ระเบียบการและใบสมัครเข้าเป็ นนักเรียน
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ในอุปถัมภ์ของมูลนิธหิ ลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
ตาบลนา้ ซึม อาเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี
ปี การศึกษา ๒๕๖๐
โทรศัพท์ ๐-๕๖๕๐-๒๕๐๙, ๐-๕๖๕๐-๒๕๐๓, ๐๘-๒๘๘๖ –๑๐๘๔, ๐๘-๗๓๕๗ –๐๑๖๙ และ ๐๖-๑๗๑๖-๒๕๕๒

ติดตามข่าวสาร

โรงเรียนพระสุ ธรรมยานเถระวิทยา
โรงเรี ยนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
รับสมัครนักเรี ยนเข้าเรี ยนชั้น ม. ๑ (รุ่ นที่ ๓๒) ปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑๐๐ คน
กำหนดกำรรั บสมัครสอบ
๑. สมัครทางไปรษณีย์ : ตั้งแต่ วนั ที่ ๑๓ – ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๐ (ตรวจสอบรายชื่ อได้ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐)
สมัครด้ วยตนเอง(แต่ งกายชุ ดนักเรียน) : ตั้งแต่วนั ที่ ๒๐ – ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒. สอบข้ อเขียน วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชาที่สอบมีดงั นี้ วิชาคณิ ตศาสตร์ ,
วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละ ๔๐ ข้อ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคม วิชาละ ๓๐ ข้อพร้อมทั้งเขียน
เรี ยงความ ๑ เรื่ องความยาว ๑ หน้ากระดาษ ตามหัวข้อที่โรงเรี ยนกาหนดให้ (ไม่มีผลต่อคะแนนข้อเขียน แต่ใช้
พิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ ยกเว้ นในกรณีผ้ ทู ไี่ ม่ เขียนเรียงความ หรื อเขียนไม่ ตรงกับหัวข้ อทีก่ าหนดให้
จะไม่ ตรวจข้ อสอบ เพราะถือว่าไม่ สามารถปฏิบัติตามกฎกติกาเบื้องต้ นได้ )
๓. ประกาศผลสอบข้อเขียน(จานวน ๑๒๐ คน)วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๓๐ น.
๔. สอบสัมภาษณ์(ผู้ปกครองและนักเรียน) วันที่ ๒๘ มีนาคม – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๕. ฝึ กมโนมยิทธิ ๓ ขั้นตอน วันที่ ๒๘ มีนาคม – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ส่ งผลการฝึ กภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๖. ประกาศผลรอบสุ ดท้ าย จานวน ๑๐๐ คน วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.
๗. เปิ ดภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ปฐมนิเทศเวลา ๐๙.๐๐ น.
(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
หลักฐานในการสมัครมีดังนี้
๑. ใบสมัครตามแบบของโรงเรี ยนพระสุ ธรรมยานเถระวิทยา
- สมัครทางไปรษณี ย ์ : สามารถพิมพ์(และดูระเบียบการ)จากเว็บไซด์ www.prasutham.ac.th
- สมัครด้วยตนเอง : ซื้ อใบสมัคร(และดูระเบียบการ)ที่โรงเรี ยนฯ ชุดละ ๒๐ บาท
๒. รู ปถ่ายหน้าตรงครึ่ งตัว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่ แว่นตาสี เข้ม ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รู ป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
(ใช้สาหรับใบสมัคร ๑ รู ป และบัตรประจาตัวผูเ้ ข้าสอบ ๒ รู ป)
๓. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ป.๐๕ หรื อ ปพ. ๑) (รับรองสาเนาถูกต้ อง) พร้อมนาตัวจริ งมายืนยัน หรื อถ้ายัง
ไม่มี ให้นาใบรับรอง (ปพ.๗) ของโรงเรี ยนเดิมว่ากาลังศึกษาหรื อจบชั้น ป.๖ **
๔. สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาสู ติบตั ร, สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรี ยนและสาเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา รวมถึง
เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) อาทิเช่น ใบเปลี่ยนชื่อนักเรี ยนและบิดามารดา, ทะเบียนสมรส, ใบหย่าร้าง, ใบมรณบัตร เป็ นต้น
(รับรองสาเนาถูกต้ อง)
๕. เงินค่าสมัคร ๒๐ บาท (กรณี สมัครทางไปรษณี ยใ์ ห้ชาระในวันสอบข้อเขียน ก่อนเข้าห้องสอบ)
**หมำยเหตุ กรณี ใช้ ใบรั บรอง(ปพ.๗)เข้ ำสมัครสอบ ต้ องนำใบระเบียนแสดงผลกำรเรี ยน(ปพ.๑)มำให้ วันเปิ ดภำคเรี ยนที่ ๑ มิฉะนั้นทำงโรงเรี ยนจะตัดสิ ทธิ์ ทันที

หมายเหตุ
๑. คุณสมบัติผมู ้ ีสิทธิ์ สมัคร, หลักฐานการสมัคร และระเบียบการ สามารถดูได้ที่เว็บไซด์ www.prasutham.ac.th
๒. ประกาศรายชื่อผูส้ มัครสอบ, และประกาศผลสอบสามารถดูได้ที่โรงเรี ยนฯและที่เว็บไซด์ www.prasutham.ac.th
๓. ผูป้ กครองบางท่านเข้าใจผิด คิดว่านักเรี ยนที่สอบผ่านข้อเขียน, ผ่านการสัมภาษณ์ และผ่านการฝึ กมโนมยิทธิ แล้ว
จะมีสิทธิ์ได้เข้าเรี ยนทุกคน การพิจารณารับนักเรี ยนเข้าเรี ยน ใช้เกณฑ์การตัดสิ นหลายส่ วนประกอบกัน ดังนั้น
ให้ถือผลสอบรอบสุ ดท้าย ในวันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็ นที่สุด (มติของคณะกรรมการรับสมัครสอบถือ
เป็ นที่สุด)
๔. ขอให้ผปู ้ กครองนาบุตรหลานของท่านไปสมัครเข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนอื่นให้เรี ยบร้อยก่อน เพื่อป้ องกันปั ญหาเด็ก
ไม่มีที่เรี ยน ในกรณี ที่ไม่สามารถเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนพระสุ ธรรมยานเถระวิทยาได้
๕. ปั ญหาของนักเรี ยนส่ วนหนึ่ง เกิดจากผูป้ กครองไม่ทราบกฎระเบียบ ดังนั้นขอให้ผปู ้ กครองและนักเรี ยนศึกษา
กฎระเบียบของโรงเรี ยนฯและการอยูห่ อพักให้ละเอียด เพื่อความเข้าใจตรงกัน และอบรมนักเรี ยนไปในแนวทาง
เดียวกันกับโรงเรี ยนฯ
๖. ผลของนักเรี ยนในปั จจุบนั เกิดจากวิธีการจัดการและระเบียบปั จจุบนั ผูป้ กครองที่ตอ้ งการผลแต่ไม่ยอมรับระบบ
และวิธีการของโรงเรี ยนฯ ขอให้นาบุตรหลานไปสมัครเรี ยนที่อื่น เพื่อจะได้ไม่เสี ยเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่ าย
คุณสมบัติผ้ สู มัคร
๑. จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
๒. อายุไม่เกิน ๑๔ ปี บริ บูรณ์
๓. ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรื อพฤติกรรมอื่นๆ ที่สังคมรังเกียจ
๔. ไม่มีรอยสัก หรื อแผลเป็ นที่เกิดจากการตั้งใจทาให้เกิดขึ้น
๕. ไม่เป็ นผูท้ ี่เคยถูกให้ออกจากโรงเรี ยน
๖. ไม่เป็ นผูท้ ี่เคยต้องโทษในคดีอาญา
๗. ไม่เป็ นผูเ้ สพยาเสพติด หรื อสารเคมีเสพติดให้โทษที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
สิ่ งทีน่ ักเรียนโรงเรียนพระสุ ธรรมยานเถระวิทยาจะได้ รับ
๑. ชุดนักเรี ยนปี ละ ๑ ชุด (หลังจากเข้าเรี ยนแล้ว)
๒. หนังสื อ-ตาราเรี ยนตลอดหลักสู ตร
๓. อาหารกลางวันจากทางโรงเรี ยนฯ ๑ มื้อ
๔. รางวัลพิเศษสาหรับนักเรี ยนที่มีความประพฤติดี
๕. ได้รับยกเว้นค่าอาหารสาหรับนักเรี ยนประจา ที่ได้เกรดเฉลี่ย ๔.๐๐ (เทอมละ ๕,๐๐๐ บาท)
๖. ได้รับทุนในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ,โทและเอก ตลอดหลักสู ตรสาหรับนักเรี ยนที่มีความประพฤติดีและ
ตั้งใจเรี ยน
ค่ าใช้ จ่าย : นักเรี ยนประจา เสี ยค่าอาหาร เช้า-เย็น และวันหยุดเทอมละ ๕,๐๐๐ บาท (ปี ละ ๑๐,๐๐๐ บาท)
*หมายเหตุ นักเรี ยนที่ผา่ นการสอบข้อเขียนต้องชาระค่ามัดจาชุดแบบฟอร์มโรงเรี ยน จานวน ๒,๐๐๐ บาท ในวันสอบสัมภาษณ์

สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม : ที่เบอร์ โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๐๒๕๐๙, ๐๕๖-๕๐๒๕๐๓, ๐๘-๒๘๘๖–๑๐๘๔ และ ๐๖-๑๗๑๖๒๕๕๒ และ ๐๘๗-๓๕๗๐๑๖๙ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ

ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนพระสุ ธรรมยานเถระวิทยา
ถ้ านักเรียนคนใดฝ่ าฝื นระเบียบนี้ ต้ องออกจากโรงเรียนทันที
๑. ต้ องมีสังคหวัตถุ ๔ ประการครบถ้ วน คือ
๑.๑. ทาน การให้ คือ การสงเคราะห์ซ่ ึ งกันและกัน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในเพื่อนร่ วมงานหรื อร่ วมคณะ
๑.๒. ปิ ยวาจา การพูดดี พูดไพเราะ เป็ นวาจาที่เพื่อนร่ วมงานหรื อร่ วมคณะชอบ
๑.๓. ช่วยเหลือการงานของเพื่อนร่ วมงาน หรื อ ร่ วมคณะที่เกินความสามารถของเพื่อน
๑.๔. ทาตนเสมอกับเพื่อน ไม่ถือตน เห็นว่าเราดีกว่าเขา เราเสมอเขา หรื อ เราเลวกว่าเขา
๒. ต้ องมีกรรมบท ๑๐ ประการ คือ
๒.๑. ไม่ฆ่า ไม่ทาร้าย และไม่ทรมานคนและสัตว์
๒.๒. ไม่ลกั ขโมยเอาของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง
๒.๓. ห้ามเจ้าชู ้
๒.๔. ห้ามพูดปด
๒.๕. ไม่พูดส่ อเสี ยด
๒.๖. ไม่พูดคาหยาบ
๒.๗. ไม่พูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล หาสาระไม่ได้
๒.๘. ไม่คิดประทุษร้ายผูอ้ ื่น
๒.๙. ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่น
๒.๑๐. ไม่คิดเห็นผิดไปจากคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและไม่ดื่มสุ ราเมรัย
๓. ต้ องมีอทิ ธิบาท ๔ ประการ คือ
๓.๑. ฉันทะ ความพอใจในการเรี ยน การงาน
๓.๒. วิริยะ ความขยันหมัน่ เพียรในการเรี ยน การงาน
๓.๓. จิตตะ ตั้งใจเรี ยน ตั้งใจทางาน
๓.๔. วิมงั สา นึกถึงงานที่ทาอยูเ่ สมอ
ถ้านักเรี ยนคนใดฝ่ าฝื นระเบียบนี้ ต้องออกจากโรงเรี ยนทันที

พระราชพรหมยาน
๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

ระเบียบปฏิบัติ
เรื่ องการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
การกาหนดโทษ
๑. ถูกตัดคะแนน ๑๐๐ คะแนน หมดสภาพการเป็ นนักเรี ยน
๒. ถูกตัดคะแนน ๗๐ คะแนน งดให้ทุนการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ท้ งั ๔ ปี
๓. ถูกตัดคะแนน ๕๐ คะแนน เชิญผูป้ กครองนักเรี ยนมาพบอาจารย์ฝ่ายปกครอง เพื่อรับทราบ
ความประพฤติของนักเรี ยน
ความผิดทีต่ ัดคะแนนความประพฤติ
๑. ตัดคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑.๑ ขโมยของวัด ขโมยของโรงเรี ยน ขโมยของผูอ้ ื่น ( ของสงฆ์ ครู เพื่อน พี่นอ้ ง) งัดแงะห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ หอพัก หรื อห้องพัก หรื อกรณี นาสมุดการบ้านของผูอ้ ื่น มาปลอมแปลงเป็ น
ของตนเอง แล้วนามาส่ งครู เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์ของตน
๑.๒ มีพฤติกรรมเชิงชูส้ าว ถูกเนื้อต้องตัวเกินความจาเป็ น ในทุกกรณี เช่น จับมือ, จูงมือ, โอบกอด, จูบ
ฯลฯ เป็ นต้น
๑.๓ เสพสิ่ งเสพติดทุกชนิด เช่น เสพยาบ้า ดมกาว ดมทินเนอร์ ดื่มสุ รา ดื่มเบียร์ ดื่มสปาย สู บบุหรี่
เสพกัญชา เสพยาอี และสิ่ งเสพติดอื่นๆ
๑.๔ มีสิ่งเสพติดไว้ในครอบครอง เช่น บุหรี่ กัญชา สุ รา เบียร์ สปาย กาว ทินเนอร์ ยาอี หรื อสิ่ งเสพติดอื่นๆ
๑.๕ ก่อความวุน่ วายให้เกิดขึ้นภายในโรงเรี ยนและวัด หรื อมีพฤติกรรมทาให้เกิดความเสี ยหายร้ายแรง
แก่โรงเรี ยนและวัด
๑.๖ ก่อเรื่ องทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่ างกายผูอ้ ื่น จนได้รับบาดเจ็บเกินกว่าเหตุอนั ควร ( อยูใ่ นดุลพินิจของ
อาจารย์ฝ่ายปกครอง )
๑.๗ ประทุษร้ายผูอ้ ื่น เช่น ถีบ เตะ ต่อย ชก ( กระทาฝ่ ายเดียวด้วยความโกรธ )
๑.๘ กระทาอนาจารต่อหน้าผูอ้ ื่น
๑.๙ มีของผิดกฎระเบียบอยูใ่ นการครอบครองของตน ได้แก่
๑.๙.๑ มีอาวุธอยูใ่ นความครอบครองของตน เพื่อข่มขู่หรื อประทุษร้ายผูอ้ ื่น เช่น มีด สนับมือ ปื น
หรื อวัตถุอื่นๆที่สามารถนาไปทาร้ายฝ่ ายตรงข้ามให้ได้รับบาดเจ็บได้
๑.๙.๒ กระทาความผิดโดยมีผปู ้ กครองให้การสนับสนุน เช่น อนุ ญาตให้นาโทรศัพท์มือถือ, MP3,
MP4, เกมส์, เครื่ องขยายเสี ยง, เครื่ องเล่นซี ดี, เครื่ องบันทึกเสี ยงทุกชนิด และกล้องถ่ายรู ป
๑.๑๐ ลักลอบเล่นการพนัน ลักลอบเล่นเกมส์ หรื อลักลอบเล่นอินเตอร์ เน็ต
๑.๑๑ ลักลอบใช้โทรศัพท์มือถือ โทรออก ถ่ายรู ป ส่ งคลิป ส่ งข้อความต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
๑.๑๒ ใช้กิริยาวาจาสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ
๑.๑๓ หนีออกนอกโรงเรี ยนหรื อหนีออกนอกหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งบุคคลที่กระทาความผิด
ด้วยตนเอง และผูร้ ่ วมรู ้เห็นการกระทาดังกล่าว มีความผิดเท่ากัน
๑.๑๔ สักตามอวัยวะต่างๆของร่ างกาย

๒. ตัดคะแนน ๕๐ คะแนน
๒.๑ นาของผิดระเบียบมาใช้ เช่น กางเกงต้องห้าม ,หนังสื อการ์ ตูน ,หนังสื อต่างๆที่ไม่เกิดผลดี
ต่อการเรี ยน ,ทอล์คกิงดิค(Talking dictionary), ครี มหรื อวัสดุต่างๆ รวมทั้งของใช้ที่ทางโรงเรี ยน
เห็นว่าเกินความจาเป็ นที่นกั เรี ยนต้องใช้ ถ้านามาหลายชิ้นตั้งแต่ชิ้นที่สองขึ้นไปจะตัดคะแนนเพิ่ม
ชิ้นละ ๒๐ คะแนน
๒.๒ รับฝากของผิดกฎ (โทรศัพท์มือถือ MP3, MP4 ,เกมส์,กล้องถ่ายรู ป,วิทยุ )
๒.๓ แอบดูหนัง ฟังเพลง แอบใช้กล้องถ่ายรู ปโดยไม่ได้รับอนุ ญาต
๒.๔ เก็บเงินไว้เกินกว่าข้อกาหนดของโรงเรี ยน โดยโรงเรี ยนจะให้นกั เรี ยนฝากเงินไว้กบั อาจารย์
ผูด้ ูแลหอพัก และจะเบิกได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อสัปดาห์ ถ้านักเรี ยนมีเงินติดตัวเกินจากที่
กาหนดไว้ และเกิดกรณี สูญหาย ทางโรงเรี ยนไม่รับผิดชอบ และนักเรี ยนผูน้ ้ นั จะต้องถูกลงโทษ
เนื่องจากไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
๒.๕ หนีเรี ยน
๒.๖ ทุจริ ตการสอบ ปลอมลายมือ ปลอมแปลงเอกสาร
๒.๗ พูดปดในทุกกรณี
๒.๘ กล่าวคาหยาบ กล่าวตาหนิ ครู อาจารย์ หรื อแสดงกิริยาไม่เคารพครู อาจารย์ เช่น พูดจายียวน
โยนสิ่ งของใส่ ครู อาจารย์ และอื่นๆ
๒.๙ นาญาติหรื อเพื่อนขึ้นมาบนหอพักโดยไม่ได้รับอนุ ญาต
๒.๑๐ แต่งกายไม่ถูกระเบียบ ตามเครื่ องแบบของนักเรี ยนที่ได้ระบุไว้ดงั ตัวอย่าง เช่น
นักเรี ยนชาย สวมใส่ กางเกงเอวต่า กางเกงขายาวจนคลุมเข่า สวมเสื้ อลอยชาย(เอาเสื้ อออก
นอกกางเกง) พับแขนเสื้ อ แบะคอเสื้ อไม่ยอมติดกระดุม ตัดผมและไว้ผมยาว เกินกว่าที่ทาง
โรงเรี ยนกาหนดไว้ให้
นักเรี ยนหญิง สวมใส่ กระโปรงยาวหรื อสั้น เกินกว่าที่ทางโรงเรี ยนกาหนดไว้ สวมเสื้ อ
ไม่ติดกระดุมที่คอเสื้ อและที่แขนเสื้ อ หรื อพับแขนเสื้ อ สวมใส่ เสื้ อลอยชาย(เอาไว้นอกกระโปรง)
และย้อมสี ผมให้ผดิ ไปจากสี ผมธรรมชาติ หรื อตัดผมผิดทรงไปจากที่โรงเรี ยนกาหนดไว้หรื อทาทั้ง
สองรายการในเวลาเดียวกัน ให้ตดั คะแนนทั้งสองรายการ
๒.๑๑ ใส่ เครื่ องประดับหรื อใส่ น้ าหอมมาโรงเรี ยน
๒.๑๒ เข้าห้องของผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผดู ้ ูแลหอพัก หากมีกิจธุ ระให้มาคุยกันนอกห้อง
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันการลักขโมย
๒.๑๓ ก่อเรื่ องทะเลาะวิวาทอย่างเบา เช่นแสดงอาการข่มขู่ แสดงท่าทางจะประทุษร้ายเป็ นต้น
๒.๑๔ มีพฤติกรรมข่มขู่ผอู ้ ื่นให้ทางานให้กบั ตนเองเช่น ซักผ้า รี ดผ้า ถูหอ้ ง เป็ นต้น
๒.๑๕ หยิบของเพื่อนไป โดยเข้าใจว่าเป็ นของตนเอง เช่นหยิบ เสื้ อ กระโปรง กางเกงเป็ นต้น
๒.๑๖ แย่งของกินของผูอ้ ื่น( อยูใ่ นดุลพินิจอาจารย์ฝ่ายปกครอง )
๒.๑๗ เขียนคาหยาบในสมุดหรื อหนังสื อ หรื อกระทาให้โต๊ะ เก้าอี้ สกปรก
๒.๑๘ ทาโต๊ะ เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง และสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ ให้ชารุ ดเสี ยหาย หรื อไม่รักษาสิ่ งของที่
ทางโรงเรี ยนแจกให้ เช่น เสื้ อ กางเกง หนังสื อเรี ยน ( ต้องชดใช้ )

๒.๑๙ มีพฤติกรรมเชิงชูส้ าว (ไม่ถึงขั้นรุ นแรง เช่น แสดงกิริยาสื่ อความหมายในลักษณะต่างๆ,
พบปะพูดคุยกันในที่ลบั ตา ส่ งจดหมายถึงกัน ฯลฯ เป็ นต้น )
๓. ตัดคะแนน ๓๐ คะแนน
๓.๑ แสดงกิริยาวาจายียวนก่อให้เกิดโทสะแก่ผอู ้ ื่น
๓.๒ ให้ผอู ้ ื่นมารับ- มาส่ ง โดยไม่มีหลักฐานที่ระบุไว้ในเอกสารรับ- ส่ งเข้าหอพัก
๓.๓ มีพฤติกรรมเชิงชูส้ าว ในกรณี รักเขาข้างเดียว มีหลักฐานหรื อมีพยานยืนยัน
๓.๔ ร่ วมกันกระทาความผิด โดยไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของพระสงฆ์และครู อาจารย์
๔. ตัดคะแนน ๒๐ คะแนน
๔.๑ ลักลอบใช้ไฟฟ้านอกเหนือจากที่กาหนดไว้ให้ เช่น ลักลอบรี ดผ้าในวันและเวลาที่หา้ ม
(การรี ดผ้าให้รีดเสื้ อผ้าพร้อมกันอย่างน้อย ๕ ชิ้นขึ้นไปในแต่ละครั้งต่อเตารี ด ๑ ตัว)
หรื อแอบเปิ ดโทรทัศน์ดูในวันและเวลาที่หา้ ม หรื อแอบต้มน้ าร้อนโดยพลการ เป็ นต้น
๔.๒ เปิ ดไฟฟ้าหรื อน้ าประปาทิ้งไว้
๔.๓ พูดคาหยาบหรื อใช้วาจาส่ อเสี ยดทาให้ผอู ้ ื่นไม่สบายใจ
๔.๔ แสดงกิริยาไม่เคารพรุ่ นพี่
๔.๕ ปกป้องความผิดของเพื่อน พี่ น้อง
๔.๖ ไม่รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย หรื อ ติด “ ร ”
๔.๗ แอบดูเพื่อน พี่ น้อง ขณะอาบน้ า
๕. ตัดคะแนน ๑๐ คะแนน
๕.๑ ไม่สนใจ ไม่ต้ งั ใจเรี ยนหนังสื อในขณะที่ครู ทาการสอน หรื อส่ งเสี ยงดังรบกวนเพื่อน ในขณะ
ดูหนังสื อ หรื อในเวลาที่ตอ้ งใช้สมาธิในการทางาน
๕.๒ ไม่เข้าเรี ยน ดนตรี ไทย นาฏศิลป์ โยธวาทิต และการงานอาชีพฯ โดยไม่มีเหตุผล
๕.๓ ส่ งเสี ยงดังบนอาคารเรี ยน ห้องเรี ยน ห้องพัก ( ๐๗.๐๐-๑๖.๓๐ น. ของวันทาการ )
๕.๔ แอบเล่นกีฬาในหอพัก ห้องพัก ห้องเรี ยน
๕.๕ ทิ้งเศษอาหาร หรื อขยะไม่เป็ นที่ (ถ้ากระทาเกิน ๓ ครั้ง จะเชิญผูป้ กครองมารับทราบทันที)
๕.๖ แต่งกายไม่สุภาพเรี ยบร้อย
๕.๗ ทาทรงผมไม่สุภาพ
๕.๘ ไว้ผมยาว ไว้เล็บยาว เกินกาหนด
๕.๙ ลักลอบซื้ ออาหารจากภายนอกโรงเรี ยนมารับประทาน
๕.๑๐ วิง่ เล่นบนหอพักหรื ออาคารเรี ยน
๕.๑๑ กลับเข้าหอพักเกิน ๑๗.๐๐ น.โดยไม่แจ้งให้อาจารย์ผดู ้ ูแลหอพักทราบล่วงหน้า
(หากมีเหตุจาเป็ นไม่สามารถมาตามเวลาที่กาหนดไว้ได้ตอ้ งแจ้งให้อาจารย์ผดู ้ ูแลหอพักทราบ)
๕.๑๒ นาอาหารทุกชนิดเข้ามารับประทานในห้องเรี ยน, ห้องนอน
๕.๑๓ แกล้งป่ วย แอบหลบมานอนห้องพยาบาล หรื อแอบกลับเข้าหอพัก

สาหรับคะแนนความประพฤติน้ นั มีท้ งั หมด ๑๐๐ คะแนน ตั้งแต่ ม.๑ - ม.๖ ในกรณี ที่นกั เรี ยน
ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติแล้ว นักเรี ยนผูน้ ้ นั จะต้องไม่ทาความผิดเพิ่มอีกและจะต้องสะสมความดีอยูเ่ ป็ น
นิจในทุกๆด้าน ทั้งในด้านช่วยเหลืองานส่ วนรวม ช่วยเหลือครู - อาจารย์ ช่วยเหลือเพื่อน พี่นอ้ ง เพื่อพิสูจน์ให้
บุคคลอื่นเห็นว่า ตนนั้นได้มีความพยายามพัฒนาตนเอง สู่ การเป็ นคนดีของสังคมต่อไป

ระเบียบปฏิบัตขิ องนักเรียนหอพัก(เพิม่ เติม)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ห้ามส่ งเสี ยงดัง หรื อเปิ ดวิทยุ-เทป ,โทรทัศน์ (ในห้องรวม) เสี ยงดังเกินพอดี
ห้ามวิง่ เล่นบนหอพักและอาคารเรี ยน
ห้ามใช้เครื่ องไฟฟ้าทุกชนิด ยกเว้น โคมไฟ ,เตารี ด และพัดลม
ห้ามรับประทานอาหารทุกชนิดในห้องนอน ,บนดาดฟ้า
ห้ามนาของมีค่าและเครื่ องประดับ ,น้ าหอมมาใช้ ยกเว้น แป้ งฝุ่ นทาตัว
นักเรี ยนชายทุกคนต้องตัดผมสั้น ทรงนักเรี ยน (ข้างขาว) ข้างหน้ายาวไม่เกิน ๔ ซม.
นักเรี ยนหญิงทุกคน ตัดผมทรงนักเรี ยนยาวไม่เกินติ่งหู และห้ามซอยผมเด็ดขาด
ถ้านักเรี ยนมีความผิดจนกระทัง่ ถูกให้ออกจากหอพัก ก็ตอ้ งออกจากโรงเรี ยนไปด้วย เช่น ก่อความไม่สงบในหอพัก
ฝ่ าฝื นระเบียบของหอพัก ครู – อาจารย์ตกั เตือนแล้วไม่ยอมเชื่อฟังเกิน ๒ ครั้ง
๙. ห้ามไปนอนนอกหอพัก(ในบริ เวณวัด)โดยไม่ได้รับอนุ ญาต
๑๐. ห้ามนาเพื่อนจากภายนอก มาเล่นกีฬาในโรงเรี ยนเป็ นอันขาด ทั้งนี้เพื่อป้ องกันการแพร่ ของยาเสพติดในโรงเรี ยน
และเพื่อป้ องกันการทะเลาะวิวาทซึ่ งกันและกัน
๑๑. หอพักหญิงอนุญาตให้นกั เรี ยนขึ้นไปเล่นกีฬาบนดาดฟ้าหอพักได้
๑๒. นักเรี ยนทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่มีการบิดพลิ้ว
๑๓. นักเรี ยนทุกคนต้องให้ความร่ วมมือ และให้ความช่วยเหลืองานของวัดทุกอย่าง ที่รุ่นพี่รุ่นก่อนๆ เคยปฏิบตั ิมา
จนเป็ นธรรมเนียมและประเพณี ของนักเรี ยนโรงเรี ยนพระสุ ธรรมยานเถระวิทยา และเพื่อเป็ นการฝึ กการทางาน
ร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็ นการทดแทนพระคุณของหลวงพ่อพระราชพรหมยานที่ท่านได้เมตตาสงเคราะห์
ให้พวกเรามีที่เรี ยนและมีที่พกั อาศัยอยูอ่ ย่างสุ ขสบายไม่เดือดร้อน
๑๔. คนที่ออกจากห้องพักเป็ นคนสุ ดท้าย ให้ปิดห้อง และปิ ดไฟทุกจุดให้เรี ยบร้อย
๑๕. เด็กนักเรี ยนจะกลับบ้านได้เดือนละครั้งทุกๆเสาร์ –อาทิตย์ปลายเดือนตามปฏิทินของโรงเรี ยน(ยกเว้นนักเรี ยนที่
ทาความผิดและถูกลงโทษ)
๑๖. การแต่งกายเมื่อกลับบ้าน และเข้าโรงเรี ยนให้แต่งเครื่ องแบบนักเรี ยนทุกครั้ง
๑๗. สาหรับนักเรี ยนหญิง ห้ามให้ผอู ้ ื่นมาส่ ง โดยไม่มีหลักฐานจากผูป้ กครอง และไม่มีชื่อระบุไว้ในเอกสาร
การรับ- ส่ ง ถ้าฝ่ าฝื นต้องเชิญผูป้ กครองมาพบและทาทัณฑ์บนไว้ ถ้าทาผิดซ้ าอีกต้องออกจากโรงเรี ยน
๑๘. ผูป้ กครองที่มารับ-ส่ งให้ปฏิบตั ิตามที่หลวงพ่อพระราชพรหมยานกาหนดไว้ คือ บิดา มารดา และญาติที่บิดา –
มารดา มอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากผูม้ ารับ- ส่ งนักเรี ยนไม่เป็ นตามที่กาหนดโรงเรี ยนจะไม่อนุ ญาตให้
กลับบ้านเด็ดขาด
๑๙. สาหรับนักเรี ยนที่ไม่ได้กลับบ้าน ไม่อนุญาตให้ผปู ้ กครอง ญาติ หรื อเพื่อนมาเยีย่ ม เพื่อป้ องกันการนาสิ่ งของผิด
กฎระเบียบมาให้นกั เรี ยน
๒๐. ห้ามผูป้ กครองที่มารับ – ส่ งนักเรี ยน สู บบุหรี่ ในโรงเรี ยนโดยเด็ดขาด ควรแต่งกายให้เรี ยบร้อยและขับรถด้วยความ
สุ ภาพระมัดระวัง เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั บุตรหลาน
หมายเหตุ :

หอพักชาย อ.วิโชติ กุลเกตุ
หอพักหญิง อ.นิภา เจนกสิ สาท

: ๐๘-๑๐๓๗-๗๙๖๐
: ๐๘-๖๒๐๒-๖๖๗๘

กิจวัตรประจำวันของนักเรียน
วันจันทร์ – วันศุกร์
๐๕.๓๐ ตื่นนอน ท้ำวัตรสวดมนต์เจริญพระกรรมฐำน อำบน้ำ ท้ำภำรกิจส่วนตัว
๐๖.๒๐ รวมแถว ตรวจเครื่องแต่งกำย ตรวจควำมสะอำดและควำมเรียบร้อย
๐๖.๓๐ รับประทำนอำหำรเช้ำพร้อมกัน
๐๗.๒๐ เข้ำแถวเคำรพธงชำติ
๐๘.๐๐ เริ่มเรียนวิชำแรก
๑๖.๐๐ เลิกเรียน นักเรียนท้ำเวรประจ้ำที่รับผิดชอบ เช่นเวรท้ำควำมสะอำดห้องเรียน อำคำรเรียน
จัดหนังสือห้องสมุด เป็นต้น รวมทังท้ำธุระส่วนตัว เช่น รับประทำนขนม, รดน้ำผัก
๑๖.๓๐ นักเรียนขึนหอพัก ท้ำภำรกิจส่วนตัว เช่น ซักผ้ำ รีดผ้ำ เตรียมอำหำร(เฉพำะเวรครัว)
ท้ำควำมสะอำดห้องพัก ท้ำกำรบ้ำน เล่นกีฬำ(นักเรียนหญิงออกก้ำลังกำยบนดำดฟ้ำหอพักหญิง)
๑๘.๐๐ รับประทำนอำหำรเย็น
๑๙.๐๐ เข้ำห้องพระท้ำวัตรสวดมนต์เจริญพระกรรมฐำน
๑๙.๓๐ เข้ำห้องรวมอ่ำนหนังสือ ท้ำกำรบ้ำน
๒๐.๓๐ ผ่อนคลำยอิริยำบถ รับประทำนขนม หรือท้ำภำรกิจที่ค้ำงอยู่เช่น รีดผ้ำ
๒๑.๐๐ ปิดไฟดวงใหญ่ทุกดวงฟังเสียงธรรมะหลวงพ่อฯ ผู้ที่ท้ำกำรบ้ำนหรืออ่ำนหนังสือต่อให้เปิดโคมไฟตังโต๊ะ
๒๒.๓๐ นักเรียนทุกคนเข้ำนอน ( ถ้ำเสร็จภำรกิจก่อน สำมำรถเข้ำนอนก่อนได้ )
วันเสำร์ - อำทิตย์
๐๖.๐๐ ตื่นนอน ท้ำวัตรสวดมนต์เจริญพระกรรมฐำน อำบน้ำ ท้ำภำรกิจส่วนตัว
๐๖.๔๐ รับประทำนอำหำรเช้ำ
๐๘.๐๐ ฝึกซ้อมนำฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ดนตรีสำกล และกำรงำนอำชีพตำมวิชำที่สมัครใจเลือก
๑๒.๐๐ รับประทำนอำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ เปลี่ยนกลุ่มฝึกซ้อมนำฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ดนตรีสำกล และกำรงำนอำชีพฯ ผู้ที่ฝึกซ้อมแล้วในภำคเช้ำท้ำ
ภำรกิจส่วนตัว เช่น ซักผ้ำ รีดผ้ำ ท้ำกำรบ้ำน อ่ำนหนังสือ เล่นกีฬำฯลฯ
๑๕.๐๐ เวรครัวเตรียมอำหำรมือเย็นต่อ ส่วนนักเรียนที่เหลือแบ่งกลุ่มไปกวำดใบไม้หน้ำวิหำร ๑๐๐ เมตร และรอบพระ
จุฬำมณี
๑๖.๓๐ เล่นกีฬำ (นักเรียนหญิงลงไปเล่นกีฬำที่สนำมโรงเรียนได้) อำบน้ำ ท้ำภำรกิจส่วนตัว
๑๘.๐๐ รับประทำนอำหำรมือเย็น
๑๙.๐๐ เข้ำห้องพระท้ำวัตรสวดมนต์เจริญพระกรรมฐำน
๑๙.๓๐ เข้ำห้องรวมฟังเสียงธรรมะของหลวงพ่อพระรำชพรหมยำน
๒๐.๐๐ ให้นักเรียนดูรำยกำรทีวีได้ตำมที่ครูผู้ดูแลหอพักเห็นสมควร หรือท้ำภำรกิจของตนเองที่ยังไม่เรียบร้อย
๒๑.๐๐ ปิดไฟดวงใหญ่ทุกดวง อ่ำนหนังสือ (ใช้โคมไฟตังโต๊ะ) เข้ำนอนตำมอัธยำศัยแต่ไม่เกิน ๒๒.๓๐ น.

ภำพตัวอย่ำงกำรแต่งกำยของนักเรียนชำย – หญิง

กำรแต่งกำยชุดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

กำรแต่งกำยชุดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
**หมำยเหตุ ชุดนักเรียนชำย กำงเกงยำวคลุมหัวเข่ำ ชุดนักเรียนหญิง กระโปรงยำวคลุมหัวเข่ำถึงน่อง

เครื่องแต่งกำยชุดพละ

เครื่องแต่งกำยชุดลำลอง(มีจำหน่ำยที่โรงเรียน)
ชุดล้ำลอง เป็นเสือเชิตโปโล(นักเรียนที่เข้ำเรียนปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๓๒ ใช้สีแดง) ปักชื่อ-นำมสกุล ด้วยด้ำยสีขำวที่หน้ำอก
ขวำ ขนำด ๑ ซ.ม. กำงเกงวอร์ม วัดจำกเอวลงมำ ๒๕ ซ.ม. ปักชื่อ-นำมสกุลที่ขำกำงเกงด้ำนขวำด้วยด้ำยสีขำว ตำมแนวยำวของ
กำงเกง ตัวอักษรเขียนลงตำมแนวดิ่ง(เมื่อนั่งแล้วสำมำรถอ่ำนชื่อได้)

ใบสมัครสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ โรงเรี ยนพระสุ ธรรมยานเถระวิทยา
ปี การศึกษา ๒๕๖๐
เลขที่ใบสมัคร .....................................
ชื่อผูส้ มัคร (เด็กชาย,เด็กหญิง)......................................................นามสกุล..............................................................
เกิดวันที่....................................อายุ.............ปี ............เดือน เชื้อชาติ................สัญชาติ................ศาสนา........................
จบการศึกษาชั้น..........จากโรงเรี ยน....................................................อาเภอ.........................จังหวัด................................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่..................หมู่ที่..........ถนน......................................ตาบล...........................................
อาเภอ...............................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................................
โทรศัพท์บา้ น ............................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่...........................................................................
ชื่อบิดา......................................นามสกุล...............................สัญชาติ.............อาชีพ............................มีชีวติ อยู/่ เสี ยชีวติ
ชื่อมารดา..................................นามสกุล...............................สัญชาติ..............อาชีพ............................มีชีวติ อยู/่ เสี ยชีวติ
บิดามารดา

อยูด่ ว้ ยกัน

หย่าร้าง

อื่นๆ(ระบุ)............................................................................

ผูป้ กครอง ชื่อ........................................นามสกุล.....................................สัญชาติ....................ศาสนา.............................
อาชีพ..................................เกี่ยวข้องกันในฐานะ.......................................เบอร์โทรศัพท์................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติของผูส้ มัครถูกต้องตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้ทุกประการ
หากว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางโรงเรี ยนตัดสิ ทธิ์ เข้าศึกษาใน
โรงเรี ยนพระสุ ธรรมยานเถระวิทยาทันที
ลงชื่อผูส้ มัคร ........................................................................................
(.........................................................................................)
วันที่................เดือน.........................พ.ศ.........................

ผลการฝึ กมโนมยิทธิเพื่อเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ประจาปี ๒๕๖๐
ชื่ อ ..................................................... นามสกุล ........................................................ห้ องสอบ(ข้ อเขียน)ที.่ ................เลขประจาตัวผู้เข้ าสอบ.....................................
โรงเรียนเดิม ......................................................................ตาบล............................................อาเภอ.......................................... จังหวัด ..............................................
ขั้นที่
๑

รายการฝึ ก
พระจุฬามณี / พระนิพพาน

๒

ท่องเที่ยวภพต่าง ๆ

๓

ญาณ ๘

ครั้งที่ฝึก
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๓

วัน/เดือน/ปี
ไปได้
ไปได้
ไปได้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ผลการฝึ ก
ฝึ กใหม่
ฝึ กใหม่
ฝึ กใหม่
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

ลายมือชื่อครู ผฝู ้ ึ ก

ฝึ กใหม่
ฝึ กใหม่
ฝึ กใหม่
ฝึ กใหม่
ฝึ กใหม่
ฝึ กใหม่

๑. ในการฝึ กแต่ละขั้น ถ้าขั้นใดขั้นหนึ่งฝึ กถึง ๓ ครั้งแล้วยังไม่ผา่ นถือว่าไม่ผา่ นการฝึ กมโนมยิทธิ หมดสิ ทธิ์ เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนพระสุ ธรรมยานเถระวิทยา
๒. นักเรี ยนจะต้องฝึ กให้เสร็ จทั้ง ๓ ขั้นภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๓. นักเรี ยนจะต้องยืน่ ผลการฝึ กมโนมยิทธิ ที่ผา่ นแล้วทั้ง ๓ ขั้น ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
โดยมายืน่ ที่โรงเรี ยนฯ จะมีครู เวรประจาอยู่ ถ้านักเรี ยนไม่มายืน่ ภายในกาหนดเวลาถือว่าสละสิ ทธิ์ เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนพระสุ ธรรมยานเถระวิทยา
๔. นักเรี ยนแต่งชุ ดนักเรียน และถึงพระวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร เวลา ๑๑.๐๐ น.
๕. ช่อง “หมายเหตุ” ขอให้ครู ฝึกระบุพฤติกรรมของนักเรี ยน เช่น มาสาย, ง่วงนอน, ไม่ต้ งั ใจ, ขาดความเคารพในพระรัตนตรัย เป็ นต้น

หมายเหตุ

ตัดตามรอยปรุ
สาหรับโรงเรี ยน

บัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ
โรงเรียนพระสุ ธรรมยานเถระวิทยา
ปี การศึกษา ๒๕๖๐

เลขประจาตัวสอบ

ติดรู ปถ่าย
ขนาด ๑.๕ นิ้ว
(ให้ตดั ตามขนาด
กรอบรู ป)

บัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ

สาหรับผูส้ มัคร

โรงเรียนพระสุ ธรรมยานเถระวิทยา
ปี การศึกษา ๒๕๖๐
เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ-สกุล............................................................................................................

ชื่อ-สกุล......................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน

เลขประจาตัวประชาชน
.................................................
เจ้าหน้าที่ออกบัตร

ติดรู ปถ่าย
ขนาด ๑.๕ นิ้ว
(ให้ตดั ตามขนาด
กรอบรู ป)

.................................................
ลายมือชื่อผูส้ มัคร

.................................................
เจ้าหน้าที่ออกบัตร

.................................................
ลายมือชื่อผูส้ มัคร

หมายเหตุ
๑. กรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อผูส้ มัครทั้ง ๒ ใบ
๒. สาหรับผูส้ มัครทางไปรษณี ยใ์ ห้ส่งใบสมัคร ,หลักฐานการสมัคร และบัตรประจาตัวผูส้ มัครเข้าเรี ยน(ทั้งสองส่ วน)
ให้ส่งมาพร้อมกัน เพื่อทางโรงเรี ยนจะทาการกาหนดหมายเลขที่นงั่ สอบ
กรุ ณานาส่ งมาที่ ผู้อานวยการโรงเรียนพระสุ ธรรมยานเถระวิทยา
(หลักฐานการสมัครสอบ)
เลขที่ ๖๐ หมู่ ๑ ถ.อุทยั -มโนรมย์
ต.นา้ ซึม อ.เมืองฯ จ.อุทยั ธานี ๖๑๐๐๐
๓. ให้ผเู ้ ข้าสอบมารับบัตรประจาตัวผูส้ มัครสอบที่ครู ประจาห้องสอบในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

