ปฏิทนิ การศึกษา โรงเรียนพระสุ ธรรมยานเถระวิทยา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
๒๓ เม.ย. ๖๐

หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล(อนันต์ พทฺ ธญาโณ) และหลวงพ่อพระครู สงั ฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต ให้โอวาทคณะครู -อาจารย์
ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมครู
๒๔ เม.ย. ๖๐ เปิ ดภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
- เวลา ๗.๓๐ - ๘.๔๕ น. รับมอบตัวนักเรี ยน และชาระค่าอาหารภาคเช้า (ปี ละ ๑๐,๐๐๐ บาท)
- เวลา ๙.๐๐ – ๑๐.๔๕ น. ประชุมผูป้ กครองทุกคน และนักเรี ยนชั้น ม.๑ เพื่อพบหลวงพ่อพระพระราชภาวนาโกศล
(อนันต์ พทฺ ธญาโณ)และหลวงพ่อพระครู สงั ฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต
- เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. รับมอบตัวนักเรี ยน และชาระค่าอาหารภาคบ่าย
- เวลา ๑๓.๐๐ น. นักเรี ยนขึ้นหอพัก ทาความสะอาดที่พกั
๒๕ เม.ย. ๖๐ คณะครู และนักเรี ยนกราบสักการะพระพุทธรู ปสาคัญของวัดท่าซุง
๑๐ พ.ค. ๖๐
วันวิสาขบูชา คณะครู และนักเรี ยน ร่ วมทาบุญพิธีไหว้ครู และสะเดาะเคราะห์ที่วดั ท่าซุง
- เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะครู และนักเรี ยนร่ วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดท่าซุง
๑๒ พ.ค. ๖๐
วันพืชมงคล หยุดเรี ยน ๑ วัน
๒๗-๒๘ พ.ค.๖๐ กลับบ้านเย็นวันศุกร์ที่ ๒๖ พ.ค. หลังเลิกเรี ยนเวลา ๑๖.๐๐ น. นักเรี ยนเข้าหอวันที่ ๒๘ พ.ค.
๘ มิ.ย. ๖๐
วันไหว้ ครู และทาบุญโรงเรียนประจาปี
- เวลา ๗.๓๐ น. ทาพิธีบวงสรวงที่บริ เวณหน้ามณฑปประจาโรงเรี ยน นักเรี ยนนาฏศิลป์ ไทยราถวายมือ
- เวลา ๘.๓๐ น. เข้าห้องประชุมใหญ่เพื่อทาพิธีไหว้ครู นักเรี ยนดนตรี ไทยบรรเลงระหว่างทาพิธี
- เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์วดั ท่าซุงเจริ ญพระพุทธมนต์ จากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- เวลา ๑๑.๓๐ น. คณะครู และนักเรี ยนร่ วมรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายงดเรี ยน
๑ – ๒ ก.ค.๖๐ กลับบ้านเย็นวันศุกร์ที่ ๓๐ มิ.ย. หลังเลิกเรี ยน เวลา ๑๖.๐๐ น. นักเรี ยนเข้าหอวันที่ ๒ ก.ค.
๘ ก.ค. ๖๐
วันอาสาฬหบูชา
- เวลา ๗.๐๐ น. คณะครู และนักเรี ยนร่ วมแห่เทียนพรรษาถวายวัดท่าซุง
- เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะครู และนักเรี ยนร่ วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดท่าซุง
๙ ก.ค. ๖๐
วันเข้ าพรรษา และงานทาบุญถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าพรหมมหาราชและบรรพบุรุษไทย มีการแสดงดนตรี ไทย
และนาฏศิลป์ ไทย วงโยธวาทิตของโรงเรี ยนฯนาขบวนเวียนเทียนรอบบริ เวณอนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าพรหมมหาราช
๑๐ ก.ค. ๖๐
หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
๒๘ ก.ค. ๖๐
นักเรี ยนร่ วมทาบุญเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่ศาลาพระพินิจอักษร
๒๙ – ๓๐ ก.ค. ๖๐ กลับบ้านเย็นวันศุกร์ที่ ๒๘ ก.ค. หลังเลิกเรี ยน เวลา ๑๖.๐๐ น. นักเรี ยนเข้าหอวันที่ ๓๐ ก.ค.
๑๒ ส.ค. ๖๐
นักเรี ยนร่ วมทาบุญเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ศาลาพระพินิจอักษร
๒๖ – ๒๗ ส.ค. ๖๐ กลับบ้านเย็นวันศุกร์ที่ ๒๕ ส.ค. หลังเลิกเรี ยน เวลา ๑๖.๐๐ น. นักเรี ยนเข้าหอวันที่ ๒๗ ส.ค.
๔-๖-๘ ก.ย.๖๐ นักเรี ยน ม.๓-๖ สอบปลายภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๖๐
๑๑-๑๓-๑๕ ก.ย.๖๐ นักเรี ยน ม.๑-๒ สอบปลายภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๖๐
๒๓ - ๒๔ ก.ย. ๖๐ คณะครู และนักเรี ยนร่ วม งานบาเพ็ญกุศลทักษิณานุสรณ์ ครบรอบ ๒๕ ปี แห่ งการมรณภาพ
ของพระเดชพระคุณหลวงพ่ อพระราชพรหมยาน ผูก้ ่อตั้งโรงเรี ยน
๒๕ กย. ๖๐
ปิ ดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ นักเรี ยนกลับบ้าน ๑๖.๐๐ น.
๒ ต.ค. ๖๐
เปิ ดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ นักเรี ยนเข้าหอวันที่ ๑ ต.ค.

