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วตัถุประสงค์ 
-  เพื่อเสริมสร้างนิสัยนกัเรียนใหรู้้จกัเคารพและมีระเบียบวนิยัต่อตนเองและผูอ่ื้น 

 -  เพื่อปลูกฝังนิสัยใหน้กัเรียนไดรู้้จกัช่วยเหลือตนเองในดา้นต่าง ๆ เช่น การเรียน การใชชี้วติประจ าวนั 
    โดยค าแนะน าจากคณะภราดาและคณะครูผูดู้แลหอพกัอยา่งใกลชิ้ด 
 -  เพื่อพฒันาใหน้กัเรียนรู้จกัการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
การรับสมัคร 
 เปิดรับสมคัรนกัเรียนประจ า ทั้งชาย – หญิง ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 – มธัยมศึกษาปีท่ี 6  
นกัเรียนท่ีประสงคจ์ะอยูห่อพกัตอ้งแจง้ความจ านงท่ีแผนกธุรการในวนัลงทะเบียน (รับจ านวนจ ากดั) 
อตัราค่าใช้จ่ายของนักเรียนประจ า 
 

ค่าอุปกรณ์ต่างๆ แรกเข้า ภาคเรียนที ่2 

หอพกัหญิง 30,000 27,000 
หอพกัชาย 30,000 27,000 

 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
 ผูป้กครองควรฝากเงินจ านวน 3,000 บาท    เป็นอยา่งนอ้ยไวท่ี้ครูผูดู้แลหอพกั  เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล  
ค่าขนม ส าหรับซ้ือของใชท่ี้จ าเป็นและค่าใชจ่้ายฉุกเฉิน ทางหอพกัจะจ่ายเงินดงักล่าวตามความจ าเป็นของนกัเรียน 
ผูป้กครองไม่ควรใหน้กัเรียนเก็บเงินไวก้บัตวัเองเป็นจ านวนมาก     หากเกิดการสูญหายทางหอพกัจะไม่รับผิดชอบ 

ก่อนปิดภาคเรียนที ่ 2 ในแต่ละปีการศึกษา      ผูป้กครองท่ีมีความประสงคจ์ะใหบุ้ตรหลานอยูป่ระจ าในปีการศึกษาต่อไป
จะตอ้งจ่ายค่าหอพกัของปีการศึกษาต่อไปท่ีแผนกการเงิน 

หมายเหตุ    เงินค่าหอพกั  จะไม่คืนให้ในทุกกรณ ี

เส้ือผ้า - เคร่ืองใช้ 
 -   ควรมีชุดนกัเรียน อยา่งนอ้ย  4  ชุด  และเส้ือผา้ส ารองส าหรับใส่เล่นพอสมควร 
 -  อุปกรณ์เคร่ืองแบบนกัเรียน  ชุดลูกเสือ  ชุดเนตรนารี  ชุด รด. ชุดพละ  ตามระเบียบของโรงเรียน 
 -  ชุดนอนส าหรับใส่นอน  จ านวน  4  ชุด  (ชุดนอนควรเป็นกางเกงขายาว) 
 -  อุปกรณ์อาบน ้า และของใชส่้วนตวัท่ีจ  าเป็นและอุปกรณ์เคร่ืองใชอ่ื้นๆ ตามสมควร 
 -  จะตอ้งน าผา้ห่ม และ หมอนมาจากบา้นเอง ทางหอพกัจะจดัท่ีนอนและผา้ปูท่ีนอนให้เท่านั้น 
                 (หอ้งนอนปรับอากาศ) 
 -  กุญแจตูเ้ส้ือผา้และกุญแจโตะ๊เรียน 3 ชุด และฝากลูกกุญแจส ารองไวท่ี้หอพกั 
 -  นมกล่องและขนมขบเค้ียวตามสมควร (เก็บไวใ้นตูเ้ส้ือผา้ของนกัเรียน) 
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 -  ปากกาเขียนผา้ส าหรับเขียนหมายเลขหอพกัท่ีเส้ือผา้ 
 -  รูปถ่ายขนาด 1  - 2   น้ิวจ านวน 2 รูป 
 -   เคร่ืองใชเ้บด็เตล็ดต่างๆ  ไดแ้ก่  หว ี แป้ง โรลออน ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน  สบู่  ฯลฯ  

หมายเหตุ   อุปกรณ์เคร่ืองใชทุ้กชนิดและเส้ือผา้ ใหน้กัเรียนเขียนหรือปักษห์มายเลขหอพกัใหช้ดัเจน 
ระเบียบทัว่ไป 

- เม่ือนกัเรียนสมคัรเป็นนกัเรียนประจ าแลว้  จะตอ้งอยูใ่หค้รบในช่วงชั้นนั้นๆ ถา้ลาออกจากการเป็น นกัเรียนประจ า
ในระหวา่งปีการศึกษาหรือระหวา่งช่วงชั้น  ใหถื้อวา่หมดสภาพการเป็นนกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญันครราชสีมา และ
ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินส่วนท่ีเหลือ  

- นกัเรียนประจ าตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของหอพกัอยา่งเคร่งครัด  ต่ืนนอน  เขา้นอน  มีเวลาท าการบา้นและทบทวน
บทเรียนพร้อมกนั  ทางโรงเรียนจะอนุญาตให ้เฉพาะนกัเรียนมธัยม  ออกนอกบริเวณโรงเรียน ไปซ้ือของใชส่้วนตวั
ในตอนบ่ายวนัอาทิตย ์ และจะตอ้งเขา้หอพกัก่อน เวลา 17.00 น.  

- นกัเรียนประจ าท่ีท าผดิระเบียบหอพกัและโรงเรียน  เช่น  ยาเสพติด  การพนนั   ลกัขโมย   พกอาวธุ  ทะเลาะววิาท                 
ชูส้าว  กา้วร้าว ฯลฯ จะไดรั้บการลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนหรือใหย้า้ยสถานศึกษา  

- ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนน าส่ิงของมีค่ามาท่ีหอพกั เช่น ทองค า  โน๊ตบุค๊  วทิยเุทป    MP3  MP4  โทรศพัทมื์อถือ 
เคร่ืองเล่นเกม ฯลฯ ท่ีไม่เก่ียวกบัการเรียนการสอน  กรณีสูญหายทางหอพกัจะไม่รับผดิชอบ และจะถูกท าโทษตาม
ระเบียบหอพกัและระเบียบของโรงเรียน 

- อนุญาตใหน้กัเรียนประจ ากลบับา้นไดใ้นเยน็วนัศุกร์ หรือวนัหยดุพิเศษตามประกาศของโรงเรียน  
- นกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญันครราชสีมาจะพกัอาศยัอยูก่บัผูป้กครองโดยชอบธรรม    หอพกัของโรงเรียน  หรือ

หอพกัครูของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของผูอ้  านวยการเท่านั้น นกัเรียนจะตอ้งไม่เช่าหอพกัอพาร์ทเมน้ทห์รือ                
บา้นเช่าอยูต่ามล าพงัโดยไม่มีผูป้กครองดูแล  หากโรงเรียนส ารวจพบวา่นกัเรียนไม่ปฏิบติัตามระเบียบ    นักเรียนผู้
น้ันจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนอสัสัมชัญนครราชสีมาทนัที  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางเวลานักเรียนประจ า 

 

เวลา วนัจันทร์ - วนัศุกร์ วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ 

05.45 น. ต่ืนนอน   
06.30 น. ทบทวนบทเรียน ต่ืนนอน ต่ืนนอน 
07.00 น. อาหารเชา้ อาหารเชา้ อาหารเชา้ 
08.00 น. เขา้เรียน ซกัถุงเทา้/ภาระกิจส่วนตวั ซกัถุงเทา้/ภาระกิจส่วนตวั 
10.00 น.  ท าการบา้น – ทบทวนบทเรียน ท าการบา้น – ทบทวนบทเรียน 
12.00 น. อาหารกลางวนั อาหารกลางวนั อาหารกลางวนั 
13.00 น. เขา้เรียน พกัผอ่น นกัเรียนมธัยมซ้ือของใชส่้วนตวั 
14.00 น.  ท าการบา้น – ทบทวนบทเรียน  
15.40 น. เลิกเรียน   
16.00 น. เรียนพิเศษ/เล่นกีฬา เล่นกีฬา  
17.00 น. เล่นกีฬา / พกัผอ่น  นกัเรียนประจ ากลบัเขา้หอพกั 
18.00 น. อาบน ้า อาบน ้า อาบน ้า 
18.30 น. อาหารเยน็ อาหารเยน็ อาหารเยน็ 
19.30 น. ท าการบา้น – ทบทวนบทเรียน พกัผอ่น ท าการบา้น – ทบทวนบทเรียน 
21.00 น. นกัเรียนประถมเขา้นอน  นกัเรียนประถมเขา้นอน 
21.30 น. นกัเรียนมธัยมเขา้นอน  นกัเรียนมธัยมเขา้นอน 
22.00 น.  เขา้นอน  
 
 

 
 

 


