ข้ อปฏิบัติของฆราวาสผู้มาปฏิบัติธรรมชั่วคราวที่วัดป่ าบ้ านค้ อ
 เอกสารแสดงตนต่อวัด –สาเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตและวีซา่ เข้ าประเทศไทย
 เบอร์โทรศัพท์ทวี่ ดั สามารถติดต่อท่านได้ ในขณะทีท่ า่ นพักอยูท่ วี่ ดั
 ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ทที่ า่ นใช้ อ้างอิงในการขอพักอาศัยกับวัดป่ าบ้ านค้ อ
 ขอศีล ๕ หรือศีล ๘ พร้ อมคาแนะนาข้ อวัตรปฏิบตั ิจากทางวัดตังแต่
้ วนั แรกทีเ่ ข้ าอยู่
 แจ้ งวัตถุประสงค์ของการมาพัก
 แจ้ งระยะเวลาของการพัก ทางวัดจะให้ อนุญาตพักครัง้ ละไม่เกิน ๗ วัน หากต้ องการอยูต่ ่อโปรด
ติดต่อขออนุญาตเพื่อการพิจารณาจากทางวัดทุก ๆ ๗ วัน
 ทีอ่ ยูแ่ ละชื่อพร้ อมเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลอ้ างอิงของทีท่ ที่ า่ นอาศัยหรือพานักอยูก่ อ่ นมาวัดป่ าบ้ าน
ค้ อ และหลังจากทีท่ า่ นเดินทางออกจากวัดป่ าบ้ านค้ อ
 โปรดแจ้ งทางวัดเมือ่ ท่านจะเดินทางเข้ า-ออก และกลับออกจากวัด ทุกครัง้
ทางวัดมีหนังสือให้ ทา่ นยืม และบุคลากรทีท่ า่ นสามารถขอคาแนะนาในการปฏิบตั ิธรรม โปรดสอบถาม
วัดป่ าบ้านค้ อขอความร่วมมือในการอยูร่ ่วมกันกับหมูค่ ณะในวัด ดังนี ้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ชาย –๕.๓๐ น. ช่วยจัดศาลาลงฉันของพระ-เณร
ชาย –๖.๐๐ น. ออกร่วมบิณฑบาต
ชาย – หลังฉัน ทาความสะอาด ถูศาลา
ชาย – กลางวัน ช่วยกิจสงฆ์ เช่น งานซ่อมบารุงต่าง ๆ โปรดสอบถามพระสาหรับงานในแต่ละ
วัน
ชาย –๑๕.๐๐ น. ร่วมกวาดลานวัด และ ทาความสะอาดถูศาลา
หญิ ง –๕.๐๐ น. เข้ าโรงครัวช่วยแม่ชีทาอาหาร
หญิ ง – หลังฉัน ล้ างจาน –ทาความสะอาดโรงครัว, ดูแลเสนาสนะ
หญิ ง – กลางวัน ช่วยกิจของแม่ชี เช่น งานทาความสะอาดวัดต่าง ๆ โปรดสอบถามแม่ชีสาหรับ
งานในแต่ละวัน
วัดป่ าบ้ านค้ อ
๕ มกราคม ๒๕๕๖

ฉบับ ๑.๐ ( ๕ ม.ค. ๕๖)–หลวงตาวรัญญู
\\WATPABANKOH\Public\ข้ อปฏิบตั ิของฆราวาสผู้มาปฎิบตั ิธรรมชัว่ คราวทีว่ ดั ป่ าบ้ านค้ อ

กฎระเบียบการขอเข้ าพักของพระภิกษุ-สามเณรผู้มาขอพักชั่วคราวที่วัดป่ าบ้ านค้ อ
 เอกสารแสดงตนต่อวัด – สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือสุทธิ
 เบอร์โทรศัพท์ทวี่ ดั สามารถติดต่อท่านได้ ในขณะทีท่ า่ นพักอยูท่ วี่ ดั
 ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ทที่ า่ นใช้ อ้างอิงในการขอพักอาศัยกับวัดป่ าบ้ านค้ อ
 แจ้ งวัตถุประสงค์ของการมาพัก
 แจ้ งระยะเวลาของการพัก ทางวัดจะให้ อนุญาตพักครัง้ ละไม่เกิน ๑๕ วัน หากต้ องการอยูต่ ่อโปรด
ติดต่อขออนุญาตเพื่อการพิจารณาจากทางวัดทุก ๆ ๑๕ วัน
 ทีอ่ ยูแ่ ละชื่อพร้ อมเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลอ้ างอิงของทีท่ ที่ า่ นอาศัยหรือพานักอยูก่ อ่ นมาวัดป่ าบ้ าน
ค้ อ และหลังจากทีท่ า่ นเดินทางออกจากวัดป่ าบ้ านค้ อ
 โปรดแจ้ งทางวัดเมือ่ ท่านจะเดินทางเข้ า-ออก และกลับออกจากวัด ทุกครัง้
 ห้ ามดื่ม-เสพหรือนาเครื่องดื่มมึนเมาหรือสิ่งเสพติดทุกชนิดเข้ ามาในวัด
 วัดนี ้ไม่รบั ผู้ทปี่ ่ วยเป็ นโรคทีส่ ังคมรังเกียจหรือมีพฤติกรรมเบีย่ งเบนทางเพศ
ทางวัดมีหนังสือให้ ทา่ นยืม และบุคลากรทีท่ า่ นสามารถขอคาแนะนาในการปฏิบตั ิธรรม โปรด
สอบถาม

กิจวัตรประจาวัน
๐๕.๓๐ น. ร่วมกันจัดศาลาลงฉัน
๐๖.๐๐ น. ออกรับบิณฑบาต
๐๗.๓๐ น. ฉันภัตรตาหาร – ทาความสะอาดถูศาลา
๑๕.๐๐ น. ร่วมกันกวาดลานวัด – ทาความสะอาดถูศาลา
๑๙.๐๐ น. ร่วมกันทาวัตรเย็น(เฉพาะวันพระ)

วัดป่ าบ้านค้ อ
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

แบบฟอร์ มการขอเข้ าพักที่วดั ป่ าบ้ านค้ อ
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ..................
ข้ าพเจ้า ชือ่ ........................................นามสกุล.................................อายุ............ปี
วัน/เดือน/ปี เกิด...............................สัญชาติ........................เชื ้อชาติ.......................
หมายเลขบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ ต...................................................................
บ้ านเลขที่...............หมู่ที่...................ตรอก/ซอย..........................ถนน...................
ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต.........................จังหวัด.............................
โทรศัพท์ ..................................มือถือ..............................E-Mail..........................
จุดประสงค์ในการขอเข้ าพัก ....................................................เป็ นเวลา.............วัน
ระหว่างวันที่..............................................ถึงวันที่.................................................

