ใบสมัครปฏิบัติธรรม โครงการพัฒนาชีวิตด้วยจิตภาวนา
ณ สำ�นักปฏิบตั ธิ รรมประจำ�จังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๔ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ชือ่ หลักสูตร    รู้ ตืน่ เบิกบาน ปาฏิหาริยแ์ ห่งชีวติ     ตืน่ รู    
้ palliative care
            วันที.่ ...............ถึง วันที.่ .................เดือน..................................พ.ศ..................................
เอกสารประกอบการสมัคร  สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผูส้ มัคร

ข้อมูลส่วนตัว

ชือ่      นาย     นาง      นางสาว     ด.ญ.     ด.ช............................................นามสกุล.........................................................
ชือ่ เล่น...................เลขทีบ่ ตั รประชาชน..................................................เชือ้ ชาติ............................สัญชาติ..............................
สถานภาพทางครอบครัว     โสด     แต่งงาน     หย่า     มีบตุ ร.......................คน  ชาย.....................คน  หญิง........................คน
ทีอ่ ยูท่ ต่ี ดิ ต่อสะดวก เลขที.่ .........................หมูท่ .่ี ....................หมูบ่ า้ น...............................................ซอย..............................
ถนน..........................ตำ�บล/แขวง.................................อำ�เภอ/เขต..............................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย.์ ....................... Email..................................โทรศัพท์บา้ น........................ โทรศัพท์มอื ถือ.......................
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด     ประถม     มัธยมต้น     มัธยมปลายหรือเทียบเท่า     อนุปริญญาหรือเทียบเท่า     ปริญญาตรี     ปริญญาโท
   
    
       ปริญญาเอก     อืน่ ๆ.............................................
อาชีพ        ข้าราชการ    รัฐวิสาหกิจ    เอกชน    แม่บา้ น    อาชีพอิสระ    NGO    นักเรียน/นักศึกษา    อืน่ ๆ.................................
ตำ�แหน่ง ..........................................สถานทีท่ �ำ งาน..............................................เลขที.่ .............ซอย.......................
ถนน.............................ตำ�บล/แขวง....................................อำ�เภอ/เขต...............................จังหวัด...........................
รหัสไปรษณีย.์ ...............................โทรศัพท์....................................
สุขภาพกาย     แข็งแรง      มโี รคประจำ�ตัว คือ......................................ระยะเวลา...................เคยรับการรักษาที.่ ...........................
หมายเหตุ : ผูม้ ปี ญ
ั หาทางจิตประสาท ไม่ควรสมัครเข้ารับการอบรม
กรณีฉกุ เฉิน ติดต่อคุณ.......................................................เกีย่ วข้องเป็น...................................เบอร์ตดิ ต่อ..............................
เคยมาปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั วังหินหรือไม่?      ไม่เคย      เคย................ครัง้ ครัง้ ล่าสุดเมือ่ เดือน.........................พ.ศ...........................
ความคาดหวังหลังจากการเข้าร่วมปฏิบตั .ิ ..............................................................................................................................
สาเหตุทเ่ี ข้าปฏิบตั .ิ .............................................................................................................................................................
ท่านทราบข่าวโครงการหรือกิจกรรมจาก..............................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้อา่ นและทำ�ความเข้าใจกติกา ข้อบังคับ กฎระเบียบ และตารางเวลาปฏิบตั ขิ องหลักสูตรการอบรมครัง้ นีแ้ ล้ว และขอรับ
รองว่าจะปฏิบตั ติ ามตลอดระยะเวลาการอบรมนีท้ กุ ประการ และจะอยูป่ ฏิบตั จิ นครบหลักสูตร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามาปฏิบตั ิ ด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ในกรณีทป่ี ระสบอุบตั เิ หตุหรือเจ็บป่วย อันมีสาเหตุมา
จากตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่เอาผิดและ/หรือ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับผูด้ �ำ เนินการและวัดวังหิน
ลงชือ่ ................................................. ผูส้ มัคร
    (.......................................................)
                                                       สมัครวันที.่ .............เดือน.......................... พ.ศ.......................
ขอบพระคุณสำ�หรับการกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน (ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นความลับ)
ส่งใบสมัครได้ท่ี คุณพรทิพย์  นวลศิริ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 (สมัครปฏิบตั ธิ รรม)

*******************

คำ�แนะนำ�การเตรียมตัวเข้าอบรม

๑. การแต่งกาย ชุดสุภาพ ตัวเสื้อยาวและหลวมพอประมาณ ไม่อนุญาตให้สวมใส่เสื้อผ้าที่สั้น คอกว้าง ลึก
หรือรัดรูป ความสวมใส่ผ้าถุงขาว กางเกงขายาว กางเกงวอร์ม หรือกระโปรงยาวสีขาวหรือดำ�  (ไม่อนุญาตให้นุ่ง
กางเกงรัดรูป ขาสั้น) ควรจัดเตรียมให้ครบ ตามวันที่อบรม ๒  วัน หรือ ๓ วัน
๒. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ� (ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน กระดาษชำ�ระ ฯลฯ)
๓. ไฟฉาย ยาทากันยุง ยาประจำ�ตัว
๔. ขวดน้ำ�ส่วนตัวสำ�หรับใส่น้ำ�ดื่ม
๕. อุปกรณ์อื่นๆ ประจำ�ฤดูกาล เช่น ร่ม หรือ เสื้อกันฝน ชุดกันหนาว
๖. สำ�นักปฏิบัติธรรมฯ มีเครื่องนอน (ที่นอน หมอน ผ้าห่ม) ไว้บริการ หากต้องการความสะดวก ควรนำ�
ผ้าปูที่นอน ผ้าห่มและปลอกหมอนมาเอง

ข้อตกลงในการอบรม

๑. ต้องอยู่ปฏิบัติจนครบกำ�หนดตามหลักสูตร
๒. พักค้างคืนที่สำ�นักปฏิบัติธรรมตลอดการอบรม ไม่ออกนอกสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
๓. รักษาศีล ๘ ประการ (ยกเว้นผู้ที่มีโรคประจำ�ตัวไม่สามารถงดอาหารเย็นได้ ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่)
๔. สำ�รวมกาย วาจา ใจ เจริญสติทุกขณะ  
๕. รักษาความสงบเรียบร้อย ให้ความเคารพต่อสถานที่
๖. ช่วยกันรักษาความสะอาด ที่พัก โรงทาน และบริเวณสำ�นักฯ
๗. ช่วยกันประหยัดไฟฟ้า-น้ำ�ประปา ไม่เปิดน้ำ� ไฟฟ้า พัดลมทิ้งไว้
๘. งดการพูดคุย คลุกคลีด้วยหมู่คณะ
๙. หากติดขัดในการปฏิบัติ ให้ปรึกษากับวิปัสสนาจารย์ที่ทางสำ�นักฯ กำ�หนดไว้เท่านั้น
๑๐. งดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด (ทางสำ�นักฯ ขออนุญาตเก็บโทรศัพท์มือถือไว้ด้วย)
๑๑. ไม่รับผู้ที่บวชแก้บน หรือมีอาการทางจิตประสาท
๑๒. เจ้าหน้าที่อาจรับหรือปฏิเสธการเข้ารับการอบรมของบางท่าน แล้วแต่ดุลยพินิจ
๑๓. เจ้าหน้าที่มีอำ�นาจในการเชิญผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ให้ออกจากสำ�นักฯ ได้ในทันที
๑๔. หากเจ็บป่วยไม่สบาย โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าทราบ เพื่อดำ�เนินการต่อไป
๑๕. ในกรณีฉุกเฉิน ให้ญาติติดต่อที่ คุณพรทิพย์  นวลศิริ  โทร.084-688-8272  หรือคุณสุพิชญา  หรรษนันท์  
โทร. 089-640-5053  
****************

