
ใบสมัครเข้ารับการอบรมสตปัิฏฐานภาวนา  หลกัสูตรเข้มข้น 
โดยพระอาจารย์มานพ  อปุสโม 

 เฉพาะพระภกิษุและสามเณร   

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลมิพระเกยีรติ  ๘๔  พรรษา  ราชนครินทร์  (เขาดินหนองแสง) 
ตู้ปณ. 2  เลขที2  190  หมู่ที2  1  ต. เขาวงกต  อ. แก่งหางแมว  จ. จันทบุรี  22160  โทร. 086-012-2477, 086-012-2633 
 

กรุณา อ่านข้อมูลหลกัสูตรเข้มข้นอย่างละเอียด ก่อนกรอกใบสมคัรด้วยตัวของท่านเอง และตรงตามความเป็นจริง 

ทางศูนย์ฯ  ขอสงวนสิทธิ@ในการรับสมัครกบัผู้ที2กรอกใบสมัครถูกต้อง สมบูรณ์ และมีเอกสารครบถ้วนเท่านัCน 

ทา่นตอ้งการเขา้รับการอบรมหลกัสูตรเขม้ขน้ระหวา่งวนัที� .......................................................................................... 

ชื�อ ................................................ ฉายา .................................................. นามสกลุ ............................................. 

เลขที�บตัรประชาชน  � - � � � � - � � � � � - � � - � 

     �  ไม่เคยปฏิบติักรรมฐาน          �  เคยปฏิบติักรรมฐาน          �  เคยปฏิบติักบัพระอาจารยม์านพ 

     �  เคยเขา้อบรมหลกัสูตรเขม้ขน้          �  สมคัรเป็นผูบ้ริการธรรมะ 

กรุณาติด 
รูปถ่าย 
หรือ แนบ 
สาํเนาบตัร 
ประชาชน 

ที�อยูที่�ท่านตอ้งการใหติ้ดตอ่กลบั : 

วดั ..................................................... 

หรือบา้นเลขที� ................ หมู่ที� ......... 

ซอย ................................................... 

ถนน .................................................. 

ตาํบล/แขวง ....................................... 

อาํเภอ/เขต ......................................... 

จงัหวดั .............................................. 

รหสัไปรษณีย ์................................... 

โทรศพัท ์........................................... 

อีเมล ์.................................................. 

อุปสมบท :  

เมื�อวนัที� .......................................... 

ณ วดั .............................................. 

จงัหวดั ............................................ 

พระอุปัชฌาย ์.................................. 

ปัจจุบนัพาํนกัอยูที่� :  

วดั ................................................... 

ตาํบล/แขวง .................................... 

อาํเภอ/เขต ...................................... 

จงัหวดั ............................................ 

โทรศพัท ์......................................... 

อาย ุ............................ ปี     

วนั/เดือน/ปีเกิด ......................................................... 

วทิยฐานะทางโลก : 

จบการศึกษาระดบั .................................................... 

สาขา ......................................................................... 

จากสถาบนั ............................................................... 

วทิยฐานะทางธรรม : 

นกัธรรม ................................................................... 

เปรียญธรรม ............................................................. 

ปริญญาบตัร ............................................................. 

นกัธรรม ................................................................... 

 
1. โปรดใหร้ายละเอียดประสบการณ์ในการปฏิบติักรรมฐาน จาํนวน .................... ครั= ง   (กรุณาระบุ 2 ครั= งสุดทา้ย) 

     เดือน .............................. พ.ศ. .................... สถานที� .................................................. อาจารยผ์ูส้อน ............................................... 

     เดือน .............................. พ.ศ. .................... สถานที� .................................................. อาจารยผ์ูส้อน ............................................... 

     ท่านเคยอบรมหลกัสูตร “สติปัฏฐาน 4” โดยพระอาจารยม์านพ  อุปสโม  หลกัสูตรปกติ   จาํนวน .................... ครั= ง 

     ครั= งล่าสุดเมื�อวนัที� ....................................................................................................................................................................................... 

2. ความคาดหวงัหรือจุดประสงคใ์นการเขา้ปฏิบติัธรรม ......................................................................................................................... 

     ............................................................................................................................................................................................................. 

3. ท่านทราบเรื�องราวการอบรมหลกัสูตรเขม้ขน้นี=  อยา่งไร ..................................................................................................................... 



4. ท่านมีปัญหาดา้นสุขภาพ คือ การเจ็บป่วยทางร่างกาย หรือโรคทางจิตประสาทหรือไม่  �  ไม่มี  �  มี 

     ถา้มี: โปรดใหร้ายละเอียด ............................................................................................. ..................................................................... 

     ............................................................................................................................................................................................................. 

5. ท่าน          �  นั�งพื=นได ้         �  จาํเป็นตอ้งนั�งเกา้อี=  เพราะ .......................................................................................................... 

6. ท่านเคยเสพสิ�งเสพติดชนิดใด มาก่อนหรือไม่      �  ไม่เคย �  เคย 

     ถา้เคย: ชื�อสิ�งเสพติด ........................................ ระยะเวลาที�เสพ .............................. การเสพในปัจจุบนั .......................................... 

7. ประวติัโดยยอ่ 

     ครอบครัว / ภูมิหลงั ............................................................................................................................................................................ 

     เหตกุารณ์สะเทือนใจ / วกิฤตกาลสาํคญัในชีวติ .................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................................................................................. 

     ขอ้มูลอื�นๆ ที�ท่านประสงคจ์ะใหเ้พิ�มเติม ............................................................................................................................................ 

เฉพาะผู้ที2เคยเข้าอบรมหลกัสูตรเข้มข้น หรือผู้ที2สมัครเป็นผู้บริการธรรมะ 

8. ท่านเคยเขา้อบรมหลกัสูตรเขม้ขน้ .................... ครั= ง   ครั= งล่าสุดเมื�อวนัที� ......................................................................................... 

9. ท่านเคยเป็นผูบ้ริการธรรมะ .................... ครั= ง   ครั= งล่าสุดเมื�อวนัที� .................................................................................................. 

10. กรณีสมคัรปฏิบติัไม่เตม็เวลา   เริ�มวนัที� ............................................................. กลบัวนัที� ............................................................... 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า : 

1. ขา้พเจา้จะอยูป่ฏิบติัจนกระทั�งจบหลกัสูตร      ����  ไม่จบ ����  จบ 

2. ขา้พเจา้จะไม่สื�อสารกบัผูอื้�น คือไม่พดูคุย ไม่เขียนโนต้ และไม่ทาํสญัญาณตา่งๆ ตลอดระยะเวลาการอบรม เวน้แตก่บั 

     พระวปัิสสนาจารย ์หรือผูบ้ริการธรรมะในกรณีจาํเป็นเท่านั=น    ����  ไม่ปิดวาจา ����  ปิดวาจา 

3. ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามตารางเวลาที�กาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด    ����  ไม่ตามเวลา ����  ตามเวลา 

4. ขา้พเจา้จะฝากอุปกรณ์สื�อสารอีเลคทรอนิคทุกชนิด กญุแจรถ กระเป๋าสตางค ์และเครื�องประดบัตา่งๆ ไวก้บัเจา้หนา้ที�ศูนยฯ์ ก่อนเขา้ 

     รับการอบรม         ����  ไม่ฝาก ����  ฝาก 

5. ขา้พเจา้จะงดเวน้จากการเสพของมึนเมา หรือสิ�งเสพติดทุกชนิด    ����  ไม่งด ����  งด 

6. ขา้พเจา้สุขภาพแขง็แรง สามารถดูแลและช่วยเหลือตวัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ�งผูอื้�น  ����  ไม่แขง็แรง ����  แขง็แรง 

ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ ขา้พเจา้มาเขา้รับการอบรมที�ศูนยฯ์ ดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ในกรณีที�ประสบอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยอนัมี

สาเหตุมาจากตวัขา้พเจา้เอง รวมทั=งถา้หากมีทรัพยสิ์นใดๆ ของขา้พเจา้สูญหายไปในระหวา่งการอบรมที�ศูนยฯ์ ขา้พเจา้สญัญาวา่จะไม่

เอาผิด และ/หรือ เรียกร้องคา่เสียหายใดๆ กบัศูนยฯ์ 

ลงชื�อ วนัที� 

กรณเีจ็บป่วยฉุกเฉิน โปรดติดต่อ : ชื�อ .................................................................................. ความสมัพนัธ์ ................................... 

     เบอร์โทรศพัท ์.......................................................................................................................... 
 


