บทสวดมนต (จันทร-พุธ-ศุกร)
เคารพธงชาติ : ผูนํากลาว
Good Morning/Let us stand in attention/for the national anthem/and the Morning Prayer.
เตรียมเคารพธงชาติ ทั้งหมดแถวตรง
“เพลงชาติไทย บงบอกถึงความภาคภูมิใจในความเปนไทย กวาจะไดเปนประเทศเอกราช ตองมีความอดทน
มีความสามัคคีในหมูเพื่อนพอง และคนไทยก็อยูรวมกันอยางสงบสุข ตราบชั่วลูกหลาน
ธงชาติและเพลงชาติไทย เปนสัญลักษณของความเปนไทย เราจงรวมใจยืนตรงเคารพธงชาติ รองเพลงชาติ
ดวยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” (ทุกคนรองเพลงชาติพรอมกัน)
สวดมนตเชา : ผูนํากลาว Put your hands together, Let us prays [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.
เพลงโรงเรียน: ผูนํากลาว : Let us join together in singing สดุดีอัสสัมชัญ (เฉพาะวันจันทร)
อัสสัมชัญรวมใจยิ้มไหวทกั ทายกัน: ผูนํากลาว
1) นักเรียนยิ้มไหวทักทายคุณครู
2) นักเรียนยิ้มไหวทักทายพี่นอง
ผูบริหารพบนักเรียน / ประกาศหรือประชาสัมพันธ /แยกยายขึน้ หองเรียน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สวดมนตเย็น : ผูนํากลาว Put your hands together, Let us prays [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.
ประกาศ/ประชาสัมพันธ : (ถามี)
ผูนํากลาว : กอนกลับบานแตงกายใหถูกตอง เรียบรอย และเดินทางกลับบานโดยสวัสดิภาพคะ/ครับ

บทสวดมนต (อังคาร-พฤหัส)
เคารพธงชาติ : ผูนํากลาว
ขอเชิญทุกทานยืนตรง เตรียมเคารพธงชาติ และสวดมนตไหวพระ / เตรียมเคารพธงชาติ ทั้งหมดแถวตรง
“เพลงชาติไทย บงบอกถึงความภาคภูมิใจในความเปนไทย กวาจะไดเปนประเทศเอกราช ตองมีความอดทน
มีความสามัคคีในหมูเพื่อนพอง และคนไทยก็อยูรวมกันอยางสงบสุข ตราบชั่วลูกหลาน
ธงชาติและเพลงชาติไทย เปนสัญลักษณของความเปนไทย เราจงรวมใจยืนตรงเคารพธงชาติ รองเพลงชาติ
ดวยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” (ทุกคนรองเพลงชาติพรอมกัน)
สวดมนตเชา : ผูนํากลาว ประนมมือ เตรียมสวดมนตไหวพระ
ประนมกรไหวพระ ผูปราณี ทรงรักเราทวี
คุมครองสอดสองเมตตา
โปรดประทานสติปญญา
ใหเรียนวิชา
แตกฉานตลอดทั้งวัน
พยุงเรากาวหนาสรางสรรค ความดีนิรันดร
สัตยซื่อ ถือธรรม จรรยา
อวยพร ชาติ ศาสน กษัตรา บิดร มารดา
อีกมวล ครูบา อาจารย
โปรดใหประชาสุขศานต
รักกันยืนนาน
ผดุงซึ่งสันติภาพเทอญ
อัสสัมชัญรวมใจยิ้มไหวทกั ทายกัน: ผูนํากลาว
1) นักเรียนยิ้มไหวทักทายคุณครู
2) นักเรียนยิ้มไหวทักทายพี่นอง
ผูบริหารพบนักเรียน/ ประกาศหรือประชาสัมพันธ/ แยกยายขึ้นหองเรียน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สวดมนตตอนเย็น : ผูนํากลาว : ประนมมือ เตรียมสวดมนตไหวพระ
ไหวองคพระทรงศักดิ์
เปยมดวยรักและเมตตา
เรากราบโมทนา
ที่คุมครองปองภัยพาล
วันผาน ไปไพบูลย
ไดเพิ่มพูน วิชาการ
โปรดเอื้อ อภิบาล
ชาติ และศาสน กษัตรา
อีกอวย พระพรแผ
แดพอแม และครูบา
เราผิด ขอขมา
ชวยรักษา ปกปองเทอญ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ : (ถามี)
ผูนํากลาว : กอนกลับบานแตงกายใหถูกตอง เรียบรอย และเดินทางกลับบานโดยสวัสดิภาพคะ/ครับ
** หมายเหตุ : ทุกวันศุกร เพลงสรรเสริญพระบารมี : ผูนํากลาว : ทั้งหมดแถวตรง

