ศูนย์ปฏิบ ัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
๙๑ หมู่ ๔ บ ้านพันหลัง ตาบลสาราญราษฎร์ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๗๒๑๐ ๐๕๓-๐๔๒๗๐๕-๖ โทรสาร ๐๕๓-๐๔๒๗๐๔

ใบสมัครเข้ าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามนัยสติปัฏฐาน ๔
ศูนย์ปฏิบตั ิธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับ หรื อปฏิเสธการเข้าอบรมด้วยเหตุสาระสาคัญดังนี้
๑. ผูท้ ี่มีความผิดปกติทางจิตหรื อวิกลจริ ต และผูท้ ี่เป็ นลมชัก ตลอดจนผูท้ ี่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
๒. เมื่อมีผสู ้ มัครเข้ารับการอบรมครบเต็มตามจานวนที่กาหนดไว้
๓. เมื่อผูส้ มัครเคยมีประวัติการไม่ให้ความร่ วมมือในการอบรมในหลักสูตรก่อนหน้านี้

( กรุณาเขียนตัวบรรจง )
สมัครเข้ าอบรมระหว่างวันที่

เดือน

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
๑.

ถึง วันที่
-

เดือน

ปี พ.ศ.

-

-

-

ชื่อ - สกุล (พระ/สามเณร/แม่ชี/นาย/นาง/น.ส.)
ฉายา(พระสงฆ์)__________________________________________________________________

๒.

เกิดวันที่
เชื้อชาติ

เดือน
สัญชาติ

ปี พ.ศ.
สังกัดวัด

อายุ

ปี พรรษา

ศาสนา
จังหวัด

เลขที่หนังสื อสุ ทธิ
๓.

ข้าพเจ้า

ไม่ เคยเข้าอบรมการปฏิบตั ิธรรมมาก่อน
เคยปฏิบตั ิธรรมกับพระอาจารย์ประจาก หรื อพระอาจารย์สว่าง หรื อพระอาจารย์ทองมัน่
หรื อพระอาจารย์ณรงค์ มาแล้ว สถานที่
วันเดือนปี ที่เข้าปฏิบตั ิ

เคยปฏิบัติธรรมทีอ่ นื่ (โปรดระบุสถานที่และผูส้ อน ๓ ครั้งล่าสุ ด)
สถานที่

ผูส้ อน

________

วันเดือนปี ที่เข้าปฏิบตั ิ

สถานที่

ผูส้ อน

__________

วันเดือนปี ที่เข้าปฏิบตั ิ

สถานที่

ผูส้ อน

_________

วันเดือนปี ที่เข้าปฏิบตั ิ

หมู่ที่

๔. ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน ทีต่ ดิ ต่ อได้ บ้านเลขที่/ วัด
ซอย
เขต/อาเภอ
โทรศัพท์(บ้าน)
อีเมล์

ถนน
จังหวัด
โทรศัพท์มือถือ

อาคาร/หมู่บา้ น
แขวง/ตาบล
รหัสไปรษณี ย ์
โทรสาร

โปรดพลิกด้ านหลัง

๕. อาชีพ
 ครู อาจารย์
 แพทย์
 นักเรี ยน
 พยาบาล
 นิสิต/นักศึกษา  นักกฎหมาย
 บานาญ/เกษียณ  ตารวจ
ตาแหน่ง
ชั้นเรี ยน(ถ้าเป็ นนักเรี ยน)
ที่ต้ งั เลขที่
อาคาร
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
โทรศัพท์
การศึกษา
 ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา
ความสามารถพิเศษ

 ทหาร
 วิศวกร
 สถาปนิก
 ข้าราชการ
สถานที่ทางาน
สถานศึกษา
ซอย

 ปวช. ,ปวท.
 ปวส.
 อนุปริ ญญา

 ปกติ

รหัสไปรษณี ย ์

โทรสาร
 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาโท
 ปริ ญญาเอก

 เปรี ยญธรรม
 นักธรรม
 วุฒิอื่นๆ

ประโยค

เคยรักษาที่
เมื่อ
 จาเป็ นต้องนัง่ เก้าอี้ในการปฏิบตั ิ

 เคยเข้าบาบัดที่

๗. ข้ อมูลทีส่ ามารถติดต่อได้
กรณี ฉุกเฉิ น โปรดติดต่อ

 เกษตรกร
 พ่อบ้าน/แม่บา้ น
 ค้าขาย

ถนน
จังหวัด

๖. สุ ขภาพร่ างกาย  แข็งแรง  มีโรคประจาตัว คือ
 สามารถนัง่ พื้นราบในการปฏิบตั ิได้
สุขภาพจิต

 พ.รัฐวิสาหกิจ
 เจ้าของกิจการ
 ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน
 อื่นๆ

เมื่อ

ความสัมพันธ์

โทรศัพท์

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ อมูลข้ างต้ นนีเ้ ป็ นความจริงทุกประการ ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและเข้ าใจกฎระเบียบการปฏิบัตธิ รรมของศู นย์ ฯ
เป็ นอย่ างดี และขอสัญญาว่ าจะปฏิบัตติ ามอย่ างเคร่ งครัด หากข้ าพเจ้ าไม่สามารถปฏิบัตติ ามกฎระเบียบข้ างต้ น ข้ าพเจ้ ายินยอมทีจ่ ะออก
จากศู นย์ โดยไม่ มขี ้ อโต้ แย้ ง และจะไม่ เรียกร้ องค่ าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง ข้ าพเจ้ า ขอรับรองว่ าข้ าพเจ้ ามีสุขภาพร่ างกายและจิตใจเป็ นปกติ หากมีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึน้ กับข้ าพเจ้ าในระหว่ าง
การฝึ กอบรม ข้ าพเจ้ าจะไม่ เรียกร้ องเอาความผิดกับทางศู นย์ ฯ หรือพระวิปัสสนาจารย์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ เพือ่ ผลประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
๑. โปรดติดรู ปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ ใบ
๒. โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาหนังสื อ
สุ ทธิ(สาหรับพระสงฆ์) มาพร้อมใบสมัคร
๓. กรุ ณาส่ งซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง ติด
แสตมป์ ๓ บาท ๑ ดวง มาพร้อมใบสมัคร
๔. กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ชดั เจนและครบถ้วน
๕. ศูนย์ฯ ไม่รับใบสมัครทางโทรสารโดยเด็ดขาด

ลงชื่อตัวบรรจง
วันที่

ผูส้ มัคร

