
ระเบียบการเข้าเป็นนักเรียนประจํา 

 

 โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา  เปิดรับนักเรียนประจาํชายตั9งแต่ชั9นประถมศึกษาปีที@ 1  ถึงชั9นมธัยมศึกษาปีที@  6

เปิดรับนกัเรียนประจาํหญิงตั9งแต่ชั9นประถมศึกษาปีที@ 5 - ชั9นมธัยมศึกษาปีที@ 6    เพื@อให้นกัเรียนที@มีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดั

ต่าง ๆ ไดมี้โอกาสเขา้มาศึกษาเล่าเรียน     ปัจจุบนันกัเรียนประจาํโรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชามาจากทุกภาคของประเทศไทย 

มีจาํนวนประมาณ  1,000  คน 

ประเภทที3พกัของนักเรียนประจํามี 2 ประเภท ดงันี9   

1. หอพกัโรงเรียน  ตั9งอยูภ่ายในบริเวณโรงเรียน  ประกอบดว้ย 

1.1  ตึกใหญ่ 2 อาคาร รับนกัเรียนประจาํชาย  ตั9งแต่ชั9น ป.5-ม.6 

1.2 อาคารเลก็ 1 อาคาร  รับนกัเรียนประจาํหญิง ตั9งแต่ชั9น ป.5-ม.6 

2 หอพักครู ตั9งอยูบ่ริเวณโดยรอบของโรงเรียน ส่วนใหญ่อยูไ่ม่ไกลจากโรงเรียนมากนกั ครูหอพกัตอ้งมีอาคารและ

สถานที@เป็นของตนเอง และมีคุณสมบติัตามที@โรงเรียนกาํหนด จึงจะอนุมติัให้เปิดหอพกัได  ้ทั9งนี9 เพื@อช่วยรองรับ

นกัเรียนประจาํที@มีจาํนวนมาก และเป็นทางเลือกสาํหรับผูป้กครองที@ตอ้งการให้นกัเรียนเขา้พกัในหอพกัขนาดเล็ก มี

ความจุนกัเรียน ประมาณ 40 คน (คละชั9น) โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของโรงเรียน ระเบียบการและค่าใชจ่้ายทุก

อย่างเหมือนหอพกัโรงเรียน มีครูเจา้ของหอพกัเป็นผูดู้แลนักเรียน มีรถรับส่งในการเดินทางไป-กลบั หอพกักับ

โรงเรียน หอพกัครูประกอบดว้ย หอพกันกัเรียนชาย และหอพกันกัเรียนหญิง  

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าเป็นนักเรียนประจํา 

1.    ผูป้กครองที@ประสงคจ์ะให้บุตรหลานเขา้เป็นนกัเรียนประจาํให้ติดต่อที3ห้องธุรการ  โดยผ่านขั9นตอนการสมคัร 
นกัเรียนใหม่และแจง้ความจาํนงขอเขา้เป็นนกัเรียนประจาํลงในใบสมคัรใหช้ดัเจน 

2.   บิดา มารดา  หรือผูป้กครองตอ้งเป็นผูพ้านกัเรียนไปมอบตวัดว้ยตนเองในวนัมอบตวัลงทะเบียน  เพื@อรู้จกัที@พกั 

และรับทราบระเบียบการต่าง ๆ  ของฝ่ายนกัเรียนประจาํ 

3.  การเข้าเป็นนักเรียนประจาํ   ทางโรงเรียนจะเป็นผูจ้ดัที@พกัให้ในวนัมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน  ไม่อนุญาตให้

ผูป้กครองเลือกที@พกัเอง  และไม่ตอ้งระบุชื@อที@พกัลงในใบสมคัร 

4.    เมื@อสมคัรเป็นนักเรียนประจาํแลว้ จะตอ้งพกัตามที@พกัที@จดัให้เท่านั9นอย่างน้อย  1  ปีการศึกษา  ฝ่ายนักเรียน

ประจาํจะพิจารณาจดัที@พกัให้ตามความเหมาะสม  โดยคาํนึงถึงชั9นเรียนของนักเรียนเป็นเกณฑ์     สําหรับ

นกัเรียนหญิงจะจดัใหอ้ยูห่อพกันกัเรียนหญิงโดยเฉพาะ 

5.  นกัเรียนที@ไม่มีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัชลบุรี  จะพกัอาศยัอยูก่บับุคคลอื@นหรือพกัตามหอพกัของบุคคลภายนอก

ไม่ได้  ในกรณีที@สํารวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบขอ้นี9   นักเรียนต้องพน้สภาพจากการเป็นนักเรียนของ

โรงเรียน 

6. เมื@อเขา้เป็นนกัเรียนประจาํแลว้  หากตอ้งลาออกจากโรงเรียนหรือยา้ยเป็นนกัเรียนไป-กลบัระหว่างภาคเรียนจะ

ไม่คืนค่าอยูป่ระจาํ ไม่วา่กรณีใด ๆ 

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนประจํา 

  ชาํระในวนัส่งนกัเรียนเขา้ที@พกัของแต่ละภาคเรียน  (1 ปีการศึกษามี  2  ภาคเรียน)   มีรายการดงันี9  

- ค่าอยูป่ระจาํ  (ค่าที@พกั + อาหาร + ซกัรีดเสื9อผา้) 

- ค่าธรรมเนียมการเรียน 

- ค่าธรรมเนียมอื@น 



  สําหรับนักเรียนประจําที3เข้าใหม่ จะมีค่าใชจ่้ายที@เพิ@ม ไดแ้ก่  ค่าลงทะเบียน ค่าเครื@องใชแ้รกเขา้ (เตียง-ตู)้  ค่าเขา้ร่วม

กิจกรรมภาคฤดูร้อน  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชุดนกัเรียน  ชุดลูกเสือ ชุดพละ รองเทา้ ถุงเทา้ กระเป๋าและเขม็ขดั ทางโรงเรียน

จะจดัที@พกัใหน้กัเรียนที@เขา้ใหม่  ซึ@ งชาํระค่าใชจ่้ายในวนัมอบตวัเป็นที@เรียบร้อยแลว้เท่านั9น  สาํหรับนกัเรียนเก่าใหช้าํระก่อน 

หรือชาํระในวนัส่งนกัเรียนเขา้ที@พกัของแต่ละภาคเรียน 

การชําระเงนิ  ติดต่อโดยตรงที@ฝ่ายการเงิน 
 

การติดต่อประสานงานต่าง ๆ เกี3ยวกบันักเรียนประจํา 
 

1. การติดต่อทั@วไปเกี@ยวกบันกัเรียนประจาํที@เป็นนกัเรียนเก่าของโรงเรียน  ติดต่อที@ฝ่ายนกัเรียนประจาํตามวนัและ 

   เวลาที@เปิดทาํการ  ดงันี9      

    -  สถานที@ทาํการ     หอ้งฝ่ายนกัเรียนประจาํ   อาคารศกัดา  กิจเจริญ 

    - วนัเวลาทาํการ    วนัจนัทร์ -  วนัศุกร์          เวลา  07.50  - 17.00  น. 

    - ติดต่อสอบถามหรือนดัหมายเพื@อพบหวัหนา้ฝ่ายนกัเรียนประจาํ โทร. 0-3831-105 ต่อ 101 

2.  การสมคัรเขา้เป็นนกัเรียนประจาํใหม่ และการลาออกจากโรงเรียน ติดต่อที@หอ้งธุรการ อาคารศกัดา  กิจเจริญ  

3. ติดต่อดา้นการเรียน   ติดต่อที@หอ้งวชิาการ  อาคารศกัดา  กิจเจริญ 

4. ผูป้กครองตอ้งใหที้@อยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทที์@แน่นอน  ซึ@ งสามารถติดต่อไดต้ลอดเวลาในกรณีที@มี 

 เหตุจาํเป็น และเรื@องรีบด่วน ถา้เปลี@ยนหมายเลขโทรศพัทต์อ้งแจง้ใหท้างโรงเรียนทราบโดยด่วน 

5. กาํหนดการและวนัหยดุต่าง ๆ   ทางโรงเรียนจะแจง้ใหผู้ป้กครองทราบล่วงหนา้ในเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 
  

การติดต่อระหว่างผู้ปกครองกบันักเรียน 
 

1.   การติดต่อกับนักเรียน  ให้ผูป้กครองติดต่อได้ที@ ตึกหรือหอพักที@นักเรียนสังกัด ทางโรงเรียนมีตู้โทรศัพท ์

สาธารณะไวบ้ริการนักเรียนระหว่างเวลาหลงัเลิกเรียนและในวนัหยุด  ไม่อนุญาตให้นักเรียนรับโทรศพัท ์

ในเวลาเรียน   ผู ้ปกครองสามารถฝากข้อความได้ที@ห้องประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน    หรือที@ห้องฝ่าย 

 นกัเรียนประจาํ 

2.   ทางโรงเรียนอนุญาตให้นกัเรียนส่งและรับจดหมายจากผูป้กครองหรือบุคคลภายนอกได ้โดยผ่านผูรั้บผิดชอบ

ฝ่ายนกัเรียนประจาํ  

การเยี3ยมนักเรียนและรับออกไปนอกบริเวณโรงเรียน 
 

1. กรณีบิดา – มารดา  หรือผูป้กครองไปเยี@ยมด้วยตนเองให้แสดงบัตรประจาํตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ 

หรือใบอนุญาตขบัขี@  (อยา่งใดอยา่งหนึ@ง) ของบิดา – มารดา  หรือผูป้กครองต่อครูเวรประจาํตึกนอน 

2.   ผูไ้ปเยี@ยมหรือรับนกัเรียนตอ้งเป็นบุคคลที@นกัเรียนรู้จกัและตอ้งมีหนงัสือมอบอาํนาจจากผูป้กครองใหผู้อื้@นไป

เยี@ยมแทน  พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  บตัรขา้ราชการ  หรือใบอนุญาตขบัขี@ (อยา่งใดอยา่งหนึ@ง) 

ที@มีลายเซ็นผูป้กครองรับรองสาํเนาถูกตอ้ง มอบใหผู้ไ้ปเยี@ยมหรือรับนกัเรียนเพื@อนาํไปแสดงต่อครูเวรประจาํตึก

นอนหรือครูหอพกั  พร้อมแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ปเยี@ยมหรือรับนกัเรียนดว้ย 

3.   รับใบอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนที@ มีลายเซ็นครูเวรประจาํตึกนอน   เพื@อนําไปยื@นกับเจ้าหน้าที@ 

 รักษาความปลอดภัยที@ ประตู เข้า–ออกโรงเรียน   และต้องส่ งนัก เรียนกลับ เข้าตึกนอนตาม เวลาที@ 

 กาํหนดในบตัรอนุญาต 

การกลบับ้าน 

1.   อนุญาตให้นักเรียนประจาํกลบับา้นไดทุ้กเยน็วนัศุกร์  หรือวนัหยุดพิเศษตามประกาศของฝ่ายนักเรียนประจาํ   

สาํหรับสปัดาห์ที@ไม่อนุญาตใหก้ลบับา้นจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



2. ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนกลบับา้นก่อนวนั–เวลาที@กาํหนดไว ้

3.  ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนกลบับา้นโดยการติดต่อขออนุญาตทางโทรศพัท ์  หรือโทรสาร 

4.   ผูป้กครองควรไปรับนกัเรียนดว้ยตนเอง  ในกรณีที@ผูป้กครองไปรับดว้ยตนเองไม่ได ้ การมอบหมายให้ผูอื้@นไป

รับแทนใหป้ฏิบติัดงันี9  

4.1  ผูไ้ปรับนกัเรียนตอ้งเป็นบุคคลที@นกัเรียนรู้จกัและตอ้งมีหนงัสือมอบอาํนาจจากผูป้กครองใหผู้อื้@นไป   

      รับแทน  พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  บตัรขา้ราชการ  หรือใบอนุญาตขบัขี@ (อยา่งใด 

    อยา่งหนึ@ง) ที@มีลายเซ็นผูป้กครองรับรองสาํเนาถูกตอ้ง มอบใหผู้ไ้ปรับนกัเรียนเพื@อนาํไปแสดงต่อครู            

    เวรประจาํตึกนอนหรือครูหอพกั  พร้อมแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนของผูไ้ปรับนกัเรียนกลบับา้น 

4.2   ผูป้กครองประสานกบัครูประจาํตึกและครูหอพกั ในการอนุญาตใหบุ้คคลอื@นเพิ@มลายเซ็นชื@อเป็น 

       ผูป้กครองในเอกสารตวัอยา่งลายเซ็นผูป้กครอง เพื@อสามารถรับนกัเรียนกลบับา้นแทนผูป้กครองได ้

4.3  นกัเรียนประจาํตึกในโรงเรียนที@จะกลบับา้นตอ้งยื@นใบลากลบับา้นที@ผา่นการเซ็นอนุมติัจากผูรั้บผดิ 

       ชอบประจาํตึกนอน  มอบใหเ้จา้หนา้ที@รักษาความปลอดภยัที@ประตูเขา้ – ออกโรงเรียนทุกครั9 ง 

4.4   นกัเรียนตอ้งกลบัเขา้ที@พกัก่อนเวลา  17.00  น.  ของวนัอาทิตยห์รือวนัหยดุสุดทา้ย 

4.5   นักเรียนที@จะกลับบ้านด้วยตนเองต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าตึกหรือครูเจ้าของหอพกัโดยส่ง

แบบฟอร์มขออนุญาตกลบับา้นดว้ยตนเอง  ที@มีลายเซ็นผูป้กครองตามตวัอยา่งลายเซ็นที@ให้ไวก้บัครู

ประจาํตึกนอนหรือครูหอพกั และนกัเรียนตอ้งแต่งเครื@องแบบนกัเรียนครบชุด  นกัเรียนใหม่อนุญาตให้

กลบับา้นเองไดใ้น ภาคเรียนที@ 2 

4.6  กรณีที@นักเรียนกลบับา้นและเกิดเจ็บป่วย  ไม่สามารถกลบัเขา้ที@พกัตามกาํหนดได้  ผูป้กครองตอ้ง   

โทรศพัทแ์จง้ให้ทางตึกนอนหรือฝ่ายนกัเรียนประจาํหรือครูหอพกัทราบล่วงหนา้ทุกครั9 ง  (ไม่รับการ

แจง้จากนกัเรียน) 

4.7  การกลบัเขา้ที@พกัชา้กวา่วนัเวลาที@กาํหนดไว ้ ผูป้กครองตอ้งเป็นผูไ้ปส่งและพานกัเรียนไปรายงานตวัที@  

หวัหนา้ตึกนอนหรือครูหอพกัก่อนเขา้ตึก/หอพกัทุกครั9 ง   ถา้ผูป้กครองไม่ไปส่งนกัเรียนจะไม่อนุญาต 

ให้นกัเรียนเขา้ตึก/หอพกั  สําหรับนกัเรียนที@กลบัชา้จะมีการบนัทึกรายงานเสนอหัวหน้าฝ่ายนกัเรียน

ประจาํ กรณีที@นกัเรียนกลบับา้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใด ๆ แต่จะติดต่อ

แจง้ให้ผูป้กครองทราบ  หากนกัเรียนกระทาํผิดซํ9 า  ฝ่ายนกัเรียนประจาํจะจาํหน่ายชื@อออกจากการเป็น

นกัเรียนประจาํ  ซึ@ งตอ้งออกจากโรงเรียนดว้ย 
  

การย้ายที3พกั 

   นกัเรียนประจาํจะตอ้งพกัหอพกัที@ทางโรงเรียนจดัใหอ้ยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษา   ผูป้กครองจึงจะยื@นคาํร้อง 

ขอยา้ยที@พกัสิ9นปีการศึกษาได ้โดยมีแนวปฎิบติั ดงันี9  

1. ผูป้กครองตอ้งชาํระเงินค่าใชจ่้ายที@พกัเดิมใหค้รบก่อนดาํเนินการขอยา้ยที@พกัใหม่ 

2. ชาํระค่าธรรมเนียมการยา้ยที@พกั  2,000  บาท กรณีแจง้ยา้ยที@พกัภายในวนัสุดทา้ยของภาคเรียนที@ 2 

3. ชาํระค่าธรรมเนียมการยา้ยที@พกั 4,000  บาท  กรณีแจง้ยา้ยตั9งแต่หลงัวนัปิดภาคเรียนที@ 2 ถึงวนัก่อนเปิดเรียน

ภาคเรียนที@ 1 

4. ชาํระค่าเตียง-ตู ้ใหที้@พกัใหม่ 2,000 บาท กรณียา้ยจากตึกไปหอพกั หรือยา้ยจากหอพกัเขา้ตึก 

 ทางโรงเรียนไม่อนุญาตนกัเรียนประจาํยา้ยที@พกั  หรือเปลี@ยนสภาพเป็นนกัเรียนไป – กลบั  ระหวา่งปี 

       การศึกษา คือ แจง้ยา้ยที@พกัตั9งแต่วนัเปิดเรียนภาคเรียนที@ 1 เป็นตน้ไป  กรณีที@ผูป้กครองจะขอยา้ยที@พกัระหวา่งภาค 

       เรียน ตอ้งปฏิบติัดงันี9    

  



1. การยา้ยที@พกัจากที@พกัหนึ@งไปอีกที@พกัหนึ@ง  
1.1 ชาํระค่ากินอยูป่ระจาํครบตามจาํนวนใหห้อพกัที@นกัเรียนสงักดัอยูก่่อนขอยา้ยที@พกัพร้อมทั9งชาํระเงินค่า 
อยูป่ระจาํและค่าเครื@องใชแ้รกเขา้ครบตามจาํนวนใหที้@พกัใหม่ที@ตอ้งการยา้ยเขา้ไปอยู ่

1.2  ชาํระค่าธรรมเนียมการยา้ยที@พกั 4,000  บาท 

2. การยา้ยที@พกัจากนกัเรียนประจาํเปลี@ยนเป็นนกัเรียนไปกลบั 

2.1  ชาํระค่ากินอยูป่ระจาํครบตามจาํนวนทั9งปีการศึกษาใหห้อพกัที@สงักดั  

2.2  ชาํระค่าธรรมเนียมการยา้ยที@พกั 4,000  บาท 

 กรณีต่อไปนี9 ถือว่าเป็นการกระทาํที@ผิดต่อระเบียบของฝ่ายนกัเรียนประจาํ  นกัเรียนผูน้ั9นจะตอ้งพน้สภาพจาก

การเป็นนกัเรียนของโรงเรียนทนัที  

1. เปลี@ยนสภาพจากการเป็นนกัเรียนประจาํเป็นนกัเรียนไป–กลบัโดยพลการ  โดยไม่แจง้ยา้ยที@พกัตามระเบียบ
ของฝ่ายนกัเรียนประจาํ 

2. นกัเรียนที@ไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นนกัเรียนไป–กลบัแลว้  ไม่ไดไ้ปพกัอาศยัอยูก่บับิดาหรือมารดา  แต่ไปอาศยัอยูก่บั
บุคคลอื@น  หรือหอพกัที@ทางโรงเรียนไม่อนุมติั   

 

การลาพกัการเรียนเพื3อไปต่างประเทศ ในโครงการแลกเปลี3ยนต่าง ๆ 
 

                ผูป้กครองตอ้งติดต่อที@ห้องธุรการ (งานทะเบียน)และปฏิบติัตามระเบียบที@โรงเรียนกาํหนด   เมื@อทราบ

กาํหนดเวลาที@นักเรียนจะกลบัมาเรียน ให้ติดต่อเรื@องที@พกักบัฝ่ายนักเรียนประจาํล่วงหน้าก่อนวนัเดินทางกลบัเพื@อ

จดัเตรียมที@พกัสาํหรับนกัเรียน  โดยฝ่ายนกัเรียนประจาํจะพิจารณาที@พกัเดิมใหน้กัเรียน 
 

การลาออกจากโรงเรียน 
 

1. นกัเรียนประจาํที@ประสงคจ์ะลาออกจากโรงเรียนใหติ้ดต่อที@หอ้งธุรการเพื@อยื@นคาํร้องขอลาออกจากการ 
     เป็นนกัเรียน 

2. กรณีที@แจง้ลาออกชา้กวา่วนัเวลาที@กาํหนด  ตอ้งชาํระค่าอยูป่ระจาํใหห้อพกัที@สงักดัตามอตัราต่อไปนี9  

ภาคเรียนที3 1 

2.1   แจง้ลาออกตั9งแต่หลงัวนัปิดภาคเรียนที@ 2 ถึงวนัก่อนเปิดภาคเรียนที@ 1  ตอ้งชาํระค่าอยูป่ระจาํใหห้อพกัที@
สงักดั  จาํนวน  7,000   บาท 

2.2  แจง้ลาออกตั9งแต่วนัเปิดเรียนภาคเรียนที@ 1 เป็นตน้ไป  ตอ้งชาํระค่าอยูป่ระจาํใหห้อพกัที@สงักดัครบตาม 

จาํนวน  

ภาคเรียนที3  2 

2.3  แจง้ลาออกตั9งแต่หลงัวนัปิดภาคเรียนที@ 1 ถึงวนัก่อนเปิดภาคเรียนที@ 2 ตอ้งชาํระค่าอยูป่ระจาํใหห้อพกั 

ที@สงักดั จาํนวน  7,000 บาท 

2.4  แจง้ลาออกตั9งแต่วนัเปิดเรียนภาคเรียนที@ 2 เป็นตน้ไป ตอ้งชาํระค่าอยูป่ระจาํใหห้อพกัที@สงักดัครบตาม

จาํนวน 

 2.5  การลาออกสิ9นปีการศึกษา ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ภายในวนัสอบวนัสุดทา้ยก่อนปิดภาคเรียนที@  2 

2.6 นกัเรียนชั9นมธัยมศึกษาปีที@  3  ทุกคนเมื@อสอบปลายภาคเรียนที@  2  เสร็จสิ9นแลว้  ทางโรงเรียนจะถือวา่ 

  พน้สภาพของการเป็นนกัเรียนประจาํของโรงเรียน  สาํหรับนกัเรียนที@สอบเขา้  หรือไดรั้บคดัเลือกให ้

  เรียนต่อในระดบัมธัยมศึกษาปีที@  4  จะตอ้งผา่นขั9นตอนการมอบตวัเขา้เป็นนกัเรียนอีกครั9 ง  (ไม่ตอ้ง 

  ชาํระค่าสมาชิกสมาคมผูป้กครองฯ  และค่าเครื@องใชแ้รกเขา้)  และฝ่ายนกัเรียนประจาํจะจดัที@พกัให ้

  ใหม่ในวนัลงทะเบียน 



 

กรณพีเิศษที3โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบ 
 

1. นกัเรียนประพฤติผดิระเบียบของโรงเรียนในขอ้หนกัหรือผดิศีลธรรม 

2. นกัเรียนไม่นอบนอ้มเชื@อฟัง  แสดงกิริยากา้วร้าว  ไม่เชื@อฟังคาํสั@งครู  หรือฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียนจน 

    เป็นตวัอยา่งที@ไม่ดีต่อนกัเรียนคนอื@น ๆ 

3. การไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน  เมื@อไดรั้บการเตือนและลงโทษหลายครั9 งแลว้ ยงัไม่ดีขึ9น 

4. การไม่ชาํระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามเวลาที@กาํหนดไว ้   โดยไม่มีการติดต่อแจง้ใหท้างโรงเรียนทราบล่วงหนา้ 
 

กจิกรรมและนันทนาการของนักเรียนประจํา 
 

1. การเล่นออร์แกไนซ์เกมส์  ทางโรงเรียนส่งเสริมใหน้กัเรียนประจาํรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์ และ 

     เพื@อใหน้กัเรียนมีสุขภาพที@สมบูรณ์แขง็แรง จึงจดัใหมี้การเล่นกีฬาเป็นทีมในเวลา 16.50-17.50  น.  

     ทุกวนัจนัทร์ – วนัพฤหสับดี 

 2. การแข่งขนักฬีาระหว่างตกึนอน  ในวนัหยดุเรียนหรือเยน็วนัศุกร์บางวนั นกัเรียนประจาํแต่ละตึกนอนจดัทีมกีฬา

ประเภทต่าง ๆ เขา้แข่งขนักบัทีมของตึกอื@น ๆ  เพื@อเพิ@มทกัษะในการเล่นกีฬาและเป็นการออกกาํลงักายดว้ย 

3.  การว่ายนํVา  ทางโรงเรียนมีสระวา่ยนํ9าขนาดมาตรฐานโอลิมปิก  สาํหรับบริการนกัเรียนประจาํทุกคน   

     นกัเรียนสามารถไปวา่ยนํ9าไดต้ามวนัและเวลาที@กาํหนดให ้

4. การชมรายการโทรทศัน์  มีการติดตั9งจานรับสญัญาณจากดาวเทียม ทุกตึกนอนเพื@อใหน้กัเรียนไดติ้ดตามชม

ข่าวสาร  การแข่งขนักีฬา  สารคดีและภาพยนตร์จากทุกมุมโลกในช่วงเวลาที@นกัเรียนพกัผอ่น 

5. การออกไปซืVอของ  ทุกวนัอาทิตยร์ะหวา่งเวลา  10.00 - 11.45  น.  นกัเรียนประจาํตั9งแต่ชั9น  ม.1  ขึ9นไป 

     จะไดรั้บอนุญาตใหอ้อกไปซื9อของใชแ้ละอุปกรณ์การเรียนที@ตลาดศรีราชาหรือหา้งสรรพสินคา้โดยนกัเรียน

จะตอ้งแต่งเครื@องแบบนกัเรียนครบชุด  และมีครูดูแลทั@วไปขณะที@นกัเรียนอยูน่อกโรงเรียน สาํหรับนกัเรียนใหม่

อนุญาตใหไ้ปซื9อของในภาคเรียนที@สอง   

6.  การเล่นดนตรีในเวลาวา่งนกัเรียนประจาํสามารถตั9งวงดนตรีขนาดเลก็ ประกอบดว้ยผูเ้ล่นประมาณ 

       4–6 คน  เพื@อฝึกเล่นดนตรีที@นกัเรียนชอบ  ซึ@ งนอกจากนกัเรียนจะไดผ้อ่นคลายสมองแลว้  ยงัสามารถเล่นดนตรี 

ประเภทต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย 

7. มุมนันทนาการและเทคโนโลย ี  สาํหรับใหน้กัเรียนคน้หาขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต ในช่วงเวลาพกัผอ่นหลงั

อาหารเยน็ทุกวนั และวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์
 

สวสัดภิาพของนักเรียนประจํา 

1. การรักษาพยาบาล  กรณีที@นกัเรียนเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็เลก็นอ้ย  ทางโรงเรียนมีพยาบาลคอยใหบ้ริการ 

นกัเรียน  ระหวา่งเวลา 07.45 – 19.30 น.  ถา้นกัเรียนประจาํเจบ็ป่วยมาก  ครูที@ดูแลที@พกัจะเป็นผูพ้านกัเรียน 

ไปพบแพทย ์    กรณีที@จาํเป็นตอ้งนอนพกัรักษาตวัที@โรงพยาบาล ทางโรงเรียนจะแจง้ใหผู้ป้กครองทราบ  เพื@อจดั 

 คนมาเฝ้าที@โรงพยาบาลหรือรับนกัเรียนไปรักษาตวัที@โรงพยาบาลใกลบ้า้นตามที@เห็นสมควร   ค่ารักษาพยาบาล 

 ทั9งหมด ผูป้กครองจะตอ้งเป็นผูจ่้าย ถา้นกัเรียนไดรั้บอุบติัเหตุสามารถเบิกค่ารักษาในส่วนที@เป็นค่าประกนั 

 อุบติัเหตุจากบริษทัประกนัภยัไดบ้างส่วน 

2.  ด้านความปลอดภยั  มีเจา้หนา้ที@รักษาความปลอดภยัผลดัเปลี@ยนเวรกนัดูแลภายในบริเวณโรงเรียนตลอด       

 24  ชั@วโมง  มีการตรวจเช็คบตัรผูที้@จะเขา้ – ออกโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด 

 

 



กรรมการนักเรียนประจําตึกและหอพกั 
 

           ฝ่ายนกัเรียนประจาํไดก้าํหนดใหมี้คณะกรรมการตึก และกรรมการหอพกั  ซึ@ งไดม้าจากการเลือกตั9งจาก

นกัเรียนประจาํภายในตึกและหอพกั  เพื@อเป็นการฝึกใหน้กัเรียนประจาํไดมี้โอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการอยู่

ร่วมกนัแบบประชาธิปไตย ทั9งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั   ไดรั้บการฝึกใหเ้ป็นผูน้าํและผูต้ามที@ดี   รู้จกับาํเพญ็

ประโยชนเ์พื@อส่วนรวม พร้อมทั9งเป็นการแบ่งเบาภาระหนา้ที@ครูที@ดูแลประจาํตึกและหอพกั      คณะกรรมการตึก   

ประกอบดว้ย ประธาน 1 คน  รองประธาน 1 คน  และกรรมการ   8 คน รวมจาํนวนตึกละ 10 คน   คณะกรรมการ

หอพกั ประกอบดว้ยประธาน 1 คน  และรองประธาน 1 คน จาํนวนหอพกัละ 2 คน ซึ@ งไดรั้บการแต่งตั9งโดยหวัหนา้

ฝ่ายนกัเรียนประจาํ 
 

 

ระเบียบปฏิบัติทั3วไป 

1.  เมื@อทาํสิ@งของของโรงเรียนเสียหายหรือชาํรุด  ตอ้งชดใชต้ามราคาของสิ@งของนั9น ๆ  หากทาํดว้ยเจตนานกัเรียน 

  ตอ้งไดรั้บโทษตามที@โรงเรียนกาํหนด 

2. หา้มนกัเรียนนาํของมีค่าทุกชนิดมาโรงเรียน  เช่น  สร้อย/แหวนทองคาํ  อุปกรณ์ไอทีทุกชนิด  เช่น  โทรศพัทมื์อถือ  

ไอแพด   โน้ตบุ๊ค   เป็นต้น   และผู ้ปกครองไม่ควรให้ เงินติดตัวนักเรียนเป็นจํานวนมาก   โรงเรียนจะไม่ 

 รับผดิชอบใด ๆ  เมื@อเงินหรือสิ@งของเกิดสูญหาย 

3. ห้ามนําหนังสือเริงรมย  ์ การ์ตูน  อาวุธทุกชนิดหรือสิ@ งอื@นใดที@ทางโรงเรียนสั@งห้ามนําเข้ามาภายในบริเวณ 

 โรงเรียน 

4.    นกัเรียนทุกคนตอ้งตดัผมตามระเบียบของโรงเรียน 

5.    หา้มนกัเรียนเล่นการพนนั  หา้มดื@มของมึนเมาทุกชนิด  หา้มสูบบุหรี@   และยาเสพติดทุกประเภท 

6.     นกัเรียนจะตอ้งปฏิบติัตามตารางเวลาของนกัเรียนประจาํที@ทางโรงเรียนกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

7.     จดหมายหรือพสัดุที@ส่งถึงนกัเรียนประจาํทุกคน  ทางโรงเรียนมีสิทธิk ที@จะตรวจสอบในกรณีที@จาํเป็น 

8.     นกัเรียนประจาํทุกคนตอ้งทาํประกนัอุบติัเหตุรายปีตามระเบียบที@ทางโรงเรียนกาํหนด 

 

เครื3องใช้ส่วนตัวที3จําเป็นสําหรับนักเรียนประจํา 

 

1.   ชุดนกัเรียนชายและชุดนกัเรียนหญิง ระดบัประถม-ม.ตน้ 3 ชุด 

2.   ชุดนกัเรียนชายและชุดนกัเรียนหญิง ระดบั ม.ปลาย 4 ชุด 

3.   ชุดลูกเสือชายและชุดเนตรนารีหญิง ระดบัประถม-ม.ตน้ 1 ชุด 

4.    ชุดพละของโรงเรียน   1 ชุด 

5. ถุงเทา้นกัเรียนสีขาว  (ไม่มีลาย) 5 คู่ 

6. ถุงเทา้ลูกเสือ 1 คู่ 

7. รองเทา้นกัเรียนสีดาํ  (รองเทา้หนงั) 1 คู่ 

8.   รองเทา้ลูกเสือชาย ชั9น ป.4-ม.3  1 คู่ 

9. รองเทา้พละสีขาว 1 คู่ 

10.   กระเป๋านกัเรียน 1  ใบ 

11.   เขม็ขดัและหวัเขม็ขดั                  1   ชุด  
 

12. ชุดนอน  (เสื9อและกางเกงขายาว สีและลายเดียวกนั) 3-4 ชุด 



13.    ชุดเล่นออร์แกไนส์เกมส์  (ซื9อที@โรงเรียนภายหลงั) 1 ชุด 

14. ผา้ห่มนอน 1 ผนื 

15. ผา้เช็ดตวัขนาดกลาง 2 ผนื 

16. กางเกงใน 5 ตวั 

17.  รองเทา้แตะ (แบบราคาไม่แพงมาก) 1 คู่ 

18. ขนันํ9าพลาสติกขนาดกลาง  ไม่มีที@จบั 1 ใบ 

19. ตะกร้าพลาสติกใส่ผา้ 1 ใบ 

20. ถงันํ9าพลาสติกขนาดเลก็ 1 ใบ 

21. เครื@องใชเ้บด็เตลด็ต่าง ๆ  ไดแ้ก่   ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน  สบู่  แป้ง 

         ยาขดัรองเทา้  แปรงขดัรองเทา้   กญุแจ  ฯลฯ 
 

 

หมายเหตุ : 

-  โรงเรียนมีจาํหน่ายเครื@องใชทุ้กรายการขา้งตน้  ยกเวน้ผา้ห่ม 

-  ใหผู้ป้กครองตรวจรายการเครื@องใช ้– อุปกรณ์  และจดัเตรียมใหพ้ร้อมตามรายการก่อนส่งนกัเรียนเขา้ที@พกั 

    สิ@งของเครื@องใชส่้วนตวั  ไม่ควรใชข้องที@มีราคาแพง เพื@อป้องกนัการสูญหาย 

-  ชุดเล่นออร์แกไนซ์เกมส์  ซื9อที@หอ้งขายหนงัสือของโรงเรียนไดต้ั9งแต่ตน้เดือนมิถุนายนเป็นตน้ไป 

-  เสื9อผา้ควรปักหรือเขียนชื@อที@ชายเสื9อดา้นในหรือขอบกางเกงดา้นบน  ส่วนรหสัที@พกัใหเ้ขียนดว้ยปากกาที@ 

    เสื9อผา้ และเครื@องใชทุ้กชิ9น  การปักหรือเขียนใหท้าํเป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่เลอะเทอะ 

-   รองเทา้แตะใหใ้ชร้องเทา้ราคาถูก เพื@อป้องกนัการสูญหายและง่ายต่อการทาํความสะอาด 

 

ตารางเวลาของนักเรียนประจํา 

 

เวลา/วนั วนัเรียน วนัเสาร์ วนัอาทติย์ 

06.00  น. ตื@นนอน   

06.30  น. ทบทวนบทเรียน-เตรียมอุปกรณ์ ตื@นนอน ตื@นนอน 

07.00  น. อาหารเชา้ อาหารเชา้ อาหารเชา้ 

08.00  น. เขา้เรียน พกัผอ่น พกัผอ่น 

08.30  น.  ทาํการบา้น – ทบทวนบทเรียน ทาํการบา้น – ทบทวนบทเรียน 

10.00  น.  กิจกรรมพิเศษ – วา่ยนํ9า  พกัผอ่น – ไปตลาด – วา่ยนํ9า  

10.30  น.  ทาํการบา้น – ทบทวนบทเรียน ทาํการบา้น – ทบทวนบทเรียน 

11.45 น.   กลบัจากตลาด – รายงานตวั 

11.20-12.10  น. อาหารกลางวนัระดบัประถม   พกัผอ่น  

12.00  น.  อาหารกลางวนั-พกัผอ่น อาหารกลางวนั-พกัผอ่น 

12.10-13.00  น. อาหารกลางวนัระดบัมธัยม   

13.30  น.  ทาํการบา้น – ทบทวนบทเรียน ทาํการบา้น – ทบทวนบทเรียน 

15.00  น.  พกัผอ่น – เล่นกีฬา พกัผอ่น – เล่นกีฬา 

15.40  น. เลิกเรียน (วนัศุกร์)   

16.30 น. เลิกเรียน-พกัผอ่น-อาหารวา่ง   



16.45-17.45  น. เล่นกีฬา   

17.00  น.  อาบนํ9า อาบนํ9า 

17.45  น.  อาหารเยน็-ชมภาพยนตร์ จดัตูเ้สื9อผา้ – ตูห้นงัสือ – อบรม 

18.00-18.30 น. อาบนํ9า   

18.15 น.   อาหารเยน็-พกัผอ่น 

18.30 น. อบรม-ทาํการบา้น   

19.15 น. อาหารเยน็-พกัผอ่น   

20.00 น. ทาํการบา้น-ทบทวนบทเรียน  ทาํการบา้น-ทบทวนบทเรียน 

21.30  น. เขา้นอน  เขา้นอน  (21.00 น.) เขา้นอน  (21.00 น.) 

Ø วนัศุกร์  หลงัอาหารเยน็พกัผอ่น – ดูทีว ี ถา้วนัเสาร์มีเรียนชดเชยใหท้าํการบา้น – อ่านหนงัสือ 

Ø วนัเสาร์ – อาทติย์   นกัเรียนที@ไม่ไปร่วมกิจกรรมใด ๆ  เขา้ทาํการบา้นระหวา่งเวลา  10.30  -  11.30  น. 

ตามตารางเวลา 

Ø วนัอาทติย์  นกัเรียนคาทอลิกร่วมพิธีมิสซา เวลา 06.30 น. 

Ø นกัเรียนที@จะดูหนงัสือหลงัเวลาเขา้นอน  ตอ้งขออนุญาตครูเวรประจาํสปัดาห์ทุกครั9 งและตอ้งเขา้นอนไม่เกิน  22.30 น. 

Ø  วนัหยุดนักขตัฤกษ์  ใชต้ารางเวลาเดียวกบัวนัเสาร์ 


