ประวัติพอสังเขป
สังฆมณฑลอุบลราชธานี ได้ก่อตั้ง “โรงเรียนสัพพัญญูวิทยาสงเคราะห์” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2500

ณ วัดโรมันคาทอลิก หมู่ 3 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เปิดท�ำการสอน ตั้งแต่มัธยมปีที่ 1 ถึงมัธยม
ปีที่ 6 (ตามหลักสูตรพุทธศักราช2498) เปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย โดยมี บาทหลวงบุบผา สลับเชือ้ เป็นผูอ้ ำ� นวยการท่านแรก
ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 บาทหลวงบุญเรือง ศิลาโคตร ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการท่านที่สอง ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ ณ
บ้านเลขที่ 500 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี ภายในพื้นที่ 20 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา (อันเป็นสถาน
ที่ตั้งของ โรงเรียน ปัจจุบัน) ต่อมาในปีการศึกษา 2508 พระสังฆราชเกลาดิอุส บาเย มุขนายกสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ได้มอบกิจการโรงเรียนให้คณะภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมาบริหาร และได้ท�ำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
เป็น “โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี” ในปี พ.ศ. 2508 โดยมีภราดารุ่นแรก 4 ท่านมาบริหาร ประกอบด้วย ภราดา
เซราฟิน เป็นอธิการ, ภราดาชุมพล ดีสุดจิต, ภราดาสมบูรณ์ มังคลานนท และภราดาอารมณ์ พูนโภคผล
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาคณะภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้สง่ คณะภราดาเข้ามาบริหาร โรงเรียน
และสืบสานงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน อบรมสัง่ สอนเยาวชน ให้มี ความรูอ้ ย่างลึกซึง้ เพือ่
สามารถน�ำความรู้ไปประกอบอาชีพและด�ำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ปัจจุบันมีนักเรียน 2,077 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 180 คน และพนักงาน 60 คน เปิดท�ำการสอนตั้งแต่
ชั้นบริบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2500 จนถึงปัจจุบนั โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้จดั การเรียนการสอนให้เกิดความก้าวหน้า
และทันสมัย เป็นที่นิยมของศิษย์เก่าและผู้ปกครองที่จะน�ำบุตรหลานเข้ามารับการศึกษาอบรม ทั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียน
อัสสัมชัญอุบลราชธานีมีรากฐานที่มั่นคง และมีเอกลักษณ์ตามมาตรฐานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความเป็นเลิศทางวิชาการ การจัดเจนด้าน
ภาษา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี กีฬา ฯลฯ ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง
โดยการส่งบุตรหลานเข้ามารับการอบรมสั่งสอนอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

สีประจ�ำโรงเรียน
สีแดง หมายถึง สีแห่งความกล้าหาญ
สีขาว หมายถึง สีแห่งความบริสุทธิ์
กาย วาจา และใจ

ผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
มีระเบียบ วินยั และคุณภาพมาตรฐานสากล

พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
2. จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สพฐ. สมศ. และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย
3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนยึดมั่นในศาสนารับผิดชอบ
ต่อสังคมพัฒนาทุกมิติ มีความวิริยะ อุตสาหะ
4. ส่งเสริมผูเ้ รียนให้มรี ะเบียบวินยั เก่งภาษาอังกฤษ
และมีจิตสาธารณะ
5. พัฒนาครูตามาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
7. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้

ปรัชญาของโรงเรียน
1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมและ
การเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต
2. มนุษย์ทกุ คนต้องท�ำงาน ความวิรยิ ะ อุตสาหะ
เป็นหนทางน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ ดังคติพจน์ที่ว่า
“ LABOR OMNIA VINCIT ”

อัตลักษณ์
1. ผู้เรียนยึดมั่นในศาสนา
2. รับผิดชอบสังคม
3. พัฒนาตนทุกมิติ
4. มีความวิริยะ อุตสาหะ

เอกลักษณ์
ระเบียบวินัย เน้นภาษาอังกฤษ และมีจิตสาธารณะ

คติพจน์ประจ�ำโรงเรียน
“วิริยะ อุตสาหะ น�ำมาซึ่งความส�ำเร็จ”
(LABOR OMNIA VINCIT)
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หอพักนักเรียนประจ�ำมงฟอร์ต

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนประจ�ำชายและนักเรียนประจ�ำหญิงตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียน เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี
มีนำ�้ ใจเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน รูจ้ กั รับผิดชอบและมีระเบียบวินยั อีกทัง้ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้นกั เรียนทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนา
อยู่ในต่างอ�ำเภอและจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี มีที่พักที่สะอาด ปลอดภัย มีสภาพ
แวดล้อมเอือ้ ต่อการอยูอ่ าศัย มีครูดแู ลตลอด 24 ชัว่ โมง มียามรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด ทีส่ ร้างความมัน่ ใจ
ให้ผู้ปกครองไว้วางใจในการดูแลบุตรหลานของท่าน

การสมัครเข้าเป็นนักเรียนประจ�ำหอมงฟอร์ต

1. ผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้บุตรหลานเข้าเป็นนักเรียนประจ�ำให้ติดต่อที่ห้องธุรการ ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้พักอาศัย
อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองในระหว่างยังเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีนักเรียนทุกคนต้องท�ำ
สัญญาการเป็นนักเรียนประจ�ำและต้องพักในหอพักของโรงเรียนเท่านัน้ โดยผ่านขัน้ ตอนการสมัครนักเรียนใหม่และ
แจ้งความจ�ำนงขอเข้าเป็นนักเรียนประจ�ำลงในใบสมัครให้ชัดเจน
2. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องเป็นผู้พานักเรียนไปมอบตัวด้วยตัวเองในวันมอบตัว ก่อนวันเปิดเรียน 1 วัน
เพื่อรู้จักที่พัก และทราบถึงระเบียบการต่าง ๆ ของงานนักเรียนประจ�ำ
3. เมื่อเข้าอยู่เป็นนักเรียนประจ�ำแล้ว หากต้องการย้ายออกไปเป็นนักเรียนไป-กลับ ระหว่างปีการศึกษาหรือสิ้นปี
การศึกษา จะต้องยื่นเอกสารขอย้ายออกไปเป็นนักเรียนไป-กลับ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากท่านผู้อ�ำนวยการ
เท่านั้น
4. นักเรียนต้องอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบ และความรับผิดชอบของโรงเรียน ด้วยการท�ำหนังสือมอบอ�ำนาจการเป็นผูป้ กครอง
ให้โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการด�ำเนินการต่าง ๆ ของนักเรียน
5. นักเรียนทีไ่ ม่มภี มู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นจังหวัดอุบลราชธานี จะพักอาศัยอยูก่ บั บุคคลอืน่ หรือพักตามหอพักของบุคคลภายนอก
ไม่ได้ ในกรณีที่ส�ำรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อนี้ นักเรียนต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียน
6. เมื่อเข้าเป็นนักเรียนประจ�ำแล้ว หากต้องลาออกจากโรงเรียนหรือย้ายเป็นนักเรียนไป-กลับ ระหว่างภาคเรียนจะ
ไม่ได้รับคืนค่าอยู่ประจ�ำ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
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ระเบียบการส�ำหรับนักเรียนประจ�ำของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
1. การติดต่อผู้ปกครองกับนักเรียน
1.1 การติดต่อเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนักเรียนประจ�ำ ให้ติดต่อกับคุณครูผู้ดูแลนักเรียนประจ�ำ ยกเว้นเรื่อง
			-  การสมัครเข้าเรียนหรือลาออกจากโรงเรียน ให้ติดต่อที่แผนกธุรการ
-  การเรียนหรือผลการเรียนของนักเรียน ให้ติดต่อที่ฝ่ายวิชาการ
-  การช�ำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักให้ติดต่อที่ห้องการเงิน
1.2 ก�ำหนดการภายในโรงเรียนและวันหยุดต่าง ๆ ทางโรงเรียนจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
1.3 นักเรียนคนใดที่น�ำโทรศัพท์มือถือมาใช้ภายในห้องพักถ้าเกิดการสูญหายทางหอพักจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะในกรณี
ใด ๆ เพราะทางหอพักมีตโู้ ทรศัพท์บริการอยูภ่ ายในโรงเรียนส�ำหรับนักเรียนทีต่ อ้ งการจะโทรออกและทีพ่ กั นักเรียน
ประจ�ำก็มีโทรศัพท์ไว้ประจ�ำหนึ่งเครื่องส�ำหรับผู้ปกครองที่มีธุระจ�ำเป็นต้องการติดต่อกับบุตรหลาน ตั้งแต่เวลา
18.00 - 19.30 น.
1.4 ผูป้ กครองควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและงานนักเรียนประจ�ำทราบโดยเร็วทีส่ ดุ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยูห่ รือหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้ปกครองเพื่อความรวดเร็ว และแน่นอนในการติดต่อเมื่อมีความจ�ำเป็น
1.5 ทุกครั้งที่ผู้ปกครองมาพบปะหรือเยี่ยมเยียนลูกหลาน กรุณารายงานให้กับผู้ดูแลได้ทราบหรือเข้าพบผู้ดูแล ห้ามพา
นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด
2. การกลับบ้าน
งานนักเรียนประจ�ำอนุญาตให้นกั เรียนกลับบ้านได้ในวันหยุดตามปฏิทนิ โรงเรียน ซึง่ มีระเบียบขออนุญาตกลับบ้านส�ำหรับ
นักเรียนที่ต้องการกลับบ้านทั้ง 2 ประเภท คือ
2.1 นักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ มีระเบียบการขออนุญาต คือ
2.1.1. ให้นัดกับผู้ปกครองด้วยตนเอง โดยหากเป็น
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ให้ผู้ปกครองมารับได้
ตั้งแต่ เวลา 15.30 -18.00 ของวันศุกร์
2.1.2.  ผู้ปกครองที่มารับจะต้องเข้าพบผู้ดูแลงานนักเรียนประจ�ำ เพื่อแจ้งให้ทราบ และเซ็นเอกสารหลักฐานการ
   มารับของผู้ปกครอง
2.1.3.  ในวันกลับเข้าที่พัก นักเรียนจะต้องรายงานตัวก่อนเวลา 17.00 น. ของวันสุดท้ายที่หยุดเรียนและ
   ให้ผู้ปกครองที่มาส่งเซ็นเป็นหลักฐาน  
2.2 นักเรียนที่ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองให้กลับบ้านได้ ด้วยตนเอง
2.2.1. ให้นักเรียนขอแบบฟอร์มขอกลับบ้านด้วยตนเองจากครูผู้ดูแลเพื่อส่งให้ผู้ปกครองเซ็นรับรอง
2.2.2. นักเรียนจะต้องมีหลักฐานการอนุญาตจากผู้ปกครองตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายนักเรียนประจ�ำจัดไว้
2.2.3. นักเรียนจะต้องรักษาแบบฟอร์มหลักฐานที่ได้รับไว้อย่างดีจนถึงวันกลับ
2.2.4. นักเรียนจะต้องประพฤติตนอย่างเหมาะสมกับการเป็นนักเรียนในขณะกลับบ้านและอยู่ในความดูแลของ
ผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองเซ็นเอกสารหลักฐานในวันกลับ
2.2.5. นักเรียนต้องเข้ารายงานตัวกับครูผดู้ แู ลในวันกลับพร้อมทัง้ ยืน่ หลักฐานแบบฟอร์มทีม่ ลี ายเซ็นของผูป้ กครอง
ในส่วนที่สอง
2.2.6. หากนักเรียนไม่มีหลักฐานหรือรายละเอียดในแบบฟอร์มกรอกไม่ครบ  ทางงานนักเรียนประจ�ำจะเชิญ
ผู้ปกครองมาพบ
2.2.7. หากพบว่ามีการปลอมแปลงรายละเอียดและลายเซ็นในแบบฟอร์ม นักเรียนจะต้องถูกท�ำทัณฑ์บนและ
งานนักเรียนประจ�ำจะเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมของกรณี
2.2.8. ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นที่ผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนกลับบ้าน  ให้ผู้ปกครองมารับหรือติดต่อกลับ
หัวหน้างานนักเรียนประจ�ำด้วยตนเอง
2.2.9. ในกรณีที่นักเรียนมีความจ�ำเป็นต้องกลับบ้าน เช่น ป่วยอย่างรุนแรงหรือมีโรคติดต่อ ทางโรงเรียนจะเป็น
ผู้แจ้งทางผู้ปกครองได้รับทราบ
2.2.10. หากพบว่ามีการท�ำผิดหรือไม่เหมาะสมเรื่องการกลับบ้านที่นอกเหนือจากข้อที่ผ่านมา  งานนักเรียนประจ�ำ
มีสิทธิ์ใช้กฎการลงโทษนักเรียนประจ�ำข้อใดก็ได้ที่มีอยู่ในหัวข้อที่  3
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3. กฎการท�ำโทษส�ำหรับนักเรียนประจ�ำที่ท�ำผิดระเบียบ
ผู้ดูแลงานนักเรียนประจ�ำจะพิจารณาตามแต่กรณี  ดังนี้
3.1  อบรม  ตักเตือนด้วยวาจา
3.2  ต�ำหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร   
3.3  ท�ำทัณฑ์บน
3.4  พักการเรียน
         นอกจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
4. การลาออกจากการเป็นนักเรียนประจ�ำ
4.1 แจ้งและขอแบบฟอร์มใบลาออกของนักเรียนประจ�ำจากหัวหน้างานหอพักนักเรียนประจ�ำ
4.2 กรอกหลักฐานให้สมบูรณ์และติดต่อแผนกธุรการยื่นแบบฟอร์ม ใบลาออกของนักเรียนประจ�ำ  
4.3  หากมีการยกเลิกหรือลาออกจากการเป็นนักเรียนประจ�ำ ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายที่ช�ำระไว้แล้ว
4.4 การลาออกนักเรียนจะสามารถท�ำเรื่องลาออกได้เมื่อนักเรียนจบช่วงชั้นประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น และจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดือนกุมภาพันธ์
4.5 การออกจากหอพักถือว่าได้ออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี(เมื่อท�ำผิดเงื่อนไขข้อ 4.4)  
ยกเว้นออกไปพักอาศัยกับญาติและทางโรงเรียนได้ตรวจสอบแล้วว่าได้อยู่กับญาติจริง
5. กฎระเบียบอื่น ๆ
5.1 การท�ำสิง่ ของทีเ่ ป็นสมบัตขิ องส่วนกลางเสียหายนักเรียนต้องรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายตามราคาสิง่ ของนัน้ ๆ
5.2 การท�ำลายทรัพย์สนิ ส่วนกลางโดยเจตนา  นักเรียนจะต้องชดใช้คา่ เสียหายและรับพิจารณาโทษจากครูผดู้ แู ลนักเรียนประจ�ำ
5.3 นักเรียนไม่ควรมีทรัพย์สินที่มีค่ามากไว้ในครอบครอง หรือหากฝ่าฝืน เมื่อเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ทางงาน
หอพักนักเรียนประจ�ำจะไม่รับผิดชอบ
5.4 ห้ามมีหนังสือเริงรมย์ อาวุธ หรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายทุกชนิดไว้ในครอบครองหากตรวจพบ นักเรียนจะได้
รับการพิจารณาตามระเบียบการท�ำโทษในหัวข้อที่  3
5.5 นักเรียนจะต้องปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนทั้งเมื่ออยู่ในโรงเรียนและในหอพัก
5.6 ห้ามเล่นการพนัน และเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด หากตรวจพบ ผู้ดูแลจะพิจารณาตามหัวข้อที่  3
5.7 ห้ามนักเรียนส่อพฤติกรรมในเรื่องที่ผิดศีลธรรม ชู้สาว หากพบ ผู้ดูแลจะพิจารณาตามหัวข้อที่ 3
5.8 ห้ามนักเรียนก่อการทะเลาะวิวาท ข่มแหงรังแกซึ่งกันและกัน หากพบ ผู้ดูแลจะพิจารณาตามหัวข้อที่  3
5.9 จดหมายหรือพัสดุที่ส่งถึงนักเรียนประจ�ำทุกคน งานหอพักนักเรียนประจ�ำมีสิทธิ์ตรวจสอบ
5.10 นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามตารางเวลาประจ�ำวันของนักเรียนประจ�ำอย่างเคร่งครัด
5.11 ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืน พิจารณาตามหัวข้อที่ 3
5.12 การออกไปซื้อของ วันพุธ ระหว่างเวลา 16.45–17.30 น. นักเรียนประจ�ำตั้งแต่ชั้น ม.1 ขึ้นไป จะได้รับอนุญาตให้
ออกไปซือ้ ของใช้และอุปกรณ์การเรียนทีห่ า้ งสรรพสินค้าหรือร้านค้าใกล้โรงเรียน และมีครูดแู ลทัว่ ไปขณะทีน่ กั เรียน
อยู่นอกโรงเรียน ส�ำหรับนักเรียนใหม่อนุญาตให้ไปซื้อของในภาคเรียนที่ 2
6. กรณีพิเศษที่ทางงานหอพักนักเรียนประจ�ำหรือโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบ
6.1 นักเรียนประพฤติผิดระเบียบของหอพักนักเรียนประจ�ำในข้อหาที่หนักหรือผิดศีลธรรม
6.2 นักเรียนไม่นอบน้อมเชื่อฟัง ฝ่าฝืนกฎระเบียบของหอพักและคุณครู
6.3 ไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน
6.4 ไม่พัฒนาตนเองหลังจากได้รับการอบรมหรือท�ำโทษในเรื่องที่ผิด
6.5 ไม่มีความเต็มใจที่จะเป็นนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
7  กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนประจ�ำ
7.1. การออกก�ำลังกาย ทางงานหอพักนักเรียนประจ�ำเริ่มบังคับให้นักเรียนทุกคนต้องออกก�ำลังกายทุกวันหลังจาก                                                                                                                                              
     เลิกเรียน  ตามช่วงเวลาที่มีอยู่ในตารางเวลา
7.2 การชม  VDO. ทางงานหอพักนักเรียนประจ�ำจะจัดให้มีห้องส�ำหรับชม VDO. ส�ำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ กลับบ้าน
     ในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ โดยจะเปิดให้ชมในเย็น วันเสาร์ เฉพาะนักเรียนที่ท�ำการบ้านเสร็จ ส่วนเวลาอื่น ๆ จะเปิด
        ให้ดูตามความเหมาะสม เช่น รายการพิเศษที่ส�ำคัญและควรรู้
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7.3 การไปทัศนศึกษา ทางงานหอพักนักเรียนประจ�ำจะจัดให้นกั เรียนประจ�ำไปทัศนศึกษาในวันหยุดพิเศษติดต่อกันหลาย ๆ
วันทั้งนี้จะต้องดูความเหมาะสมและความเป็นไปได้
7.4 กิจกรรมเสริมพิเศษ ทางงานหอพักนักเรียนประจ�ำอาจมีกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียนในวันที่เหมาะสมโดยวิทยากร
จากภายนอกเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันของนักเรียน

สวัสดิภาพของนักเรียนประจ�ำ

1. การรักษาพยาบาล กรณีทนี่ กั เรียนเจ็บป่วยหรือได้รบั บาดเจ็บเล็กน้อย  ทางโรงเรียนมีครูคอยให้บริการนักเรียน ระหว่าง
เวลา 07.45 – 19.30 น. ถ้านักเรียนประจ�ำเจ็บป่วยครูผู้ดูแลที่พักจะเป็นผู้พานักเรียนไปพบแพทย์ กรณีที่จ�ำเป็น
ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อจัดคนมาเฝ้าที่โรงพยาบาลหรือ
รับนักเรียนไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้บ้านตามที่เห็นสมควร ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับ
           ผิดชอบถ้านักเรียนได้รบั อุบตั เิ หตุ ผูป้ กครองสามารถเบิกค่ารักษาในส่วนทีเ่ ป็นค่าประกันอุบตั เิ หตุจากบริษัทประกันภัย
           ได้บางส่วน
2. ด้านความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผลัดเปลี่ยนเวรกันดูแลภายในบริเวณโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง
มีการตรวจเช็คบัตรผู้ที่จะเข้า – ออกโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
3. มีกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันและดูแลนักเรียนให้ปลอดภัย
เวลา /วัน

ตารางเวลาหอพัก

06.00 – 06.10 น.

จันทร์ – ศุกร์
- ตื่นนอน /เก็บที่นอนให้เรียบร้อย
- ท�ำความสะอาดหอพัก

06.10 – 06.50 น.

-  อาบน�้ำ /ท�ำภารกิจส่วนตัว
- เตรียมเสื้อผ้าพร้อมน�ำไปส่งซัก

06.50 – 07.00 น
07.00 – 07.45 น.
07.45 – 09.00 น.
09.00 – 11.00 น.
11.00 – 13.00 น
13.00 – 15.50 น
16.00 – 16.10 น.

- เช็คชื่อ ( STUDY )
- ตรวจเครื่องต่างกาย
( ล็อคห้องแต่งตัวเวลา 07.00 น )
- รับประทานอาหารเช้า (ทุกคน )
ไปโรงเรียน
พัก / รับประทานอาการกลางวัน
ไปโรงเรียน
อาหารว่าง /  เช็คชื่อ

16.10 – 17.40 น.

เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ

17.40 – 18.30  น.

19.00 – 19.45 น
19.45 -21.00 น
21.00 น

-เช็คชื่อ
-รับประทานอาหารเย็น (ทุกคน )
อาบน�้ำ / เก็บเสื้อผ้า
-ดูแลความเรียบร้อยของตู้เสื้อผ้า
พักผ่อน / ดูข่าว  / ดูทีวี
เช็คชื่อ ( STUDY ) / ท�ำการบ้าน
สวดมนต์

21.00 – 21.30 น

ทุกคนเข้านอน ล็อคห้อง ( STUDY )

18.30 – 19.00 น.

เสาร์

อาทิตย์

    **  หมายเหตุ  
        1.ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
        2.นักเรียนที่อยู่หอพักต้องท�ำการบ้าน/อ่านหนังสือ
        3.หากมีงานกลุ่มให้นัดเพื่อนมาท�ำที่โรงเรียนเท่านั้น
          ในเวลา 07.00  - 17.30 น.  (ส.อา )
ตื่นนอน –  อาบน�้ำ
รับประทานอาหารเช้าเวลา  08.00 น.
ครูหอพักจะด�ำเนินการเรื่องอาหารของนักเรียน
อ่านหนังสือ / ท�ำการบ้าน
พัก / รับประทานอาการกลางวัน
- เช็คชื่อ ( STUDY ) เวลา 13.00 น
***ท�ำกิจกรรมตามตารางหอพัก
พักผ่อนอ่านหนังสือ / สื่อออนไลน์  /  ดู TV /
ฟิตเนส/ กีฬา / ดนตรี
อาบน�้ำ / เก็บเสื้อผ้า
ดูแลความเรียบร้อยของตู้เสื้อผ้า
รับประทานอาหารเย็น (ทุกคน )
พักผ่อน / ดูข่าว  / ดูทีวี
เช็คชื่อ ( STUDY ) / ท�ำการบ้าน
** หมายเหตุ คืนวัน ศุกร์- เสาร์ –อาทิตย์
เข้านอนเวลา  22.00  น.
ล็อคห้อง ( STUDY )

หมายเหตุ  - ในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดพิเศษให้นักเรียนใช้ตารางเวลาวันเสาร์
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อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักเรียนประจ�ำ หอพักมงฟอร์ต
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 -มัธยมศึกษาปีที่ 6
รายการ
  ค่าเครื่องใช้แรกเข้า (ครั้งเดียวแรกเข้า)
  ค่าประกันของเสียหาย (ครั้งเดียวแรกเข้า)
  ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าที่พัก อินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ
  ค่าซักรีดชุดนักเรียน ชุดอื่น ๆ
รวมยอดช�ำระค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ : ค่าประกันของเสียหาย คืนให้กรณี
     1. ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากหอพักนักเรียนประจ�ำ
     2. จบการศึกษาในระดับชั้น หรือ ช่วงชั้น
     3. โรงเรียนให้ออกจากหอพัก
     4. มิได้ท�ำทรัพย์สินเสียหาย

6

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
Assumption College Ubonratchathani

ภาคเรียนที่ 1
1,000.2,000.25,000.2,000.30,000.-

ภาคเรียนที่ 2
25,000.2,000.27,000.-

รางวัลอันทรงเกียรติ
และความภาคภูมใิ จของโรงเรียน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560
รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2558
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2556
โล่พระราชทาน จากการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม
จนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี ปีการศึกษา 2546, 2551, 2555
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ�ำปี 2555
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2552
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2552
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2551
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2550
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจ�ำปี 2549
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ�ำปี 2546
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจ�ำปี 2543
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บทสวดมนต์-ค�ำปฏิญาณตนนักเรียน
MORNING PRAYER

        Lord of mercy and love/ who always protects us and guides us./ We implore you today/ with our confidence and trust/ Grant us the intellect/ to learn and understand/ the subjects we are to study/ throughout the
day./ Help us to progress/ in the knowledge of the world/ and the meaning of life/ so that/ we will be able to
live our lives/ truthfully and graciously to your love./ Lord, we also entrust/ our beloved king/ our dear parents
into your care./ Bless, lord, the brothers and the teachers./ May your love/ eternally prevail the world./ Amen.

EVENING PRAYER

        Lord, we bow down before you/ filled with love and gratitude./ We render thanks to you/ for your
protection of the day./ We have increase our knowledge/ and love of you. /We ask for your protection/ for our
nation/ and our beloved king./ We also seek your blessings/ on our dear parents/ Brothers, teachers and
friends./ Pardon our wrong doings/ and protect us always./ Amen.

บทสวดมนต์เช้า
        

บทสวดมนต์เย็น
        

ประนมกรไหว้พระ ผู้ปราณี
โปรดประทานสติปัญญา
พยุงเราก้าวหน้าสร้างสรรค์
อวยพร ชาติ ศาสน์ กษัตรา
โปรดให้ประชาสุขศานต์

ทรงรักเราทวี
ให้เรียนวิชา
ความดีนิรันดร์
บิดร มารดา
รักกันยืนนาน

ไหว้องค์พระทรงศักดิ์
เรากราบโมทนา
วันผ่าน ไปไพบูลย์
โปรดเอื้อ อภิบาล
อีกอวย พระพรแผ่
เราผิด ขอขมา

เปี่ยมด้วยรักและเมตตา
ที่คุ้มครองป้องภัยพาล
ได้เพิ่มพูน วิชาการ
ชาติ และศาสน์ กษัตรา
แด่พ่อแม่ และครูบา
ช่วยรักษา ปกป้องเทอญ

ค�ำปฏิญาณตนนักเรียน

คุ้มครองสอดส่องเมตตา
แตกฉานตลอดทั้งวัน
สัตย์ซื่อ ถือธรรม จรรยา
อีกมวล ครูบา อาจารย์
ผดุงซึ่งสันติภาพเทอญ

เราเป็นนักเรียน / โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี /เราภาคภูมิใจในโรงเรียนของเรา /เราขอปฏิญาณตนว่า/
ข้อ 1 /เราจะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย /อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข /และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 /เราจะตั้งใจเรียน /เพื่อความภาคภูมิใจของพ่อแม่ /ครูบาอาจารย์/และศักดิ์ศรีของตน
ข้อ 3 /เราจะประพฤติปฏิบัติตน/ ให้อยู่ในระเบียบวินัย /ของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
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เพลงสถาบัน
สดุดีอัสสัมชัญ
ชื่ออัสสัมชัญนั้นเด่นมาช้านาน ยังมีพยานปรากฏรับรอง
ไม่เคยมีใครลบเกียรติอัสสัมชัญ เราต้องช่วยกันคอยประคับประครอง
เพื่อมิให้ลายขาวและแดงของเรา เศร้าและหมองคงผ่องใสสะอาดตา
คอยผยุงชื่อถือเกียรติศักดิ์ อัสสัมชัญไว้ทุกวันเวลา
พวกเรามาเถอะ มาร่วมจิตพร้อมกันเป็นเอกฉันท์ เพื่อช่วยอวยพร
ให้อัสสัมชัญนั้นชื่อคงถาวร ฟุ่งเฟื่องขจรถึงชั่วนิรันทร์ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ
* อัสสัมชัญโห่ให้ลั่นเพื่ออวยชัยให้ AC นามที่เรารักและทูนเทิด
อัสสัมชัญจงมาพร้อมใจกันเถอะมาชูเชิด AC ไว้ชั่วดินฟ้า
(ซ�่ำ *)
ชื่ออัสสัมชัญนั้นเด่นมาช้านาน ยังมีพยานปรากฏรับรอง
ไม่เคยมีใครลบเกียรติอัสสัมชัญ เราต้องช่วยกันคอยประคับประครอง
เพื่อมิให้ลายขาวและแดงของเรา เศร้าและหมองคงผ่องใสสะอาดตา
คอยผยุงชื่อถือเป็นเกียรติศักดิ์ อัสสัมชัญไว้ทุกวันเวลา
พวกเรามาเถอะ มาร่วมใจพร้อมกันเป็นเอกฉันท์ เพื่อช่วยอวยพร
ให้อัสสัมชัญนั้นชื่อคงถาวร ฟุ่งเฟื่องขจรถึงชั่วนิรันทร์ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ

สีแดงและขาว (ดาวสวรรค์)
สีแดงและขาวคือดาวสวรรค์ เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับนักเรียน
เป็นตราดวงใจธงชัยวิเชียร ให้เรานักเรียนหวังท�ำความดี สีแดงและขาวคือดาวสวรรค์
เราจะรักกันตลอดชีวี จะอยู่ที่ไหนภูมิใจชูศรี รักสามัคคีบ่มีกลับกลาย
* เรานักเรียนไทยมีใจไพศาล เรืองลือชื่อด้านประกอบความเพียร
ร่วมสามัคคี เทิดสีโรงเรียน เพื่อความจ�ำเรียนมั่นคงยืนยาว
เราจงกลมใจเดียวท�ำดี ชอบชมสมสีเด่นแดงและขาว
ให้อัสสัมชัญรุ่งฟ้าดั่งดาว เทิดเกียรติชาวเราอัสสัมชัญ
สีแดงและขาวชาวเรานับถือ ต้องให้เขาลือสมชื่อชาติชาย
เกียรติเราถนอมมิยอมสลาย ตลอดจนตายสีขาวกับแดง
(ซ�้ำ *)

