
 
 

ก ำหนดกำร“ค่ำยรักลูกให้ถูกธรรม รุ่น ต้นกล้ำธรรมะ”  
วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษำยน ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ภัทรศศิธร รังสิตคลอง 6  

 

๐๗.๐๐ น.  ลงทะเบียน  

๐๘.๐๐ น. กิจกรรม ลานธรรมสาระพันปัญญา  

๐๙.๐๐ น. กิจกรรม มาลาบูชาครู  

๐๙.๓๐ น. กิจกรรม ประเพณีสลากภตั     

 เข้ำสู่กิจกรรม 1 วัน 

๑๑.๑๕ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

๑๒.๐๐ น. กิจกรรม “ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง”    

๑๓.๐๐ น. - ฐานที่ ๑ ทอ่งนรก  ทวัร์สวรรค์    

๑๔.๐๐ น. - ฐานที่ ๒ รีไซเคลิทกุข์  

๑๕.๐๐ น. - ฐานที่ ๓ หลามข้าวหลามวิถีธรรม  

๑๖.๐๐ น.  ผู้ปกครองที่เข้ำร่วมกิจกรรม 1 วัน เดินทำงกลับบ้ำน   

 เด็ก ผู้ปกครอง 

 ๑๖.๐๐ น. สโลว์ไลฟ์เทนรด์ธรรมะ ธรรมจริยาของครอบครัว 

๑๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น  ธรรมจริยาของครอบครัว   

๑๘.๐๐ น. บริหารจิต เจริญปัญญา พัฒนาอีคิว รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๓๐ น. ข้าท่ีพัก / ท ากิจวัตรส่วนตัว  บริหารจิต เจริญปัญญา  

๒๐.๓๐ น. เตรียมเข้านอน ข้าท่ีพัก / ท ากิจวัตรส่วนตัว  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ก ำหนดกำร“ค่ำยรักลูกให้ถูกธรรม รุ่น ต้นกล้ำธรรมะ”  

วันอังคำรที่ ๒๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ภัทรศศิธร รังสิตคลอง 6                                                                                
 

๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน / ท ากิจวัตรส่วนตัว 

๐๖.๓๐ น. ธรรมะรับอรุณ 

๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า  

กิจกลุ่มกรรมเด็ก/ ผู้ปกครอง 

๐๘.๓๐ น.  กิจกรรม “เกมอัฉริยะใจใสวัยปิ๊ง”  

๐๙.๔๕ น.  กิจกรรม “ธรรมเฮกับนิทานชาดก”  

๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๒.๐๐ น  กิจกรรม  “พุทธจริยศิลป์”    

๑๓.๑๕ น.  กิจกรรม  “ออร์แกนิคไลฟ์ไปกับธรรมะ” 

๑๔.๓๐ น.  ฝึกสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี Smart & Smile  

๑๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๘.๐๐ น. บริหารจิต เจริญปัญญา พัฒนากาย วาจา ใจ 

๑๙.๓๐ น เข้าท่ีพัก / ท ากิจวัตรส่วนตัว 

๒๐.๓๐ น เตรียมเข้านอน 

กิจกลุ่มผู้ปกครอง 

๗.๓๐  รับประทานอาหาร  

๘.๓๐ กิจกรรม เลี้ยงลูกอย่างไรเมื่อมีสุข  

๑๐.๐๐ กิจกรรม โภชนการแห่งความสุข    

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร 

๑๓.๐๐ น. กิจกรรม เลี้ยงลูกอย่างไรเมื่อมีทุกข ์ 

๑๔.๓๐ น. กิจกรรม ออร์แกนิคไลฟ์ไปกับธรรมะ   

๑๖.๓๐ น กิจกรรม เข้าสู่สูงวัยอย่างมีสุข 

๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น  

๑๙.๐๐ น. แสงเทียนแห่งปัญญา 

๒๐.๓๐ น เข้าท่ีพัก / ท ากิจวัตรส่วนตัว   



ก ำหนดกำร“ค่ำยรักลูกให้ถูกธรรม รุ่น ต้นกล้ำธรรมะ”  
วันพุทธที่ ๒๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ภทัรศศิธร รังสิตคลอง 6 

 

๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน / ท ากิจวัตรส่วนตัว 

๐๖.๓๐ น. ธรรมะรับอรุณ 

๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า  

๐๘.๓๐ น.  กิจกรรมกำยภำวนำ/ (In put) 

๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๒.๐๐ น  กิจกรรมศีลภำวนำ 

๑๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๘.๐๐ น. Change your life by Buddhist  

๑๙.๓๐ น เข้าท่ีพัก / ท ากิจวัตรส่วนตัว 

๒๐.๓๐ น เตรียมเข้านอน 

 

 
ก ำหนดกำร“ค่ำยรักลูกให้ถูกธรรม รุ่น ต้นกล้ำธรรมะ”  

วันพฤหัสที่ ๒๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ภัทรศศิธร รังสิตคลอง 6                                                                               
 

๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน / ท ากิจวัตรส่วนตัว 

๐๖.๓๐ น. ธรรมะรับอรุณ 

๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า  

๐๘.๓๐ น.  กิจกรรมจิตตภำวนำ ภำคทฤษฏี 

๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๒.๐๐ น  กิจกรรมจิตตภำวนำ ภำคปฏิบัติ 

๑๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๘.๐๐ น. ภำวนำ for love in my mind 

๑๙.๓๐ น เข้าท่ีพัก / ท ากิจวัตรส่วนตัว 

๒๐.๓๐ น เตรียมเข้านอน 
 



 
 

ก ำหนดกำร“ค่ำยรักลูกให้ถูกธรรม รุ่น ต้นกล้ำธรรมะ”  
วันศุกรที่ ๒๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กำรเรียนรูภ้ทัรศศิธร รังสิตคลอง 6                                                                               

 

๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน / ท ากิจวัตรส่วนตัว 

๐๖.๓๐ น. ธรรมะรับอรุณ 

๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า  

๐๘.๓๐ น.  กิจกรรม ศีลภำวนำ 

๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๒.๐๐ น  พุทธเศรษฐศำสตร์ส ำหรับยุวชน  

๑๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๘.๐๐ น. เรียนธรรมเรียนรู้กับโซเซี่ยลมีเดีย  

๑๙.๓๐ น เข้าท่ีพัก / ท ากิจวัตรส่วนตัว 

๒๐.๓๐ น เตรียมเข้านอน 

 
ก ำหนดกำร“ค่ำยรักลูกให้ถูกธรรม รุ่น ต้นกล้ำธรรมะ”  

วันเสำร์ที่ ๒๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ภทัรศศิธร รังสิตคลอง 6                                                                               
 

๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน / ท ากิจวัตรส่วนตัว 

๐๖.๓๐ น. ธรรมะรับอรุณ 

๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า  

๐๘.๓๐ น.  กิจกรรมปัญญำภำวนำ ภำคทฤษฏี 

๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๒.๐๐ น  กิจกรรมปัญญำภำวนำ ภำคปฏิบัติ 

๑๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๘.๐๐ น. Buddhist in your life  (Output) 

๑๙.๓๐ น เข้าท่ีพัก / ท ากิจวัตรส่วนตัว 

๒๐.๓๐ น เตรียมเข้านอน 
 



 
 

ก ำหนดกำร“ค่ำยรักลูกให้ถูกธรรม รุ่น ต้นกล้ำธรรมะ”  
วันอำทิตย์ที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ภัทรศศิธร รังสิตคลอง 6                                                                                   

 

๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน / ท ากิจวัตรส่วนตัว 

๐๖.๓๐ น. ธรรมะรับอรุณ 

๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า   

๘.๐๐ น. 

กิจกรรมเด็ก 

เรียนธรรมเรียนรู้ไปกับธรรมชาติ 

กิจกรรมผู้ปกครอง 

สุนทรียะสนทนา เปิดใจพ่อ-แม ่ 

 

๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๒.๓๐ น 
- กิจกรรม กตัญญูกตเวทิตา 
- กิจกรรม กราบลาพระอาจารย์ 

๑๔.๐๐ น.  รับประทานอาหารว่าง และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

**ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**  

 

 

 

 
 


