ใบสมัครเข้ ารับการอบรมสติปัฏฐานภาวนา หลักสู ตรเข้ มข้ น
โดยพระอาจารย์ มานพ อุปสโม
ศูนย์ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง)
ตู้ปณ. 2 เลขที2 190 หมู่ที2 1 ต. เขาวงกต อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี 22160 โทร. 086-012-2477, 086-012-2633

กรุ ณา อ่านข้ อมูลหลักสู ตรเข้ มข้ นอย่างละเอียด ก่อนกรอกใบสมัครด้ วยตัวของท่านเอง และตรงตามความเป็ นจริง
ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิ ทธิ@ในการรับสมัครกับผู้ทกี2 รอกใบสมัครถูกต้ อง สมบูรณ์ และมีเอกสารครบถ้ วนเท่านัCน
ท่านต้องการเข้ารับการอบรมหลักสู ตรเข้มข้นระหว่างวันที ..........................................................................................
ชือ-นามสกุล(นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................................................................
เลขทีบตั รประชาชน  -     -      -   - 
 ไม่เคยปฏิบตั ิกรรมฐาน

 เคยปฏิบตั ิกรรมฐาน

 เคยเข้าอบรมหลักสูตรเข้มข้น
ทีอยูท่ ีท่านต้องการให้ติดต่อกลับ :

 เคยปฏิบตั ิกบั พระอาจารย์มานพ

 สมัครเป็ นผูบ้ ริ การธรรมะ
เบอร์โทรศัพท์ :

เลขที ........................ หมูท่ ี ............... บ้าน ................................................

กรุ ณาติด
รู ปถ่าย
หรื อ แนบ
สําเนาบัตร
ประชาชน

อายุ ........................ ปี
วัน/เดือน/ปี เกิด .........................................................

ซอย ................................................... ทีทาํ งาน .......................................... สถานภาพสมรส

 โสด

 สมรส

ถนน .................................................. มือถือ ..............................................
ตําบล/แขวง .......................................

จบการศึกษาระดับ ....................................................

อําเภอ/เขต ......................................... อีเมล์ : ............................................
จังหวัด .............................................. ........................................................

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

รหัสไปรษณี ย ์ ...................................

อาชีพ ........................................................................

จากสถาบัน ...............................................................

1. โปรดให้รายละเอียดประสบการณ์ในการปฏิบตั ิกรรมฐาน จํานวน .................... ครั<ง (กรุ ณาระบุ 2 ครั<งสุดท้าย)
เดือน .............................. พ.ศ. .................... สถานที .................................................. อาจารย์ผสู ้ อน ...............................................
เดือน .............................. พ.ศ. .................... สถานที .................................................. อาจารย์ผสู ้ อน ...............................................
ท่านเคยอบรมหลักสูตร “สติปัฏฐาน 4” โดยพระอาจารย์มานพ อุปสโม หลักสูตรปกติ จํานวน .................... ครั<ง
ครั<งล่าสุดเมือวันที .......................................................................................................................................................................................
2. ความคาดหวังหรื อจุดประสงค์ในการเข้าปฏิบตั ิธรรม .........................................................................................................................
3. ท่านทราบเรื องราวการอบรมหลักสูตรเข้มข้นนี< อย่างไร .....................................................................................................................
4. ท่านมีเพือน หรื อคนในครอบครัว เข้าร่ วมการอบรมครั<งนี<ดว้ ยหรื อไม่

 ไม่มี

 มี

ถ้ามี: ชือ ................................................................................................. ความสัมพันธ์ .....................................................................
5. ท่านมีปัญหาด้านสุขภาพ คือ การเจ็บป่ วยทางร่ างกาย หรื อโรคทางจิตประสาทหรื อไม่

 ไม่มี

 มี

ถ้ามี: โปรดให้รายละเอียด ..................................................................................................................................................................
6. ท่าน

 นัง พื<นได้

 จําเป็ นต้องนัง เก้าอี< เพราะ ..........................................................................................................

7. ท่านเคยเสพสิ งเสพติดชนิดใด มาก่อนหรื อไม่

 ไม่เคย

 เคย

ถ้าเคย: ชือสิ งเสพติด ........................................ ระยะเวลาทีเสพ .............................. การเสพในปั จจุบนั ..........................................
8. ประวัติโดยย่อ
อาชีพ / การทํางาน ..............................................................................................................................................................................
ครอบครัว / ภูมิหลัง ............................................................................................................................................................................
เหตุการณ์สะเทือนใจ / วิกฤตกาลสําคัญในชีวติ ..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
ข้อมูลอืนๆ ทีท่านประสงค์จะให้เพิม เติม ............................................................................................................................................
9. ท่านเดินทางโดย

 รถยนต์ส่วนตัว

 สามารถให้ผอู ้ ืนร่ วมโดยสารได้

 รถโดยสารสาธารณะ

เฉพาะผู้ทเี2 คยเข้ าอบรมหลักสู ตรเข้ มข้ น หรือผู้ทสี2 มัครเป็ นผู้บริการธรรมะ
10. ท่านเคยเข้าอบรมหลักสูตรเข้มข้น .................... ครั<ง ครั<งล่าสุดเมือวันที .........................................................................................
11. ท่านเคยเป็ นผูบ้ ริ การธรรมะ .................... ครั<ง ครั<งล่าสุดเมือวันที ..................................................................................................
12. กรณี สมัครปฏิบตั ิไม่เต็มเวลา เริ มวันที ............................................................. กลับวันที ...............................................................

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า :
1. ข้าพเจ้าจะอยูป่ ฏิบตั ิจนกระทัง จบหลักสูตร

 ไม่จบ

 จบ

2. ข้าพเจ้าจะไม่สือสารกับผูอ้ ืน คือไม่พดู คุย ไม่เขียนโน้ต และไม่ทาํ สัญญาณต่างๆ ตลอดระยะเวลาการอบรม เว้นแต่กบั
พระวิปัสสนาจารย์ หรื อผูบ้ ริ การธรรมะในกรณี จาํ เป็ นเท่านั<น
3. ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิตามตารางเวลาทีกาํ หนดไว้อย่างเคร่ งครัด

 ไม่ปิดวาจา

 ปิ ดวาจา

 ไม่ตามเวลา

 ตามเวลา

4. ข้าพเจ้าจะฝากอุปกรณ์สือสารอีเลคทรอนิคทุกชนิด กุญแจรถ กระเป๋ าสตางค์ และเครื องประดับต่างๆ ไว้กบั เจ้าหน้าทีศูนย์ฯ ก่อนเข้า
รับการอบรม

 ไม่ฝาก

 ฝาก

5. ข้าพเจ้าจะแต่งกายเรี ยบร้อย คือ อุบาสิ กาสวมเสื< อขาวไม่รัดรู ป ผ้าถุงดํา ห่มสไบเฉี ยง และ อุบาสกสวมเสื< อขาว กางเกงขายาวสี ดาํ
และจะเตรี ยมเสื< อผ้าให้เพียงพอโดยไม่ตอ้ งซักรี ดตลอดโครงการ รวมทั<งของใช้ส่วนตัว (เช่น สบู่ แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน ผ้าเช็ดตัว
กระดาษชําระ ผ้าอนามัย ไฟฉาย โลชัน กันยุง เข็มขัด เข็มกลัด) และยาประจําตัวให้เพียงพอ

 ไม่เตรี ยม

 เตรี ยม

6. ข้าพเจ้าจะงดเว้นจากการเสพของมึนเมา หรื อสิ งเสพติดทุกชนิด

 ไม่งด

 งด

7. ข้าพเจ้าสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ตอ้ งพึงผูอ้ ืน

 ไม่แข็งแรง

 แข็งแรง

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามาเข้ารับการอบรมทีศูนย์ฯ ด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ในกรณี ทีประสบอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วยอันมี
สาเหตุมาจากตัวข้าพเจ้าเอง รวมทั<งถ้าหากมีทรัพย์สินใดๆ ของข้าพเจ้าสูญหายไปในระหว่างการอบรมทีศูนย์ฯ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่
เอาผิด และ/หรื อ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ กับศูนย์ฯ
ลงชือ

วันที

กรณีเจ็บป่ วยฉุกเฉิน โปรดติดต่ อ : ชือ .................................................................................. ความสัมพันธ์ ...................................
เบอร์โทรศัพท์ ..........................................................................................................................

