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โครงการปฏบิัตธิรรม  
“เฉลมิพระชนม์พรรษาอภมิหามงคลในหลวง๘๖ พรรษา” 

ระหวา่งวนัท่ี ๑ ธนัวาคม – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ณ.สํานกัปฏิบตัิธรรมอาทิจฺจวํโส 

๔๑๗ หมู่ ๑๔ บ้านหวัทุง่ 
อําเภอ เชียงดาว 
จงัหวดั เชียงใหม ่

อภิมหามทุิตาโมทนาสาธุอริยทิพย์ 
โดย 

คณะอภิมหาพทุธะสิริสําเร็จศิษยานศุิษย์สมัมาทิฐิทกุทา่น 
 

 
 



 ๒ 

พุทธประสงค์ 
๑. 
เพ่ือให้มีความเข้าใจในธรรมะตามพระพทุธโอวาทแห่งองค์สมเด็จพระสมัมาสั
มพทุธเจ้า 
๒. รู้จกัสญูญตสมาธิ มีอนตัตา(ความว่าง)เป็นอารมณ์ 
โดยเป็นการฝึกสมาธิเคลื่อนไหวทกุอิริยาบท”ว่าง”      
๓. สามารถเรียนรู้และปฏิบตัิธรรมได้ด้วยตนเอง 
๔. เพ่ือให้เกิดความรู้อนัเป็นปัจจตัตงัเฉพาะตน 
๕. 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลเฉลมิพระชนม์พรรษาอภิมหามงคลในหลวงรัชกาล
ท่ี๙  ๘๖ พรรษา 
 

ประธานกิตติมศกัดิ์........................พระอาจารย์นพพร   อาทิจฺจวํโส 
วิทยากรอบรม...............................พระอาจารย์นพพร  อาทิจฺจวํโส 
ผู้ อํานวยการโครงการ.....................พระวรวฒุิ  ญฺาณวโร 
ประธานจดังานฝ่ายฆราวาส...........คณะอภิมหาพทุธะสิริสําเร็จศิษยานศุิษย์ 
เลขาฯจดังาน.................................คณุชนะชยั  เมฆา 
คณะครูพ่ีเลีย้ง...............................คณะอภิมหาพทุธะสิริสําเร็จศิษยานศุิษย์สมัมาทิฐิทกุท่าน 
ระยะเวลาโครงการ.........................๗ วนั 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม....................ฟรีตลอดโครงการ (เฉพาะค่าอาหารและนํา้ปานะ ๗ วนั) 
จํานวนผู้ เข้าร่วมโครงการฯ..............ประมาณ ๖๐ คน 
วนัท่ีดําเนินโครงการฯ.....................วนัอาทิตย์ท่ี ๑ ธนัวาคม – วนัเสาร์ท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
สถานท่ีดําเนินโครงการฯ.................ศาลาหลวงพอ่พทุธคณุ สํานกัปฏิบตัิธรรมอาทิจฺจวํโส 
 
สําหรับผู้ เข้าร่วมโครงการฯท่ีอยู่ครบ ๗ วนัจะได้รับซีดีธรรมะของการอบรม  

 



 ๓ 

 

 
ก าหนดการธรรมปฏิบัติ“ว่าง” 

“สมาธิเคล่ือนไหวทุกอริยาบท” ตลอด ๗ วัน 
วนัอาทิตย์ที่ ๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๕๐ น..........................ลงทะเบียน ณ.ศาลาหลวงพ่อพทุธคณุ 
เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น..........................สมาทานศีล๘และปฐมนิเทศและ 

  ฟังพระธรรมเทศนาวนัที่๑ 
เวลา ๑๖.๓๐-๒๐.๐๐ น..........................รับนํา้ปานะ, เข้าท่ีพกั, ปฏิบตัิกิจสว่นตวั     

และพกัผ่อนตาม  อธัยาศยั 

วนัจนัทร์ที่ ๒ ธนัวาคม- วนัเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๕.๐๐-๐๕.๔๕ น.........................ต่ืนนอนและปฏิบตัิกิจสว่นตวัพร้อมเตรียม       
                                                             

ของใสบ่าตรแล้วเดินทางมาท่ีกฎีุพระอาจ
ารย์ฯ 

เวลา ๐๖.๐๐-๐๖.๒๐ น..........................ใส่บาตรพระอาจารย์ฯและพระสงฆ์ณ.                                                                                 
                                                              หน้ากฎีุพระอาจารย์ฯและรับพรพระ                                                        
เวลา ๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ 

น..........................รับนํา้ปานะร้อนๆท่ีเต้
นท์ข้างศาลาหลวงพ่อพทุธคณุ 

เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น..........................พร้อมกนัที่ศาลาหลวงพ่อพทุธคณุ 
                                                             เพ่ือฟังและโมทนาพระอริยอทสิทานทิพย์                                                          
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.........................รับประทานอาหารเช้าท่ีเต้นท์ข้างศาลาฯ 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.........................ปฏิบตัิธรรม“ว่าง” “สมาธิเคลื่อนไหวทกุ 
                                                             อิริยาบท” ตามอธัยาศยับริเวณภายใน    



 ๔ 

                                                             สํานกัฯ                                                                                                 
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น..........................รับประทานอาหารเพลท่ีเต้นท์ 
                                                             ข้างศาลาหลวงพ่อพทุธคณุ 
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น..........................ปฏิบตัิกิจสว่นตวั 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น..........................ปฏิบตัิธรรม“ว่าง” “สมาธิเคลื่อนไหวทกุ                                                           
                                                              อิริยาบท” ตามอธัยาศยับริเวณ 
                                                              ภายในสํานกัฯ                                                          
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น...........................ปฏิบตัิกิจ “โมทนาความสะอาด 
                                                              ณ.บริเวณโดยรอบพืน้ท่ีสาํนกัฯ”                                                           

   และรับนํา้ปานะและปฏิบตัิกิจสว่นตวั 
เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น...........................ฟังพระธรรมเทศนาวนัท่ี ๒ – ๗ 
เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น...........................รับนํา้ปานะและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
วนัเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๕.๐๐-๐๕.๔๕ 

น...........................ต่ืนนอนและปฏิบตัิกิ
จสว่นตวัพร้อมเตรียมของใสบ่าตรแล้วเดิ
นทางมาท่ีกฎีุพระอาจารย์ฯ 

เวลา ๐๖.๐๐-๐๖.๒๐ น...........................ใส่บาตรพระอาจารย์ฯและพระสงฆ์ณ.                                                                                 
                                                               หน้ากฎีุพระอาจารย์ฯและรับพรพระ                                                        
เวลา ๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ 

น...........................รับนํา้ปานะร้อนๆท่ีเ
ต้นท์ข้างศาลาหลวงพ่อพทุธคณุ 

เวลา ๐๗.๑๐-๐๘.๓๐ น...........................พร้อมกนัที่ศาลาหลวงพ่อพทุธคณุ 



 ๕ 

                                                               เพ่ือฟังและโมทนาพระอริยอทสิทานทิพย์                                                          
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น...........................รับประทานอาหารเช้าท่ีเต้นท์ข้างศาลาฯ 

หรือปฏิบตัิธรรม“ว่าง” 
“สมาธิเคลือ่นไหวทกุอริิยาบท” 
ตามอธัยาศยับริเวณภายในสํานกัฯ                                                                                                    

เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น............................ปัจฉิมนิเทศน์และสมาทานศีล๕ 
เวลา ๑๑.๓๐-๑๑.๔๕ น............................รับซีดีธรรมะการอบรม พร้อมถ่ายรูปเป็น   
                                                                ท่ีระลกึและปิดการอบรม                                                            
เวลา ๑๑.๔๕-๑๒.๐๐ น............................ปฏิบตัิกิจสว่นตวั, เก็บของ,  

ทําสะอาดท่ีพกัและของใช้ของสํานกัฯ                  
จดัเก็บให้เรียบร้อย                                                           

เวลา ๑๒.๑๕ น..........................................รับประทานอาหารกลางวนัและ 
                                                                 โมทนากลบัภมูลิําเนาโดยสวสัดิภาพ 
 
 

หมายเหตุ : สิ่งท่ีต้องเตรียมมาในระหวา่งการอบรมธรรมปฏิบตัิประกอบด้วย 
เสือ้ผ้าชดุขาวท่ีจะต้องใช้ให้เพียงพอกบัการปฏิบตั ิ๗ วนั, ยารักษาโรคประจําตวั, ไฟฉายพร้อมถ่าน, 
อาหารแห้งใสบ่าตรพระ๗วนั, เคร่ืองนุง่หม่กนัหนาวเชน่ เสือ้กนัหนาว, ถงุเท้ากนัหนาว, 
หมวกไหมพรหมกนัหนาว, ผ้าพนัคอกนัหนาว, เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบฟอร์มการสมคัรเข้าร่วมโครงการปฏิบตัธิรรม 

“เฉลิมพระชนม์พรรษาอภิมหามงคลในหลวง ๘๖ พรรษา” 
วันอาทติย์ที่ ๑ ธันวาคม - วันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ณ.ส านักปฏิบัตธิรรมอาทิจฺจว โส  
๔๑๗ หมู ่๑๔ บ้านหวัทุง่ อําเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม ่

ช่ือ/นามสกลุ................................................................ เกิดวนั/เดือน/ปี............................................... 
ตามเลขบตัรประชาชน/บตัรข้าราชการ.................................................... 
ออกให้โดย........................วนัหมดอาย.ุ........................................ 
บ้านเลขท่ี(ติดตอ่สะดวก)...................................หมูท่ี่/บ้าน..................................ซอย..........................
ถนน.....................................ตําบล/แขวง................................. 
อําเภอ/เขต.........................................จงัหวดั.................................ระหสัไปรษณีย์......................E-
Mail....................................................... 
 โทรศพัท์.................................มือถือ................................................. 
อาชีพ............................................................ ตําแหนง่หน้าท่ีปัจจบุนั.................................... 
ท่ีอยูท่ี่ทํางาน.....................................................................................................................................
................... 
ปัญหาด้านสขุภาพ/มี/ไมมี่/อ่ืนๆ..........................................................................................................
..................................................................................................................... 
ทา่นมีความชํานาญพิเศษด้านภาษาตา่งประเทศคือ(อ่าน, เขียน, แปล เป็นต้น).................................... 



 ๗ 

ประสบการณ์ด้านการปฏิบตัิธรรม       ไมเ่คยปฏิบตัธิรรมมาก่อน    
เคยปฏิบตัมิาแล้ว................ครัง้/ปีสถานท่ีปฏิบตัิ..........................................................       
เคยปฏิบตัธิรรมแนวทางอ่ืนมาแล้ว 
กรุณาระบแุนวทาง.............................................................................................................. 
ทา่นมีวตัถปุระสงค์ของการปฏิบตัคิรัง้นีเ้พ่ือ..........................................................................................
.............................................................. 
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
บคุคลท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน 
ช่ือ...........................................................................................โทรศพัท์.............................................
....................ความสมัพนัธ์................................................. 
    ข้าพเจ้าขอสมคัรเข้าร่วมโครงการปฏิบตัธิรรม “เฉลิมพระชนม์พรรษาอภิมหามงคลในหลวง ๘๖ 
พรรษา”       

โดยข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้ามีสขุภาพร่างกายและจิตใจเป็นปกต ิ
และสมคัรเข้าอบรมด้วยความสมคัรใจ สามารถปฏิบตัิตามกฏระเบียบและครบจํานวนวนัท่ีกําหนด 
หากมีปัญหาหรือสิ่งผิดปกตเิกิดขึน้กบัข้าพเจ้าจะไมเ่รียกร้องความผิดกบัสํานกัปฏิบตัธิรรมอาทิจฺจวํโส 
ไมว่า่กรณีใดๆ 
                                                                 

ลงช่ือผู้สมคัร...................................................................................................... 
           วนั/เดือน/ปีท่ีสมคัร........................................................................................ 
 
หมายเหตุ: .กรอกข้อมลูให้ชดัเจนครบถ้วน    
ตดิตอ่สอบถามเพิ่มเตมิท่ี คุณอนิรุธ น่ิมอร่าม๐๘๙-๗๐๐๙๔๒๕,  
                                     คุณปภังกร  สุทธิวโรตมกุล ๐๘๑-๙๕๖๑๕๓๑ 
                              คุณไพโรจน์ บุญศริ ๐๘๖-๙๑๑๒๔๘๙,  

คุณจันทรรัตน์ ธัญญาภัควงศ์ ๐๘๙-๘๑๕๔๑๑๔,                               
คุณชนะชัย  เมฆา ๐๘๑-๙๙๓๐๔๑๖ 

 

ขอเชญิร่วมเป็นเจ้าภาพอาหาร+น า้ปานะ+น า้ดื่ม 
โครงการอบรมปฏิบัตธิรรม   

“เฉลิมพระชนม์พรรษาอภมิหามงคลในหลวง ๘๖ พรรษา” 

ฟรีไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย.ในโครงการ

ฯ 
 



 ๘ 

เจ้าภาพอาหาร+น า้ปานะ+น า้ดื่ม-น า้แข็ง+ของว่าง     
คณุแมอ่ารีย์ เมฆาและครอบครัว                 ๒๐๐๐ บาท 
 
 
 


