โรงเรียนตะวันชัยวิทยา (มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม)
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม ปการศึกษา ๒๕๖๕

เปดรับสมัคร ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๘๐ หมูที่ ๑๑ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท : ๐๘-๔๙๕๘-๙๐๙๐ ๐๔๔-๗๕๖-๓๕๔ ๐๙-๘๒๘๕-๙๙๖๖ โทรสาร ๐๔๔-๗๕๖-๓๕๓
E-mail : tvc.school@hotmail.com
Website : www.tavanchaividhaya.ac.th
(กรุณาศึกษารายละเอียดระเบียบการใหชัดเจน)

ประกาศโรงเรียนตะวันชัยวิทยา (มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม)
เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ปการศึกษา ๒๕๖๕
.........................................................................................................................
-

ประวัติโรงเรียนตะวันชัยวิทยา
หลักสูตรสถานศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เปดรับสมัคร
คุณสมบัติของผูสมัคร
คาใชจายในการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
กำหนดการรับสมัคร
การทดสอบ และ ตัวอยางแบบทดสอบ
การเขาคายฝกตน กาวแรกสูตะวันชัย (TCS. First Step Camp)
กำหนดการเขาคายฝกตน กาวแรกสูตะวันชัย (TCS. First Step Camp)
คาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอื่น
การมอบตัวนักเรียนใหม
การเตรียมอุปกรณเพื่อเดินทางสูบานหลังที่สอง “ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา”
กำหนดวันเปดภาคเรียน

- ประวัติโรงเรียนตะวันชัยวิทยา
โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ไดรับการสถาปนาเมื่อวันที่ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จากดำริของ
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) รองเจาอาวาสวัดพระธรรมกาย ในขณะนั้น เพื่อสืบสานงานสรางคนใหเปน
คนดี ตามแนวพุทธวิธี โดยเริ่มจากเยาวชนตนกลาคุณธรรม ซึ่งจะเติบโตเปนผูนำตนแบบมาตรฐานศีลธรรมโลก
ในการนี้คณะกัลยาณมิตรแกวภูธรนครราชสีมา นำโดยพระสุนันท ปฺญานนฺโท ไดจัดหารวบรวมสถานที่ และ

-

บุคลากร เพื่อจัดตั้งโรงเรียนภายใตการกำกับดูแลของมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม โดยมีวัตถุประสงค
ดังนี้
๑. เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ
๒. เพื่อใหบริการเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนใหแกผูเรียน ครู ผูปกครองและ
บุคลากรของโรงเรียน
๓. เพื่อใหบริการดานวิชาการและบริการอื่นแกชุมชน
๔. เพื่อใหบริการที่พักอาศัยแกนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของโรงเรียน
๕. เพื่อใหบริการจัดการเรียนการสอน และปลูกฝงศีลธรรม ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ใหแกผูเรียน ครู
บุคลากร ผูปกครองของโรงเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป
โรงเรียนไดรับความเมตตาจากพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย ธมฺมชโย) เจาอาวาส วัดพระธรรมกาย ในขณะ
นั้น ตั้งมงคลนามของสถานศึกษาวา “โรงเรียนตะวันชัยวิทยา” พรอมมอบปรัชญาไววา “โรงเรียนตะวันชัย
วิทยา แหลงแหงความรูอันบริสุทธิ์ ประดุจแสงสวาง ที่จะนำไปสูชัยชนะอันประเสริฐ”
โรงเรียนตะวันชัยวิทยา เริ่มเปดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๓ วันเปดเรียนวันแรก
ตรงกับวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

- หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ไดใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับ
ปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๑ ทุกชั้นเรียน ในปการศึกษา ๒๕๖๕ กำหนดเวลาเรียนตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๕๐ น.
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันละ ๘ คาบ (คาบละ ๕๐ นาที) และ สำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนจัดตารางเรียน วันละ ๗ คาบ (คาบละ ๕๐ นาที) รายวิชาเพิ่มเติมที่สงเสริมอัตลักษณของผูเรียน
สอดคลองตามเปาหมายวิสัยทัศนของโรงเรียน ที่วา “โรงเรียนตะวันชัยวิทยามีการบริหารจัดการศึกษา

อยางมีคุณภาพ พัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากรใหเปนตนแบบมาตรฐานศีลธรรม ผูเรียนเปนผูนำ
ฟนฟูศีลธรรมโลก
มีความเปนเลิศทางวิชาการตามศักยภาพ บนพื้นฐานของความเปนไทยใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และ สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข” โดยอาศัยหลักความดีสากล

(Universal Goodness : UG๕ ) เขามาเปนบทฝกผานกิจวัตรกิจกรรม หาหองชีวิตเนรมิตนิสัยดี ที่มุงเนนใหผูเรียน
เปนคนดี คนเกง และมีความสุขอยางสมดุล ฉะนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทางโรงเรียนจึงไดกำหนดจำนวน
นักเรียนในชั้นเรียน ใหเหมาะสม คือ ไมเกินจำนวน ๒๕ คน เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลอยางทั่วถึง ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕

จำนวน ๑ หองเรียน
จำนวน ๑ หองเรียน
จำนวน ๑ หองเรียน
จำนวน ๒ หองเรียน ( ๒ แผนการเรียน)
จำนวน ๑ หองเรียน ( ๑ แผนการเรียน)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
จำนวน ๒ หองเรียน (๒ แผนการเรียน)
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖) จัดการเรียนการสอน เปน ๒ แผนการเรียน คือ
๑. แผนการเรียน วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
๒. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ (ภาษาจีน) – คณิตศาสตร
- จำนวนนักเรียนที่เปดรับสมัคร
๑. รับสมัคร นักเรียนประเภท อยูประจำ ทั้งเพศชาย และ เพศหญิง
๒. ระดับชั้นที่รับสมัคร
๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จำนวน ๓ หองเรียน หองเรียนละ ๒๕ คน รวม ๗๕ คน
๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ - ๓ จำนวน รวม ๒๕ คน
๒.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จำนวน ๒ หองเรียน หองเรียนละ ๒๐ คน รวม ๔๐ คน
จัดการเรียนเปน ๒ แผนการเรียน ๒ หองเรียน
๒.๓.๑ แผนการเรียน คณิตศาสตร - วิทยาศาสตร จำนวน ๒๐ คน
๒.๓.๒ แผนการเรียน คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน จำนวน ๒๐
คน
รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ คน
- คุณสมบัติของผูสมัคร
๑. กำลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ ๖, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ ในปการศึกษา ๒๕๖๔
๒. มีความพรอมทั้งดานการเรียนรู การฝกตน และสามารถอยูรวมกับหมูคณะได
๓. มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนได
๔. ผูปกครองและผูเรียนยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โรงเรียนกำหนด เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนทั้งใน
ดานวิชาการและวิชชาชีวิต
๕. ผูปกครองมีความพรอมยินดีใหการสนับสนุนทุนทรัพยในการเรียน และยินดีอนุญาตใหรวมกิจกรรม
ตามหลักสูตร ตลอดการเรียนจนสำเร็จการศึกษา
- คาใชจายในการสมัคร
๑. คาใบสมัคร ใบสมัครชำระในวันสมัคร (คาธรรมเนียมการสอบ ขอเขียน และสัมภาษณ ๒๐๐ บาท)
๒. คาเขาคายฝกตน กาวแรกสูตะวันชัย (TCS. First Step Camp) ๓,๐๐๐ บาท
(เฉพาะในสถานการณ COVID – 19 เวลาการเขาคาย ๕ วัน จากอัตราปกติ ๑๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา
การเขาคาย ๑๑ วัน )
๓. การชำระคาธรรมเนียมเพื่อเขาคายฝกตนกอนเรียน “กาวแรกสูตะวันชัย”
(TCS.First Step Camp) ปการศึกษา ๒๕๖๕ (ในวันสมัคร - ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) เปนเงินจำนวน
๓,๐๐๐ บาท ผูปกครองสามารถโอนหรือนำฝากคาธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์การเขาคายฝกตนกอนเรียน

(TCS.First Step Camp) ของนักเรียน เขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนตะวันชัย
วิทยา เลขที่บัญชี ๓๐๔-๐-๒๑๐๔๖-๗ ในวันที่สมัคร หรือ ภายในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
- เอกสารประกอบการสมัคร
หลักฐานการสมัคร
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน ๑ ชุด
๒. รูปถายสวมเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป
- กำหนดการรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแตบัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
- การเขาคายฝกตน กาวแรกสูตะวันชัย (TCS. First Step Camp)
กำหนดการเขาคายฝกตน กาวแรกสูตะวันชัย (TCS. First Step Camp)
๑. วันเดินทางเพื่อรายงานตัว เขาคายกาวแรกสูตะวันชัย (TCS. First Step Camp) ผูปกครองสงนักเรียนใน
วันเสารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา
๒. ประกาศผลการเขาคายกาวแรกสูตะวันชัย (TCS. First Step Camp) วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕
๓. วั น เดิ น ทางกลั บ ผู  ป กครองส งนั กเรีย นใน วัน พุ ธ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา
- การเตรียมอุปกรณเพื่อเดินทางสูบานหลังที่สอง “ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา” เตรียมไปจากบาน
กาวแรกสูตะวันชัย (TCS. First Step Camp) โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ปการศึกษา ๒๕๖๕
ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School (๒ - ๖ เมษายน ๒๕๖๕)
๑. รายการอุปกรณที่โรงเรียนจัดเตรียมใหสำหรับนักเรียนที่เขาพักในหอพักทุกคน ไดแก
๑.๑ หมอนพรอมปลอก
คนละ ๑ ชุด
๑.๒ เบาะนอนยางพาราพรอมผาปูที่นอน คนละ ๑ ชุด
๑.๓ ผาหม
จำนวน ๑ ผืน
๑.๔ กระบอกน้ำดื่ม
จำนวน ๑ ใบ
๑.๕ ชอนสอม ๑ คู
๑.๖ ตะกราอุปกรณอาบน้ำ จำนวน ๑ ใบ
๑.๗ ไมแขวนเสื้อ (สวนตัว)
จำนวน ๗ อัน
๑.๘ ไมแขวนเสื้อ/ไมหนีบผา สวนรวมพรอมราวตากผา
๑.๙ เครื่องซักผา จำนวน ๓ - ๔ เครื่อง/บาน กะละมังซักผาและแปรงซักผา
๑.๑๐ เจลแอลกอฮอลประจำชั้นเรียน และ หอพัก
๑.๑๑ อางลางมือ พรอมสบู ผาเช็ดมือ

๒.๑ เครื่องใชสวนตัวสำหรับนักเรียนชาย เครื่องใชทุกชิ้นเขียนชื่อติดดานในชายขอบดานในซายมือ
ใหเรียบรอย มีดังนี้
๒.๑.๑ ชุดลำลองสุภาพ
จำนวน ๔ ชุด (ชุดลุย ๑ ชุด)
๒.๑.๒ ผาเช็ดตัว
จำนวน ๑ ผืน
๒.๑.๓ กางเกงชั้นใน จำนวน ๔ ตัว (สีขาว หรือสีสุภาพ)
๒.๑.๔ บอกเซอรชาย จำนวน ๔ ตัว (ลายสีสุภาพ)
๒.๑.๕ เสื้อกลามชาย จำนวน ๔ ตัว (ใชสีขาว)
๒.๑.๖ ถุงเทานักเรียน จำนวน ๔ คู (ใชสีขาวพื้นเทา,ดำ)
๒.๑.๗ รองเทากีฬา จำนวน ๑ คู
๒.๑.๘ รองเทาแตะ
จำนวน ๑ คู
๒.๑.๙ ผาขนหนูผืนเล็ก สำหรับเช็ดหนา/ผาสำหรับเช็ดมือ
๒.๑.๑๐ หนากากอนามัย ๑๐ ชิ้น (เพียงพอสำหรับ ๕ วัน)
๒.๑.๑๑ เจลแอลกอฮอล ๗๕ % ขนาด ๒๐ ml จำนวน ๑ ขวด
๒.๑.๑๒ ยาประจำตัว (ถามี)
๒.๑.๑๓ อุปกรณอาบน้ำ ไดแก แชมพู สบูกอน สบูเหลว โฟม,เจลลางหนา ฟองน้ำถูตัว
แปรงสีฟน ยาสีฟนและไหมขัดฟน
๒.๑.๑๔ หวี ครีมทาหนา แปงเด็ก ลูกกลิ้ง/สารสมดับกลิ่นตัว ผาปดตา (นอน) ยาทากันยุง
๒.๑.๑๕ อุปกรณซักผา ไดแก ผงซักฟอก น้ำยาซักผา น้ำยาปรับผานุม น้ำยาขจัดคราบฝงลึก
๒.๒ เครื่องใชสวนตัวสำหรับนักเรียนหญิง เครื่องใชทุกชิ้นเขียนชื่อติดดานในชายขอบดานในซายมือ
ใหเรียบรอย มีดังนี้
๒.๒.๑ ชุดลำลองสุภาพ
จำนวน ๔ ชุด (ชุดลุย ๑ ชุด)
๒.๒.๒ เสื้อซับในหญิง จำนวน ๔ ตัว (ใชสีขาว)
๒.๒.๓ เสื้อชั้นในหญิง จำนวน ๔ ตัว (สีขาวหรือสีออน)
๒.๒.๔ กางเกงชั้นใน จำนวน ๔ ตัว (สีออน)
๒.๒.๕ ถุงเทานักเรียน จำนวน ๔ คู (ใชสีขาวพื้นเทา,ดำ)
๒.๒.๖ รองเทากีฬานักเรียนหญิง
จำนวน ๑ คู
๒.๒.๗ ผาเช็ดตัว ๑ ผืน
๒.๒.๘ รองเทาแตะ จำนวน ๑ คู
๒.๒.๙ ผาขนหนูผืนเล็ก ๑ ผืน สำหรับเช็ดผม ผาเช็ดหนา/ผาสำหรับเช็ดมือ
๒.๒.๑๐ หนากากอนามัย ๑๐ ชิ้น (เพียงพอสำหรับ ๕ วัน)
๒.๒.๑๑ เจลแอลกอฮอล ๗๕ % ขนาด ๒๐ ml จำนวน ๑ ขวด
๒.๒.๑๒ ยาประจำตัว แปรงสีฟน ยาสีฟนและไหมขัดฟน
๒.๒.๑๓ อุปกรณอาบน้ำ ไดแก แชมพู สบูกอน สบูเหลว โฟม,เจลลางหนา ฟองน้ำ – ผาถูตัว
๒.๒.๑๔ ยางรัดผมสีดำ โบผาผูกผมสีขาว

๒.๒.๑๕ หวี ครีมทาหนา แปงเด็ก น้ำยาดับกลิ่นตัว ผาอนามัย ยาทากันยุง
๒.๒.๑๖ อุปกรณซักผา ไดแก ผงซักฟอก น้ำยาซักผา น้ำยาปรับผานุม น้ำยาขจัดคราบฝงลึก
- การประเมินความพรอมของผูเรียน
๑. การสอบประเมินความพรอมของผูเรียน และ ผูปกครอง
๗.๑ ขอสอบปรนัย ๓๐ ขอ เวลา ๓๐ นาที
- คณิตศาสตร ๑๐ ขอ
- ภาษาไทย ๑๐ ขอ
- ภาษาอังกฤษ ๑๐ ขอ
๒ สัมภาษณผูเรียน เพื่อ ประเมินความพรอมในการเรียนและการฝกตน
๓ สัมภาษณผูปกครอง เพื่อประเมินความพรอมของครอบครัว และรับทราบภูมิหลัง
ความสามารถของผูเรียน เพื่อใหโรงเรียนเตรียมรับชวงใหการสนับสนุนตามศักยภาพและความสนใจของผูเรียน
ประกาศผลการสอบ วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา/หรือ
แจงประกาศทางกลุมไลน TCS ผูปกครองนักเรียน ป ๒๕๖๕
- คาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอื่น
- การชำระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น
ผูปกครองสามารถโอนหรือนำฝากคาธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์การเขาคายฝกตนกอนเรียน (First Step
Camp) ของนักเรียน เขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนตะวันชัยวิทยา เลขที่บัญชี ๓๐๔-๐๒๑๐๔๖-๗ ในวันที่สอบคัดเลือกและประกาศผลการสอบคัดเลือก กำหนดชำระคาธรรมเนียมการศึกษา วันพุธที่
๖ เมษายน - ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
- การมอบตัวนักเรียนใหม
การลงทะเบียบมอบตัวเขาเรียนและเขาพักในหอพัก (ผูปกครองมอบตัวนักเรียนดวยตนเอง)
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
-

กำหนดวันเปดภาคเรียน
กำหนดเปดเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ วันจันทรที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

