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********************************************************************************************************* 
วัตถุประสงค์ 

-  เพ่ือเสริมสร้างนิสัยนักเรียนให้รู้จักเคารพและมีระเบียบวินัยต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 -  เพ่ือปลูกฝังนิสัยให้นักเรียนได้รู้จักช่วยเหลือตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียน การใช้ชีวิตประจ าวัน 
    ฯลฯ  โดยค าแนะน าจากคณะภราดาและคณะครูผู้ดูแลหอพักอย่างใกล้ชิด 
 -  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
การรับสมัคร 
 เปิดรับสมัครนักเรียนประจ า ทั้งชาย – หญิง ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  
นักเรียนที่ประสงค์จะอยู่หอพักต้องแจ้งความจ านงที่แผนกธุรการในวันลงทะเบียน (รับจ านวนจ ากัด) 
อัตราค่าใช้จ่ายของนักเรียนประจ า 
 

รายการ ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่ 2 
ค่าหอพัก 25,000 23,000 
ค่าไฟฟ้า 2,000 2,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ  500 - 

รวม 27,500.- 25,000.- 
 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
 ผู้ปกครองควรฝากเงินจ านวน 3,000 บาท    เป็นอย่างน้อยไว้ที่แผนกหอพัก  เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล  
ค่าขนม ส าหรับซื้อของใช้ที่จ าเป็นและค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ทางแผนกหอพักจะจ่ายเงินดังกล่าวตามความจ าเป็นของ
นักเรียน ผู้ปกครองไม่ควรให้นักเรียนเก็บเงินไว้กับตัวเองเป็นจ านวนมาก     หากเกิดการสูญหายทางหอพักจะไม่
รับผิดชอบ 
ก่อนปิดภาคเรียนที่  2 ในแต่ละปีการศึกษา      ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะให้บุตรหลานอยู่ประจ าในปีการศึกษา
ต่อไปจะต้องจ่ายเงินมัดจ า 5,000  บาท ที่แผนกการเงิน 
หมายเหตุ    เงินมัดจ าค่าหอพัก  จะไม่คืนให้ในทุกกรณี 
เสื้อผ้า - เครื่องใช้ 
 -   ควรมีชุดนักเรียน อย่างน้อย  4  ชุด  และเสื้อผ้าส ารองส าหรับใส่เล่นพอสมควร 
 -  อุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียน  ชุดลูกเสือ  ชุดเนตรนารี  ชดุ รด. ชุดพละ  ตามระเบียบของโรงเรียน 
 -  ชุดนอนส าหรับใส่นอน  จ านวน  4  ชุด  (ชุดนอนควรเปน็กางเกงขายาว) 
 -  อุปกรณ์อาบน้ า และของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและอุปกรณ์เครื่องใช้อ่ืนๆ ตามสมควร 
 -  จะต้องน าผ้าห่ม และ หมอนมาจากบ้านเอง ทางหอพักจะจัดที่นอนและผ้าปูที่นอนให้เท่านั้น 
                 (ห้องนอนปรับอากาศ) 
 
 -  กุญแจตู้เสื้อผ้าและกุญแจโต๊ะเรียน 3 ชุด และฝากลูกกุญแจส ารองไว้ที่หอพัก 
 -  นมกล่องและขนมขบเค้ียวตามสมควร (เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าของนักเรียน) 
 -  ปากกาเขียนผ้าส าหรับเขียนหมายเลขหอพักที่เสื้อผ้า 
 -  รูปถ่ายขนาด 1  - 2   นิ้วจ านวน 2 รูป 
 -   เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ  ได้แก่  หวี  แป้ง  ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน  สบู่  ฯลฯ  
หมายเหตุ   อุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดและเสื้อผ้า ให้นักเรียนเขียนหรือปักษ์หมายเลขหอพักให้ชัดเจน 
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ระเบียบท่ัวไป 
- เมื่อนักเรียนสมัครเป็นนักเรียนประจ าแล้ว  จะต้องอยู่ให้ครบในช่วงชั้นนั้นๆ ถ้าลาออกจากการเป็น นักเรียนประจ า

ในระหว่างปีการศึกษาหรือระหว่างช่วงชั้น  ให้ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
และทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินส่วนที่เหลือ  

- นักเรียนประจ าต้องปฏิบัติตามระเบียบของหอพักอย่างเคร่งครัด  ตื่นนอน  เข้านอน  มีเวลาท าการบ้านและ
ทบทวนบทเรียนพร้อมกัน  ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ เฉพาะนักเรียนมัธยม  ออกนอกบริเวณโรงเรียน ไปซื้อของใช้
ส่วนตัวในตอนบ่ายวันอาทิตย์  และจะต้องเข้าหอพักก่อน เวลา 17.00 น.  

- นักเรียนประจ าที่ท าผิดระเบียบหอพักและโรงเรียน  เช่น  ยาเสพติด  การพนัน   ลักขโมย   พกอาวุธ  ทะเลาะ
วิวาทฯลฯ จะได้รับการลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนหรือให้ย้ายสถานศึกษา  

- ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าสิ่งของมีค่ามาที่หอพัก เช่น ทองค า  วิทยุเทป  ซีดี   MP3  MP4  โทรศัพท์มือถือ 
เครื่องเล่นเกม ฯลฯ ที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอน  กรณีสูญหายทางหอพักจะไม่รับผิดชอบ และจะถูกท าโทษตาม
ระเบียบหอพักและระเบียบของโรงเรียน 

- อนุญาตให้นักเรียนประจ ากลับบ้านได้ในเย็นวันศุกร์ หรือวันหยุดพิเศษตามประกาศของโรงเรียน  
- นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาจะพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองโดยชอบธรรม    หอพักของโรงเรียน  หรือ

หอพักครูของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการเท่านั้น นักเรียนจะต้องไม่เช่าหอพักอพาร์ทเม้นท์หรือบ้าน
เช่าอยู่ตามล าพังโดยไม่มีผู้ปกครองดูแล  หากโรงเรียนส ารวจพบว่านักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ             
นักเรียนผู้นั้นจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาทันที  

 

************************* 
ตารางเวลานักเรียนประจ า 

 

เวลา วันจันทร์ - วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ 
05.45 น. ตื่นนอน   
06.30 น. ทบทวนบทเรียน ตื่นนอน ตื่นนอน 
07.00 น. อาหารเช้า อาหารเช้า อาหารเช้า 
08.00 น. เข้าเรียน ซักถุงเท้า/ภาระกิจส่วนตัว ซักถุงเท้า/ภาระกิจส่วนตัว 
10.00 น.  ท าการบา้น – ทบทวนบทเรียน ท าการบา้น – ทบทวนบทเรียน 
12.00 น. อาหารกลางวัน อาหารกลางวัน อาหารกลางวัน 
13.00 น. เข้าเรียน พักผ่อน นักเรียนมัธยมซื้อของใช้ส่วนตัว 
14.00 น.  ท าการบา้น – ทบทวนบทเรียน  
15.40 น. เลิกเรียน   
16.00 น. เรียนพิเศษ/เล่นกีฬา เล่นกีฬา  
17.00 น. เล่นกีฬา / พักผ่อน  นักเรียนประจ ากลับเข้าหอพัก 
18.00 น. อาบน้ า อาบน้ า อาบน้ า 
18.30 น. อาหารเย็น อาหารเย็น อาหารเย็น 
19.00 น. ท าการบา้น – ทบทวนบทเรียน พักผ่อน ท าการบา้น – ทบทวนบทเรียน 
21.00 น. นักเรียนประถมเข้านอน  นักเรียนประถมเข้านอน 
21.30 น. นักเรียนมัธยมเข้านอน  นักเรียนมัธยมเข้านอน 
22.00 น.  เข้านอน  
 
 

 

 
 


