
ระเบียบการและใบสมัคร 
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

“ทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 
************* 

 
ก าหนดการรับสมัคร 

 ๑.  สมัครทางไปรษณีย์ : ต้ังแต่วันท่ี  ๘ พฤษภาคม  ถึง ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  (เท่านั้น) 
  สมัครด้วยตนเอง:  ต้ังแต่วันท่ี ๘ พฤษภาคม  ถึง ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ที่อยู่ ส านักงานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาส  แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ 
  (ตรวจสอบรายชื่อผูมี้สิทธิ์สอบได้ในวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕)  
 ๒.  สอบข้อเขียน วันท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. วิชาท่ีสอบมีดังนี้ 
  - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์  
  - เขียนบทเทศนา ๑ เรื่อง ความยาว ๑ หน้ากระดาษ (เขียนตามหัวข้อที่คณะกรรมการก าหนดให้เท่านั้น)  
    (ไม่มีผลต่อคะแนน แต่มีผลต่อการสอบสัมภาษณ์)  
 ๓. สอบสัมภาษณ ์ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 ๔.  ประกาศผลสอบผ่านทางไลน์กลุ่ม วันท่ี ๑๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
 ๕.  เปิดอบรม วันศุกร์ท่ี ๒๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
  (ระยะเวลาในการอบรม เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๒๔ มิถุนายน - ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 

คุณสมบัติผู้สมัคร  
๑. เป็นพระภิกษุ สามเณร ท่ีมีสัญชาติไทย  
๒. เป็นพระภิกษุอายุไม่เกิน ๖๐ ปี มีพรรษา ๓ พรรษา สอบไล่ได้นักธรรมเอก  

หรือเปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป 
 ๓. เป็นสามเณรท่ีสอบไล่ได้นักธรรมเอก หรือเปรียญธรรม ๖ ประโยค ขึ้นไป  
 ๔. เคยผ่านการอบรมพระนักเทศน์หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือ  
 ๕.  มีความสนใจใฝ่รู้ในการเทศนา มีปฏิปทา ศีลาจารวัตรอันงดงาม หรือ 
 ๖. คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ๗. ผู้เข้ารับการสมัครต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) ๒ เข็มขึน้ไป  

หลักฐานในการสมัคร 
 ๑. สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ผ่านทางไลน์กลุ่ม หรือเวป็ไซต์ www.watprayoon.com 
 ๒.  รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาสีด าหรือสีเข้ม ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  
 ๓.  ส าเนาใบวุฒิการศึกษาทางโลก ทางธรรม นกัธรรมเอก หรือ เปรียญธรรม (รับรองส าเนาถูกต้อง)  
 ๔.  ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน วัด (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 ๕.  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) อาทิเช่น เอกสารการเปล่ียนช่ือ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 
หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๒-๔๖๕-๕๕๙๒, ๐๘๑-๓๗๑-๔๖๕๐ และ www.watprayoon.com 
 



ใบสมัคร 
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ 

“ทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 
ร่วมกับองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร 

ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 
เลขท่ี  - 

  (ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 

วันท่ี ............. เดือน ................................... พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ช่ือ…………………………………..………...….ฉายา………………………….……………..…นามสกุล…………………..……..………………… 
NAME…………………….…………………….BUDDHISTNAME…………………………………….SURNAME………………………..…….   
วดั............................................................................ช่ือเจ้าอาวาส....................................................................................

เลขที่ประจ าตัวประชาชน   ----      
หมู่โลหิต… …….เกิดวันท่ี………....เดือน….………….……พ.ศ………....…… เช้ือชาติ…………….……..สัญชาติ….………...………… 
ความถนัด/ความสนใจพิเศษ............................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีบรรพชา/อุปสมบท……….…/……………/……………….อายุ………....พรรษา…..………นิกาย…………….…....….. 
ช่ือ/นามสกุลบิดา…………..…………………………………………………..……………………..อาชีพ…………………..….…..................... 
ช่ือ/นามสกุลมารดา……………………………………………………………………………..……อาชีพ………………………........................ 
เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา  O  เคย  รุ่นท่ี ......... (หลักสูตร...........................................) O  ไม่เคย 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
บ้านเลขท่ี….….…………หมูท่ี่……..…...…ซอย..........................................ถนน.....................................................................
ต าบล/แขวง……..………………..……..อ าเภอ/เขต……..……………………..…..……จังหวัด…………………….……………………..……
รหัสไปรษณีย์…………………….......โทร………………..……………………….……...Email…………………………………………………….. 
ที่อยู่ปัจจุบัน 
วัด…………………………….…………………..………..……….……….ถนน/ซอย..............................................................................
ต าบล/แขวง…………….…………………………อ าเภอ/เขต….………….…..……….……..จังหวัด………………………....…..................
รหัสไปรษณีย์…………………….......โทร………………..……………………….……...Email…………………………………………………….. 
วุฒิการศึกษาทางธรรม 
สอบได้นักธรรม/ธรรมศึกษาช้ัน……...……. พ.ศ………………สังกัดวัด.................................................................................
ส านักเรียน/คณะจังหวัด………...………..................................................……เลขท่ีใบประกาศนียบัตร……………………………  
สอบได้เปรียญธรรม……….….ประโยค  พ.ศ…….……..…ส านักเรียน/คณะจังหวัด……………………………………………………...
เลขท่ีใบประกาศนียบัตร………..……………….สังกัดวัด........................................................................................................
ถนน………….………………...….ต าบล/แขวง..….…………….…………….…อ าเภอ/เขต.…………………...……………………………..…
จังหวัด……………………………………….…...รหัสไปรษณีย์……..………..……………โทร………………………….……………………….... 
วุฒิการศึกษาสามัญ 
สอบได้ช้ันสูงสุดระดับ………….… สถาบันการศึกษา…….……………..…….……………………เมื่อวันท่ี…………เดือน……...………
พ.ศ………..……..…..เลขท่ีเอกสาร........................................... ท่ีอยู่สถานศึกษา................................................................
ถนน………….………………...….ต าบล/แขวง..….…………….…………….…อ าเภอ/เขต.…………………...……………………………..…
จังหวัด……………………………………….…...รหัสไปรษณีย์……..………..……………โทร………………………….……………………….... 
 
 

 

รูป  ๑.๕  นิ้ว 



บุคคลที่สามารถติดต่อได้  (บุคคลอ้างอิง) 
ช่ือ……………………………………………………….……………..ฉายา/นามสกุล……………………….………………………………………….
บุคคลอ้างอิงมีความเกี่ยวข้องเป็น..................... ท่ีอยู่บุคคลอ้างอิง วัด/บ้านเลขท่ี……………….......................……………….
ต าบล/แขวง………………..…………………………อ าเภอ/เขต….………………….………….….จังหวัด………………………………..…....
รหัสไปรษณีย์……………...…..…โทร……………………………………………………….……....……E-mail……………………………………
ข้าพเจ้า ขอสมัครเข้ารับโครงการฝึกอบรมพระนกัเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นท่ี ๒ ทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์
ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ระหว่างวันท่ี ๒๔ มิถุนายน - ๙ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และยินดีท่ีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบขององค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาส 
วรวิหาร อย่างเคร่งครัด ทุกประการ. 

ลงช่ือ.......................................................... ผู้สมัคร 
............./......................./................................ 

ส าหรบั เจ้าอาวาส/ผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้า……………………….....................…………………………..มีความเกี่ยวข้องกบัผู้สมัครโดยเป็น…………………..……………
ยินยอมใหบุ้คคลดังกล่าว เข้ารับสมัครโครงการฝึกอบรมพระนกัเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นท่ี ๒ ทุนเล่าเรียนหลวง
ส าหรับพระสงฆ์ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ระหว่างวันท่ี ๒๔ 
มิถุนายน ถึง ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอรับรองว่าเป็นผู้ต้ังอยู่ในศีลธรรมอันดีงามสมควรแก่สมณสารูป  และใน
ระหว่างท่ีเข้าอบรม หากบุคคลดังกล่าวได้ประพฤติผิด กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือ ค าส่ัง ของโครงการฯ 
ข้าพเจ้ายินดีใหค้ณะกรรมการ พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่ความผิดและรายงานผลให้ข้าพเจ้าทราบต่อไป. 

 
ลงช่ือ………………………………………… 

เจ้าอาวาส/ผู้ปกครอง 
............./......................./................................ 

บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าท่ี.......................................................................................................................................... 

ลงช่ือ................................................................ 
        ……………../……………………/…………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สามารถสแกน QR CODE น้ี 
ติดตามข่าวสารเทศนาได้ 


