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ใบสมคัรอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐำนส่ี สำยเตโชวิปัสสนำ 
หรือ อบรมสมำธิอำนำปำนสติ 

"ผู้สมคัรต้องอ่ำนกฏระเบียบอย่ำงละเอียดและมีควำมตัง้ใจจริงในกำรออกภำวนำ และต้องกรอกวตัถปุระสงคข์องกำรมำปฏิบติั
และเขียนในช่องว่ำผู้ใดเป็นผู้แนะน ำหรือมำปฏิบติัได้อย่ำงไร มิฉะนัน้จะไม่ได้รบัให้เข้ำอบรม" 

สถำนท่ีอบรม :-  เตโชวิปัสสนำสถำน อ.แก่งคอย จ.สระบุร ี    (รบัผู้สมคัรท่ีมีอำย ุ21 ปี ข้ึนไป) 
 แสงธรรมโพธิญำณ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 

เรยีน................................................................................................................................................................................... 
ขา้พเจา้ขอสมคัรอบรม  เตโชวปัิสสนา  อานาปานสต ิ
ระหว่างวนัที.่................................................................ถงึวนัที.่...............................................................................................................  
(เฉพาะผูส้มคัรอานาปานสต)ิ  ไม่ต้องการ  ต้องการ ส ารองทีน่ัง่อบรมเตโชวปัิสสนา ระหว่างวนัที.่..........................ถงึวนัที่…………. 
ชื่อ  พระ /   สามเณร..................................................................................................................................................................... 
ว/ด/ป เกดิ………………………..อายุ..............ปี  พรรษา...................................สงักดัวดั......................................................................... 
หมู่ที.่.............ถนน...........................ซอย................................แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ.................................... 
จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณยี.์...........................โทรศพัท.์......................................................................................... 
โทรศพัทม์อืถอื....................................................... Email : .................................................................................................................... 
บตัรประชาชนเลขที ่........................................ออกทีเ่ขต/อ าเภอ...........................บตัรออกวนัที.่.......................วนัหมดอายุ..................... 
หนงัสอืสุทธเิลขที ่............................................ระดบัการศกึษา ............................................................................................................... 
ท่านไดศ้กึษาหรอืเรยีนธรรมใดมาบ้าง ........................................................................................................... .......................................... 
ชื่อ-นามสกุลบดิา......................................................................ชื่อ-นามสกุลมารดา.................................................................................. 
 

ช่ือผู้ท่ีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (ต้องกรอกใหค้รบทัง้ 2 คน) 
1..........................................................................................เกีย่วขอ้งเป็น...............................โทรศพัท.์.................................................. 
2….......................................................................................เกีย่วขอ้งเป็น..............................โทรศพัท.์.................................................. 
 

1. มปัีญหาดา้นจติใจ สุขภาพ หรอืทางครอบครวัหรอืไม่ อย่างไร (ระบุ)...................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. สิง่ทีมุ่่งหวงัในการอบรม....................................................................................................................................................................... 
3. ทราบการอบรมน้ีไดอ้ย่างไร ใครเป็นผูแ้นะน า (หากเป็นบุคคล ใหร้ะบุชื่อ และความเกีย่วขอ้ง)................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. (เฉพาะผูส้มคัรอบรมเตโชวปัิสสนา) ต้องการปฏบิตัเิตโชวปัิสสนากรรมฐานไปเพื่ออะไร…………………………………………………….. 
5. มพีืน้ฐานการปฏบิตัภิาวนามาบ้างหรอืไม่  ไม่ม ี   ม ีกรุณาระบุชื่อสถานปฏบิตัแิละจ านวนครัง้ทีเ่คยไปเขา้อบรม…………..……… 
…………………………………………………………….…………………………………..เคยปฏบิตัริวมแลว้ประมาณ.......................ชัว่โมง 
6. เคยปฏิบตัสิมาธิอานาปานสตขิองสายเตโชวปัิสสนาหรือไม ่ ไมเ่คย  เคย กรุณาระบุวนัเวลาท่ีเขา้อบรมลา่สดุ.................................... 
7. วธิกีารเดนิทาง        เดนิทางดว้ยตนเอง     เดนิทางโดยรถตู้ทีธ่รรมสถานจดัเตรยีมใหไ้ปยงั อ.แก่งคอย จ.สระบุร ี
 

  ขา้พเจา้ไดอ่้านกฎระเบยีบต่างๆ และขอยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามกฎระเบยีบและค าแนะน าทุกประการ 
                                          ลงชือ่ผูส้มคัร..................................................................................... 
                               วนัที…่…………………………………………………………………… 

(เว้นไว้ให้เจ้ำหน้ำท่ีกรอก) 
 ศษิยใ์หม่   ศษิยเ์ก่า 
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หมำยเหตุ 

หากส่งใบสมคัรมาแลว้แต่ไมส่ามารถมาปฏบิตัไิด ้ กรุณาโทรศพัทม์าแจง้เจา้หน้าทีมู่ลนิธฯิ ล่วงหน้า 10 วนั เพื่อเปิด
โอกาสใหผู้อ้ ื่นไดม้าปฏบิตัแิทน การสมคัรแลว้ไม่มาโดยไม่บอกกลา่ว ถอืเป็นการขดัขวางทางธรรมของผูอ้ื่นและจะถูกตดั
สทิธิ ์ไม่ใหเ้ขา้รบัการอบรมเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ผูเ้ขา้รบัการอบรมตอ้งอยู่ปฏบิตัจินจบการอบรม หากออกกอ่นโดย
ไม่ไดร้บัอนุญาต หรอืไมม่เีหตุผลอนัสมควรจะถูกตดัสทิธิ ์ไม่ใหเ้ขา้รบัการอบรมเป็นเวลาอยา่งน้อย 2 ปี 
 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้างโทรศพัท ์02 117 4063-4 และดาวน์โหลดใบสมคัรไดท้ี ่www.techovipassana.org 
ส่งใบสมคัรทางอเีมล:์ info@techovipassana.org โดยกรอกข้อมูลให้ ครบทุกช่อง ห้ำมเว้นว่ำง ด้วยลำยมือของ
ตนเอง แลว้ถ่ายภาพใบสมคัรแนบมากบัอเีมล ์
 
“มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต”  จะโพสตป์ระสบการณ์การปฏบิตัเิตโชวปัิสสนา สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้  
ที ่http://exp.techovipassana.org  
 
สอบถามขอ้ธรรมะและสภาวธรรมกบัท่านอาจารย ์ไดท้ีอ่เีมล:์ kbo.piy@gmail.com  
สอบถามปัญหาธรรมะกับท่านอาจารย์ คอลมัน์ “เคล็ดวิธีตีปัญหำ” ในนิตยสาร ข้ำมห้วงมหรรมณพ ได้ที่อีเมล์: 
napalada.suriyunt@hotmail.com 
 
เนื่องด้วยปี 2555 ที่ผ่านมาเป็นปี “พทุธชยนัตี” ที่พระพุทธเจ้าได้ตรสัรู้มาแล้วถงึ 2,600 ปี และพุทธศาสนาเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจติใจของชาวพุทธทัว่โลก แต่เป็นทีน่่าเสยีใจวา่ชาวต่างชาตสิ่วนมากไม่รู้หลกัการประพฤตตินต่อพระพุทธเจ้า  จงึ
ใคร่ขอเผยแพร่เว็็บไซต์ที่ให้ความรู้ และแนวทางอนัประเสรฐิที่พระพุทธองค์ทรงเมตตาต่อโลก  ส าหรบัท่านที่เป็นชาว
พุทธ โปรดสละเวลาสกันิด เขา้ชมเวบ็ไซต์ www.KnowingBuddha.org เพื่อร่วมแสดงพลงัปกป้องพระศาสนา และร่วม
แสดงความเหน็ผา่นเฟสบุ๊ค 

 

"ภิกษุผูม้ีควำมเคำรพในพระศำสดำ มีควำมเคำรพในธรรม มีควำมเคำรพอย่ำงแรงกล้ำในสงฆ์ 
มีควำมเคำรพในสมำธิ มีควำมเพียร มีควำมเคำรพอย่ำงแรงกล้ำในสิกขำ 

มีควำมเคำรพในควำมไมป่ระมำท มีควำมเคำรพในปฏิสนัถำร เป็นผูไ้ม่ควรเพื่อควำมเส่ือม 
ย่อมมีในท่ีใกล้นิพพำนทีเดียว" 

………………………………………………………………….. 
 

พระไตรปิฎก เล่มท ี๒๓    พระสุตตนัตปิฎก เลม่ท ี๑๕ 
องัคุตตรนกิาย สตัตก-อฏัฐก-นวกนิบาต   เทวตาวรรคท ี๔ อปัปมาทสูตร 

http://www.techovipassana.org/
http://www.techoblog.org/
http://www.knowingbuddha.org/

