.  เสื้อ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ  ติดอินธนูสี
เลือดหมู กระดุมสีน้ าตาล  ปลายอินธนูมีอักษร" 
ลญ." สีเหลือง ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง 
3.  ผ้าผูกคอ  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  สีเหลือง 
ด้านหลังติดเคร่ืองหมายพระปรางวัดอรุณ   และมี
ห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ 
4.  กางเกง  สีกากี (สีเดียวกับเสื้อ) ขาสั้นเหนือเข่า
ประมาณ 5 เซนติเมตร มีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 
6 เซนติเมตร  กว้าง 1 เซนติเมตรมีกระเป๋าตาม
แนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า  กระโปรงสีเขียว 
ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
5.  เข็มขัด หนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน 3 
เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มี
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อ
ชัยพฤกษ์ ด้านล่างมีคติพจน์ลูกเสือ " เสียชีพอย่า
เสียสัตย์" 
6.  ถุงเท้า  ไหมพรม  ยาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า 
ใต้พับขอบมีรอบรัดถุง และมีพู่สีเลือดหมู ข้างละ 
2 พู่ 
7.  รองเท้า ผ้าใบสีน้ าตาลแก่  

8.  เคร่ืองหมายหมู่  ท าด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตร  มีรูปสามเหลี่ยม 2 รูป สีตามสีประจ าหมู่
ลูกเสือ ขลิบริมสีเลือดหมู ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บประมาณ 1 เซนติเมตร 
9.  เคร่ืองหมายสังกัด   ชื่อกลุ่มหรือกอง ท าด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 7 เซนติเมตร  กว้าง 1.5 เซนติเมตรชื่อ
กลุ่มหรือกองสีขาว (ชื่อโรงเรียน) ติดตามโค้งไหล่เสื้อข้างขวา เลขกลุ่มและเลขกอง ท าด้วยผ้าสีแดงรูป สีเหลี่ยมจัตุรัส 
ยาวด้าน ละ 3.5 เซนติเมตร  ขลิบสีขาว มีตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสขีาวสูง 1.5 เซนติเมตร  อยู่ข้างบน และเลขกองสีขาว
สูง 1 เซนติเมตร อยู่ข้างล่างติดใต้เคร่ืองหมายชื่อกลุ่มหรือกองกองลูกเสือที่จัดเป็นกลุ่มไม่ได้ให้ติดเลขกองอย่างเดียว 
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10.  เครื่องหมายวิชาพิเศษ   ถ้าสอบได้ไม่เกิน 9 วิชาให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวา แถวละ 3 วิชา ถ้าเกิน 9 วิชา ให้ใช้
สายสะพาย ท าด้วยผ้าต่วนหรือผ้าสักหลาดสีเหลือง กว้าง 8 เซนติเมตร ขลิบริมสีขาบ ข้างละ 1 เซนติเมตร ใช้สะพาย
จากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา 
11.  สายยงยศ  ท าด้วยหนังสีน้ าตาลเป็นห่วงคล้องต้นแขนขวาใต้อินธนู ปลายสายรวมติดที่ดุมกระเป๋าเสื้อข้างขวา  
12.  เครื่องหมายนายหมู่  ท าด้วยผ้าสักหลาดสีเลือดหมู กว้าง 1.5 เซนติเมตร  2 เส้น ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้าย ข้างแถบ
ตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ซ้าย ขวา ข้างละ 1 เส้น ถ้าเป็นรองนายหมู่ ให้ติด 1 เส้น ทาง ขวาของแถบกระเป๋า คล้องสาย
นกหวีด  สีเหลือง สวมทับผ้าผูกคอ ปลายสายผูกนกหวีดสอดในกระเป๋าเสือข้างซ้าย 

13.  เครื่องหมายประจ าการ  ท าด้วยผ้าสีเขียว รูปกลม 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร  มีรูปดาว 6 แฉกสีเงิน 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร  ติดที่อกเสื้อข้างซ้าย 
เหนือกระเป๋า 1 เซนติเมตร  จ านวนเคร่ืองหมายประจ าการ
ให้ติดตามจ านวนปีที่ได้เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เว้นห่าง
กัน 5 มิลลิเมตร  ตามแนวนอน 
14.  ธงประจ าหมู่  เป็นรูปพระมหากษัตริย์ไทย หรือ 
บุคคลส าคัญของไทยที่มีความกล้าหาญ และใช้ไม้ง่าม 
15.  เครื่องหมายลูกเสือโลก   ติดตรงกึ่งกลางแถบกระเป๋า
เสื้อด้านซ้าย 
16.  เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ   ติดตรงกึ่งกลางแถบ
กระเป๋าเสื้อด้านขวา 
17.  เครื่องหมายลูกเสือหลวง   ติดแทนที่เคร่ืองหมาย
ลูกเสือชั้นพิเศษเมื่อสอบได้ให้เอาเคร่ืองหมายลูกเสือชั้น
พิเศษออก 

ลูกเสือวิสามญั  (ชาย) 
1.  หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง เวลา
สวมหมวกให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
2.  เสื้อ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ  แต่อินทรธนูสี
เขียวกระดุมสีน้ าตาล  มีอักษร " ลว." สีเหลือง ให้
สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง 
3.  ผ้าผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  สีเหลือง 
ด้านหลังติดเคร่ืองหมายพระปรางวัดอรุณ   และมี
ห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ 
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4.  กางเกงสีกากี (สีเดียวกับเสื้อ) ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 เซนติเมตร  มีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 เซนติเมตร กว้าง 1 
เซนติเมตร  มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า  
5.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ด้านล่างมีคติพจน์ลูกเสือ " เสียชีพอย่าเสียสัตย์" 
6.  ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอบรัดถุง และมีพู่สีแดงเลือดนก ข้างละ 2 พู่ 
7.  รองเท้าผ้าใบ หรือ  หนัง  สีน้ าตาลแก่   ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูกเชือก 
8.  เคร่ืองหมายประจ ากองลูกเสือวิสามัญ ท าด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 14 เซนติเมตร กว้าง 2 เซนติเมตร ถ้ายังไม่เข้า
ประจ ากอง จ านวน 4 ชิ้น ชิ้นนอกสีเขียว 2 ชิ้น และชิ้นในสีเหลือง 2 ชิ้น ถ้าเข้าประจ ากองแล้ว 6 ชิ้น จากนอกไปใน สี
แดง 2  ชิ้น สีเหลือง 2 ชิ้น และสีเขียว 2 ชิ้น ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้ายประมาณ 1 เซนติเมตร 
9.  เคร่ืองหมายวชิราวุธ   ท าด้วยผ้าสีขาบ รูปไข่ ยาว 4 เซนติเมตร กว้าง 3.5 เซนติเมตร ขลิบริมสีเหลือง มีรูปวชิราวุธ
ในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี สีเหลือง ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อ 
10.  เครื่องหมายวิชาพิเศษ  ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อ 
11.  เครื่องหมายนายหมู่  ท าด้วยผ้าสักหลาดสีแดง กว้าง 1.5 เซนติเมตร 2 เส้น ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้าย ข้างแถบตรง
กึ่งกลางตามทาง ดิ่ง ซ้าย ขวา ข้างละ 1 เส้น ถ้าเป็นรองนายหมู่ ให้ติด 1 เส้น ทาง ขวาของแถบกระเป๋า คล้องสาย
นกหวีด สีเหลือง ทับผ้าผูกคอ ปลายสายผูกนกหวีดสอดในกระเป๋าเสือข้างซ้าย 
12.  ใช้ไม้ง่ามและธงหมู่  เป็นหมายเลข 

 

ลูกเสือวิสามัญ  (หญิง) 
1.  หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมหมวกให้
ตราหน้า หมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
2.  เสื้อเช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ  แต่อินธนูสีเขียว ปลาย
อินทรธนูมีอักษร " ลว." สีเหลือง ให้สอดชายเสื้ออยู่
ภายในกระโปรง 
3.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  สีเหลือง ด้านหลังติด
เคร่ืองหมายพระปรางวัดอรุณ   และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิล
เวลล์สวมผ้าผูกคอ 
4.  กระโปรงสีกากี (สีเดียวกับเสื้อ) ยาวคร่ึงน่อง  ไม่มีจีบ  
ชายกระโปรงไม่บาน 
5.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิด
หัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ด้านล่างมีคติพจน์
ลูกเสือ " เสียชีพอย่าเสียสัตย์" 
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6.  ถุงเท้าสั้นสีกากี  
7.  รองเท้าผ้าใบ  หรือ  หนัง  สีน้ าตาลแก่   ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูกเชือก 
8.  เคร่ืองหมายประจ ากองลูกเสือวิสามัญ ท าด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 14 เซนติเมตร กว้าง 2 เซนติเมตร  ถ้ายังไม่
เข้าประจ ากอง จ านวน 4 ชิ้น ชิ้นนอกสีเขียว 2 ชิ้น และชิ้นในสีเหลือง 2 ชิ้น ถ้าเข้าประจ ากองแล้ว 6 ชิ้น จากนอกไปใน 
สีแดง 2 ชิ้น สีเหลือง 2 ชิ้น และสีเขียว 2 ชิ้น ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้ายประมาณ 1 เซนติเมตร 
9.  เคร่ืองหมายวชิราวุธ   ท าด้วยผ้าสีขาบ รูปไข่ ยาว 4 เซนติเมตร  กว้าง 3.5 เซนติเมตร  ขลิบริมสีเหลือง มีรูปวชิราวุธ
ในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี สีเหลือง ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อ 
10.  เครื่องหมายวิชาพิเศษ  ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อ 
11.  เครื่องหมายนายหมู่  ท าด้วยผ้าสักหลาดสีแดง กว้าง 1.5 เซนติเมตร  2 เส้น ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้าย ข้างแถบตรง
กึ่งกลางตามทางดิ่ง ซ้าย ขวา ข้างละ 1 เส้น ถ้าเป็นรองนายหมู่ ให้ติด 1 เส้น ทางขวาของแถบกระเป๋า คล้องสายนกหวีด 
สเีหลือง ทับผ้าผูกคอ ปลายสายผูกนกหวีดสอดในกระเป๋าเสือข้างซ้าย 
12.  ใช้ไม้ง่ามและธงหมู่  เป็นหมายเลข 
 

เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร 
 ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหารก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบว่าด้วยเร่ืองการขออนุญาตใช้โทรศัพท์มือถือ (ตามความจ าเป็น) 
ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์  ตามสมควรและความจ าเป็นและให้ใช้ตามเงื่อนไขของทางโรงเรียน

เท่านั้น  โดยก าหนดคุณสมบัติโทรศัพท์ดังนี้ ไม่อนุญาตให้มี กล้อง ถ่ายรูป คลิปวีดีโอ ฟังเพลง ดูทีวี   อื่นๆที่ไม่มีความ
จ าเป็น  โดยให้ผู้ปกครองแจ้งความจ านง  การขอใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน ด้วยเหตุจ าเป็น 
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ระเบียบโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน 

พ.ศ. 2556 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศใน ราชจานุเบกษา เล่ม 
122 ตอนพิเศษ 35 ง ใหม่ โดยมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2548 เป็นต้นมา  ดังนั้น เพื่อให้การลงโทษนักเรียนของโรงเรียนพระ
แม่สกลสงเคราะห์ เป็นไปในทางเดียวกัน  ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  และเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อนักเรียน จึงได้ออก
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้

ข้อ  1  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ นักเรียน พ.ศ. 2556 ” 
ข้อ  2  ระเบียบนี้ใชบ้ังคบันบัแต่วนัที่ได้ลงลายมือช่ือ ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ  3  บรรดา ข้อบังคับ  ระเบียบ ประกาศ และค าส่ังอื่นในส่วนทีไ่ด้บัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับ
ข้อความแห่งระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ  4  ในระเบียบนี ้
“ คณะกรรมการบริหารจดัการศึกษาโรงเรียน ” หมายความว่าคณะบุคคลที่ร่วมรับผิดชอบการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 
ผู้ท าการแทนผูร้ับใบอนุญาต ผูจ้ัดการ ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการ หรือผู้ท าการแทนผู้รบั
ใบอนุญาต หรือผู้รบัใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
“ การกระท าความผิด ” หมายความว่า การที่นักเรียนประพฤติฝ่าฝนื กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือค าส่ังอื่นใดที่ชอบ
ด้วยกฎหมายของโรงเรียน  หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตขิองนักเรียนและนักศึกษา 
“ การลงโทษ ” หมายความว่า  การลงโทษนักเรียนที่กระท าผิด  โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมส่ังสอน 

 ข้อ  5  โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระท าผิด มีดังนี ้
(1)  ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา 
(2) ตักเตือน ด้วยการท าบนัทึก และลงในแบบสานสัมพันธ์  ( นักเรียนกระท าความผิดไม่ร้ายแรง บ่อยครั้ง ) 
(3) ตักเตือน ท าสัญญา พร้อมเชิญผู้ปกครองลงนามรบัทราบ ( นักเรียนกระท าความผิดไม่ร้ายแรง แต่ซ้ าอีก ) 
(4) ตัดคะแนนความประพฤต ิ
(5) ท าทัณฑ์บน  พร้อมเชิญผูป้กคราองลงลายมือช่ือรับทราบและรับรองทัณฑ์บน 
(6) ท ากิจกรรมปรบัพฤติกรรม พร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือช่ือรับทราบ  และรับรองการท ากิจกรรม 
(7) พักการเรียนพร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือช่ือรับทราบ และรบัรองการพักการเรียน 

ข้อ  6  นักเรียนที่ได้รับการลงโทษตามระเบียบ  ในข้อ 5  แล้วไม่ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม กระท าซ้ าอีก หรือกระท าความผิดที่มี
โทษตามกฎหมายอาญาของบ้านเมือง  ให้นักเรียนผู้กระท าความผิดนั้นพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนพระแม่สกล
สงเคราะห ์
ข้อ  7  ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยความรุนแรง หรือ กลั่นแกล้ง หรือด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท  ให้ผู้ลงโทษ
ค านึงถึงอายุของนักเรียน พฤติการณ์ความร้ายแรงของผู้กระท าผิด  สถานะของครอบครัวประกอบการลงโทษ  ทั้งนี้ต้อง
ค านึงถึงอนาคตของนักเรียนในภายภาคหน้า 
ข้อ  8  ผู้บรหิารโรงเรียน หรือตัวแทนทีผู่้บรหิารมอบหมาย  เป็นผูม้ีอ านาจในการลงโทษนักเรียนตามระเบียบนี้  

ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2556 
              

                 ( เซอร์ชองตาล  ตรีว่าอุดม ) 
                     ผู้จัดการและผู้อ านวยการ 
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ค าสั่งโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 

ท่ี      044    /  2556 
เร่ือง  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการพิจารณาโทษ 

 

 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศใน ราช

จานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 35 ง ใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2548 เป็นต้นมา ดังนั้นเพื่อให้การ
ลงโทษนักเรียนของโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เป็นไปในทางเดียวกันกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  และ
เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อนักเรียน จึงได้ออกแนวปฏิบัติของคณะกรรมการพิจารณาโทษขึ้นมา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้   

คณะกรรมการพิจารณาโทษ  ประกอบด้วย 
1. ครูประจ าชั้น  / ครูประจ าวิชา 
2. ครูแนะแนว 
3. ครูหัวหน้าสายชั้น 
4. ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน  ( ครูปกครอง ) 
5. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
โดยพิจารณาด าเนินการตามระเบียบโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  ว่าด้วยการลงโทษ พ.ศ. 2556 

1. ข้อ  5 ( 1 ),( 2 )   ครูประจ าชั้น  / ครูประจ าวิชาด าเนินการ 
2. ข้อ  5 ( 3 )  ครูประจ าชั้นและหัวหน้าสายชั้นด าเนินการ 
3. ข้อ 5 ( 4 )  ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนด าเนินการ 
4. ข้อ  5 ( 5 ) , ( 6 )  ครูประจ าชั้น ครูแนะแนว หัวหน้าสายชั้นและผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน

ด าเนินการ 
5. ข้อ  5 ( 7 )    ครูประจ าชั้น ครูแนะแนว หัวหน้าสายชั้น ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้าฝ่าย

กิจการนักเรียนด าเนินการ 
  

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษ 
1. การแต่งกาย 

พิจารณาเร่ิมต้นที่ข้อ  5 ( 1 ) 
2. การมาสายและขาดเรียน 

พิจารณาเร่ิมต้นข้อ  5 ( 1 ) 
3. การหนีเรียน 

ภายในโรงเรียน  พิจารณาเร่ิมต้นที่ข้อ  5 ( 2 ) 

7. การสูบบุหรี่ ด่ืมสุรา เสพของมึนเมา เล่นการ
พนัน การพกพาอาวุธ ประพฤติตนก้าวร้าว น าสื่อ
ลามกอนาจารมาโรงเรียน 
พิจารณาเร่ิมต้นที่ข้อ  5 ( 6 ) 

8. การทะเลาะวิวาท 
กับเพื่อนในโรงเรียน พิจารณาเร่ิมต้นที่ข้อ  5 ( 4 ) 
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ออกนอกโรงเรียน  พิจารณาเร่ิมต้นที่ข้อ  5 ( 3 ) 
4. การลักขโมย 

พิจารณาเร่ิมต้นที่ข้อ  5 ( 4 )  
5. การประพฤติตนชู้สาว 

พิจารณาเร่ิมต้นที่ข้อ  5 ( 3 )  
6. การเคารพต่อครูบาอาจารย์ 

ใช้ค าพูดไม่สุภาพ ดูหมิ่น ไม่ให้เกียรติ 
พิจารณาเร่ิมต้นที่ข้อ  5 ( 3 ) 

                พูดจากล่าวร้าว  ด่าทอ 
                พิจารณาเร่ิมต้นที่ข้อ  5 ( 4 ) 

กับเพื่อนต่างโรงเรียนหรือบุคคลภายนอก หรือ
น าบุคคลภายนอก เข้ามาในโรงเรียนพิจารณาที่
ข้อ  5 ( 6 ) 

9. ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน พร้อมทั้งชดใช้
ค่าเสียหาย 
พิจารณาเร่ิมต้นที่ข้อ 5 ( 4 ) 

10. การทุจริตในการสอบ 
พิจารณาเร่ิมต้นที่ข้อ  5 ( 4 ) 

11. การใช้โทรศัพท์ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ 
พิจารณาเร่ิมต้นที่ข้อ  5 ( 2 ) 

12. การพิจารณาโทษนอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 

กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
นักเรียนที่มีพฤติกรรมซ้ าซากและคณะกรรมการพิจารณาโทษ  มีมติเห็นชอบให้นักเรียนท ากิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้  
1.    ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 6 – 12 ชั่วโมง   
2.    เข้าค่ายทักษะชีวิต 
เมื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว  ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิม ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ดีขึ้นคณะกรรมการพิจารณาโทษจะเชิญผู้ปกครองมาเพื่อพิจารณาตามข้อ 6 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2556 
              

                 ( เซอร์ชองตาล  ตรีว่าอุดม ) 
                     ผู้จัดการและผู้อ านวยการ 

 

 

 

 

 

 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  47 



 

 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  ให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ เสริมสร้างให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีระเบียบวินัย ความวิริยะ อุตสาหะ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อ
สังคมตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น  3  ลักษณะ 
1. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้จักสิ่งแวดล้อม  สามารถตัดสินใจ 

คิดแก้ไขปัญหา ก าหนอเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนเองได้อย่างเหมาะสม  
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียนทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

2. กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ รู้จัก
การแก้ปัญหา ตัดสินใจที่เหมาะสม  มีเหตุผลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยจัดให้
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นการท างาน
กลุ่มตามความเหมาะสม สอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนบริบทการศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียน
ประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
2.2 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 
2.3 กิจกรรมรักษาดินแดน 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ตามความสนใจ ในลักษณะอาสาสมัคร 
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การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงื่อนไขส าคัญประการหนึ่ง ส าหรับการผ่านช่วงชั้นหรือ
จบหลักสูตร ผู้เรียนต้องเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจน  ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดตามแนวประเมินดังนี้ 

1  ประเมินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริงให้
ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

 2  ครูที่ปรึกษากิจกรรม ผู้เรียนและผู้ปกครอง จะมีบทบาทในการประเมินดังนี้ 
 2.1  ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(1) ต้องดูแลและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
(2) ต้องรายงานเวลา และพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
(3) ต้องศึกษาติดตาม และพัฒนาผู้เรียนในกรณีผู้เรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม 

 2.2  ผู้เรียน 
(1) ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
(2) มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% หรือตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

พร้อมทั้งแสดงผลการปฏิบัติกิจกรรม และพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
(3) ถ้าไม่เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ ต้องปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเติมตามที่ครูที่ปรึกษา

กิจกรรมมอบหมาย หรือให้ความเห็นชอบตามที่ผู้เรียนเสนอ 
(4) ประเมินตนเองและเพื่อนร่วมกิจกรรม 

 2.3  ผู้ปกครอง 
(1) ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการติดตามพัฒนาการของผู้เรียนกับสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ  
(2) ผู้ปกครองบันทึกความเห็น สรุปพัฒนาการและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 

  
 3  เกณฑ์การผา่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3.1  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 80% หรือตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  3.2  ผู้เรียนผ่านจุดประสงค์ที่ส าคัญของแต่ละกิจกรรม 
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หมวดที่ 4 
แบบฟอร์มสัญญาพันธกิจร่วม 



 

 
 

 

ส าเนา 

หนังสือสัญญาการเข้าศึกษาต่อ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  จังหวัดนนทบุรี 
 
 

วัน....................ที่....... เดือน................................. พ.ศ. 25....... 
ด้วย (นาย/นางสาว)............................................................................................... นักเรียนในความปกครอง

ของข้าพเจ้าได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา    ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)   ของโรงเรียน
พระแม่สกลสงเคราะห์    และมีความประสงค์ที่จะศึกษา   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    4   ข้าพเจ้า                               
(นาย/น.ส./นาง)............................................................................. ซึ่งเป็นผู้ปกครอง  ขอสัญญาว่าขณะที่    
(นาย/นางสาว)...............................................................................เรียนอยู่ในโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  ข้าพเจ้า
จะกวดขัน   อบรมดูแลนักเรียนในความปกครองให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  และจะให้ความ
ร่วมมือกับโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ 

 หาก (นาย/นางสาว)...................................................................................................ปฏิบัติผิดกฎระเบียบของ
ทางโรงเรียน  ข้าพเจ้า (นาย/น.ส./นาง)...................................................................................ยินดีให้โรงเรียนด าเนินการ
ตามกฎระเบียบโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 
 

ลงชื่อ ..................................................... นักเรียน 
(..................................................) 

ลงชื่อ .....................................................  บิดา มารดา /ผู้ปกครอง 
(..................................................) 

ลงชื่อ ..................................................... ฝ่ายกิจการนักเรียน 
(..................................................) 
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ส าเนา 

หนังสือแสดงความจ านง 
น านักเรียนในความปกครองไปศึกษาต่อยังสถาบันอื่นๆ 

 
 

วัน....................ที่....... เดือน................................. พ.ศ. 25....... 
 

ตามที่ (ด.ช./ด.ญ. / นาย / นางสาว)............................................................................................... ชั้น ม...../......
เลขที่..........................  นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าได้กระท าผิดระเบียบของโรงเรียนและโรงเรียนได้ว่า
กล่าว อบรม ตักเตือน ตามกระบวนการของโรงเรียนมาโดยตลอด แต่     
(ด.ช./ด.ญ. /นาย/น.ส.) ....................................................................................ไม่ตระหนักและไม่ส านึกที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้น  ยังคงประพฤติปฏิบัติตนผิดระเบียบของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................ผู้ปกครองจึงขอน า
(ด.ช./ด.ญ. /นาย/น.ส.) ....................................................................................ไปเรียนต่อสถาบันอื่น                                                
ตั้งแต่วัน..............ที่...... เดือน ................................. พ.ศ. ............... เป็นต้น 

 
 

 
ลงชื่อ .....................................................  /ผู้ปกครอง 

(..................................................) 
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สายสัมพันธ์  11 แผนงานปกครอง/แนะแนว 
                                                                                                                                                    โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห ์

อ. บางบัวทอง จ.นนทบุร ี  

                                                             
                วันที่.........เดือน.........................พ.ศ............. 

 

เรื่อง  ขออนุญาตใช้โทรศัพท์มือถือ   (ตามความจ าเป็น) 
 

เรียน  ครูประจ าช้ัน/ครปูกครองสายช้ัน/หัวหน้าปกครอง / ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

 ข้าพเจ้าผูป้กครอง ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.............................................................................................  ช้ัน..............มีความจ าเป็น  
ขออนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือเหตุผลเนื่องจาก
.....................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 ยี่ห้อ..........................................  รุ่น........................ หมายเลข............................................ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
โรงเรียนอย่างเครง่ครดัดังนี ้

1.  ปฏิบตัิตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์ 
2. ปิดโทรศัพทเ์มื่อเข้าสู่รั้วโรงเรียน 

3. เปิดโทรศัพท์ หลังเลิกเรียนปกติ/เลิกเรียนพิเศษ 

4. ฝากครูประจ าช้ันหรือ / อ่ืนๆระบ.ุ......................................................................... 
5. หากโทรศัพท์สูญหายข้าพเจ้าจะเป็นผู้รบัผดิชอบเอง (ยกเว้นกรณีฝากไว้กับคุณครู) 
6. กรณีนักเรียนน าโทรศัพท์มาใช้ในทางทีผ่ิดและเกิดความเสียหายตอ่ตนเองและผู้อื่นโรงเรียนไม่รบัผดิชอบ 

7. หากไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข ท าผดิกฎฝ่ายปกครองจะยึดไว้และจะคนืใหเ้มื่อจบภาคเรียน 

 

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต 
                                                                                                    
                                                                                     ด้วยความเคารพอย่างสูง 
 

               
                                                                           (.....................................................) 

                              
                     อนุญาตให้ใช้                              ไม่อนุญาตเนื่องจาก................................................................................ 
 

      

ลงช่ือ...................................................................ผู้อนุญาต 

      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

ฝ่ายกิจการนักเรียน /งานปกครอง 
โทร.0-2571-7220 ต่อ 318 
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สายสัมพันธ์  19 แผนงานปกครอง/แนะแนว 
 

 

ใบแจ้งความจ านงขอน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ มาโรงเรียนตามความจ าเป็น 
( บางคร้ัง  บางคน บางงาน ) 

 
วันที่...................................................................... 

เร่ือง แจ้งความจ านงให้นักเรียนน าพาหนะมาโรงเรียน 
เรียน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

ข้ า พ เ จ้ า  น า ย / น า ง ………………………………………………………………………………………………………………………  

ผู้ปกครอง ของ   นาย/นางสาว …………………………………………………………………………………..……………………  ช้ัน……./….…      
มีความจ าเป็นให้  นาย / นางสาว……………………………………………………………………………………….  น าพาหนะมาโรงเรียนเอง  
เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…………….. 

และจะเน้นย้ าให้  นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในการใช้พาหนะ  และจะปฏิบัติตามข้อตกลง กฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  
โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 

 □  ส าเนาใบอนุญาตขับขี่ตามประเภท 

□  คู่มือจดทะเบียนรถ  ส าเนาเอกสารหน้า ประเภทของรถ และหน้าต่อภาษี   

□  ส าเนา พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสพภัย 

□   ส าเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 

□   อื่นๆ.................................................................... 

 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ร่วมใช้ถนนหากนักเรียนมีเอกสารไม่ครบตามที่ก าหนด ทางโรงเรียนไม่
อนุญาตให้นักเรียนน าพาหนะมาเอง     
      หมายเหตุ   1  ให้น ารถมาจอดในสถานที่ที่โรงเรียนก าหนด เข้า ต้ังแต่ 06.00-07.15 น. ออก 16.00 – 18.00 น. 

2  นักเรียนต้องมาโรงเรียนทันกิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 07.15 น. 
3  ยื่นความจ านงแล้วรับบัตรอนุญาต  

  4  หากเกิดอุบัติเหตุ  ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
  5  ปฏิบัตติามกฎจราจร 
             
                                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
             ( …………………………………….  ) 
                          ผู้ปกครองนักเรียน 
ฝ่ายกิจการนักเรียน  
โทร.  02-571-7220 ต่อ 318 
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แผนผังการจราจรบริเวณโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  อาคาร             อาคาร           อาคาร 
  เรียน 2         โภชนาการ       เรียน 1 สุสาน 
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เพลงประจ าโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 
 

พระแม่สกลสงเคราะห์ระบือนาม 
หนึ่งในสยามด้านการศึกษา  
กีฬาดีมีระเบียบวนิัยจรรยา 

เชิดชูตราพระแม่เด่นเป็นศักด์ิศรี 
 

พระแม่สกลสงเคราะห์นามลือชา 
ต่างคนศรทัรายึดมั่นในความด ี

ครูอาจารย์ท่านสอนสั่งทั้งยังปราณ ี
รุ่นน้องรุ่นพี่ เคารพซึ่งกันและกัน 

 

คติพจน์ของเราคอืเมตตาธรรม 
สิ่งที่น้อมน าให้โลกเราได้สุขสัน 
ต้นหางนกยูงๆ สญัลักษณ์ผูกพันๆ 
สีของเรานั้นฟ้า-ขาวพราวสดใส 

 

พระแม่สกลสงเคราะห์สามคัค ี
เชิดชูนามนี้ให้ยิ่งยงอยู่คู่ไทย 

เราบูชาและรักชาติศาสน์องค์ทรงชัย 
เกียรติยิ่งใหญ่พระแม่สกลสงเคราะห์แห่งเรา 

จดัท าโดย ฝา่ยกจิการนกัเรยีน  นายพรีพงษ ์ เฟือ่งฟุง้ และคณะ   


