
มูลนธิิโรงเรียนแห่งชวีิต (www.schooloflifethailand.org) 
ส ำน  กงำนเลขที่ 3/11-12 ซอยอน  มำนรำชทน ถนนเดโช แขวงส ริยวงศ์ เขตบำงร ก กร งเทพมหำนคร 10500 

โทรศ พท์ (+66) 02 634 7461-3 (ในว นและเวลำรำชกำร เว้นชว่งพ กเทีย่ง) แฟกซ ์(+66) 02 634 7423 

หน้ำ 1 จำก 2
ำก 2

(อ พเดต: 26 มี.ค. 2561) 

ใบสม ครอบรมวิปสัสนำกรรมฐำน สติปฏฐิำนสี ่สำยเตโชวิปัสสนำ 
หรือ อบรมสมำธอิำนำปำนสต ิ 

"ผูส้ม ครต้องอำ่นกฏระเบียบอย่ำงละเอยีดและมคีวำมต ้งใจจริงในกำรออกภำวนำ และต้องกรอกว ตถ ประสงค์ของกำรมำปฏิบ ติ 
และเขยีนในช่องวำ่ผูใ้ดเป็นผูแ้นะนำหรือมำปฏิบ ติได้อย่ำงไร มิฉะน ้นจะไมไ่ด้ร บอน  ญำตให้เข้ำอบรม" 

สถำนที่อบรม :- เตโชวปิัสสนำสถำน อ.แก่งคอย จ.สระบ รี             (ร บผูส้ม ครที่ม ีอำย  21 ป ี ขึ้นไป) 

เรยีน..................................................................................................................................................... 
ขา้พเจา้ขอสมคัรเขา้อบรม    เตโชวปิสัสนา   อานาปานสต ิ
ระหว่างวนัที.่..................................................ถงึวนั............................................................................ 

(เว้นไว้ให้เจ้ำหน้ำที่กรอก) 
 ศษิยใ์หม่  ศษิยเ์ก่า

(เฉพาะผูส้มคัรอานาปานสต)ิ  ไม่ตอ้งการ  ตอ้งการส ารองทีน่ัง่อบรมเตโชวปิสัสนา ระหว่างวนัที.่....................ถงึวนัที.่................... 
ชื่อ พระ / สามเณร ........................................................................................................................................................................ 
ว/ด/ป เกดิ…………………….…..อายุ..............ปี  พรรษา...................สงักดัวดั...................................................................................... 
หมู่ที.่................ ถนน........................ ซอย................................... แขวง/ต าบล.......................................เขต/อ าเภอ...............................
จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์....................................โทรศพัท.์........................................................................... 
 โทรศพัทม์อืถอื ............................................................ E-mail.............................................................................................................. 
บตัรประชาชนเลขที ่...........................................ออกทีเ่ขต/อ าเภอ...........................บตัรออกวนัที.่..................วนัหมดอายุ..................... 
หนงัสอืสทุธเิลขที ่.................................................... ระดบัการศกึษา...................................................................................................  
 ท่านไดศ้กึษาหรอืเรยีนธรรมใดมาบา้ง ................................................................................................................................................ 
ชื่อ-นามสกุลบดิา......................................................................ชื่อ-นามสกุลมารดา............................................................................. 

ชื่อผูท้ี่ติดต่อได้ในกรณีฉ กเฉนิ (ตอ้งกรอกใหค้รบทัง้ 2 คน) 
1..........................................................................................เกี�ยวขอ้งเป็น...............................โทรศัพท์.................................................. 
2….......................................................................................เกีย่วขอ้งเป็น..............................โทรศพัท.็.................................................. 

1. มปีญัหาดา้นจิตใจหรอืสขุภาพ หรอืไม่ อย่างไร (ระบุ)..........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. สิง่ทีมุ่ง่หวงัในการอบรม.......................................................................................................................................................................
3. ทา่นทราบการอบรมน้ีไดอ้ย่างไร ใครเป็นผูแ้นะนํา (หากเป็นบุคคล ใหร้ะบุชือ่ และความเก ี�ยวขอ้ง)........................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 
4. (เฉพาะผูส้มคัรอบรมเตโชวปิสัสนา) ทา่นตอ้งการปฏบิตัเิตโชวปิสัสนากรรมฐานไปเพือ่อะไร……..………………………………............
5. ท่านมพี ื�นฐานการปฏบิตัภิาวนามาบา้งหรือไม่  ไม่ม ี ม ีกรณุาระบุชื�อสถานที�ปฏบิตัแิละรปูแบบการปฏบิตัทิี�เคยไปเขา้อบรม.....
.................................................................................................................................................................................................................. 
6. ท่านเคยปฏบิตัสิมาธิอานาปานสตขิองสายเตโชวปิสัสนาหรอืไม่  ไม่เคย  เคย กรณุาระบุวนัเวลาที�เขา้อบรมล่าสดุ......................
7. วธิกีารเดนิทาง  เดนิทางดว้ยตนเอง  เดนิทางโดยรถตูท้ีธ่รรมสถานจดัเตรยีมใหไ้ปยงั อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 ขา้พเจา้ไดอ้่านกฎระเบยีบต่างๆ และขอยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามกฎระเบยีบและค าแนะน าทกุประการ
 ลงชื่อผูส้มคัร .................................................................... 

วนัที…่…………………………………………………

สติปฏฐานสี่

http://www.schooloflifethailand.org/
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  หมำยเหต   
หากส่งใบสมคัรมาแลว้แต่ไมส่ามารถมาปฏบิตัไิด้  กรณุาโทรศพัทม์าแจง้เจา้หน้าทีม่ลูนิธฯิ ล่วงหน้ า 10 วนั เพื่อเปิด 
โอกาสใหผู้อ้ื่นไดม้าปฏบิตัแิทน การสมคัรแลว้ไม่มาโดยไมบ่อกกล่าวถอืเป็นการขดัขวางทางธรรมของผูอ้ื่นและจะถูกตดัสทิธิ ์
ไมใ่หเ้ขา้รบัการอบรมเป็นเวลาอยา่งน้อย 2 ปี  ผูเ้ขา้รบัการอบรมตอ้งอยูป่ฏบิตัจินจบการอบรม หากออกก่อนโดย      
ไมไ่ดร้บัอนุญาต หรอืไม่มเีหตุผลอนัสมควร จะถูกตดัสทิธิ ์ไมใ่หเ้ขา้รบัการอบรมเป็นเวลาอยา่งน้อย 2 ปี  

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้างโทรศพัท์ (02) 6347461-3 และดาวน์โหลดใบสมคัรไดท้ี่ www.techovipassana.org 
ส่งใบสมคัรทางอเีมล:์ info@techovipassana.org โดยกรอกข้อมูลให้ครบท กช่อง ห้ำมเว้นว่ำง ด้วยลำยมือของ 
ตนเอง แลว้ถ่ายภาพใบสมคัรแนบมากบัอเีมล ์ 

“มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต” จะโพสตป์ระสบการณ์การปฏบิตัเิตโชวปิสัสนา สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้
ที ่https://exp.techovipassana.org 

สอบถามขอ้ธรรมะและสภาวธรรมกบัท่านอาจารย ์ไดท้ีอ่เีมล:์ kbo.piy@gmail.com  
สอบถามปญัหาธรรมะกบัท่านอาจารย ์คอลมัน์  “เคล็ดวิธิตีปัญหำ” ในนิตยสาร ข้ำมห้วงมหรรณพ ไดท้ีอ่เีมล ์: 
napalada.suriyunt@hotmail.com 

เนื่องดว้ยปี 2555 ทีผ่่านมาเป็นปี  “พ ทธชย นตี ” ทีพ่ระพุทธเจา้ได ้ตรสัรูม้าแลว้ถงึ 2,600 ปีและพุทธศาสนาเป็นทีย่ดึ 
เหนี่ยวจติใจของชาวพุทธทัว่โลกแต่เป็นทีน่่าเสยีใจว่าชาวต่างชาตสิ่วนมากไมรู่ห้ลกัการประพฤตตินต่อพระพุทธเจา้จงึ
ใครข่อเผยแพรเ่วบ็ไซตท์ีใ่หค้วามรู ้และแนวทางอนัประเสรฐิทีพ่ระพุทธองคท์รงเมตตาต่อโลกส าหรบัท่านทีเ่ป็นชาวพุทธ 
โปรดสละเวลาสกันิด เขา้ชมเวบ็ไซต์  www.KnowingBuddha.org เพื่อรว่มแสดงพลงัปกป้องพระศาสนา และรว่มแสดง
ความเหน็ผ่านเฟซบุ๊ก 

"ภิกษุผูมี้ความเคารพในพระศาสดา  มีความเคารพในธรรม  มีความเคารพอย่างแรงกล้าในสงฆ ์ 

มีความเคารพในสมาธิ  มีความเพียร  มีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขา 

มีความเคารพในความไม่ประมาท  มีความเคารพในปฏิสนัถาร  เป็นผูไ้ม่ควรเพื�อความเสื�อม   

ย่อมมีในที�ใกล้นิพพานทีเดียว"

………………………………………………………………….. 

พระสตุตันตปิฎก เลม่ที� ๑๕  พระไตรปฎิก เลม่ที� ๒๓       

อังคุตตรนิกาย สัตตก-อฏัฐก-นวกนิบาต  เทวตาวรรคที� ๔ อปัปมาทสตูร 

http://www.schooloflifethailand.org/

