
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับการเขารวมอบรม  (สําหรับครู  อาจารย  บุคลากรสถานศึกษา) 
โครงการสืบสานและอนุรกัษวัฒนธรรมการปองกันตัวของไทย  4  ภาค 

ประจําภาค      
 

ตําแหนง     1.       

2.       ตําแหนง     

ตําแหนง     3.       

4.       ตําแหนง     

ตําแหนง     5.       

ตําแหนง     6.       

7.       ตําแหนง     

ตําแหนง     8.       

ตําแหนง     9.       

10.       ตําแหนง     

     

โรงเรียน    สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา   

โทรศัพท    โทรสาร       

 

ขาพเจาขอสงรายช่ือขาราชการและบุคลากรเขารวมการอบรมโครงการสืบสานและอนุรักษ

การปองกนัตัวของไทย  4  ภาค  จาํนวน  คน 

 

       ลงช่ือ     

               (    ) 
                                 /                /               

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับการเขารวมอบรม  (สําหรับนักเรยีน  เยาวชน) 
โครงการสืบสานและอนุรกัษวัฒนธรรมการปองกันตัวของไทย  4  ภาค 

ประจําภาค      
 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

     

โรงเรียน    สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา   

โทรศัพท    โทรสาร       

 

ขาพเจาขอสงรายช่ือนักเรียน  เยาวชน  เขารวมการอบรมโครงการสืบสานและอนุรักษ 

การปองกันตัวของไทย  4  ภาค  จํานวน  คน 

 

       ลงช่ือ     

               (    ) 
                                 /                /               

 

 



กําหนดการ 
โครงการสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมการปองกันตัวของไทย  (ภาคเหนือ) 

วันท่ี  ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ณ  องคการบริหารสวนจังหวัดแพร 

 
วันจันทรท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐  น.  พิธีเปดการอบรม 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น.  ประวัติความเปนมาของมวยไทย 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐  น.  ทักษะพ้ืนฐานเบ้ืองตนของมวยไทย 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  การไหวครูมวยไทย 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.  ศิลปะมวยไทย (แมไมมวยไทย) 
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐  น.  มวยไทยเพ่ือการออกกําลังกาย 

 
วันอังคารท่ี  ๒๔  พฤศจกิายน  ๒๕๕๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น.  (ทบทวน)  การไหวครูมวยไทย 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  มวยไทยเพ่ือการออกกําลังกาย 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐  น.  การนํามวยไทยเขาไปถายทอดและอนุรักษ 
    สงเสริมและเผยแพรสูเยาวชนในสถานศึกษา 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  พิธีครอบครู  รับมอบวุฒิบัตร 
๑๖.๐๐ น.   พิธีปดการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการ 
โครงการสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมการปองกันตัวของไทย 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

วันท่ี  ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ณ  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ 

 
วันพฤหัสบดท่ีี  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐  น.  พิธีเปดการอบรม 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น.  ประวัติความเปนมาของมวยไทย 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐  น.  ทักษะพ้ืนฐานเบ้ืองตนของมวยไทย 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  การไหวครูมวยไทย 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.  ศิลปะมวยไทย (แมไมมวยไทย) 
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐  น.  มวยไทยเพ่ือการออกกําลังกาย 

 
วันศุกรท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น.  (ทบทวน)  การไหวครูมวยไทย 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  มวยไทยเพ่ือการออกกําลังกาย 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐  น.  การนํามวยไทยเขาไปถายทอดและอนุรักษ 
    สงเสริมและเผยแพรสูเยาวชนในสถานศึกษา 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  พิธีครอบครู  รับมอบวุฒิบัตร 
๑๖.๐๐ น.   พิธีปดการอบรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการ 

โครงการสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมการปองกันตัวของไทย (ภาคใต) 
วันท่ี  ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ณ  วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด  จังหวัดตรัง 
 
วันจันทรท่ี  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐  น.  พิธีเปดการอบรม 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น.  ประวัติความเปนมาของมวยไทย 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐  น.  ทักษะพ้ืนฐานเบ้ืองตนของมวยไทย 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  การไหวครูมวยไทย 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.  ศิลปะมวยไทย (แมไมมวยไทย) 
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐  น.  มวยไทยเพ่ือการออกกําลังกาย 

 
วันอังคารท่ี  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น.  (ทบทวน)  การไหวครูมวยไทย 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  มวยไทยเพ่ือการออกกําลังกาย 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐  น.  การนํามวยไทยเขาไปถายทอดและอนุรักษ 
    สงเสริมและเผยแพรสูเยาวชนในสถานศึกษา 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  พิธีครอบครู  รับมอบวุฒิบัตร 
๑๖.๐๐ น.   พิธีปดการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการ 

โครงการสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมการปองกันตัวของไทย  (ภาคกลาง) 
วันท่ี  ๑๗ – ๑๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึง 

 
วันพฤหัสบดท่ีี  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐  น.  พิธีเปดการอบรม 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น.  ประวัติความเปนมาของมวยไทย 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐  น.  ทักษะพ้ืนฐานเบ้ืองตนของมวยไทย 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  การไหวครูมวยไทย 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.  ศิลปะมวยไทย (แมไมมวยไทย) 
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐  น.  มวยไทยเพ่ือการออกกําลังกาย 

 
วันศุกรท่ี  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น.  (ทบทวน)  การไหวครูมวยไทย 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  มวยไทยเพ่ือการออกกําลังกาย 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐  น.  การนํามวยไทยเขาไปถายทอดและอนุรักษ 
    สงเสริมและเผยแพรสูเยาวชนในสถานศึกษา 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  พิธีครอบครู  รับมอบวุฒิบัตร 
๑๖.๐๐ น.   พิธีปดการอบรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


