
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 

น้ิว 1 
ใบสมัคร 

เข้าอบรมปฏิบัติธรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที ่
สําหรบัผู้บรหิาร  คณะครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ชุมชนและนกัเรียน 

1 - 5 กรกฎาคม 2561 (หลักสูตร 5 วัน 4 คืน พักค้าง) 
ณ  ลานธรรมนําทางสู่ความดี  วัดบา้นนา 

 

 

ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว) .......................................................................... นามสกุล ............................................. 
เกิดวันที่ ........... เดือน ........................................ พ.ศ. ........................ อายุ ..............ปี .............เดือน ................... 
อาชีพ ..........................................................................สถานที่ทํางาน ....................................................................... 
ตําบล ............................................... อําเภอ ............................................... จังหวัด ................................................ 
ที่พักอาศัยปัจจุบัน บ้านเลขที่ ................................ ตําบล ........................................ อําเภอ ................................... 
จังหวัด ............................................ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  ..................................................................................  

1. โปรดกาเครื่องหมาย  ในชอ่งทีต่รงกบัขอ้มูลหรือคณุสมบตัิของท่าน (เลือกตอบเพยีงข้อเดียว) 
  ผู้ปกครองนักเรียน      ผู้บริหารสถานศึกษา 

  คณะกรรมการสถานศึกษา   ครูผู้สอน 
  คณะกรรมการชุมชน    บุคลากรทางการศึกษา 

  คณะแม่บ้านชุมชน    บุคคลในชุมชน 

บุคคลทั่วไป     อ่ืนๆ โปรดระบุ .............................................. 
2. โปรดกาเครื่องหมาย  ใหต้รงกบัประสบการณก์ารอบรมปฏบิตัธิรรม 

  เคยเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมต้ังแต่ 5 ครั้งขึ้นไป 

  เคยเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม 3 – 4 ครั้ง 

  เคยเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม 1 – 2 ครั้ง 

  ไม่เคยเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม 

3. สถานทีเ่คยปฏบิตัธิรรม(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)       วัดนาหลวง       อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................... 

4. ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อใชป้ระกอบการจัดอบรม 

 ......................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................   

 
 

ลงช่ือ ...................................................... ผู้สมัครเข้ารับการอบรมฯ 

หมายเหต ุ 1.ส่งใบสมัครภายในวันที่  18  มิถุนายน  2561 
  2.  โปรดเขียน ช่ือ – สกลุ  ผูส้มัครด้วยตัวบรรจงเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการออกวุฒิบัตร  
โดยมาส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งได้ที่ AMSS++หรือE-mail :watbanna@hotmail.com 



กําหนดการอบรมประจําวัน 
ปฏิบัติธรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานในหน้าที ่
สําหรบัผู้บรหิาร คณะคร ูบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน 
1 – 5  กรกฎาคม 2561 (หลักสตูร 5 วัน 4 คนื พักค้าง) 

ณ ลานธรรมนําทางสู่ความดี วัดบ้านนา 
 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 
เวลา เนื้อหา / กิจกรรม 

07.30 น.– 08.00 น. 
ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียน / รายงานตัว ณ  บริเวณลานธรรมฯ / นําสัมภาระเข้า
ที่พัก 

08.00 น.– 09.00 น. ผู้เข้ารับการอบรมพร้อมกัน  ณ  ลานธรรมนําทางสู่ความดี  วัดบ้านนา 
09.00 น.– 09.30 น. ซ้อมศาสนพิธี และเตรียมความพร้อมพิธีเปิด 
09.30 น.– 11.00 น. เข้าร่วมพิธีมอบ – เปิดอาคารเรียน อบจ.ชลบุรี 
11.00 น.– 11.30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 
11.30 น.– 12.30 น. รับประทานอาหาร 

12.30 น. - 15.00 น. 
-  พิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมฯ 

-  ฟังธรรม  ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย 
15.00 น. – 16.00 น. ทํากิจส่วนตัว 
16.00 น. – 16.30 น. รับนํ้าปานะ 
16.30 น. – 17.00 น. ทํากิจส่วนตัว / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17.00 น. – 18.00 น. ทําวัตรเย็น 
18.00 น. – 20.00 น. ฟังธรรมบรรยาย 
20.00 น. – 22.00 น. ปฏิบัติธรรมภาคค่ํา / ปฐมนิเทศโดยผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านนา 
22.00 น. – 03.00 น. ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย / พักผ่อน 

 

 วันที่ 2 กรกฎาคม –4 กรกฎาคม 2561 
เวลา เนื้อหา / กิจกรรม 

03.30 น. – 04.00 น. ต่ืนนอน เก็บที่นอน ทํากิจส่วนตัว 
04.00 น. – 05.00 น. ทําวัตรเช้า 
05.00 น. – 06.00 น. ธรรมรับอรุณ / ปฏิบัติธรรม 
06.00 น. – 06.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
06.30 น. – 07.30 น.  บําเพ็ญประโยชน์ตนเอง / ผู้อ่ืน 
07.30 น. – 09.00 น. ปฏิบัติธรรมภาคเช้า / ฝึกศาสนพิธี 
09.00 น. – 10.00 น. เตรียมตัวไปรับประทานอาหารและบิณฑบาต 
10.00 น. – 12.00 น. รับประทานอาหาร / พักผ่อน 
12.00 น. – 15.00 น. เข้าที่ประชุม  ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย 
15.00 น. – 16.00 น. ทํากิจส่วนตัว  
16.00 น. – 16.30 น. รับนํ้าปานะ 
16.30 น. – 17.00 น. ทํากิจส่วนตัว / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17.00 น. – 18.00 น. ทําวัตรเย็น 

 



เวลา เนื้อหา / กิจกรรม 

18.00 น. – 20.00 น. ฟังธรรมบรรยาย 
20.00 น. – 22.00 น. ปฏิบัติธรรมภาคค่ํา 
22.00 น. – 03.00 น. ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย / พักผ่อน 

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

เวลา เนื้อหา / กิจกรรม 

03.30 น. – 04.00 น. ต่ืนนอน เก็บที่นอน ทํากิจส่วนตัว 
04.00 น. – 05.00 น. ทําวัตรเช้า 
05.00 น. – 06.00 น. ธรรมรับอรุณ / ปฏิบัติธรรม 
06.00 น. – 06.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
06.30 น. – 07.30 น.  บําเพ็ญประโยชน์ตนเอง / ผู้อ่ืน 
07.30 น. – 09.00 น. ปฏิบัติธรรมภาคเช้า / ฝึกศาสนพิธี 
09.00 น. – 10.00 น. พิธีปิดโครงการ / ถ่ายภาพหมู่ 
10.00 น. – 12.00 น. บิณฑบาต / รับประทานอาหาร 

12.00 น. เก็บสัมภาระ / เดินทางกลับ 
 

หมายเหต ุ กําหนดการน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยและความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เตรียมตัวเขา้อบรมปฏิบตัิธรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที ่
สําหรบัผู้บรหิาร  คณะครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ชุมชนและนกัเรียน 

1 – 5 กรกฎาคม 2561 (หลักสตูร 5 วัน 4 คนื พักค้าง) 
ณ  ลานธรรมนําทางสู่ความดี  วัดบา้นนา 

***************************************************** 
 
ขอใช้ส่วนตัว 

1. เคร่ืองอาบนํ้า / ผ้านุ่งเปลี่ยนอาบนํ้า  ผ้าเช็ดตัว  ไม้แขวนเสื้อ 
2. ชุดขาวสําหรับใช้เข้ารับการอบรม  5 วัน 4 คืน (เตรียมมาให้ครบ 5 วัน เน่ืองจากไม่มีสถานที่สําหรับ

ซักผ้า) 
3. เคร่ืองนอน  ได้แก่  หมอน  ผ้าห่ม  เสื่อ 
4. ยาประจําตัว 
5. รองเท้าแตะ (สวมมาเลย) 
6. ของใช้ส่วนตัวอ่ืนๆ ตามความจําเป็น 

 
ผูบ้ระสงค์นาํอาหารมาทาํบญุขึ้นโต๊ะบณิฑบาตตอนเช้า (จะนํามาหรอืไม่นํามาก็ได)้ 

1. นํ้า / นํ้าผลไม้ 
2. นมกล่อง 
3. ผลไม้สด 
4. ขนมแห้ง 
5. ฯลฯ 

 
หมายเหต ุ ที่จอดรถมีจํากัด  เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยควรจัดรถมาส่งและรับกลับ 
 
 
 
 
 
 


