
ล ำดบัที่ หลักสูตร วนัที่เปิดรับสมคัร วนัที่ยืนยนั จ ำนวน

1 04 - 14 มกรำคม 2566 20 ก.ย. 65 เป็นต้นไป  20 ธ.ค. 65 110

บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์ จนกว่ำจะเตม็

2 01 - 16 เมษำยน 2566 04 ม.ค. 66 เป็นต้นไป  15 ม.ีค. 66 110

บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์ จนกว่ำจะเตม็

3 20 เมษำยน - 19 พฤษภำคม  2566 04 ม.ค. 66 เป็นต้นไป  03 เม.ย. 66 110

เฉพำะพระสงฆ์ จนกว่ำจะเตม็

4 เข้ำพรรษำ  02 ส.ค. - 29 ต.ค. 2566 * 25 เม.ย. 66 เป็นต้นไป 110

แบ่งเป็น 6 รอบดงันี้ จนกว่ำจะเตม็

รอบที่ 1      02 ส.ค. - 15 ส.ค. 66 (14 วนั) รับสมคัรพร้อมกัน 15 ก.ค. 66

รอบที่ 2      16 ส.ค. - 31 ส.ค. 66 (16 วนั) ทั้ง 6 รอบ 03 ส.ค. 66

รอบที่ 3      01 ก.ย. - 15 ก.ย. 66 (15 วนั) 18 ส.ค. 66

รอบที่ 4      16 ก.ย. - 30 ก.ย. 66 (15 วนั) 03 ก.ย. 66

รอบที่ 5      01 ต.ค. - 15 ต.ค. 65 (15 วนั) 18 ก.ย. 66

รอบที่ 6      16 ต.ค. - 29 ต.ค. 66 (14 วนั) 03 ต.ค. 66

5 08 - 28 ธันวำคม 2566 20 ก.ย. 66 เป็นต้นไป 20 พ.ย. 66 110

บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์ จนกว่ำจะเตม็

6 04 - 14 มกรำคม 2567 20 ก.ย. 66 เป็นต้นไป  20 ธ.ค. 66 110

บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์ จนกว่ำจะเตม็

1 โปรดอ่านรายละเอียดระเบียบการรับสมคัรให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมคัร
2 ส่งใบสมคัร และเอกสารได้ที่ส านักงาน หรือทางไปรษณีย์ ในวนัที่เปิดรับสมคัร 

(ศูนย์ฯ ไม่รับพจิารณาใบสมคัรที่ส่งก่อนก าหนด)  ผู้ที่ส่งใบสมคัรทางไปรษณีย์ ทางศูนย์ฯ

จะยดึถือวนัที่ที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวนัส่งใบสมคัร
3 ศูนย์ฯ ไม่รับสมคัรทางโทรศัพท์ และทางโทรสาร (แฟกซ์)
4 * ช่วงเข้าพรรษา ทางศูนย์ฯ จะเปิดอบรมทุกวนัที่ 1 และวนัที่ 16 ของเดือน 
5 ตารางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตำรำงโครงกำรอบรมวปัิสสนำกัมมฏัฐำน ประจ ำปี 2566

ณ ศูนย์ปฏิบัตธิรรม ตำณัง เลณัง เฉลิมรำช 60 ปี 

91 หมู่ 4 บ้ำนพนัหลัง ต.ส ำรำญรำษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์ (053) 042705   โทรศัพท์เคล่ือนที่ 086-9499694

ข้อแนะน า



1 กรอกใบสมคัร และแนบเอกสารดงันี้

 1. รูปถ่าย 1 นิว้ 1 ใบ (กรณีเคยเข้าปฏิบัตธิรรมที่ศูนย์ฯ แล้ว ไม่ต้องแนบรูปถ่าย)

 2. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ(ส าหรับพระสงฆ์)

 3. ซองเปล่า จ่าหน้าซองถึงตวัท่านเอง พร้อมตดิแสตมป์ 5 บาท 1 ดวง

2 โปรดอ่านรายละเอียดระเบียบการรับสมคัรให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมคัร

3 ส่งใบสมคัร และเอกสารได้ที่ส านักงาน หรือทางไปรษณีย์ ในวนัที่เปิดรับสมคัร 
(ศูนย์ฯ ไม่รับพจิารณาใบสมคัรที่ส่งก่อนก าหนด)

*ส าหรับผู้ที่ส่งใบสมคัรทางไปรษณีย์ ทางศูนย์ฯ จะยดึถือวนัที่ที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง

เป็นวนัส่งใบสมคัร

4 ศูนย์ฯ ไม่รับสมคัรทางโทรศัพท์ และทางโทรสาร (แฟกซ์)

1 ศูนย์ฯ จะพจิารณาใบสมคัร และส่งใบตอบรับให้ผู้สมคัรที่ได้รับพจิารณาเข้าอบรม

ก่อนวนัเปิดอบรมประมาณ 1 เดือน ทางไปรษณีย์ด้วยซองจดหมายดงัแนบ

2 ผู้ที่ไม่ได้รับใบตอบรับจากศูนย์ฯ ถือว่าท่านอยู่ในฐานะ "ผู้ตดิส ารอง"

1 ผู้สมคัรที่ได้รับใบตอบรับจากศูนย์ฯ ต้องยืนยนัหรือยกเลิกการปฏิบัตด้ิวยตวัท่านเอง

ทางโทรศัพท์ที่ หมายเลข 053-042705 หรือ 086-9499694

ในเวลา 09.00 - 17.00 น. ของวนัที่ให้ยืนยนั ผู้ที่ไม่ยืนยนัถือว่าสละสิทธ์ิ

2 กรณีผู้ที่ตดิส ารอง โปรดโทรศัพท์สอบถามสิทธ์ิการเข้าอบรมก่อนวนัเปิดอบรมประมาณ 10 วนั

1 ผู้มสิีทธ์ิเข้าอบรมต้องลงทะเบียนก่อนเวลา 08.00 น.ของวนัเปิดอบรม ด้วยการแสดง

บัตรประจ าตวัประชาชน และใบตอบรับ หรือมาลงทะเบียนล่วงหน้า ในช่วงเยน็

ของวนัก่อนเปิดอบรม 1 วนั

2 ศูนย์ฯ จะพจิารณาผู้ที่ได้รับการตอบรับ หรือได้ส่งใบสมคัรไว้แล้วเท่านั้น

3 ไม่สามารถโอนสิทธ์ิให้ผู้อ่ืนเข้าอบรมแทนได้ 

ท่านสามารถขอรับใบสมคัรได้ที่ส านักงาน หรือดาวน์โหลดใบสมคัรได้ที่

www.tananglaenang.wordpress.com หรือ จะขอรับใบสมคัรทางจดหมาย 

(กรุณาส่งซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตวัท่านเอง พร้องตดิแสตมป์ 5 บาท 1 ดวง )

วธีิการสมคัร

การตอบรับของศูนย์

การยืนยนัของผู้สมคัร

การลงทะเบียนเข้าอบรม

หมายเหตุ

ระเบียบการสมัคร


