
 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจําปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา  ตําบลท่าข้าวเปลือก  อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

 

                  

              รับสมัครนักเรียนใหม่              

รับสมัครนกัเรียนชาย เข้าร่วมโครงการบรรพชาหมู่ของวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม  เพ่ือศกึษาต่อโรงเรียนวัดหมื่น
พุทธวิทยา   ในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-6  จํานวน  60  คน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
 

 เพศชาย  อายุไม่เกิน  17  ปี 
 ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด ดังรายละเอียดแนบท้าย 
 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  การ 
     ปฏิบัติกจิของสงฆ์ ดังรายละเอียดแนบท้าย 
 จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือตามระดับชั้นท่ีจะเข้าศึกษาต่อ ดังรายละเอียดแนบท้าย 
   

    หลักฐานของผู้สมัคร 
 

  ตามเอกสารแนบท้าย 
 

       กําหนดการรับสมัครและรายงานตัวเพื่อบรรพชา 
 

  เปิดรับสมัคร  ต้ังแต่วันนี้  ถึง  วันท่ี  30 พฤษภาคม  2563  ทุกวันไม่เว้นวันหยุด 
 รายงานตัวและมอบตัว  วันท่ี  10  พฤษภาคม  2563  ต้ังแต่เวลา 08.00 - 16.00  น. 
  บรรพชาเป็นสามเณร   ยังไม่ประกาศ 

               สถานที่รับสมัคร    
 

 สมัครออนไลนผ์่านทาง Website (แนะนาํ) www.wmw.ac.th  สแกนเลย 
 ติดต่อสอบถามได้ที่   :   โรงเรียนวัดหม่ืนพุทธวิทยา วัดหม่ืนพทุธเมตตาคุณาราม  ต.ท่าขา้วเปลือก อ.แม่จัน    
     จ.เชียงราย โทร. 053-160941 , 097-358-0968 , 096-678-4454 , 092-252-9416 , 093-019-9343 , 081-881-9389  
     Facebook   https://www.facebook.com/MUENBUDDHAMETTAKHUNARAM/ 
 วัดโพธิ์แมนคุณาราม      ถนนสาธุประดิษฐ์    เขตยานนาวา  กรงุเทพ ฯ  
     โทร. 08-17540810 , 02-2128522 , 02-2117885 , 02-2112363 , โทรสาร  02-2127777 

หมายเหตุ      ใบสมัครถ่ายเอกสารได้   **ใช้วิธีสมัครเรียนออนไลนผ์่านทาง Website จะได้รบัความสะดวกที่สุด** 



 

โครงการบรรพชาฯ วัดหม่ืนพุทธเมตตาคุณาราม 
อุปกรณ์ท่ีนักเรียนจะต้องจัดเตรียมมาในวันรายงานตัวและมอบตัว 
วันท่ี   11   พฤษภาคม   2563   ตั้งแต่เวลา  08.00  - 16.00  น.  

ณ  อาคารสริินธรโรงเรียนวัดหม่ืนพทุธวิทยา  
 

----------------------------------- 
1. ผ้าเช็ดตัว  
2. อุปกรณ์การอาบน้ำ  เช่น  ขันน้ำ , สบู่ , แปรงฟัน  , ยาสีฟัน  , แชมพู  , ผงซักฟอก   
3. เสื้อผ้าท่ีจะต้องเปลี่ยนในแต่ละวันช่วงอบรมกอ่นบรรพชา  3 ชุด     
4. รองเท้าแตะ 
5. ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) 
6. ตู้สำหรับเก็บสัมภาระ ขนาดกว้างสุดไม่เกิน 70 ซม. แข็งแรงสามารถล็อคได้  คนละ 1 ใบ 
7. กรรไกรตัดเล็บ  ไฟฉาย 
8. อื่น ๆ  ท่ีมีความจำเป็นให้แจ้งขออนุญาตเป็นกรณีๆ ไป 

กฎระเบียบของทางโรงเรียนและทางวัด 
ห้ามนำหรือมีไว้ในครอบครองวัตถส่ิุงของต่อไปน้ีเข้ามาในวัดหม่ืนพุทธเมตตาคณุารามโดยเด็ดขาด 
1. ของมีคมทุกชนิด  
2. อาวุธทุกชนิด 
3. สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด 
4. ของมีค่าทุกชนิด  เช่น  สรอ้ย  แหวน  นาฬิกา  
5. กล้องถ่ายรูป 
6. โทรศัพท์มือถือ,เครื่องเสียง,วิทยุเทป,เครื่องเล่นทุกชนิด  
7. เครื่องสำอางทุกชนิด  (ยกเว้นสบู่ ยาสีฟัน แซมพู) 
8. ส่ือ หนังสือบันเทิงทุกประเภทที่ไม่เหมาะสมกับสมณเพศ และขัดต่อระเบียบของทางวัดและทางโรงเรียน 
9. สิ่งของอ่ืน ๆ ท่ีไม่เหมาะสม เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ ชุดฆราวาส บุหรี่ สารเสพตดิและอปุกรณ์การเสพทุกชนิด 

 ถ้านักเรียนมี หรือ นำวัตถุสิ่งของท้ัง 9 ชนิดเข้ามาในเขตวัดหรือโรงเรียนจะมีความผิดตามระเบียบ มีโทษ
ตั้งแต่สถานเบา ถึง สถานหนัก(ให้ลาสิกขาและพน้สภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียน) 

 
หมายเหตุ ยังไม่มีกำหนดวันบรรพชา 
รับเป็นเจ้าภาพผ้าไตรจวีร ชุดละ  3,000  บาท 



 

เอกสารท่ีจะต้องนํามาให้กับทางโรงเรียนมีดังนี้ 
1. ใบสมัครเรียน 
2. สําเนา ปพ .1 (ระเบียนแสดงผลการเรียนของระดับชั้นเรียนล่าสุด มีรายละเอียดครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ) 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน 
4. สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 
5. (ถ้ามี) สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุลของนักเรียน(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารท่ีส่งมอบให้ทางโรงเรียนไม่ตรงกัน) 
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา(ผู้ให้กําเนิด) 
7. สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา(ผู้ให้กําเนิด) 
8. (ถ้ามี) สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุลของบิดา(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารท่ีส่งมอบให้ทางโรงเรียนไม่ตรงกัน) 
9. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของมารดา(ผู้ให้กําเนิด) 
10. สําเนาทะเบียนบ้านของมารดา(ผู้ให้กําเนิด) 
11. (ถ้ามี) สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุลของมารดา(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารท่ีส่งมอบให้ทางโรงเรียนไม่ตรงกัน) 
12. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง(ในกรณีที่บิดามารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง) 
13. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง(ในกรณีที่บิดามารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง) 
14. (ถ้ามี) สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุลของผู้ปกครอง(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารที่ส่งมอบให้ทางโรงเรียนไม่
ตรงกัน) 
15. เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองต่าง ๆ สูติบัตร เป็นต้น 



 

คุณสมบตัิท่ัวไปของผู้สมัครเรียน โรงเรียนวัดหม่ืนพุทธวิทยา 
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 17 ปี 
2. ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา บารากุ กาว ทินเนอร์ สารระเหยทุกประเภท และ

สิ่งเสพติดอันผิดกฎหมาย 
3. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  

การปฏิบัติกิจของสงฆ์  ดังต่อไปนี้ 
3.1 มีปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืน เช่น โรคจิต (psychotic 

disorders) โรคอารมณ์ ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรค
บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ borderline 
personality disorders รวมถึงปัญหา ทางจิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติกิจของสงฆ์            

3.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยหรือส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวร  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบัติกิจของสงฆ์ 

3.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วยและ
การศึกษา การปฏิบัติกิจของสงฆ์ 

3.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติกิจของสงฆ์ 
3.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉล่ียที่ความถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 

เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความ
ผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural  hearing  loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
การปฏิบัติกิจของสงฆ์ 

3.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ซ่ึงทางวัดและโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
การปฏิบัติกิจของสงฆ์ 

3.7 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้ระบุไว้  และทางวัดและโรงเรียน เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติกิจของสงฆ์ ทั้งนี้ สําหรับปัญหาสุขภาพหรือในโรคตามข้อ 3.7 ทางวัดและโรงเรียนจะพิจารณาตัดสิน ซ่ึงผล
การพิจารณาของทางวัดและโรงเรียน ถือเป็นที่ส้ินสุด 



 
คุณสมบัติในสว่นของวุฒิการศึกษาของผูส้มัครเรียน โรงเรียนวัดหม่ืนพุทธวิทยา 

 จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จะต้องสอบผ่าน

นักธรรมช้ันตรีให้ได้ภายใน ม.3 จึงจะจบระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จะต้องสอบผ่าน

นักธรรมช้ันโทให้ได้ภายใน ม.6 จึงจะจบระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย) 


