ระเบียบการเข้ าเป็ นนักเรียนประจํา
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ศรี ราชา เปิ ดรับนักเรี ยนประจําชายตั9งแต่ช9 นั ประถมศึ กษาปี ที@ 1 ถึ งชั9นมัธยมศึ กษาปี ที@ 6
เปิ ดรับนักเรี ยนประจําหญิงตั9งแต่ช9 นั ประถมศึกษาปี ที@ 5 - ชั9นมัธยมศึกษาปี ที@ 6 เพื@อให้นกั เรี ยนที@มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นจังหวัด
ต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรี ยน ปั จจุบนั นักเรี ยนประจําโรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชามาจากทุกภาคของประเทศไทย
มีจาํ นวนประมาณ 1,000 คน

ประเภททีพ3 กั ของนักเรียนประจํามี 2 ประเภท ดังนี9

1. หอพักโรงเรียน ตั9งอยูภ่ ายในบริ เวณโรงเรี ยน ประกอบด้วย
1.1 ตึกใหญ่ 2 อาคาร รับนักเรี ยนประจําชาย ตั9งแต่ช9 นั ป.5-ม.6
1.2 อาคารเล็ก 1 อาคาร รับนักเรี ยนประจําหญิง ตั9งแต่ช9 นั ป.5-ม.6
2 หอพักครู ตั9งอยูบ่ ริ เวณโดยรอบของโรงเรี ยน ส่ วนใหญ่อยูไ่ ม่ไกลจากโรงเรี ยนมากนัก ครู หอพักต้องมีอาคารและ
สถานที@ เป็ นของตนเอง และมี คุณ สมบัติตามที@ โรงเรี ยนกําหนด จึ งจะอนุ มตั ิ ให้เปิ ดหอพักได้ ทั9งนี9 เพื@ อช่ วยรองรั บ
นักเรี ยนประจําที@มีจาํ นวนมาก และเป็ นทางเลือกสําหรับผูป้ กครองที@ตอ้ งการให้นกั เรี ยนเข้าพักในหอพักขนาดเล็ก มี
ความจุนกั เรี ยน ประมาณ 40 คน (คละชั9น) โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของโรงเรี ยน ระเบียบการและค่าใช้จ่ายทุก
อย่างเหมื อ นหอพัก โรงเรี ยน มี ค รู เจ้าของหอพัก เป็ นผูด้ ู แ ลนัก เรี ยน มี รถรั บ ส่ งในการเดิ น ทางไป-กลับ หอพัก กับ
โรงเรี ยน หอพักครู ประกอบด้วย หอพักนักเรี ยนชาย และหอพักนักเรี ยนหญิง

ข้ อปฏิบัตใิ นการเข้ าเป็ นนักเรียนประจํา

1. ผูป้ กครองที@ประสงค์จะให้บุตรหลานเข้าเป็ นนักเรี ยนประจําให้ ติดต่ อที3ห้องธุรการ โดยผ่านขั9นตอนการสมัคร
นักเรี ยนใหม่และแจ้งความจํานงขอเข้าเป็ นนักเรี ยนประจําลงในใบสมัครให้ชดั เจน
2. บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองต้องเป็ นผูพ้ านักเรี ยนไปมอบตัวด้วยตนเองในวันมอบตัวลงทะเบียน เพื@อรู ้จกั ที@พกั
และรับทราบระเบียบการต่าง ๆ ของฝ่ ายนักเรี ยนประจํา
3. การเข้าเป็ นนัก เรี ย นประจํา ทางโรงเรี ย นจะเป็ นผูจ้ ดั ที@ พ กั ให้ ในวัน มอบตัว เข้าเป็ นนัก เรี ย น ไม่ อ นุ ญ าตให้
ผูป้ กครองเลือกที@พกั เอง และไม่ตอ้ งระบุชื@อที@พกั ลงในใบสมัคร
4. เมื@อสมัครเป็ นนักเรี ยนประจําแล้ว จะต้องพักตามที@ พกั ที@ จดั ให้เท่านั9นอย่างน้อย 1 ปี การศึกษา ฝ่ ายนักเรี ยน
ประจําจะพิ จารณาจัด ที@ พ กั ให้ต ามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึ งชั9น เรี ยนของนัก เรี ยนเป็ นเกณฑ์ สําหรั บ
นักเรี ยนหญิงจะจัดให้อยูห่ อพักนักเรี ยนหญิงโดยเฉพาะ
5. นักเรี ยนที@ไม่มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นจังหวัดชลบุรี จะพักอาศัยอยูก่ บั บุคคลอื@นหรื อพักตามหอพักของบุคคลภายนอก
ไม่ ไ ด้ ในกรณี ที@ สํารวจพบว่าไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บข้อ นี9 นัก เรี ย นต้อ งพ้น สภาพจากการเป็ นนัก เรี ย นของ
โรงเรี ยน
6. เมื@อเข้าเป็ นนักเรี ยนประจําแล้ว หากต้องลาออกจากโรงเรี ยนหรื อย้ายเป็ นนักเรี ยนไป-กลับระหว่างภาคเรี ยนจะ
ไม่คืนค่าอยูป่ ระจํา ไม่วา่ กรณี ใด ๆ

ค่ าใช้ จ่ายของนักเรียนประจํา

ชําระในวันส่ งนักเรี ยนเข้าที@พกั ของแต่ละภาคเรี ยน (1 ปี การศึกษามี 2 ภาคเรี ยน) มีรายการดังนี9
- ค่าอยูป่ ระจํา (ค่าที@พกั + อาหาร + ซักรี ดเสื9 อผ้า)
- ค่าธรรมเนียมการเรี ยน
- ค่าธรรมเนียมอื@น

สํ าหรับนักเรียนประจําทีเ3 ข้ าใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายที@เพิ@ม ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเครื@ องใช้แรกเข้า (เตียง-ตู)้ ค่าเข้าร่ วม
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชุดนักเรี ยน ชุดลูกเสื อ ชุดพละ รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋ าและเข็มขัด ทางโรงเรี ยน
จะจัดที@พกั ให้นกั เรี ยนที@เข้าใหม่ ซึ@งชําระค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวเป็ นที@เรี ยบร้อยแล้วเท่านั9น สําหรับนักเรี ยนเก่าให้ชาํ ระก่อน
หรื อชําระในวันส่ งนักเรี ยนเข้าที@พกั ของแต่ละภาคเรี ยน
การชําระเงิน ติดต่อโดยตรงที@ฝ่ายการเงิน

การติดต่ อประสานงานต่ าง ๆ เกีย3 วกับนักเรียนประจํา
1. การติดต่อทัว@ ไปเกี@ยวกับนักเรี ยนประจําที@เป็ นนักเรี ยนเก่าของโรงเรี ยน ติดต่อที@ฝ่ายนักเรี ยนประจําตามวันและ
เวลาที@เปิ ดทําการ ดังนี9
- สถานที@ทาํ การ ห้องฝ่ ายนักเรี ยนประจํา อาคารศักดา กิจเจริ ญ
- วันเวลาทําการ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 07.50 - 17.00 น.
- ติดต่อสอบถามหรื อนัดหมายเพื@อพบหัวหน้าฝ่ ายนักเรี ยนประจํา โทร. 0-3831-105 ต่อ 101
2. การสมัครเข้าเป็ นนักเรี ยนประจําใหม่ และการลาออกจากโรงเรี ยน ติดต่อที@หอ้ งธุรการ อาคารศักดา กิจเจริ ญ
3. ติดต่อด้านการเรี ยน ติดต่อที@หอ้ งวิชาการ อาคารศักดา กิจเจริ ญ
4. ผูป้ กครองต้องให้ที@อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ที@แน่นอน ซึ@งสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาในกรณี ที@มี
เหตุจาํ เป็ น และเรื@ องรี บด่วน ถ้าเปลี@ยนหมายเลขโทรศัพท์ตอ้ งแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบโดยด่วน
5. กําหนดการและวันหยุดต่าง ๆ ทางโรงเรี ยนจะแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของโรงเรี ยน

การติดต่ อระหว่ างผู้ปกครองกับนักเรียน
1. การติ ด ต่ อ กับ นัก เรี ย น ให้ ผูป้ กครองติ ด ต่ อ ได้ที@ ตึ ก หรื อ หอพัก ที@ นัก เรี ย นสั ง กัด ทางโรงเรี ย นมี ตู ้โ ทรศัพ ท์
สาธารณะไว้บ ริ ก ารนัก เรี ยนระหว่างเวลาหลังเลิ ก เรี ยนและในวัน หยุด ไม่ อ นุ ญ าตให้นัก เรี ยนรั บ โทรศัพ ท์
ในเวลาเรี ย น ผู ้ป กครองสามารถฝากข้อ ความได้ที@ ห้ อ งประชาสั ม พัน ธ์ ข องโรงเรี ย น หรื อ ที@ ห้ อ งฝ่ าย
นักเรี ยนประจํา
2. ทางโรงเรี ยนอนุ ญาตให้นกั เรี ยนส่ งและรับจดหมายจากผูป้ กครองหรื อบุคคลภายนอกได้ โดยผ่านผูร้ ับผิดชอบ
ฝ่ ายนักเรี ยนประจํา

การเยีย3 มนักเรียนและรับออกไปนอกบริเวณโรงเรียน

1. กรณี บิ ด า – มารดา หรื อ ผูป้ กครองไปเยี@ย มด้ว ยตนเองให้ แ สดงบัต รประจําตัว ประชาชน บัต รข้าราชการ
หรื อใบอนุญาตขับขี@ (อย่างใดอย่างหนึ@ง) ของบิดา – มารดา หรื อผูป้ กครองต่อครู เวรประจําตึกนอน
2. ผูไ้ ปเยีย@ มหรื อรับนักเรี ยนต้องเป็ นบุคคลที@นกั เรี ยนรู ้จกั และต้องมีหนังสื อมอบอํานาจจากผูป้ กครองให้ผอู ้ ื@นไป
เยีย@ มแทน พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี@ (อย่างใดอย่างหนึ@ง)
ที@มีลายเซ็นผูป้ กครองรับรองสําเนาถูกต้อง มอบให้ผไู ้ ปเยีย@ มหรื อรับนักเรี ยนเพื@อนําไปแสดงต่อครู เวรประจําตึก
นอนหรื อครู หอพัก พร้อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูไ้ ปเยีย@ มหรื อรับนักเรี ยนด้วย
3. รั บ ใบอนุ ญ าตให้ อ อกนอกบริ เวณโรงเรี ย นที@ มี ล ายเซ็ น ครู เวรประจํา ตึ ก นอน เพื@ อ นํา ไปยื@ น กับ เจ้า หน้ า ที@
รั ก ษาความปลอดภั ย ที@ ประตู เ ข้ า –ออกโรงเรี ยน และต้ อ งส่ งนั ก เรี ยนกลั บ เข้ า ตึ ก นอนตามเวลาที@
กําหนดในบัตรอนุญาต

การกลับบ้ าน

1. อนุ ญาตให้นักเรี ยนประจํากลับบ้านได้ทุกเย็นวันศุกร์ หรื อวันหยุดพิเศษตามประกาศของฝ่ ายนักเรี ยนประจํา
สําหรับสัปดาห์ที@ไม่อนุญาตให้กลับบ้านจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ไม่อนุญาตให้นกั เรี ยนกลับบ้านก่อนวัน–เวลาที@กาํ หนดไว้
3. ไม่อนุญาตให้นกั เรี ยนกลับบ้านโดยการติดต่อขออนุญาตทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร
4. ผูป้ กครองควรไปรับนักเรี ยนด้วยตนเอง ในกรณี ที@ผปู ้ กครองไปรับด้วยตนเองไม่ได้ การมอบหมายให้ผอู ้ ื@นไป
รับแทนให้ปฏิบตั ิดงั นี9
4.1 ผูไ้ ปรับนักเรี ยนต้องเป็ นบุคคลที@นกั เรี ยนรู ้จกั และต้องมีหนังสื อมอบอํานาจจากผูป้ กครองให้ผอู ้ ื@นไป
รับแทน พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี@ (อย่างใด
อย่างหนึ@ง) ที@มีลายเซ็นผูป้ กครองรับรองสําเนาถูกต้อง มอบให้ผไู ้ ปรับนักเรี ยนเพื@อนําไปแสดงต่อครู
เวรประจําตึกนอนหรื อครู หอพัก พร้อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูไ้ ปรับนักเรี ยนกลับบ้าน
4.2 ผูป้ กครองประสานกับครู ประจําตึกและครู หอพัก ในการอนุญาตให้บุคคลอื@นเพิ@มลายเซ็นชื@อเป็ น
ผูป้ กครองในเอกสารตัวอย่างลายเซ็นผูป้ กครอง เพื@อสามารถรับนักเรี ยนกลับบ้านแทนผูป้ กครองได้
4.3 นักเรี ยนประจําตึกในโรงเรี ยนที@จะกลับบ้านต้องยืน@ ใบลากลับบ้านที@ผา่ นการเซ็นอนุมตั ิจากผูร้ ับผิด
ชอบประจําตึกนอน มอบให้เจ้าหน้าที@รักษาความปลอดภัยที@ประตูเข้า – ออกโรงเรี ยนทุกครั9ง
4.4 นักเรี ยนต้องกลับเข้าที@พกั ก่อนเวลา 17.00 น. ของวันอาทิตย์หรื อวันหยุดสุ ดท้าย
4.5 นัก เรี ย นที@ จ ะกลับ บ้านด้ว ยตนเองต้อ งได้รั บ อนุ ญ าตจากหั ว หน้าตึ ก หรื อ ครู เจ้าของหอพัก โดยส่ ง
แบบฟอร์ มขออนุ ญาตกลับบ้านด้วยตนเอง ที@มีลายเซ็นผูป้ กครองตามตัวอย่างลายเซ็นที@ให้ไว้กบั ครู
ประจําตึกนอนหรื อครู หอพัก และนักเรี ยนต้องแต่งเครื@ องแบบนักเรี ยนครบชุด นักเรี ยนใหม่อนุญาตให้
กลับบ้านเองได้ใน ภาคเรี ยนที@ 2
4.6 กรณี ที@ นักเรี ยนกลับ บ้านและเกิ ดเจ็บ ป่ วย ไม่ ส ามารถกลับ เข้าที@ พ กั ตามกําหนดได้ ผูป้ กครองต้อง
โทรศัพท์แจ้งให้ทางตึกนอนหรื อฝ่ ายนักเรี ยนประจําหรื อครู หอพักทราบล่วงหน้าทุกครั9ง (ไม่รับการ
แจ้งจากนักเรี ยน)
4.7 การกลับเข้าที@พกั ช้ากว่าวันเวลาที@กาํ หนดไว้ ผูป้ กครองต้องเป็ นผูไ้ ปส่ งและพานักเรี ยนไปรายงานตัวที@
หัวหน้าตึกนอนหรื อครู หอพักก่อนเข้าตึก/หอพักทุกครั9ง ถ้าผูป้ กครองไม่ไปส่ งนักเรี ยนจะไม่อนุญาต
ให้นกั เรี ยนเข้าตึก/หอพัก สําหรับนักเรี ยนที@กลับช้าจะมีการบันทึกรายงานเสนอหัวหน้าฝ่ ายนักเรี ยน
ประจํา กรณี ที@นกั เรี ยนกลับบ้านโดยไม่ได้รับอนุ ญาต ทางโรงเรี ยนจะไม่รับผิดชอบใด ๆ แต่จะติดต่อ
แจ้งให้ผปู ้ กครองทราบ หากนักเรี ยนกระทําผิดซํ9า ฝ่ ายนักเรี ยนประจําจะจําหน่ายชื@อออกจากการเป็ น
นักเรี ยนประจํา ซึ@งต้องออกจากโรงเรี ยนด้วย

การย้ ายทีพ3 กั
นักเรี ยนประจําจะต้องพักหอพักที@ทางโรงเรี ยนจัดให้อย่างน้อย 1 ปี การศึกษา ผูป้ กครองจึงจะยืน@ คําร้อง
ขอย้ายที@พกั สิ9 นปี การศึกษาได้ โดยมีแนวปฎิบตั ิ ดังนี9
1. ผูป้ กครองต้องชําระเงินค่าใช้จ่ายที@พกั เดิมให้ครบก่อนดําเนินการขอย้ายที@พกั ใหม่
2. ชําระค่าธรรมเนียมการย้ายที@พกั 2,000 บาท กรณี แจ้งย้ายที@พกั ภายในวันสุ ดท้ายของภาคเรี ยนที@ 2
3. ชําระค่าธรรมเนียมการย้ายที@พกั 4,000 บาท กรณี แจ้งย้ายตั9งแต่หลังวันปิ ดภาคเรี ยนที@ 2 ถึงวันก่อนเปิ ดเรี ยน
ภาคเรี ยนที@ 1
4. ชําระค่าเตียง-ตู ้ ให้ที@พกั ใหม่ 2,000 บาท กรณี ยา้ ยจากตึกไปหอพัก หรื อย้ายจากหอพักเข้าตึก
ทางโรงเรี ยนไม่อนุญาตนักเรี ยนประจําย้ายที@พกั หรื อเปลี@ยนสภาพเป็ นนักเรี ยนไป – กลับ ระหว่างปี
การศึกษา คือ แจ้งย้ายที@พกั ตั9งแต่วนั เปิ ดเรี ยนภาคเรี ยนที@ 1 เป็ นต้นไป กรณี ที@ผปู ้ กครองจะขอย้ายที@พกั ระหว่างภาค
เรี ยน ต้องปฏิบตั ิดงั นี9

1. การย้ายที@พกั จากที@พกั หนึ@งไปอีกที@พกั หนึ@ง
1.1 ชําระค่ากินอยูป่ ระจําครบตามจํานวนให้หอพักที@นกั เรี ยนสังกัดอยูก่ ่อนขอย้ายที@พกั พร้อมทั9งชําระเงินค่า
อยูป่ ระจําและค่าเครื@ องใช้แรกเข้าครบตามจํานวนให้ที@พกั ใหม่ที@ตอ้ งการย้ายเข้าไปอยู่
1.2 ชําระค่าธรรมเนียมการย้ายที@พกั 4,000 บาท
2. การย้ายที@พกั จากนักเรี ยนประจําเปลี@ยนเป็ นนักเรี ยนไปกลับ
2.1 ชําระค่ากินอยูป่ ระจําครบตามจํานวนทั9งปี การศึกษาให้หอพักที@สงั กัด
2.2 ชําระค่าธรรมเนียมการย้ายที@พกั 4,000 บาท
กรณี ต่อไปนี9 ถือว่าเป็ นการกระทําที@ผิดต่อระเบียบของฝ่ ายนักเรี ยนประจํา นักเรี ยนผูน้ 9 นั จะต้องพ้นสภาพจาก
การเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนทันที
1. เปลี@ยนสภาพจากการเป็ นนักเรี ยนประจําเป็ นนักเรี ยนไป–กลับโดยพลการ โดยไม่แจ้งย้ายที@พกั ตามระเบียบ
ของฝ่ ายนักเรี ยนประจํา
2. นักเรี ยนที@ได้รับอนุมตั ิให้เป็ นนักเรี ยนไป–กลับแล้ว ไม่ได้ไปพักอาศัยอยูก่ บั บิดาหรื อมารดา แต่ไปอาศัยอยูก่ บั
บุคคลอื@น หรื อหอพักที@ทางโรงเรี ยนไม่อนุมตั ิ

การลาพักการเรียนเพื3อไปต่ างประเทศ ในโครงการแลกเปลีย3 นต่ าง ๆ
ผูป้ กครองต้องติดต่อที@ห้องธุ รการ (งานทะเบียน)และปฏิบตั ิตามระเบียบที@โรงเรี ยนกําหนด เมื@อทราบ
กําหนดเวลาที@ นักเรี ยนจะกลับมาเรี ยน ให้ติดต่อเรื@ องที@ พกั กับฝ่ ายนักเรี ยนประจําล่วงหน้าก่อนวันเดิ นทางกลับเพื@อ
จัดเตรี ยมที@พกั สําหรับนักเรี ยน โดยฝ่ ายนักเรี ยนประจําจะพิจารณาที@พกั เดิมให้นกั เรี ยน

การลาออกจากโรงเรียน
1. นักเรี ยนประจําที@ประสงค์จะลาออกจากโรงเรี ยนให้ติดต่อที@หอ้ งธุรการเพื@อยืน@ คําร้องขอลาออกจากการ
เป็ นนักเรี ยน
2. กรณี ที@แจ้งลาออกช้ากว่าวันเวลาที@กาํ หนด ต้องชําระค่าอยูป่ ระจําให้หอพักที@สงั กัดตามอัตราต่อไปนี9
ภาคเรียนที3 1
2.1 แจ้งลาออกตั9งแต่หลังวันปิ ดภาคเรี ยนที@ 2 ถึงวันก่อนเปิ ดภาคเรี ยนที@ 1 ต้องชําระค่าอยูป่ ระจําให้หอพักที@
สังกัด จํานวน 7,000 บาท
2.2 แจ้งลาออกตั9งแต่วนั เปิ ดเรี ยนภาคเรี ยนที@ 1 เป็ นต้นไป ต้องชําระค่าอยูป่ ระจําให้หอพักที@สงั กัดครบตาม
จํานวน
ภาคเรียนที3 2
2.3 แจ้งลาออกตั9งแต่หลังวันปิ ดภาคเรี ยนที@ 1 ถึงวันก่อนเปิ ดภาคเรี ยนที@ 2 ต้องชําระค่าอยูป่ ระจําให้หอพัก
ที@สงั กัด จํานวน 7,000 บาท
2.4 แจ้งลาออกตั9งแต่วนั เปิ ดเรี ยนภาคเรี ยนที@ 2 เป็ นต้นไป ต้องชําระค่าอยูป่ ระจําให้หอพักที@สงั กัดครบตาม
จํานวน
2.5 การลาออกสิ9 นปี การศึกษา ต้องแจ้งล่วงหน้าภายในวันสอบวันสุ ดท้ายก่อนปิ ดภาคเรี ยนที@ 2
2.6 นักเรี ยนชั9นมัธยมศึกษาปี ที@ 3 ทุกคนเมื@อสอบปลายภาคเรี ยนที@ 2 เสร็ จสิ9 นแล้ว ทางโรงเรี ยนจะถือว่า
พ้นสภาพของการเป็ นนักเรี ยนประจําของโรงเรี ยน สําหรับนักเรี ยนที@สอบเข้า หรื อได้รับคัดเลือกให้
เรี ยนต่อในระดับมัธยมศึกษาปี ที@ 4 จะต้องผ่านขั9นตอนการมอบตัวเข้าเป็ นนักเรี ยนอีกครั9ง (ไม่ตอ้ ง
ชําระค่าสมาชิกสมาคมผูป้ กครองฯ และค่าเครื@ องใช้แรกเข้า) และฝ่ ายนักเรี ยนประจําจะจัดที@พกั ให้
ใหม่ในวันลงทะเบียน

กรณีพเิ ศษทีโ3 รงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบ
1. นักเรี ยนประพฤติผดิ ระเบียบของโรงเรี ยนในข้อหนักหรื อผิดศีลธรรม
2. นักเรี ยนไม่นอบน้อมเชื@อฟัง แสดงกิริยาก้าวร้าว ไม่เชื@อฟังคําสัง@ ครู หรื อฝ่ าฝื นระเบียบข้อบังคับของโรงเรี ยนจน
เป็ นตัวอย่างที@ไม่ดีต่อนักเรี ยนคนอื@น ๆ
3. การไม่เอาใจใส่ ต่อการเรี ยน เมื@อได้รับการเตือนและลงโทษหลายครั9งแล้ว ยังไม่ดีข9 ึน
4. การไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเวลาที@กาํ หนดไว้ โดยไม่มีการติดต่อแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบล่วงหน้า

กิจกรรมและนันทนาการของนักเรียนประจํา
1. การเล่ นออร์ แกไนซ์ เกมส์ ทางโรงเรี ยนส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนประจํารู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และ
เพือ@ ให้นกั เรี ยนมีสุขภาพที@สมบูรณ์แข็งแรง จึงจัดให้มีการเล่นกีฬาเป็ นทีมในเวลา 16.50-17.50 น.
ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
2. การแข่ งขันกีฬาระหว่ างตึกนอน ในวันหยุดเรี ยนหรื อเย็นวันศุกร์บางวัน นักเรี ยนประจําแต่ละตึกนอนจัดทีมกีฬา
ประเภทต่าง ๆ เข้าแข่งขันกับทีมของตึกอื@น ๆ เพื@อเพิ@มทักษะในการเล่นกีฬาและเป็ นการออกกําลังกายด้วย
3. การว่ ายนําV ทางโรงเรี ยนมีสระว่ายนํ9าขนาดมาตรฐานโอลิมปิ ก สําหรับบริ การนักเรี ยนประจําทุกคน
นักเรี ยนสามารถไปว่ายนํ9าได้ตามวันและเวลาที@กาํ หนดให้
4. การชมรายการโทรทัศน์
มีการติดตั9งจานรับสัญญาณจากดาวเทียม ทุกตึกนอนเพื@อให้นกั เรี ยนได้ติดตามชม
ข่าวสาร การแข่งขันกีฬา สารคดีและภาพยนตร์จากทุกมุมโลกในช่วงเวลาที@นกั เรี ยนพักผ่อน
5. การออกไปซืVอของ ทุกวันอาทิตย์ระหว่างเวลา 10.00 - 11.45 น. นักเรี ยนประจําตั9งแต่ช9 นั ม.1 ขึ9นไป
จะได้รับอนุญาตให้ออกไปซื9อของใช้และอุปกรณ์การเรี ยนที@ตลาดศรี ราชาหรื อห้างสรรพสิ นค้าโดยนักเรี ยน
จะต้องแต่งเครื@ องแบบนักเรี ยนครบชุด และมีครู ดูแลทัว@ ไปขณะที@นกั เรี ยนอยูน่ อกโรงเรี ยน สําหรับนักเรี ยนใหม่
อนุญาตให้ไปซื9อของในภาคเรี ยนที@สอง
6. การเล่ นดนตรีในเวลาว่างนักเรี ยนประจําสามารถตั9งวงดนตรี ขนาดเล็ก ประกอบด้วยผูเ้ ล่นประมาณ
4–6 คน เพื@อฝึ กเล่นดนตรี ที@นกั เรี ยนชอบ ซึ@งนอกจากนักเรี ยนจะได้ผอ่ นคลายสมองแล้ว ยังสามารถเล่นดนตรี
ประเภทต่าง ๆ ได้อีกด้วย
7. มุมนันทนาการและเทคโนโลยี สําหรับให้นกั เรี ยนค้นหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในช่วงเวลาพักผ่อนหลัง
อาหารเย็นทุกวัน และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

สวัสดิภาพของนักเรียนประจํา
1. การรักษาพยาบาล กรณี ที@นกั เรี ยนเจ็บป่ วยหรื อได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ทางโรงเรี ยนมีพยาบาลคอยให้บริ การ
นักเรี ยน ระหว่างเวลา 07.45 – 19.30 น. ถ้านักเรี ยนประจําเจ็บป่ วยมาก ครู ที@ดูแลที@พกั จะเป็ นผูพ้ านักเรี ยน
ไปพบแพทย์ กรณี ที@จาํ เป็ นต้องนอนพักรักษาตัวที@โรงพยาบาล ทางโรงเรี ยนจะแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบ เพื@อจัด
คนมาเฝ้าที@โรงพยาบาลหรื อรับนักเรี ยนไปรักษาตัวที@โรงพยาบาลใกล้บา้ นตามที@เห็นสมควร ค่ารักษาพยาบาล
ทั9งหมด ผูป้ กครองจะต้องเป็ นผูจ้ ่าย ถ้านักเรี ยนได้รับอุบตั ิเหตุสามารถเบิกค่ารักษาในส่ วนที@เป็ นค่าประกัน
อุบตั ิเหตุจากบริ ษทั ประกันภัยได้บางส่ วน
2. ด้ านความปลอดภัย
มีเจ้าหน้าที@รักษาความปลอดภัยผลัดเปลี@ยนเวรกันดูแลภายในบริ เวณโรงเรี ยนตลอด
24 ชัว@ โมง มีการตรวจเช็คบัตรผูท้ ี@จะเข้า – ออกโรงเรี ยนอย่างเคร่ งครัด

กรรมการนักเรียนประจําตึกและหอพัก
ฝ่ ายนักเรี ยนประจําได้กาํ หนดให้มีคณะกรรมการตึก และกรรมการหอพัก ซึ@งได้มาจากการเลือกตั9งจาก
นักเรี ยนประจําภายในตึกและหอพัก เพื@อเป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนประจําได้มีโอกาสเรี ยนรู ้และมีประสบการณ์ในการอยู่
ร่ วมกันแบบประชาธิปไตย ทั9งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ได้รับการฝึ กให้เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที@ดี
รู ้จกั บําเพ็ญ
ประโยชน์เพื@อส่ วนรวม พร้อมทั9งเป็ นการแบ่งเบาภาระหน้าที@ครู ที@ดูแลประจําตึกและหอพัก
คณะกรรมการตึก
ประกอบด้วย ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน และกรรมการ 8 คน รวมจํานวนตึกละ 10 คน คณะกรรมการ
หอพัก ประกอบด้วยประธาน 1 คน และรองประธาน 1 คน จํานวนหอพักละ 2 คน ซึ@งได้รับการแต่งตั9งโดยหัวหน้า
ฝ่ ายนักเรี ยนประจํา

ระเบียบปฏิบัตทิ วั3 ไป
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

เมื@อทําสิ@ งของของโรงเรี ยนเสี ยหายหรื อชํารุ ด ต้องชดใช้ตามราคาของสิ@ งของนั9น ๆ หากทําด้วยเจตนานักเรี ยน
ต้องได้รับโทษตามที@โรงเรี ยนกําหนด
ห้ามนักเรี ยนนําของมีค่าทุกชนิดมาโรงเรี ยน เช่น สร้อย/แหวนทองคํา อุปกรณ์ไอทีทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ
ไอแพด โน้ ต บุ๊ ค เป็ นต้น และผู ้ป กครองไม่ ค วรให้ เงิ น ติ ด ตัว นั ก เรี ยนเป็ นจํา นวนมาก โรงเรี ยนจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ เมื@อเงินหรื อสิ@ งของเกิดสู ญหาย
ห้ า มนํา หนัง สื อ เริ ง รมย์ การ์ ตู น อาวุธ ทุ ก ชนิ ด หรื อ สิ@ ง อื@ น ใดที@ ท างโรงเรี ย นสั@ ง ห้ า มนํา เข้า มาภายในบริ เวณ
โรงเรี ยน
นักเรี ยนทุกคนต้องตัดผมตามระเบียบของโรงเรี ยน
ห้ามนักเรี ยนเล่นการพนัน ห้ามดื@มของมึนเมาทุกชนิด ห้ามสู บบุหรี@ และยาเสพติดทุกประเภท
นักเรี ยนจะต้องปฏิบตั ิตามตารางเวลาของนักเรี ยนประจําที@ทางโรงเรี ยนกําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
จดหมายหรื อพัสดุที@ส่งถึงนักเรี ยนประจําทุกคน ทางโรงเรี ยนมีสิทธิkที@จะตรวจสอบในกรณี ที@จาํ เป็ น
นักเรี ยนประจําทุกคนต้องทําประกันอุบตั ิเหตุรายปี ตามระเบียบที@ทางโรงเรี ยนกําหนด

เครื3 องใช้ ส่วนตัวทีจ3 ําเป็ นสํ าหรับนักเรียนประจํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชุดนักเรี ยนชายและชุดนักเรี ยนหญิง ระดับประถม-ม.ต้น
ชุดนักเรี ยนชายและชุดนักเรี ยนหญิง ระดับ ม.ปลาย
ชุดลูกเสื อชายและชุดเนตรนารี หญิง ระดับประถม-ม.ต้น
ชุดพละของโรงเรี ยน
ถุงเท้านักเรี ยนสี ขาว (ไม่มีลาย)
ถุงเท้าลูกเสื อ
รองเท้านักเรี ยนสี ดาํ (รองเท้าหนัง)
รองเท้าลูกเสื อชาย ชั9น ป.4-ม.3
รองเท้าพละสี ขาว
กระเป๋ านักเรี ยน
เข็มขัดและหัวเข็มขัด
ชุดนอน (เสื9 อและกางเกงขายาว สี และลายเดียวกัน)

3 ชุด
4 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
5 คู่
1 คู่
1 คู่
1 คู่
1 คู่
1 ใบ
1 ชุด
3-4 ชุด

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ชุดเล่นออร์แกไนส์เกมส์ (ซื9อที@โรงเรี ยนภายหลัง)
ผ้าห่มนอน
ผ้าเช็ดตัวขนาดกลาง
กางเกงใน
รองเท้าแตะ (แบบราคาไม่แพงมาก)
ขันนํ9าพลาสติกขนาดกลาง ไม่มีที@จบั
ตะกร้าพลาสติกใส่ ผา้
ถังนํ9าพลาสติกขนาดเล็ก
เครื@ องใช้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ได้แก่ ยาสี ฟัน แปรงสี ฟัน สบู่ แป้ง
ยาขัดรองเท้า แปรงขัดรองเท้า กุญแจ ฯลฯ

1
1
2
5
1
1
1
1

ชุด
ผืน
ผืน
ตัว
คู่
ใบ
ใบ
ใบ

หมายเหตุ :
- โรงเรี ยนมีจาํ หน่ายเครื@ องใช้ทุกรายการข้างต้น ยกเว้นผ้าห่ม
- ให้ผปู ้ กครองตรวจรายการเครื@ องใช้ – อุปกรณ์ และจัดเตรี ยมให้พร้อมตามรายการก่อนส่ งนักเรี ยนเข้าที@พกั
สิ@ งของเครื@ องใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของที@มีราคาแพง เพือ@ ป้องกันการสู ญหาย
- ชุดเล่นออร์แกไนซ์เกมส์ ซื9อที@หอ้ งขายหนังสื อของโรงเรี ยนได้ต9 งั แต่ตน้ เดือนมิถุนายนเป็ นต้นไป
- เสื9 อผ้าควรปั กหรื อเขียนชื@อที@ชายเสื9 อด้านในหรื อขอบกางเกงด้านบน ส่ วนรหัสที@พกั ให้เขียนด้วยปากกาที@
เสื9 อผ้า และเครื@ องใช้ทุกชิ9น การปั กหรื อเขียนให้ทาํ เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ไม่เลอะเทอะ
- รองเท้าแตะให้ใช้รองเท้าราคาถูก เพื@อป้องกันการสู ญหายและง่ายต่อการทําความสะอาด

ตารางเวลาของนักเรียนประจํา
เวลา/วัน
06.00 น.
06.30 น.
07.00 น.
08.00 น.
08.30 น.
10.00 น.
10.30 น.
11.45 น.
11.20-12.10 น.

วันเรียน

ตื@นนอน
ทบทวนบทเรี ยน-เตรี ยมอุปกรณ์ ตื@นนอน
อาหารเช้า
อาหารเช้า
เข้าเรี ยน
พักผ่อน
ทําการบ้าน – ทบทวนบทเรี ยน
กิจกรรมพิเศษ – ว่ายนํ9า
ทําการบ้าน – ทบทวนบทเรี ยน
อาหารกลางวันระดับประถม

12.00 น.
12.10-13.00 น.

13.30 น.
15.00 น.
15.40 น.
16.30 น.

วันเสาร์

วันอาทิตย์
ตื@นนอน
อาหารเช้า
พักผ่อน
ทําการบ้าน – ทบทวนบทเรี ยน
พักผ่อน – ไปตลาด – ว่ายนํ9า
ทําการบ้าน – ทบทวนบทเรี ยน
กลับจากตลาด – รายงานตัว

พักผ่อน
อาหารกลางวัน-พักผ่อน

อาหารกลางวัน-พักผ่อน

ทําการบ้าน – ทบทวนบทเรี ยน
พักผ่อน – เล่นกีฬา

ทําการบ้าน – ทบทวนบทเรี ยน
พักผ่อน – เล่นกีฬา

อาหารกลางวันระดับมัธยม

เลิกเรี ยน (วันศุกร์)
เลิกเรี ยน-พักผ่อน-อาหารว่าง

16.45-17.45 น.

เล่นกีฬา

17.00 น.
17.45 น.
18.00-18.30 น.

อาบนํ9า
อาหารเย็น-ชมภาพยนตร์
อาบนํ9า

อาบนํ9า
จัดตูเ้ สื9 อผ้า – ตูห้ นังสื อ – อบรม

18.15 น.
อาหารเย็น-พักผ่อน
18.30 น. อบรม-ทําการบ้าน
19.15 น. อาหารเย็น-พักผ่อน
20.00 น. ทําการบ้าน-ทบทวนบทเรี ยน
ทําการบ้าน-ทบทวนบทเรี ยน
21.30 น. เข้านอน
เข้านอน (21.00 น.)
เข้านอน (21.00 น.)
Ø วันศุกร์ หลังอาหารเย็นพักผ่อน – ดูทีวี ถ้าวันเสาร์มีเรี ยนชดเชยให้ทาํ การบ้าน – อ่านหนังสื อ
Ø วันเสาร์ – อาทิตย์ นักเรี ยนที@ไม่ไปร่ วมกิจกรรมใด ๆ เข้าทําการบ้านระหว่างเวลา 10.30 - 11.30 น.
ตามตารางเวลา
Ø วันอาทิตย์ นักเรี ยนคาทอลิกร่ วมพิธีมิสซา เวลา 06.30 น.
Ø นักเรี ยนที@จะดูหนังสื อหลังเวลาเข้านอน ต้องขออนุญาตครู เวรประจําสัปดาห์ทุกครั9งและต้องเข้านอนไม่เกิน 22.30 น.
Ø วันหยุดนักขัตฤกษ์ ใช้ตารางเวลาเดียวกับวันเสาร์

