
หน้า 1 จาก 2 

(อพัเดต: 15 พ.ค. 2560) 

มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต (www.schooloflifethailand.org) 
ส านักงานเลขท่ี 3/11-12 ซอยอนุมานราชทน ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์(+66) 02 634 7461-3 (ในวนัและเวลาราชการ เว้นช่วงพกัเท่ียง) แฟกซ ์(+66) 02 634 7423

ใบสมคัรอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐานส่ี สายเตโชวิปัสสนา 
หรือ อบรมสมาธิอานาปานสติ 

"ผูส้มคัรต้องอ่านกฏระเบียบอย่างละเอียดและมีความตัง้ใจจริงในการออกภาวนา และต้องกรอกวตัถปุระสงคข์องการมาปฏิบติั
และเขียนในช่องวา่ผูใ้ดเป็นผูแ้นะน าหรอืมาปฏิบติัได้อย่างไร มิฉะนัน้จะไม่ได้รบัอนุญาตให้เข้าอบรม" 

สถานท่ีอบรม :-  (รบัผูส้มคัรท่ีมีอายุ 21 ปี ขึน้ไป) 

เรยีน..................................................................................................................................................... 
ขา้พเจา้ขอสมคัรเขา้อบรม    เตโชวปัิสสนา   อานาปานสต ิ
ระหวา่งวนัท่ี..................................................................ถงึวนัท่ี............................................................................................................... 
(เฉพาะผูส้มคัรอานาปานสต)ิ   ไม่ตอ้งการ   ตอ้งการ ส ารองทีน่ัง่อบรมเตโชวปัิสสนา ระหว่างวนัที.่.....................ถงึวนัที.่................... 
ชื่อ (นาย/น.ส./นาง)........................................................นามสกุล................................................................ชื่อเล่น.................................. 
ว/ด/ป เกดิ………………………..อายุ..............ปี  ระดบัการศกึษา..................................................อาชพี................................................. 
ทีท่ างาน......................................................................................................................โทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................. 
สถานภาพสมรส          โสด  สมรส  หย่า  หมา้ย    มบีุตร........................คน 
ทีอ่ยู่ไปรษณีย ์เลขที.่.................หมู่ที…่……ถนน…………………………แขวง/ต าบล............................เขต/อ าเภอ.................................. 
จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์........................Email : .............................................................................................. 
โทรศพัทท์ีบ่า้น.....................................................โทรศพัทม์อืถอื............................................................................................................. 
ชื่อ-นามสกุลบดิา......................................................................ชื่อ-นามสกุลมารดา................................................................................... 

ช่ือผูท่ี้ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (ตอ้งกรอกใหค้รบทัง้ 2 คน) 
1..........................................................................................เกีย่วขอ้งเป็น...............................โทรศพัท.์.................................................. 
2….......................................................................................เกีย่วขอ้งเป็น..............................โทรศพัท.์.................................................. 

1. มปัีญหาดา้นจติใจ สขุภาพ หรอืทางครอบครวัหรอืไม่ อย่างไร (ระบุ)...................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. สิง่ทีมุ่่งหวงัในการอบรม....................................................................................................................................................................... 
3. ทราบการอบรมนี้ไดอ้ย่างไร ใครเป็นผูแ้นะน า (หากเป็นบุคคล ใหร้ะบชุื่อ และความเกีย่วขอ้ง)................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. (เฉพาะผูส้มคัรอบรมเตโชวปัิสสนา) ตอ้งการปฏบิตัเิตโชวปัิสสนากรรมฐานไปเพื่ออะไร……………………………………………............ 
5. มพีืน้ฐานการปฏบิตัภิาวนามาบา้งหรอืไม่   ไม่ม ี   ม ีกรุณาระบุชื่อสถานปฏบิตัแิละจ านวนครัง้ทีเ่คยไปเขา้อบรม......................... 
.......................................................................................................................................เคยปฏบิตัริวมแลว้ประมาณ....................ชัว่โมง 
6. เคยปฏบิตัสิมาธอิานาปานสตขิองสายเตโชวปัิสสนาหรอืไม่  ไม่เคย  เคย กรุณาระบุวนัเวลาทีเ่ขา้อบรมล่าสดุ................................ 
7. วธิกีารเดนิทาง  เดนิทางดว้ยตนเอง  เดนิทางโดยรถตูท้ีธ่รรมสถานจดัเตรยีมใหไ้ปยงั อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 ขา้พเจา้ไดอ้่านกฎระเบยีบต่างๆ และขอยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามกฎระเบยีบและค าแนะน าทกุประการ
       ลงชื่อผูส้มคัร..................................................................................... 
       วนัที…่…………………………………………………………………… 

(เว้นไว้ให้เจ้าหน้าท่ีกรอก) 
 ศษิยใ์หม่   ศษิยเ์ก่า

 แสงธรรมโพธิญาณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 เตโชวิปัสสนาสถาน อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ

http://www.schooloflifethailand.org/
http://www.techovipassana.org/


หน้า 2 จาก 2 

(อพัเดต: 15 พ.ค. 2560) 

มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต (www.schooloflifethailand.org) 
ส านักงานเลขท่ี 3/11-12 ซอยอนุมานราชทน ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์(+66) 02 634 7461-3 (ในวนัและเวลาราชการ เว้นช่วงพกัเท่ียง) แฟกซ ์(+66) 02 634 7423

หมายเหตุ 

หากส่งใบสมคัรมาแลว้แต่ไมส่ามารถมาปฏบิตัไิด ้ กรณุาโทรศพัทม์าแจง้เจา้หน้าทีม่ลูนิธฯิ ล่วงหน้า 10 วนั เพื่อเปิด
โอกาสใหผู้อ้ื่นไดม้าปฏบิตัแิทน การสมคัรแลว้ไม่มาโดยไมบ่อกกล่าว ถอืการขดัขวางทางธรรมของผูอ้ื่นและจะถูกตดัสทิธิ ์
ไมใ่หเ้ขา้รบัการอบรมเป็นเวลาอยา่งน้อย 2 ปี ผูเ้ขา้รบัการอบรมตอ้งอยูป่ฏบิตัจินจบการอบรม หากออกก่อนโดยไมไ่ดร้บั
อนุญาต หรอืไมม่เีหตุผลอนัสมควร จะถูกตดัสทิธิ ์ไมใ่หเ้ขา้รบัการอบรมเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้างโทรศพัท ์(02) 6347461-3 และดาวน์โหลดใบสมคัรไดท้ี ่www.techovipassana.org 
ส่งใบสมคัรทางอเีมล:์ info@techovipassana.org โดยกรอกข้อมลูให้ ครบทุกช่อง ห้ามเว้นว่าง ด้วยลายมือของ
ตนเอง แลว้ถ่ายภาพใบสมคัรแนบมากบัอเีมล์ 

“มลูนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต ”  จะโพสตค์ าสอนธรรมะของ อาจารยอ์จัฉราวดี วงศส์กล สปัดาหล์ะครัง้ ในทุกวนัพุธ 
(หรอืวนัพฤหสับด)ี ที ่http://www.techoblog.org  

สอบถามขอ้ธรรมะและสภาวธรรมกบัท่านอาจารย ์ไดท้ีอ่เีมล:์ kbo.piy@gmail.com  
สอบถามปัญหาธรรมะกับท่านอาจารย์ คอลมัน์ “เคลด็วิธีตีปัญหา” ในนิตยสาร ข้ามห้วงมหรรมณพ ได้ที่อีเมล์: 
napalada.suriyunt@hotmail.com 

เนื่องด้วยปี 2555 ที่ผ่านมาเป็นปี “พุทธชยนัตี” ที่พระพุทธเจ้าได้ตรสัรู้มาแล้วถึง 2,600 ปี และพุทธศาสนาเป็นที่ยดึ
เหนี่ยวจติใจของชาวพุทธทัว่โลก แต่เป็นทีน่่าเสยีใจว่าชาวต่างชาตสิ่วนมากไม่รูห้ลกัการประพฤตตินต่อพระพุทธเจา้  จงึ
ใคร่ขอเผยแพร่เวบ็ไซตท์ีใ่หค้วามรู ้และแนวทางอนัประเสรฐิทีพ่ระพุทธองคท์รงเมตตาต่อโลก ส าหรบัท่านทีเ่ป็นชาวพุทธ 
โปรดสละเวลาสกันิด เขา้ชมเวบ็ไซต์ www.KnowingBuddha.org เพื่อร่วมแสดงพลงัปกป้องพระศาสนา และร่วมแสดง
ความเหน็ผ่านเฟสบุ๊ค 

หากตอ้งการสนทนากบัศษิยเ์ตโชวปัิสสนาในแนวทางการปฏบิตั ิไดท้าง Facebook Group 
ชื่อกลุ่ม “ข้ามห้วงมหรรณพกบัเตโชวิปัสสนา” ตดิตามข่าวสารในการใหค้วามรู ้และรว่มปกป้องพระเกยีรตขิองพระศาสดาและพระศาสนา ไดท้าง Facebook Page 
ชื่อ “Knowing Buddha & 5000s.org” 

ตดิตามความเคลื่อนไหวของ นิตยสารธรรมะและไลฟ์สไตลส์ าหรบัผูแ้สวงธรรมยคุใหม ่ไดท้าง Facebook Page 
ชื่อ “นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ กบัอ.อจัฉราวดี วงศส์กล” 
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