หลักสูตรอบรม ดนตรีปรับพลังชีวิต เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
(Music Qi-Gong for Health and Healing)

ณ. มูลนิ ธิเซ็นต์คาเบรียล 459 ซ.ทองหล่อ 25 สุขมุ วิ ท 55 (ทองหล่อ - ใกล้ รพ.คามิ ลเลียน)
(รับจานวนจากัด รุน่ ละไม่เกิ น 12 คน)

“หมอที่เก่งที่สดุ รักษาโรคที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้น”
“หมอที่ดีที่สดุ คือตัวเราเอง”
“การรักษาที่ดีที่สดุ คือการรักษาด้วยตัวของเราเอง”

ดนตรีปรับพลังชีวิต เป็ นวิธกี ารบาบัดและสร้างเสริมสุขภาพตามแนวธรรมชาติ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นหลักการ
แพยท์จนี โบราณ ทีร่ จู้ กั และใช้กนั มามากกว่า 4,000 ปี เป็ นการใช้วชิ าดนตรี 5 เสียง ทีส่ มั พันธ์กบั พลัง 5 ธาตุและ
พลังยิ น-หยางในร่างกาย บ่มเพาะและขับเคลื่อนพลังชีภ่ ายในจนถึงขัน้ ทีท่ าให้รา่ งกายสามารถเคลื่อนไหวออกท่า
ออกทางได้เองอย่างอิสระ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งให้สมองสังการ
่ ขณะทีม่ ีสติ รตู้ วั ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็ นการประสานพลังของชี่
ภายในและภายนอกเช่นเดียวกับการฝึกชีก่ งแบบ “บ่อเก๊ก” ทีถ่ อื เป็ นวิชาทีส่ งู กว่าไทเก๊กอีกระดับหนึ่ ง ท่วงท่าการ
เคลื่อนไหวของแต่ละคนจะไม่ซ้าแบบกัน ขึน้ อยูก่ บั สภาพร่ายกาย ปั ญหาสุขภาพ หรืออาการของโรค ขณะทีท่ าการ
ฝึกแต่ละครัง้

หลักการ
วิทยาศาสตร์ได้พสิ จู น์แล้วว่า พลังชี่มลี กั ษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าซึง่ บางส่วนเป็ นรังสีอนิ ฟราเรด และ
วิทยาศาสตร์ยงั พบอีกว่า โดยธรรมชาติ อวัยวะแต่ละส่วนในร่างกายมีการสันไหวด้
่
วยคลื่นความถีเ่ ฉพาะของตัวเอง
หากอวัยวะส่วนใดสันไหวผิ
่
ดไปจากคลื่นความถีเ่ ฉพาะนี้ ก็จะส่งผลให้อวัยวะส่วนนัน้ ทางานผิดปกติ ปรากฏเป็ น
อาการป่ วยทางร่างกาย ดังนัน้ วิธหี นึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ก็คอื การช่วยให้อวัยวะต่างๆ สันอยู
่ ใ่ นช่วง
ความถีเ่ ฉพาะของตัวเอง ดนตรีหรือคลื่นเสียง เป็ นพลังสนามแม่เหล็กไฟฟ้ ารูปแบบหนึ่ง ดังนัน้ การใช้ดนตรีหรือ
คลื่นเสียงทีถ่ กู ต้องจึงสามารถช่วยทาให้สขุ ภาพแข็งแรงดีขน้ึ ได้
ดนตรีทใ่ี ช้ในการฝึกดนตรีปรับพลังชีวติ เป็ นดนตรีทเ่ี กิดจากวิชาดนตรี 5 เสียงของการแพทย์จนี โบราณ เมือ่
หลายพันปี กอ่ น การแพทย์พน้ื ฐานของจีนจะใช้ดนตรีก่อนใช้ยา มีการศึกษาความสัมพันธ์ของดนตรีกบั พลังชี่ และ
นาเสียงดนตรีมาใช้เป็ นยาเพือ่ รักษาสุขภาพก่อนทีจ่ ะรูจ้ กั การใช้ยาสมุนไพร อักษรภาษาจีนคาว่า “ยา” หรือ “เอีย้ ว”
藥 ประกอบด้วยคาว่า “ดนตรี” 樂 และคาว่า “หญ้า”
(สมุนไพร) รวมกันแล้วแปลได้วา่ พลังเสียงดนตรีทด่ี เี ป็ น
พลังส่วนสาคัญในการขับเคลือ่ นตัวยา(พลังชี)่ ไปรักษาซ่อมแซมสุขภาพให้แข็งแรงได้
การเคลื่อนไหวร่างกายทีเ่ กิดจากพลังชีภ่ ายในเชือ่ มกับคลื่นพลังชีภ่ ายนอกของเสียงดนตรี จะช่วยการคลาย
กล้ามเนื้อ ปรับเส้นเอ็น และจัดกระดูก เป็ นการอาศัยพลังชีห่ รือพลังปราณ ซึง่ เป็ นพลังทีม่ องไม่เห็นแต่ลกึ และ
ละเอียด ทีส่ ามารถพัฒนาให้มคี วามแรงเพือ่ ทะลุทะลวงจุดตีบตันในร่างกาย เป็ นการปรับสมดุลของอวัยวะภายใน
ต่างๆ ส่งผลเป็ นการเพิม่ การไหลเวียนโลหิตและช่วยระบบร่างกายขับของเสียทีต่ กค้างออกมา เปรียบเสมือนเป็ น
การฝั งเข็ม(ด้วยคลื่นพลังเสียงดนตรี)หมืน่ ๆ เล่มพร้อมๆ กันในคราวเดียว ทาให้สขุ ภาพดีขน้ึ โดยไม่ตอ้ งพึง่ การกินยา
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่:
คุณทัศนี ย์ 091-670-0302 | LINE: NawaChiOne | Email: NawaChiOne@gmail.com
คุณชมกร 081-819-4332 | LINE: ar_chomkorn | Email: chomkorn@gmail.com

ชุมชนสุขภาพนวชีวนั มูลนิธนิ วชีวนั

หลักสูตรอบรม ดนตรีปรับพลังชีวติ

รูปแบบการอบรม

การอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายหลักทฤษฎีวทิ ยาศาสตร์พน้ื ฐานของการฝึกดนตรีปรับพลัง
ชีวติ และการฝึกภาคปฏิบตั ดิ ว้ ยตัวเอง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชดิ ของผูฝ้ ึกสอนทีเ่ ชีย่ วชาญ รวมทัง้ เสวนาแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ ความเห็น และการถามตอบคาถามระหว่างผูเ้ ข้าอบรมและผูฝ้ ึกสอน โดยจะเน้นทีก่ ารฝึกภาคปฏิบตั ใิ นวันทีส่ อง
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมทุกคนมีความมันใจในการฝึ
่
ก และสามารถนาวิธกี ารฝึกทีไ่ ด้เรียนรูก้ ลับไปฝึกฝนต่อด้วยตัวเองเป็ นประจาที่
บ้านได้

ผูถ้ ่ายทอดวิ ชา & ทีมงานผูช้ ่วยดูแลการฝึ ก
ทัศนี ย์ เศรษฐ์บุญสร้าง เป็ นศิษย์ท่รี บั สืบทอดวิชาดนตรีปรับพลังชีวติ (ปรับชีวภาพร่างกาย) จากท่านอาจารย์เจียม
สุจริตวิศาล (ซึ่งเป็ น ท่านแรกที่นาวิชาดนตรีปรับพลังชีวติ นี้มาเผยแพร่ในประเทศไทย) และได้ศกึ ษาฝึ กฝนวิชานี้จนได้รบั
อนุ ญาตจากท่านอาจารย์เจียมให้สามารถเป็ นผูถ้ ่ายทอดวิชานี้ต่อได้ คุณทัศนีย์ สนใจศึกษาวิชาแพทย์ทางเลือกเพื่อการดูแล
รักษาสุขภาพด้วยตัวเองหลากหลายวิธี รวมทัง้ เรื่องของการบาบัดรักษาด้วยพลัง ธรรมชาติและพลังชีวติ หรือพลังชีท่ ่ีเป็ นไป
ตามหลักวิทยาศาสตร์ ทาให้เข้าใจและสามารถสัมผัสรับรู้ถึงผลของการพื้นฟูปรับสมดุลสุขภาพด้วยพลังชี่ภายในร่างกาย
ตลอดจนผลของพลังชีจ่ ากเสียงดนตรีทม่ี ตี ่อร่างกายระหว่างการฝึ กชีด่ ้วยวิชานี้ ประกอบกับประสบการณ์การฝึ กฝนวิชานี้
ด้วยตนเองกว่า 10 ปี ทาให้สามารถถ่ายทอดวิชาดนตรีปรับพลังชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิผล และให้ความกระจ่างกับผูฝ้ ึกในสิง่
ทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างชัดเจนตามหลักวิทยาศาสตร์

ทีมงานผูช้ ่วยดูแลการฝึ ก ล้วนได้เรียนและผ่านการฝึกวิชานี้เพื่อการฟื้ นฟูสขุ ภาพจากท่าน อจ.เจียม ทุกคน

ใครควรเข้าอบรม ทุกคนทีส่ นใจและต้องการมีสขุ ภาพทีด่ หี รือดีขน้ึ ต้องการมีชวี ติ ทีม่ คี ุณภาพ สนใจศึกษาและดูแล
สุขภาพตามแนวธรรมชาติบาบัดแบบองค์รวม ไม่จากัดเพศ และอายุ (ขอให้เข้าใจภาษาไทยและควบคุมตัวเองได้)

วัน เวลา และสถานที่อบรม
วัน
เสาร์ และ อาทิตย์ ที่ 2 ของเดือน (ตรวจดูหรือสอบถามกาหนดการอบรมฯ แต่ละหลักสูตรทีแ่ น่นอนอีกครัง้ )
เวลา 9:30 – 16:00 น. (ทัง้ เสาร์และอาทิตย์)
สถานที่ ห้องอัสสัมชัญ 5 มูลนิธเิ ซ็นต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซ.ทองหล่อ 25 สุขมุ วิท 55 (ทองหล่อ)

การเตรียมตัว

เปิ ดใจให้กว้าง พร้อมเรียนรูแ้ ละทดลองสิง่ ใหม่ๆ สวมใส่เสือ้ ผ้าทีห่ ลวมสบายและปกปิ ดมิดชิด เพื่อให้
เลือดลมสามารถไหลเวียนได้ดรี ะหว่างการฝึก และสะดวกต่อการเคลื่อนไหวร่างกายในท่าทางต่างๆ โดยไม่ตอ้ งกังวล
(โดยเฉพาะผูห้ ญิง) เช่น การยกแขน ขา ยืด เหยียด ก้ม เงย บิด นัง่ นอน ฯลฯ เป็ นต้น

ค่าลงทะเบียน

2,000 บาท/คน/หลักสูตร (2 วัน) รวมค่าอาหารกลางวัน และน้าดื่มตลอดการอบรม
คนเก่าทีผ่ ่านการอบรมฯ หลักสูตรพื้นฐานแล้ว สามารถมาทบทวนและร่วมฝึกในช่วงอบรมหลักสูตรพื้นฐานได้ (200บ./วัน)
กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพือ่ การจัดเตรียมอาหาร และสถานที ่

ความเห็นของผูเ้ ข้าอบรมรุ่นก่อนๆ
-

“เป็ นวิธที ส่ี ามารถนาไปใช้ดแู ลตัวเองได้”
“มีประโยชน์ต่อร่างกายและไม่เป็ นธุรกิจ”
“ปรับสภาพร่างกายได้โดยง่าย สะดวก”
“เป็ นหลักสูตรทีด่ มี าก”
“น่าสนใจและดีต่อสุขภาพ”
“ตอนแรกคิดว่าไม่น่าเป็ นไปได้ แต่กท็ าให้รวู้ ่ามหัศจรรย์มจี ริง”

-

“มีประโยชน์มาก น่ามาศึกษา เพราะเห็นผลได้จริง”
“น่ามหัศจรรย์ คิดไม่ถงึ ว่าจะเป็ นไปได้”
“มีประสบการณ์ตรง ผลทีเ่ ห็นสัมผัสได้โดยตรง”
“มีประโยชน์กบั ตัวเอง”
“ดีกบั สุขภาพจิตใจและร่างกาย”
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ตารางกิ จกรรม

(อาจมีการปรับเปลีย่ นเพือ่ ความเหมาะสม)

วันที่หนึ่ ง
09.00 – 09:30 น.
09:30 – 10:30
10:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00

ลงทะเบียน
บรรยายหลักวิทยาศาสตร์พน้ื ฐานของวิชาดนตรีปรับพลังชีวติ
ภาคปฏิบตั ิ – วิธกี ารฝึกดนตรีปรับพลังชีวติ
อาหารกลางวัน
ภาคปฏิบตั ิ – ฝึกดนตรีปรับพลังชีวติ แลกเปลีย่ นประสบการณ์การฝึก และถามตอบข้อสงสัย

วันที่สอง
09.30 – 10:00 น.
10:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00

ทบทวนและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ผลของวันแรก และถามตอบข้อสงสัย
ภาคปฏิบตั ิ – ฝึกดนตรีปรับพลังชีวติ แลกเปลีย่ นประสบการณ์การฝึก และถามตอบข้อสงสัย
อาหารกลางวัน
ภาคปฏิบตั ิ – ฝึกดนตรีปรับพลังชีวติ แลกเปลีย่ นประสบการณ์การฝึก และถามตอบข้อสงสัย

แผนที่ของสถานที่อบรม
ห้อง อัสสัมชัญ 5 มูลนิ ธิเซ็นต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25 สุขมุ วิ ท 55 (ทองหล่อ)
สาหรับคนที่ขบั รถมา มีอาคารจอดรถ 3 ชัน้
สาหรับคนที่มารถสาธารณะ มาถึงซอยทองหล่อ จะด้านถนนสุขมุ วิท หรือถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่กไ็ ด้
มีรถเมล์แดงวิง่ รับส่งในซอยทองหล่อ ออกเป็ นระยะ ค่าโดยสาร 7 บาทตลอดสาย

ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่
คลองแสนแสบ
รพ.คามิลเลียน
ร้าน
S&P

ซอยทองหล่อ 25

ถนนสุขมุ วิท 55 (ซอยทองหล่อ)

มูลนิ ธิเซ็นต์คาเบรียล
459 ซอยทองหล่อ 25

ท่ารถเมล์แดง วิง่ ในซอย
ค่าโดยสาร 7 บาท ตลอดสาย

ท่ารถเมล์แดง วิง่ ในซอย
ค่าโดยสาร 7 บาท ตลอดสาย

ถนนสุขมุ วิท

สถานี BTS ทองหล่อ
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ประสบการณ์การฝึ กดนตรีปรับพลังชีวิต
“ในขณะทีร่ ่างกายผ่อนคลายได้แล้ว ผมรูส้ กึ ว่ามีแรงมากดและดันให้ศรี ษะก้มลง และดันให้ศรี ษะหงายขึน้ ช้าๆ
กลับไปกลับมา หลังจากนัน้ ก็มแี รงมาผลักศีรษะให้ตะแคงไปด้านซ้ายและขวา ซึง่ จะเป็ นเหมือนการบริหารทีแ่ พทย์เคย
แนะนาเมื่อครัง้ ไปปรึกษาอาการปวดไหล่เมื่อหลายปี มาแล้ว แต่ผมไม่ได้สนใจจะทาอย่างต่อเนื่อง หลังจากนัน้ ก็มแี รงมาทา
ให้คอบิดหมุนไปทางซ้ายและสลับไปทางขวา ต่อมาก็รสู้ กึ ว่ามีแรงมายกแขนให้ขยับแกว่งไปมา แกว่งแขนจนมือทัง้ สองข้าง
เหวีย่ งมากระทบและตบสีขา้ งทัง้ ซ้ายขวา เหมือนการนวดเอวให้ตวั เองจนรูส้ กึ ตัวสะเทือน พอสักพักก็หยุด แล้วจึงมีแรงมา
กดทาให้เราโน้มตัวจนต้องก้มไปข้างหน้า เหมือนท่าเริม่ ต้นของโยคะ “สุรยิ นมัสการ” แล้วจึงหยุดนิ่งในท่านี้นานมากกว่า 5
นาที ซึง่ ปกติแล้ว ผมไม่เคยคิดและทาท่าเช่นนี้ต่อเนื่องยาวนานแบบนี้มาก่อน ในระหว่างทีเ่ ราฝึกดนตรีปรับชีวภาพราว 1
ชัว่ โมง ผมรูส้ กึ ตัวอยู่ตลอดเวลา แต่ผมก็จงใจทีจ่ ะเรียนรูจ้ ากมัน จึงปล่อยให้ร่างกายเคลื่อนไหวเป็ นไปตามพลังธรรมชาติ
ทีม่ ากระทากับร่างกายของผม หลังจากทีผ่ มได้สมั ผัสดนตรีปรับพลังชีวติ ปรับชีวภาพแล้ว ผมรูส้ กึ ผ่อนคลาย ไม่เหนื่อยล้า
ราวกับว่าธรรมชาติได้เยียวยาร่างกายส่วนทีม่ ปี ญั หา แม้ว่าเราจะรูต้ วั ว่าได้รบั การเยียวยาหรือไม่กต็ าม”
อจ.ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ – ผุเ้ ข้าอบรมรุ่นที1่ (รุ่น 1/51)
“ปกติจะเป็ นคนทีข่ บั รถทางไกลบ่อย และนัง่ ทางานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็ นเวลานานๆ ประกอบกับเป็ นคน
ถนัดขวา กิจกรรมทัง้ สองนี้จงึ ทาให้ร่างกายซีกขวาและหัวไหล่ปวดเมื่อยอยู่เสมอ พอมาฝึกดนตรีปรับพลังฯ ก็พบว่าพลังชี่
จะช่วยจัดท่าทางของร่างกายให้มกี ารยืดเหยียดบริหารแขนขา หัวไหล่ และเอว ตามจุดทีเ่ รามีปญั หา การเคลื่อนไหวจะมี
ทัง้ ท่าทีค่ ล้ายท่าโยคะ ไทเก็ก และชีก่ ง ทีเ่ คยเรียนและฝึกอยู่ แต่ท่าทีเ่ กิดขณะฝึกดนตรีฯ พลังชีจ่ ะจัดท่าให้ร่างกายได้ยดึ
เหยียดตรงจุดปญั หาและมีการเคลื่อนไหวเปลีย่ นท่าอย่างลื่นไหลต่อเนื่อง ได้ผลดีกว่าการวิธอี ่นื ๆ ทีเ่ คยเรียนรูม้ า”
“บางครัง้ ระหว่างการฝึกดนตรีฯ ก็มกี ารบีบนวด กดจุด เขีย่ เส้น เหมือนตอนไปนวดกดจุดจับเส้นตามร้านนวด แต่
การนวดตัวเองขณะกาลังฝึกกับเสียงเพลง ท่าการนวดต่างๆ จะเปลีย่ นไปเองให้เหมาะสมกับบริเวณทีจ่ ะนวด เช่น บางทีก่ ็
จะใช้น้วิ หัวแม่มอื กดนวด บางทีอ่ ย่างบริเวณหัวเข่าและตาตุ่มก็มกี ารเปลีย่ นเอาข้อนิ้วชีม้ าเขีย่ เส้น หรือบริเวณต้นขา ก็มกี าร
ใช้สน้ เท้าอีกข้างมากด(เหยียบ) หรือใช้ตาตุ่มของเท้าอีกข้างมากดเขีย่ เส้น บริเวณต้นคอก็จะประสานมือเอานิ้วโป้ งทัง้ สอง
ข้างบีบนวด ฯลฯ เป็ นต้น หลายครัง้ ทีต่ วั เองต้องประหลาดใจกับการจัดท่านวดทีเ่ กิดขึน้ เพราะถ้าให้นวดเองก็คงคิดไม่ถงึ
ทีจ่ ะใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายของเราเองมานวดตัวเองอย่างทีเ่ กิดขณะฝึกกับดนตรี และทีส่ าคัญคือมันเห็นผล เพราะ
ขณะทีน่ วดไปก็จะมีการเรอ การหาว (ไล่ลมออกมา) เป็ นระยะๆ ทันที”
ผูเ้ ข้าอบรม รุ่นที2่ (รุ่น 2/51)
“การผ่านการอบรมในครัง้ นี้ ชอบมากๆ ค่ะ ได้รวู้ ่ามีอะไรอีกเยอะทีเ่ รายังไม่เรียนรู้ ศาสตร์ทไ่ี ด้เล่าเรียนครัง้ นี้
สร้างปาฎิหารย์ให้กบั ตัวเองมากๆ เลยค่ะ ในวันแรกของการฝึก ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะทาได้เพราะรูส้ กึ ขัดๆ กับการทีพ่ ลังยัง
ไม่ได้ผลักดันให้เห็นผลเท่าไร ...วันทีส่ อง มีความรูส้ กึ สบายตัว สบายใจ รูต้ วั ว่ามีการพัฒนาการทีด่ ขี น้ึ ตามลาดับ... ท่าที่
ออกมาเท่าทีส่ งั เกตดูจะไม่ซ้ากันเลย แต่เริม่ รูส้ กึ เหนื่อยและเมื่อย ขัดยอก กลับมาทาทีบ่ า้ นในวันทีส่ าม หลังตื่นนอนตอนเช้า
ก็ทาได้ดอี ยู่ แต่รสู้ กึ เมื่อยเนื้อเมือ่ ยตัวเคร็ดขัดยอกไปหมด หลังไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอน พอทิง้ ตัวลงนอน ก็รสู้ กึ ว่าตัวเอง
เหมือนมีอะไรผิดปกติ สักพัก แขนก็ยกขึน้ บรรเลงท่าทีฝ่ ึกตามอิน-หยาง ซ้าย-ขวา ป่ ายไปเรื่อย แต่ทป่ี ระหลาดใจ คือก่อน
จะบรรเลงจบโดยไม่ตอ้ งเปิ ดเพลงแผ่นใด สองมือไต่ตามใบหน้ากดตามหัวคิว้ ... ตามทีเ่ คยถามอาจารย์ว่า ท่าปฏิบตั ขิ องน้อง
คนหนึ่ง เหมือนกดไปตามเนื้อตัว และอาจารย์บอกว่า ลมในตัวเยอะ ทาให้การออกท่าทางเป็ นไปตามการรักษา ซึง่ เดีย๋ วเรา
ก็จะเจอแบบนัน้ ... วันนี้วนั ทีส่ แ่ี ล้ว ความเคร็ดขัดยอกหายไปหมด เวลาเดินขึน้ ๆ ลงๆ บันได ก่อนฝึกจะรูส้ กึ ว่าไม่สะดวก...
แต่ตอนนี้ สบายจริงๆ เบาตัวเลย...”
คุณอัญชลี หาญหิรญ
ั - ผูเ้ ข้าอบรม รุ่นที8่ (รุ่น 5/52)

สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่:

คุณทัศนีย์ T. 091-670-0302 | LINE ID: NawaChiOne | Email: TotalwellBeing@NawaChiOne.org
คุณชมกร T. 081-819-4332 | LINE ID: ar_chomkorn | Email: chomkorn@gmail.com
www.NawachiOne.org/activity | Facebook: ดนตรีปรับพลังชีวติ หรือ ชุมชนสุขภาพนวชีวนั

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม

ดนตรีปรับพลังชีวิต Music Qi-Gong for Health and Healing
สถานที่ – มูลนิ ธิเซ็นต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 สุขมุ วิ ท 55 (ทองหล่อ)

รับจานวนจากัด รุ่นละ 12 คน สมัครและชาระเงิ นก่อน ได้สิทธิ ก่อน
(กรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน แล้ว ‘Save as’ ด้วยชื่อหลักสูตร ตามด้วยชื่อผูส้ มัคร)

หลักสูตรอบรมรุ่นที่/วันที่อบรม

วันทีส่ มัคร

ชื่อ

อายุ

นามสกุล

ปี เพศ

ทีอ่ ยู่เพื่อส่งจดหมาย
โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ บ้าน
LINE

ทีท่ างาน

มือถือ

E-MAIL

FB

ท่านมีโรคประจาตัว ปั ญหาสุขภาพ หรือ มีอาการบาดเจ็บ อะไรบ้างหรือไม่
ถ้ามี กรุณาให้ขอ้ มูล

ไม่มี

มี

(เพือ่ การดูแลช่วงอบรม)

ทราบข่าวการอบรมนี้จาก

ได้อ่านรายละเอียดการอบรมแล้ว (ถ้ายัง กรุณาอ่านด้วย)

ค่าอบรม: ท่านละ 2,000.-บ./หลักสูตร 2 วัน รวมมือ้ เทีย่ ง (อาหารสุขภาพ+ผลไม้) 2 มือ้ และน้าดื่มตลอดการอบรม
วิ ธีชาระค่าอบรม: โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย เซ็นทรัล พระราม 3
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 048-0-03582-3 ชือ่ บัญชี สุนันทา เศรษฐ์บุญสร้าง และ ทัศนี ย์ เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง
กรุณาส่ง ใบสมัคร และ หลักฐานการโอนเงิน มาที:่
Email: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ LINE: NawaChiOne หรือ Fax. 02-674-8214
หลังส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงิ น หากไม่ได้รบั แจ้งยืนยันตอบรับการเข้าอบรมฯ กรุณาติ ดต่อกลับด้วย

กรุณาอ่าน เงือ่ นไขการสมัคร
1.
2.
3.
4.

จะถือว่าผูส้ มัครทีไ่ ด้รบั การยืนยันเข้าร่วมอบรมฯ รับทราบและยอมรับเงือ่ นไขนี้แล้ว
หลักสูตรอบรม 2 วันมีเนื้อหาการฝึกต่อเนือ่ งกัน หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันแรกได้ ควรสมัครเข้าอบรมในรุ่นต่อไป
หากหลังส่งใบสมัครและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว มีเหตุให้ไม่สามารถมาอบรมตามวันทีไ่ ด้สมัครไว้ สามารถหาคนแทนได้
หรือขอคืนเงิน หรือเลือ่ นไปอบรมในรุ่นต่อไปได้ หากแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันอบรมจะไม่มคี ่าปรับ
หากแจ้งภายใน 2 สัปดาห์ก่อนวันอบรม หักค่าปรับ 500.- บาท
หากไม่มาอบรมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า จะถือว่าได้ใช้สทิ ธิการลงทะเบียนไปเรียบร้อย

วันอบรม เริม่ ลงทะเบียน 9:00น. สวมเสือ้ ผ้าทีห่ ลวมสบาย ปกปิ ดมิดชิดเวลาก้มและยกแขนขา
ดูข้อมูลเพิ่ มเติ มหรือติ ดต่ อสอบถามได้ที่:
- คุณทัศนีย์ T.& LINE: 091-970-0302 | E: TotalWellBeing@NawaChiOne.org หรือ NawaChiOne@gmail.com
- คุณชมกร T. 081-819-4332 | LINE: ar_chomkorn | E: chomkorn@gmail.com
- Website: www.NawaChiOne.org/activity | Facebook page: ชุมชนสุขภาพนวชีวนั หรือ ดนตรีปรับพลังชีวติ

