
 
 

ระเบียบการ 
โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา 

 
 

                    
 

 
 
 

 
มูลนิธิแหงสภาครสิตจักรในประเทศไทย 

ปการศึกษา  2564 
 
 



สารบัญ 
                       หนา 
 

ระดับปฐมวัย               2 
-   ตารางกิจกรรม           4 
-   คาธรรมเนียมการเรียน        5 
-   การแตงกาย           6 
ระดับประถมศึกษา         7  
-   การจัดการ การเรียนรู       8 
-   คาธรรมเนียมการเรียน       9 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน        10 
-   การจัดการ การเรียนรู       11 
-   อัตราคาธรรมเนียม               11 
-   การแตงกายประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนตน     12 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       13 
-   การเปดรับสมัคร        14 
-   การจัดการเรียนรู        15 
-   อัตราคาธรรมเนียม        15 
-   การแตงกายมัธยมศึกษาตอนปลาย     16 
-   เคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร         18 
กําหนดวันเปด – ปดภาคเรียน       20 
การแจงออก แจงยาย             21 
กําหนดชําระคาธรรมเนียมการเรียน      21 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร         22 
แนวทางปฏิบัติทั่วไปของนักเรียน      23 
ตัวอยางเคร่ืองแตงกาย                24 – 26 
 
 
 



วัตถุประสงคของโรงเรียน 
 

1. เพือ่ใหนักเรียนและบคุลากรทุกคนเปนบุคคลที่มคีุณธรรม   
จริยธรรมโดยยึดการสอนขององคพระเยซูคริสตเปนแนวปฏิบัติ 

2.  เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนผูมีความรู  ปญญา และความ 
สามารถ    

3.  เพื่อพัฒนานักเรียนใหเจริญขึ้นในดานคุณธรรม คุณภาพ    
คุณคา 

4.  เพื่อใหนักเรียนและบคุลากรเปนบุคคลที่มีมนษุยสัมพันธ 
ที่ดี รักทองถิ่น  และรักษสิ่งแวดลอม 

5.  เพื่อใหนักเรียนไดตระหนักถึงความรักเคารพในสิทธิ 
ของผูอืน่ รักประเทศชาติของตนและเคารพเทดิทูนพระมหากษตัริย 
 

 

 
 
 
 
 



โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา 
มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

ระเบียบการทั่วไป 
*********************************************** 

ปรัชญาของโรงเรียน “การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต” 
คําขวัญของโรงเรียน “คุณธรรม   คุณภาพ   คุณคา” 
สีประจําโรงเรียน  “น้ําเงิน   ขาว   แดง” 
 
สถานทีต่ั้ง  เลขที ่82 ถนนสมุนเทวราช ตาํบลในเวียง  
อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
แผนกธุรการ   โทรศพัท/โทรสาร 054-710306  ตอ 200 
ฝายทะเบียน      โทรศพัท   054-710306  ตอ  204 
ฝายการเงิน      โทรศพัท   054-710306  ตอ  209  
แผนกปฐมวัย    โทรศพัท  054-710306  ตอ  210 
แผนกประถม    โทรศพัท  054-710306  ตอ  211 
แผนกมัธยมศึกษา  โทรศพัท  054-710306  ตอ  212 

 
ระดบัการศกึษา มี  3  ระดบั 

1. ปฐมวยัปที่  1 – 3 
2. ประถมศึกษาปที่  1 – 6 
3. มัธยมศกึษาปที่  1 – 6 
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ระดับปฐมวัย  

สถานที่ต้ัง   อาคารปฐมวัย    เขตลินกัลนอะแคเดมี 
เปดสอน    ชั้นปฐมวัยปท่ี  1  ถึง  ปฐมวัยปท่ี  3 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. มีอายุต้ังแต  3  ปขึ้นไป   
ปฐมวัยปท่ี 1   เกดิระหวางวันที่ 17 พ.ค. 60 – 16 พ.ค. 61 
ปฐมวัยปท่ี 2   เกดิระหวางวันท่ี 17 พ.ค. 59 – 16 พ.ค. 60 
ปฐมวัยปท่ี 3   เกิดระหวางวันที่ 17 พ.ค. 58 – 16 พ.ค. 59 

2. ไมเปนคนทุพพลภาพดานสมองและรางกายแข็งแรง 
3. ผานการทดสอบของทางโรงเรียน 

หลักฐานทีต่องนํามาสมัคร 
1. สําเนาเอกสารสูติบัตร 
2. สําเนาทะเบียนบานนักเรียน / บิดา/ มารดา 
3. สําเนาบัตรประชาชนบิดา / มารดา 
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) 

การเปดรับสมัคร 
1. เฉพาะนักเรียนภายในจากแผนกบริบาลกอน 
2. รับสมัครนักเรียนภายนอกเขามาตามจํานวนท่ีวาง 

สถานที่สมัคร แผนกการเงนิ  (ตึกแดง) ฝายทะเบียน - การเงิน 
         โรงเรียนนานคริสเตยีนศึกษา   ถนนสมุนเทวราช  อําเภอเมืองนาน   
         จังหวัดนาน       โทรศัพท 0-5471-0306 ตอ 204 
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วันเปดรับสมัครนักเรียนภายนอก  
วันที่   6   มกราคม  2564  เปนตนไป 

 

อนึ่ง  นักเรียนภายในท่ีไมมายืนยันตามกําหนดเวลา จะถือวาสละสิทธิ ์ 
ถาจะมาเรียนตอตองมาสมัครใหมพรอมกับนักเรียนภายนอกและถาหาก
ไมมามอบตัวและชําระเงินตามกําหนดก็จะเรียกผูท่ีมีรายชื่อสํารองถัดไป 
 
การจัดการ การเรียนรู  ระดับปฐมวัย 
1. เนนการเตรียมความพรอมดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ สังคม   

และสติปญญา 
2. กําหนดการเรียนการสอนตาม  6  กจิกรรมหลัก             
3. จัดการสอนโดยเด็กไดรับจากประสบการณตรง(ลงมือปฏิบัติจริง) 

การทดลองวิทยาศาสตร    Project Approach    
4. เปดสอนหองเรียน MP  (Mini English Program)  
5. เพ่ิมทักษะการฟง-พูด-อาน-เขียน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพ่ือการสื่อสาร 
6. เรียนคอมพิวเตอร 
7. เรียนกีฬาวายน้ํา 
8. เรียนดนตรี นาฏศิลป  จังหวะ การเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย 
9. จัดการเรียนรูในการใชหองสมุด 
10.การพัฒนากลามเนื้อ มัดเล็ก มัดใหญ ดวยกระบวนการสอนจากหองเรียน     

เสริมพัฒนาการ 
11.เรียนจินตคณิต ปฐมวยัปท่ี 3  Finger  Maths 
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ตารางกิจกรรมประจําวัน              
07.00 – 08.15  น. รับเด็กเปนรายบุคคล        
08.15 – 08.35  น. เคารพธงชาติ  อธิษฐานและกิจกรรมหนาเสาธง    
08.35 – 08.50  น. ตรวจสุขภาพ และดื่มนม  
08.50 – 09.00  น. เขาหองประชุม อบรมจริยธรรม  ฝกสมาธ ิ
09.00 – 09.20  น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  (1) 
09.20 – 10.00  น. กิจกรรมสรางเสริมประสบการณ  (2) 
10.00 – 10.20  น. กิจกรรมสรางสรรคและกิจกรรมเสรี (3, 4)           
10.20 – 10.50  น. กิจกรรมกลางแจง   (5)        
10.50 – 11.00  น.   เตรียมตัวรับประทานอาหารกลางวัน และแปรงฟน     
12.00  – 14.00  น. นอนพักผอน 
14.00 -  14.20   น. ตื่นนอนทําความสะอาดรางกาย 
14.20  -  14.35  น. รับประทานอาหารวาง 
14.35  -  15.15  น. เกมสการศึกษา  กจิกรรมเสริมหลักสตูร (6) 
15.15  -  15.30  น. เตรียมตัวกลับบาน 
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อัตราคาธรรมเนยีมตาง ๆ ระดับปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

คาธรรมเนียม หองเรียนพิเศษ  MP เพิ่มอีก เทอมละ  6,000 บาท 
หมายเหตุ   1.  นักเรียนเขาใหมตองชําระคาเคร่ืองใชแรกเขา 500 คาสมัคร 50.- 

 2.  คาเคร่ืองใชแรกเขาหมายถงึ เคร่ืองนอน, ผากันเปอน 
         3.  คาวัสดุอุปกรณหมายถึง แปรงสีฟน, ยาสีฟน, แกวน้ํา, สบู, แปง,  
         4.  รายการขอ 2–14 ตองชําระทั้งจํานวน  เม่ือสมัครเขาเรียนคร้ังแรก 
 
 

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 
และคาธรรมเนียมอืน่ 

ระดับช้ันปฐมวัย 

ปฐมวัยปที่ 1 ปฐมวัยปที่ 2 - 3 

เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 

1. คาธรรมเนียมการศึกษา 2,750 2,750 2,750 2,750 
2. คาอาหาร 2,000 2,000 2,000 2,000 
3. คาเรียนภาษาอังกฤษ 500 500 500 500 
4. คาเรียนภาษาจีน 300 300 300 300 
5. คาเรียนคอมพิวเตอร 300 300 300 300 
6.คาเรียนดนตรีสากล 300 300 300 300 
7. คาโครงการกระบวนคิดวิเคราะห 200 200 200 200 
8. คาเคร่ืองใชแรกเขา 500 - - - 
9. คาสมุด/หนังสือ 800 - 800 - 
10. คาวัสดุอุปกรณ 200 200 200 200 
11. คาสมาชิกสระวายน้ํา 300 - 300 - 
12. คาเรียนโปรแกรม 
Gamminification 

300 300 300 300 

13. คาประกันอุบัติเหตุ 200 - 200 - 
14. คาหองเรียนปรับอากาศ 1,000 1,000 1,000 1,000 

รวมทั้งส้ิน 9,650 7,850 9,150 7,850 
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การแตงกายระดับปฐมวัย (ดูตัวอยางหนาหลงั) 
 

  นักเรียนหญิง เสื้อสีขาว ไมมีลวดลาย ปกบัว กระโปรงเอี้ยมจีบ
รอบตัวสีแดงเลือดนกปกเคร่ืองหมายของโรงเรียนท่ีอกเสื้อดานซายมือ
(กระเปาเสื้อมีจําหนายตามรานคาทั่วไป)  ปกชื่อ–สกุล เหนือกระเปาเสื้อ
ดวยดายสีแดงเลือดนก  รองเทาสีขาวไมมีลวดลาย ถุงเทาสีขาว 
 

 นักเรียนชาย  กางเกงสีน้ําเงิน เสื้อสีขาว ปกบัว ติดกระดุมกับกางเกง 
ปกเคร่ืองหมายโรงเรียนท่ีกระเปาเสื้อดานซาย (กระเปาเสื้อมีจําหนายตาม
รานคาท่ัวไป) ปกชื่อ–สกุล  เหนือกระเปาเสื้อดวยดายสีแดงเลือดนก  ถุงเทา
สีขาว  รองเทาสีดําแบบติดกระดุม  
ทรงผม   หญิง ทรงนักเรียนหรือถาไวผมยาวตองรวบ หรือถักเปยใหเรียบรอย 
          ชาย  ทรงนักเรียนหรือรองทรงตามแบบที่ทางโรงเรยีนกําหนด 

เคร่ืองประดับ และสิ่งของมีคา  หามใสเครื่องประดับทุกชนิด หามนําเงินและ
โทรศัพทมาโรงเรียน ถาสูญหาย ทางโรงเรียนจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ  1. กระโปรงเอี้ยมมีจําหนายที่หองสหการของโรงเรียน  
2. ชุดพืน้เมืองตามแบบของโรงเรียน มีจําหนายหองสหการ 

   3. ชุดพละ   มีจําหนายที่หองสหการโรงเรียน 
    4. เสื้อกันหนาว  มีจําหนายท่ีหองสหการโรงเรียน 
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ระดับประถมศึกษา 
 

เปดสอน ต้ังแตชั้นประถมศึกษาปที่  1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
สถานที่ต้ัง  เขตรังษีเกษม ถนนรังษีเกษม อําเภอเมือง จังหวัดนาน 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. อายุไมตํ่ากวา 6 ป (โดยนับ 16 พ.ค. เปนเกณฑ) 
2. ตองผานการทดสอบความพรอมจากทางโรงเรียน 
3. ไมเปนคนทุพพลภาพทางดานสมอง 
4. มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 

หลักฐานทีจ่ะตองนํามาสมัคร 
1. ผลการเรียน และใบรับรองการเปนนักเรียนจากโรงเรียนเดิม  
2. สําเนาสูติบัตร 
3. สําเนาทะเบียนบานนักเรียน / บิดา / มารดา 
4. สําเนาบัตรประชาชนนกัเรียน /บิดา / มารดา 
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) 

การเปดรับสมัคร 
 1.  ชั้น ป. 1    รับนักเรียนจากปฐมวัยภายในกอน 
 2.  ชั้น ป. 1–6 รับนักเรียนจากภายนอกเทาจํานวนท่ีวาง 
สถานที่รับสมัคร  ณ ตึกลินกัลน (ตึกแดง)  ฝายทะเบียน – การเงิน 
ถนนสุมนเทวราช อําเภอเมืองนาน  จังหวัดนาน 
หมายเหตุ นักเรียนภายในท่ีไมมายืนยันและชําระเงินตามกําหนดจะถือวาสละ
สิทธิ ์ ถาจะเรียนตอตองมาสมัครใหมพรอมนักเรียนจากภายนอก 
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การจัดการ  การเรียนรู  ระดบัประถมศึกษา 
    1. ยึดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปนแมบท 

2. เพิ่มทักษะ  การฟง – พดู – อาน – เขียน  ภาษาองักฤษ ภาษาจีน  
เพื่อ การสื่อสาร  

3. เรียนคอมพิวเตอร    
 4. เรียนกีฬาวายน้ํา  ต้ังแตระดับชั้น ป. 1 – ป. 4  และทุกระดับชั้น    
ตองเปนสมาชิกสระวายน้ํา โดยเสียคาสมาชิก  ปละ  300  บาท 

5. การเรียนดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน 
6. การเรียนจินตคณิต  ป.1 – ป.4 
7. การจัดหองเรียนพิเศษ  MP (Mini English Program) 
8. การจัดหองเรียนพิเศษ  SMT (Science Math Technology) 
9. การจัดการเรียนการสอน วิชาการใชหองสมุดในการสืบคน  
10.การจัดการเรียนการสอน เพื่อนาํพานักเรียนผานการเรียนรู  

สูศตวรรษที่  21 ดวยการเรียนแบบโครงการกระบวนการคิดวิเคราะห : 
Project Approach    

11. กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ สรางความเปนผูนํา และกลา
แสดงออก 

12. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ทุกเชาเวลา 08.00 – 08.20 น. 
ผูปกครองควร สงบุตรหลานของทานตามเวลาที่กําหนด  เพื่อการอบรมจะ
เปนไปอยางตอเนื่อง 
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อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ระดับประถมศึกษา 

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 
และคาธรรมเนียมอ่ืน   
ระดับชั้นประถมศึกษา 

ป. 1 – 6 

เทอม 1 เทอม 2 

1. คาธรรมเนียมการศึกษา 2,670 2,670 
2. คาอาหารกลางวัน 2,000 2,000 
3. คาเรียนคอมพิวเตอร 600 600 
4. คาเรียนภาษาอังกฤษ 900 900 
5. คาเรียนภาษาจีน 300 300 
6.คาโครงการกระบวนการคิดวิเคราะห 300 300 
7. คาสมุด/หนังสือและแบบฝกเรียน 1,300 - 
8. คาสมาชิกสระวายน้ํา 300 - 
9. คาเรียนดนตรีสากล 300 300 
10. คาบํารุงหองสมุดและสืบคนทาง
เทคโนโลย ี

300 300 

11. คาประกันอุบัติเหตุ 200 - 
12.คาหองเรียนปรับอากาศ 1,000 1,000 

รวมทั้งสิ้น 10,170 8,370 

 
**คาธรรมเนียมหองเรียนพิเศษ  SMT   เพิ่มอีกเทอมละ  6,500  บาท 
**คาธรรมเนียม หองเรียนพิเศษ  MP     เพิ่มอีกเทอมละ 6,000 บาท 
หมายเหต ุ 1. นักเรียนเขาใหมตองชําระคาเครื่องใชแรกเขา 500 คาสมัคร 50.- 

       2. อัตราคาธรรมเนียม ขอ 2 – 12 ตองชําระเมือ่สมัครเขาเรียนคร้ังแรก 
3. ควรชําระตามกําหนดเวลาที่ทางโรงเรียนกําหนด เพื่อผูปกครองจะขอรับ  
บัตรเขาหองเรียนไปมอบใหครปูระจําช้ันในวันเปดเรียนวันแรกได 

 
การแตงกาย ดูรายละเอียดหนาหลัง  
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 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
เปดสอน   ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 – 3 
สถานที่ต้ัง  เขตลินกัลน 82 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง อ.เมืองนาน  จ.นาน 
คุณสมบัติผูสมัคร 

1.  จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปที่ 6  
2.  ไมเปนบุคคลทุพพลภาพดานสมองและรางกาย 
3.  นักเรียนมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
4.  ผานการทดสอบของทางโรงเรียน 

หลักฐานทีต่องนํามาสมัคร 
1. ผลการเรียน หรือใบรับรองการเปนนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 
2. สําเนาทะเบียนบานนักเรียน / บิดา / มารดา 
3. สําเนาบัตรประชาชนนักเรียน / บิดา / มารดา 
4. สําเนาสูติบัตร 
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) 

การเปดรับสมัคร 
1. รับนักเรียนชั้น ป. 6 จากภายในของโรงเรียนและภายนอกท่ีย่ืนใบ

สมัคร ลําดับที่ 1 - 140 
2. รับนักเรียนจากภายนอกตามจํานวนที่วาง 
3. รายงานตัวปฐมนิเทศพรอมผูปกครองวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

สถานที่รับสมัคร  แผนกการเงิน (ตึกแดง)   โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา 
หมายเหตุ    1. นักเรียนภายในที่ไมมายืนยันและชําระเงินตามกําหนดจะ
ถือวาสละสิทธิ์ ถาจะเรียนตอ ตองมาสมัครใหมพรอมนักเรียนภายนอก 
2.โรงเรียนจะทําการสอบคัดหองตามกลุมหองเรียนจุดเนนในวันปฐมนิเทศ 
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การจดัการ  การเรียนรู 
1. ยึดหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
2. จัดหองเรียน  3  กลุม 
    2.1  หองเรียนจุดเนน  วิทย – คณิต      
    2.2   หองเรียนจุดเนน ศลิป – ภาษา 
    2.3  หองเรียนจุดเนน  ศิลปะ – ดนตรี – กีฬา. 
3.  เนนทกัษะการฟง พูด อาน เขียน  ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพ่ือการสื่อสาร 
4. เรียนคอมพิวเตอร        
5. เรียนดนตรีสากล 
6. เรียนกีฬาตามความถนัด 

อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

และคาธรรมเนียมอืน่   
ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

ม. 1 - 3 

เทอม 1 เทอม 2 

1. คาธรรมเนียมการศึกษา 2,380 2,380 
2. คาเรียนคอมพิวเตอร 600 600 
3. คาเรียนภาษาอังกฤษ 300 300 
4. คาเรียนภาษาจีน   300 300 
5. คาเรียนดนตรีสากล 300 - 
6. คาบํารุงหองสมุด 300 - 
7. คาประกันอุบัติเหตุ 200 - 

รวมทั้งสิ้น 4,380 2,000* 3,580 1,200* 

หมายเหตุ 1. ตองชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามเวลาที่ทางโรงเรียนกําหนด  
เพ่ือผูปกครองจะขอรับบัตรเขาหองเรียนไปมอบใหครูประจําชั้นในวันเปดเรียน 

2. รายการขอ 2 – 7  ตองชําระทุกรายการเม่ือสมัครเขาเรียนคร้ังแรก 
3. ใชบริการสระวายน้ําไดโดยไมตองเสียคาสมาชิกประจําป 
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การแตงกาย (ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนตน) 
 

นักเรียนหญิง เสื้อสีขาว ไมมีลวดลาย ปกทหารเรือ  ปกชื่อยอโรงเรียน 
น.ค.ศ.  และเลขประจําตัวท่ีดานขวามือ ปกชื่อ–สกุล  ท่ีหนาอกดานซาย
ดวยดายสีแดง กระโปรงสีแดงเลือดนก จีบหนา 6 จีบ จีบหลัง 6 จีบ 
ทรงผมหญิง ไวยาว มัดรวบหรือถักเปยตามแบบ ที่ทางโรงเรียนกําหนด 
รองเทา   สีขาวไมมีลวดลาย (ระดับประถม อนุโลมใหใชรองเทาติด
กระดุม หรือตีนตุกแกได) 
ถุงเทา  สีขาว (มีจําหนายที่หองสหการโรงเรียน) 
 

นักเรียนชาย เสื้อสีขาว ไมมีลวดลาย ปกเชิ้ต ปกชื่อยอโรงเรียน   น.ค.ศ. 
และเลขประจําตัวท่ีอกดานขวามือ ปกชื่อ–สกุล  ที่บนกระเปาอกดานซาย
ดวยดายสีแดง กางเกงสีน้ําเงิน 
ทรงผมชาย ตัดทรงนักเรียนหรือรองทรงสั้น ตามแบบท่ีทางโรงเรียน
กําหนด 
รองเทา  สีดํามีเชือกผูกสายสีดํา 
ถุงเทา  สีขาวเลยขอเทา (มีจําหนายท่ีหองสหการโรงเรียน) 
เข็มขัด  สีดํา หัวชุบโครเม่ียมแนวต้ัง 
เคร่ืองประดับ  หามใสเคร่ืองประดับและนําของมีคา รวมทั้งโทรศัพทมือถือ
มาโรงเรียน หากสูญหายโรงเรียนจะไมรับผิดชอบ 
เสื้อกันหนาว เสื้อแจคเก็ตสีแดงเลือดนก ตามแบบท่ีทางโรงเรียนกําหนด  
ซ่ึงมีจําหนายท่ีหองสหการของโรงเรียน 
ชุดพละ         มจีําหนายท่ีหองสหการโรงเรียน (ขางโรงอาหารเขตมัธยม) 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

เปดสอน   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4     จํานวน 2 หองเรียน  
1. แผนการเรียน ศิลป – คณิต      จํานวน  1  หอง 40  คน 
2. แผนการเรียน ศิลป  – ภาษาจีน จํานวน  1  หอง 40  คน 

สถานที่ตั้ง เขตลินกัลนฯ เลขที่ 82 ถนนสุมนเทวราช ตําบลในเวียง 
อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
คุณสมบัติผูสมัคร 
 1. จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา 
 2.  ไมเปนบุคคลทุพพลภาพดานสมอง  และรางกาย 
 3.  มีความประพฤติเรียบรอย 
 4.  ผานการทดสอบของทางโรงเรียน 
หลักฐานที่ตองนํามาสมัคร 
 1. ผลการเรียนหรือใบรับรองการเปนนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 
 2. เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 
 3. สําเนาทะเบียนบานนักเรียน / บิดา / มารดา 
 4. สําเนาบัตรประชาชนนักเรียน / บิดา / มารดา 
 5. สําเนาสูติบัตร 
 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  ( ถามี) 
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การเปดรับสมัคร 
1. รับสมคัรนักเรียนภายใน ชั้น ม.3 (เกรดเฉล่ีย 5 ภาคเรียน 2.50  ข้ึนไป หรือ  
ความสามารถพิเศษ ศิลปะ  ดนตรี   กีฬา) 

1.1  รับสมัครนักเรียนภายใน    1 – 19   กุมภาพันธ  2564 
 1.2   ประกาศผลสอบ   22    กุมภาพันธ    2564 
       1.4  มอบตัวพรอมลงทะเบียน  8 – 12  มี.ค. 2564  (ทุนการศึกษา) 
2. รับสมคัรนักเรียนภายใน  ประเภททั่วไป (เกรดเฉล่ียไมถึง 2.50)  

2.1  รับสมัครนักเรียน  15 มีนาคม  – 9 เมษายน  2564 
 2.2  สอบวัดความรูพื้นฐาน       22  เมษายน   2564 
 2.3  ประกาศผลสอบ              27  เมษายน  2564 
 2.4  ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์   28 เม.ย. -  3 พ.ค.  2564 (ทุนการศึกษา) 
       2.5 รายงานตัวปฐมนิเทศพรอมผูปกครอง  7 พฤษภาคม 2564 
3. รับสมคัรนักเรียนภายนอก   
 3.1 รับสมัครนักเรียน   6 มกราคม –  9  เมษายน   2564 
 3.2 สอบวัดความรูพื้นฐาน       23 เมษายน   2564 
 3.3 ประกาศผลสอบ         28  เมษายน   2564 
 3.4 ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ 19 เม.ย. -  5 พ.ค  2564  (ทุนการศึกษา) 
       3.6 รายงานตัวปฐมนิเทศพรอมผูปกครอง  7 พฤษภาคม 2564 
 
สถานที่รับสมัคร  แผนกการเงิน (ตึกแดง) ฝายทะเบียน โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา 
 

หมายเหตุ  นักเรียนภายในที่ไมมายืนยันและชําระเงินตามกําหนด ถือวาสละสิทธิ์  
ถาจะเรียนตอ ตองมาสมัครใหมพรอมนักเรียนภายนอก 
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การจัดการ  การเรียนรู 
1. ยึดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
2. เนนทักษะการฟง – พูด – อาน – เขยีน  ภาษาอังกฤษ   

         เพื่อการสื่อสาร 
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพือ่สรางความเปนผูนํา  

         และผูตามในการแสดงออก 
4. เรียนคอมพิวเตอร   
5. เรียนดนตรีสากล 
6. เรียนภาษาจีน 
อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

และคาธรรมเนียมอื่น   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. 4-6 

เทอม 1 เทอม 2 

1. คาธรรมเนียมการศึกษา 2,210 2,210 
2. คาเรียนคอมพิวเตอร 600 600 
3. คาเรียนภาษาอังกฤษ 300 300 
4. คาเรียนภาษาจีน 300 300 
5. คาเรียนดนตรีสากล 300 - 
6. คาบํารุงหองสมุด 300 - 
7. คาประกันอุบัติเหตุ 200 - 

รวมท้ังสิน้ 4,210 2,000* 3,410 1,200* 

** คาเรียนภาษาจีน หองศิลป-จีน  จายเพิ่มอีก 600 บาท/เทอม 
* ไดรับทุนการศึกษา   
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หมายเหตุ 

1. ตองชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามเวลาท่ีทางโรงเรียนกําหนด 
เพ่ือผูปกครองจะขอรับบัตรเขาหองเรียนไปมอบใหครูประจําช้ันในวันเปดเรียน 

2. รายการขอ  2 – 7  ตองชําระทุกรายการเมื่อสมัครเขาเรียน
คร้ังแรก 

3. ใชบริการสระวายน้ําไดโดยไมตองเสียคาสมาชิกประจําป 
 
 

การแตงกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

นักเรียนชาย 
1. ผม   รองทรงสูง  หรือทรงนักเรียน ดานหนายาวไมเกิน 4 ซ.ม   

หาม   ไวหนวด เครา  หรือใสครีมแตงผม 
2. เสื้อ  เส้ือเชิ้ตคอพับ สีขาวเรียบไมมีลวดลาย ปกชื่อยอ น.ค.ศ. และ
เลขประจําตัวท่ีอกดานขวา และปกชื่อ – สกุล ท่ีบนกระเปาดานซายดวย
ดายสีแดงเลือดนก ปกดาวประจําหนวยสีบนชื่อ 
3. กางเกง  สีน้ําเงินเรียบ ไมมีลวดลาย  ไมมีกระเปาหลัง มีจีบหนาขาง
ละ 2 จีบ มีหูสําหรับใสเข็มขัดขอบดานลาง กางเกงสูงระดับเขา 
4.  เข็มขัด สีดํา หัวชุบโครเมี่ยมแนวตั้ง  หัวเข็มขัดมีตราโรงเรียน มี
จําหนายท่ีหองสหการ 
5.  รองเทา สีดํา ผูกสายสีดํา ไมมีลวดลาย 
6.  ถุงเทา   สีขาวเลยขอเทา  ไมมีลวดลาย  
7.  เสื้อกันหนาว  เสื้อแจ็คเก็ตสีแดงเลือดนก  ตามแบบที่ทางโรงเรียน
กําหนด     มีจําหนายที่หองสหการ ขางโรงอาหารแผนกมธัยม 
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8. ชุดพละ  เสื้อคอโปโลสีแดงเลือดนก  คอสีน้ําเงิน  และขาว  หนาอก
ซายตรงกระเปา จะมีสัญลักษณตราโรงเรียน กางเกงวอรม สีกรม มี
จําหนายที่หองสหการ 
หมายเหตุ    หามใสเคร่ืองประดับและนําของมีคา รวมทั้งโทรศัพทมือถือ
มาโรงเรียน หากสูญหายทางโรงเรียนจะไมรับผิดชอบ 
นักเรียนหญิง 
1.ผม ผมยาวพองาม มัดรวบหางเดียวดวยริบบ้ินสีแดงขนาด 1 ซม.   

หาม  ซอย ซับ  สไลด หรือตกแตงสีผมท่ีผิดไปจากธรรมชาติ 
2. เสื้อ  เสื้อเชิ้ตนักเรียน   สีขาวแขนสั้น  ไมมีจีบแขน ปกชื่อยอ   น.ค.ศ. 
และเลขประจําตัวที่อกดานขวา และปกชื่อ – สกุล ท่ีบนกระเปาดานซาย
ดวยดายสีแดงเลือดนกปกดาวประจําหนวยสีบนชื่อ 
3. กระโปรง  สีแดงเลือดนก เรียบ ไมมีลวดลาย จีบหนา 6 จีบ  หลงั  6   
จีบ ยาวคลุมเขา ประมาณ   4  นิ้ว           
4.  เข็มขัด    สขีาวหนัง  มีจําหนายที่หองสหการ 
5.  รองเทา   สีขาว  ผูกสายสีขาว ไมมีลวดลาย 
6.  ถุงเทา     สขีาว ไมมีลวดลาย   พับไวที่ขอเทา 
7.  เสื้อกันหนาว   เสื้อแจ็คเก็ตสีแดงเลือดนก  ตามแบบที่ทางโรงเรียน
กําหนด มีจําหนายท่ีหองสหการ 
8. ชุดพละ   เส้ือคอโปโลสีแดงเลือดนก  คอสีน้ําเงิน  และขาว  หนาอก
ซายตรงกระเปา จะมีสัญลักษณตราโรงเรียน กางเกงวอรม สีกรม  
มีจําหนายที่หองสหการ ขางโรงอาหารแผนกมัธยม 
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นักศึกษาวิชาทหาร 
 
1.  หมวกทรงออนสีกากแีกมเขยีว 
เปนหมวกทรงกลมทําดวยผาสักหลาดหรือเสิรจ หรือวัตถุเทียมเสิรจสี
กากีแกมเขียวไมมีตะเข็บ ขอบหมวกหุมดวยหนังหรือวัตถุเทียม หนังสีดํา 
กวาง 1 ซม. ดานหนาขางซาย เหนือขอบหมวกมีตรา หนาหมวกขนาด
ใหญ 
2.  เสื้อคอเปดสีกากีแกมเขียว 
เปนเส้ือคอเปด ปกเส้ือแบะมุมปกแหลม ตัวเส้ือดานหนาผาตลอด ไมมี
สาบ ท่ีคอ และแนวอก มีดุม 6 ดุม แขนยายรูปทรงกระบอก   ท่ีอกมี
กระเปาขางละ 1 กระเปา ไมมีแถบ มีปกกระเปาขัดดุม    ขางละ 1 ดุม 
กระเปาและปกกระเปาเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ตัดมุมเปนรูปตัดพองาม 
ดุมท้ังส้ินใชดุมกลมแบนขนาดเสนผาศูนยกลาง  2 ซม. ทําดวยวัตถุสีกากี
แกมเขียว  ตามระเบียบการแตงกายของนักศึกษาวิชาทหาร และใชเส้ือ
ยืดคอกลมแขนส้ันสีกากีแกมเขียว  ประกอบดวย  การพับแขนเส้ือ 
กระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตเปนครั้งคราว  ถาจะพับแขนเส้ือใหพับไว
เหนือขอศอก โดยพับกวางประมาณ 7 ซม. 
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3.  กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝก 
กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝก  ไมพับปลายขา ปลายขายาว
ปดตาตุมกวางไมนอยกวา  18  ซม. และไมเกิน 26 ซม. ขอบเอว  มี
หวงสําหรับสอดเข็มขัดกวางไมเกิน  1  ซม.  7  หวง ทําดวยผาสี
เดียวกับกางเกง  กระเปาที่แนวตะเข็บกางเกงดานขาง เปนกระเปาปะ
ขางละ 1 กระเปา ปากกระเปาเฉียง ไมมีปก กนกระเปาตัดตรง และ
ดานหลังมีกระเปาปะขางละ 1 กระเปา  เปนรูปสามเหลี่ยม    มีปก
กระเปาเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขัดดุมขางละ 1 ดุม  เมื่อสวมประกอบ
กับรองเทาคร่ึงนองสีดํา 
4. เขม็ขัดสีกากีแกมเขียว 
ทําดวยดายหรือไนลอนถักสีกากีแกมเขียว  กวาง 3 ซม. หัวเข็มขัดทํา
ดวยโลหะสีทองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ทางนอนปลายมน  กวาง 3.5 
ซม. ยาว 5 ซม. พื้นเกลี้ยง มีรูปเคร่ืองหมายหนวยบัญชาการกําลัง
สํารองอยูเหนือชอชัยพฤกษ ดุนนูนอยูก่ึงกลาง เหนือหัว    เข็มขัดไมมี
เข็ม  สําหรับสอดรู ปลายสายเข็มขัดหุมดวยโลหะสีทองกวาง 1 ซม. 
ใชคาดทับขอบกางเกงโดยใหสายเข็มขัดสอดไวภายในหวงกางเกง 
5. รองเทาสวมครึ่งนองสีดํา 
ชนิดผูกเชือกทําดวยหนังหรือวัตถุเทียม หนังหุมเลยขอเทาประมาณ
คร่ึงนอง  มีรูสําหรับรอยเชือกมากกวา  6  คู 
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กําหนดวันเปด – ปดภาคเรยีน 
 ในปการศึกษาหนึ่ง จะแบงการเรียนเปน 2 ภาคเรียน ทุก
ระดับชั้น  ตั้งแตชั้นปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนปลาย   เปดและปด
เรียนพรอมกัน (โดยในวันเปดเรียนวันแรกนักเรียนตองนําบัตรเขา
หองเรียนไปมอบใหครูประจําชั้น  ถาไมมีบัตรใหผูปกครองติดตอที่
แผนกการเงิน ของทางโรงเรียนกอน) 
กําหนดเปด – ปดภาคเรียน 
1. ภาคเรียนแรก  เปดเรียน   

- ชั้นปฐมวัยปที่ 1             วันที่  7   พฤษภาคม  2564 
- ชั้นปฐมวัยปที่ 2 – ม. 6     วันที่  11   พฤษภาคม 2564 

 -  สอบปลายภาค   วันที่ 29 - 30 ก.ย. – 1  ตุลาคม 2564 
 - ปดภาคเรียน        วันที่  2  ตุลาคม   2564 
ภาคเรียนที่สอง   เปดเรียน       

- ปฐมวัยปที่ 1 – ม. 6    วันที่   18  ตุลาคม   2564 
 - สอบปลายภาค  
 -  ปฐมวัยปที่ 1 – ม. 6    วันที่   21 กพ. – 4  มนีาคม  2565 
 - ปดภาคเรียน            วันที่   5   มีนาคม  2565 
 -  ประกาศผลสอบ     วันที่  22  มีนาคม  2565 
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2.  การแจงออก  แจงยายในชวงสิ้นปการศึกษา  ใหผูปกครองแจงความจํานง  
เปนลายลักษณอักษรตอทางโรงเรียนอยางชา  ภายในวันท่ี 30  เมษายน หาก
ผูปกครองมิไดแสดงความจํานงตามกําหนด  ถือวาผูปกครองประสงคจะให
นักเรียนของตนเรียนตอใน ปการศึกษาตอไป   ถาผูปกครองแสดงความจํานงขอ
ลาออกภายหลังวันที่ 30 เมษายน ผูปกครองจะตองชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ 
ของปการศึกษาตอไป    
(จากระเบียบปฏิบัติงานของโรงเรียนเอกชน ขอ 8 หนา 584) 
 

กําหนดชําระคาธรรมเนียมอื่น,  คาอาหาร ภาคเรียนที่  1 
 รับสมัครนักเรียนใหม   วันที่  6  มกราคม  2564  เปนตนไป   
ชั้นปฐมวัย 1,   ประถมศึกษาปที่ 1,    ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  
และนักเรียนใหมทุกระดับชั้น 
 นักเรียนเกา ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา  ทุกระดับชั้น 

ต้ังแตวันที่  19  เมษายน  2564  เปนตนไป 
ในเวลา  8.00 – 15.00 น ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 

หมายเหตุ    
1. การชําระเงินทุกครั้ง ใหรอรับใบเสร็จรับเงินจากเจาหนาที่การเงินพรอม

ทั้งตรวจสอบใหถูกตอง 
2.  การยายออกระหวางเทอมของนักเรียน  ผูปกครองตองชําระคาเทอม

และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบใหครบถวน 
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หนังสือและสมุด 
 โรงเรียนจะจัดใหนักเรียนระดับช้ันปฐมวัยและประถมศกึษาในวัน
เปดเรียนโดยผูปกครองจะตองชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ กอน 
              
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
     เพือ่เปนการฝกใหเด็กไดมีโอกาสแสดงออกในทางท่ีถูกตอง รวม
กิจกรรมที่ฝกการเปนผูนํา การแสดงออกทางความคิดเห็นตาง ๆ  เพือ่ให

เด็กเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค   การปรับตัวเขากับผูอื่นและสังคม  ซ่ึง
เปนรากฐานที่สาํคัญในอนาคตของเด็ก โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ซ่ึงเปนกิจกรรมเสริมสรางหลักสูตรดังนี ้

1.  กิจกรรมวันแมแหงชาต ิ   
2.  กิจกรรมวันลอยกระทง 
3.  กิจกรรมวันคริสตมาส   
4.  กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
5.  กิจกรรมดนตรีวงโยธวาทิต  
6.  กิจกรรมทัศนศึกษา   
7.  กิจกรรมการเขาคายลูกเสือ - เนตรนารี 
8.  กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ,  คายวิชาการ         
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  แนวทางปฏบิัตทิั่วไปของนักเรียน 
 

1.  นักเรียนตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน และ
กฎกระทรวงฯ 

2.  นักเรียนตองมาเรียนโดยสม่ําเสมอ และใหทันเวลาเขาเรียน 
3.  นักเรียนควรไปถึงโรงเรียนกอนเวลาที่โรงเรียนกําหนด         เพื่อ

นักเรียนจะไดพรอมที่จะรับฟงการอบรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคทุกๆ เชากอนเขาเรียน (08.00 น.–08.20 น.)  จากคณะครู
ของโรงเรียน 

4. นักเรียนที่ไมสามารถมาเรียนได  ตองแจงใหทางโรงเรียนทราบ  ผู
ที่มาสายตองขออนุญาตเขาช้ันเรียนจากครูฝายปกครองเสียกอน 

5. นักเรียนตองไมออกไปนอกบริเวณโรงเรียนกอนไดรับอนญุาต 
6. นักเรียนตองทาํความเคารพผูใหญ ครู อาจารย ดวยกริยาอันสุภาพ

ออนนอมเสมอ 
7. นักเรียนตองพดูจาสุภาพ ออนหวาน ชวยกันรักษาความสะอาด 

รักษาของสาธารณะไมทําลายของผูอืน่ มีความสามคัคีปรองดองกัน 
8. นักเรียนตองไมนาํหนังสือ  รูป  หรือเพลงที่ไมเก่ียวกับการเรียนมา

โรงเรียน เวนแตไดรับอนญุาตเฉพาะราย 
9. เวลาที่นกัเรียนเดินทางไปและกลับ   นกัเรียนตองรักษาความเปน

ระเบียบเรียบรอยอยางเครงครัด  คือ  ตองเคารพกฎจราจร 
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ตัวอยางเครื่องแตงกาย ชุดนกัเรียน - ชุดพละ  

 
ระดับชั้นปฐมวัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางเครื่องแตงกาย  
ชุดพละ และชุดพื้นเมือง  ชั้นอนุบาล 1 - 3 
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ตัวอยางเครื่องแตงกาย ชุดนกัเรียน - ชุดพละ  

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปที่ 1 - 6  
 

   
 

ตัวอยางเครื่องแตงกาย  
ชุดพื้นเมืองระดับประถมศึกษาปที่ 1 - 6 
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ตัวอยางเครื่องแตงกาย ชุดนกัเรียน - ชุดพละ  
ระดบัมธัยมศกึษาปที่   1 - 3 

 

   
 

ตัวอยางเครื่องแตงกาย  
ชุดพื้นเมืองระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 
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ตัวอยางเครื่องแตงกาย ชุดนกัเรียน - ชุดพละ  

 

            ระดับมัธยมศกึษาปที่   4 - 6 

  
  

ตัวอยางเครื่องแตงกาย  
นักศึกษาวิชาทหาร  
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