
 

 
 
 
 
 

 หลกัสตูรอบรม ดนตรีปรบัพลงัชีวิต เพ่ือสร้างเสริมสขุภาพ 
(Music Qi-Gong for Health and Healing) 

ณ เลขที ่20/124 หมู่บา้นแกรนดค์าแนล เฟส 2 ถนนประชาชืน่ จ.นนทบุร ี
โดย ชมุชนสขุภาพนวชวีนั  มูลนิธนิวชวีนั    (รบัจ านวนจ ากดั รุ่นละไมเ่กนิ 10 คน) 

 

“หมอท่ีเก่งท่ีสดุ รกัษาโรคท่ียงัไม่เกิดขึน้”   
“หมอท่ีดีท่ีสดุ คือตวัเราเอง” 

“การรกัษาท่ีดีท่ีสดุ คือการรกัษาด้วยตวัของเราเอง” 
 

ดนตรีปรบัพลงัชีวิต เป็นวธิกีารบ าบดัและสรา้งเสรมิสขุภาพตามแนวธรรมชาต ิซึง่ตัง้อยู่บนหลกัการ
แพยทจ์นีโบราณ ทีรู่จ้กัและใชก้นัมามากกวา่ 4,000 ปี เป็นการใชว้ชิาดนตรี 5 เสียง ทีส่มัพนัธ์กบัพลงั 5 ธาตุและ
พลงัยิน-หยางในรา่งกาย บ่มเพาะและขบัเคลือ่นพลงัชีภ่ายในจนถงึขัน้ทีท่ าใหร้า่งกายสามารถเคลือ่นไหวออกทา่
ออกทางไดเ้องอย่างอสิระ โดยทีไ่มต่อ้งใหส้มองสัง่การ ขณะทีมี่สติรูต้วัครบถว้นสมบูรณ์  เป็นการประสานพลงัของชี่
ภายในและภายนอกเช่นเดยีวกบัการฝึกชีก่งแบบ “บอ่เกก๊” ทีถ่อืเป็นวชิาทีสู่งกว่าไทเกก๊อีกระดบัหน่ึง  ทว่งทา่การ
เคลือ่นไหวของแต่ละคนจะไมซ่ ้าแบบกนั ขึน้อยู่กบัสภาพรา่ยกาย ปัญหาสขุภาพ หรอือาการของโรค ขณะทีท่ าการ
ฝึกแต่ละครัง้ 

หลกัการ 
วทิยาศาสตรไ์ดพ้สิจูน์แลว้วา่ พลงัช่ีมลีกัษณะของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าซึง่บางสว่นเป็นรงัสอีนิฟราเรด และ

วทิยาศาสตรย์งัพบอกีว่า โดยธรรมชาต ิอวยัวะแต่ละสว่นในรา่งกายมกีารสัน่ไหวดว้ยคลืน่ความถีเ่ฉพาะของตวัเอง  
หากอวยัวะสว่นใดสัน่ไหวผดิไปจากคลืน่ความถีเ่ฉพาะนี้ กจ็ะส่งผลใหอ้วยัวะสว่นนัน้ท างานผดิปกต ิปรากฏเป็น
อาการป่วยทางรา่งกาย  ดงันัน้ วธิหีนึ่งในการดูแลรกัษาสขุภาพใหแ้ขง็แรง กค็อืการช่วยใหอ้วยัวะต่างๆ สัน่อยู่ในชว่ง
ความถีเ่ฉพาะของตวัเอง  ดนตรีหรอืคลืน่เสยีง เป็นพลงัสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้ารปูแบบหนึง่ ดงันัน้การใชด้นตรหีรอื
คลืน่เสยีงทีถู่กตอ้งจงึสามารถช่วยท าใหส้ขุภาพแขง็แรงดขี ึน้ได ้

ดนตรทีีใ่ชใ้นการฝึกดนตรปีรบัพลงัชวีติ เป็นดนตรทีีเ่กดิจากวชิาดนตร ี5 เสยีงของการแพทย์จนีโบราณ  เมือ่
หลายพนัปีกอ่น การแพทย์พืน้ฐานของจนีจะใช้ดนตรีก่อนใช้ยา มกีารศกึษาความสมัพนัธ์ของดนตรีกบัพลงัช่ี และ
น าเสยีงดนตรมีาใชเ้ป็นยาเพือ่รกัษาสขุภาพกอ่นทีจ่ะรูจ้กัการใชย้าสมนุไพร  อกัษรภาษาจนีค าวา่ “ยา” หรอื “เอี้ยว”  
藥   ประกอบดว้ยค าวา่ “ดนตร”ี  樂   และค าวา่ “หญา้”  (สมนุไพร) รวมกนัแลว้แปลไดว้า่ พลงัเสยีงดนตรทีีด่ ี
เป็นพลงัสว่นส าคญัในการขบัเคลือ่นตวัยา(พลงัชี)่ไปรกัษาซอ่มแซมสขุภาพใหแ้ขง็แรงได้ 

การเคลือ่นไหวรา่งกายทีเ่กดิจากพลงัชีภ่ายในเชือ่มกบัคลืน่พลงัชีภ่ายนอกของเสยีงดนตร ีจะชว่ยการคลาย
กลา้มเนื้อ ปรบัเสน้เอน็ และจดักระดูก  เป็นการอาศยัพลงัชีห่รอืพลงัปราณ ซึง่เป็นพลงัทีม่องไมเ่หน็แต่ลกึและ
ละเอยีด ทีส่ามารถพฒันาใหม้คีวามแรงเพือ่ทะลุทะลวงจุดตบีตนัในรา่งกาย เป็นการปรบัสมดุลของอวยัวะภายใน
ต่างๆ  สง่ผลเป็นการเพิม่การไหลเวยีนโลหติและช่วยระบบรา่งกายขบัของเสยีทีต่กคา้งออกมา  เปรยีบเสมอืนเป็น
การฝังเขม็(ดว้ยคลืน่พลงัเสยีงดนตร)ีหมืน่ๆ เลม่พรอ้มๆ กนัในคราวเดยีว ท าใหส้ขุภาพดขีึน้โดยไมต่อ้งพึง่การกนิยา 

 
 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี: 
คณุทศันีย ์ 091-670-0302 | LINE:  NawaChiOne | Email: NawaChiOne@gmail.com 

คณุชมกร 081-819-4332 | LINE:  ar_chomkorn | Email: chomkorn@gmail.com 
 



ชุมชนสุขภาพนวชวีนั มลูนิธนิวชวีนั  หลกัสตูรอบรม ดนตรปีรบัพลงัชวีติ 
 
 

รปูแบบการอบรม  การอบรมจะประกอบดว้ยการบรรยายหลกัทฤษฎีวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานของการฝึกดนตรปีรบัพลงั
ชวีติ และการฝึกภาคปฏบิตัดิว้ยตวัเอง ภายใต้การดแูลอย่างใกลช้ดิของผูฝึ้กสอนทีเ่ชีย่วชาญ รวมทัง้เสวนาแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ ความเหน็ และการถามตอบค าถามระหว่างผูเ้ขา้อบรมและผูฝึ้กสอน โดยจะเน้นทีก่ารฝึกภาคปฏบิตัใินวนัทีส่อง 
เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมทุกคนมคีวามมัน่ใจในการฝึก และสามารถน าวธิกีารฝึกที่ไดเ้รยีนรูก้ลบัไปฝึกฝนต่อดว้ยตวัเองเป็นประจ าที่
บ้านได้ 
 

ผู้ถ่ายทอดวิชา & ทีมงานผู้ช่วยดแูลการฝึก 
ทศันีย ์เศรษฐ์บุญสร้าง  เป็นศษิย์ที่รบัสบืทอดวชิาดนตรปีรบัพลงัชวีติ (ปรบัชวีภาพร่างกาย) จากท่านอาจารย์เจียม 
สุจรติวศิาล (ซึ่งเป็นท่านแรกที่น าวิชาดนตรปีรบัพลงัชวีติ น้ีมาเผยแพร่ในประเทศไทย) และได้ศกึษาฝึกฝนวชิาน้ีจนได้รบั
อนุญาตจากท่านอาจารยเ์จยีมให้สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดวชิาน้ีต่อได้ คุณทศันีย์ สนใจศกึษาวชิาแพทยท์างเลอืกเพื่อการดแูล
รกัษาสุขภาพด้วยตวัเองหลากหลายวธิ ี รวมทัง้เรื่องของการบ าบดัรกัษาด้วยพลงัธรรมชาตแิละพลงัชวีติหรอืพลงัชี่ที่เป็นไป
ตามหลกัวทิยาศาสตร์ ท าให้เข้าใจและสามารถสมัผสัรบัรู้ถึงผลของการพื้นฟูปรบัสมดุลสุขภาพด้วยพลงัชี่ภายในร่างกาย  
ตลอดจนผลของพลงัชี่จากเสยีงดนตรีที่มต่ีอร่างกายระหว่างการฝึกชี่ด้วยวชิาน้ี  ประกอบกบัประสบการณ์การฝึกฝนวชิาน้ี
ดว้ยตนเองกว่า 10 ปี ท าใหส้ามารถถ่ายทอดวชิาดนตรปีรบัพลงัชวีติไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล และใหค้วามกระจ่างกบัผูฝึ้กในสิง่
ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างชดัเจนตามหลกัวทิยาศาสตร ์

ทีมงานผูช่้วยดแูลการฝึก ลว้นไดเ้รยีนและผ่านการฝึกวชิาน้ีเพื่อการฟ้ืนฟูสุขภาพจากท่าน อจ.เจยีม ทุกคน 
 

ใครควรเข้าอบรม ทุกคนทีส่นใจและต้องการมสีุขภาพทีด่หีรอืดขีึน้ ต้องการมชีวีติทีม่คุีณภาพ สนใจศกึษาและดแูล 

สุขภาพตามแนวธรรมชาตบิ าบดัแบบองคร์วม ไม่จ ากดัเพศ และอายุ (ขอใหเ้ขา้ใจภาษาไทยและควบคุมตวัเองได)้ 
 

วนั เวลา และสถานท่ีอบรม 
วนั  ตรวจดหูรอืสอบถามก าหนดการอบรมฯ แต่ละหลกัสตูรทีแ่น่นอน 
เวลา  9:30 – 16:00 น. (ทัง้เสารแ์ละอาทติย)์ 
สถานที ่ เลขที ่20/124 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล เฟส 2 ถนนประชาชื่น ปากเกรด็ นนมบุร ี 
 

การเตรียมตวั  เปิดใจใหก้วา้ง พรอ้มเรยีนรูแ้ละทดลองสิง่ใหม่ๆ สวมใส่เสือ้ผา้ทีห่ลวมสบายและปกปิดมดิชดิ เพื่อให้

เลอืดลมสามารถไหลเวยีนไดด้รีะหว่างการฝึก และสะดวกต่อการเคลื่อนไหวร่างกายในท่าทางต่างๆ โดยไม่ต้องกงัวล 
(โดยเฉพาะผูห้ญงิ) เช่น การยกแขน ขา ยดื เหยยีด กม้ เงย บดิ นัง่ นอน ฯลฯ เป็นต้น 
 

ค่าลงทะเบยีน  2,000 บาท/คน/หลกัสตูร (2 วนั)  รวมค่าอาหารกลางวนั และน ้าดื่มตลอดการอบรม 

คนเก่าทีผ่่านการอบรมฯ หลกัสตูรพื้นฐานแลว้ สามารถมาทบทวนและร่วมฝึกในช่วงอบรมหลกัสตูรพื้นฐานได ้(200บ./วนั)  
กรุณาแจง้ล่วงหน้าเพือ่การจดัเตรยีมอาหาร และสถานที ่
 

ความเหน็ของผู้เข้าอบรมรุ่นก่อนๆ   
- “เป็นวธิทีีส่ามารถน าไปใช้ดแูลตวัเองได้”  - “มปีระโยชน์มาก น่ามาศกึษา เพราะเหน็ผลไดจ้รงิ”  
- “มปีระโยชน์ต่อร่างกายและไม่เป็นธุรกจิ”  - “น่ามหศัจรรย ์คดิไม่ถงึว่าจะเป็นไปได”้  
- “ปรบัสภาพร่างกายไดโ้ดยง่าย สะดวก”  - “มปีระสบการณ์ตรง ผลทีเ่หน็สมัผสัไดโ้ดยตรง”  
- “เป็นหลกัสตูรทีด่มีาก”  - “มปีระโยชน์กบัตวัเอง”  
- “น่าสนใจและดต่ีอสุขภาพ”  - “ดกีบัสุขภาพจติใจและร่างกาย”  
- “ตอนแรกคดิว่าไม่น่าเป็นไปได ้แต่กท็ าใหรู้ว้่ามหศัจรรยม์จีรงิ” 
- “ท าให้เข้าใจความหมายท่ีแท้จริงของค าว่า การรกัษาด้วยตวัของเราเอง”  
 



ชุมชนสุขภาพนวชวีนั มลูนิธนิวชวีนั  หลกัสตูรอบรม ดนตรปีรบัพลงัชวีติ 
 
 

ตารางกิจกรรม  (อาจมกีารปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสม) 
วนัท่ีหน่ึง   
09.00 – 09:30 น. ลงทะเบยีน 
09:30 – 10:30  บรรยายหลกัวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานของวชิาดนตรปีรบัพลงัชวีติ 
10:30 – 12:00 ภาคปฏบิตั ิ– วธิกีารฝึกดนตรปีรบัพลงัชวีติ  
12:00 – 13:00 อาหารกลางวนั  
13:00 – 16:00   ภาคปฏบิตั ิ– ฝึกดนตรปีรบัพลงัชวีติ แลกเปลีย่นประสบการณ์การฝึก และถามตอบขอ้สงสยั  
  

วนัท่ีสอง 
09.30 – 10:00 น. ทบทวนและแลกเปลีย่นประสบการณ์ ผลของวนัแรก และถามตอบขอ้สงสยั 
10:00 – 12:00 ภาคปฏบิตั ิ– ฝึกดนตรปีรบัพลงัชวีติ แลกเปลีย่นประสบการณ์การฝึก และถามตอบขอ้สงสยั 
12:00 – 13:00 อาหารกลางวนั  
13:00 – 16:00   ภาคปฏบิตั ิ– ฝึกดนตรปีรบัพลงัชวีติ แลกเปลีย่นประสบการณ์การฝึก และถามตอบขอ้สงสยั 
 
 

แผนท่ีของสถานท่ีอบรม 

 

 

 

 
 
 

20/124 หมู่บ้านแกรนคาแนล เฟส 2  ถนนประชาช่ืน  นนทบุรี 

หมู่บา้นแกรนคาแนล 

ไปงามวงศว์าน 



ชุมชนสุขภาพนวชวีนั มลูนิธนิวชวีนั  หลกัสตูรอบรม ดนตรปีรบัพลงัชวีติ 
 

ประสบการณ์การฝึกดนตรีปรบัพลงัชีวิต 
“ในขณะทีร่่างกายผ่อนคลายไดแ้ลว้ ผมรูส้กึว่ามแีรงมากดและดนัใหศ้รีษะกม้ลง และดนัใหศ้รีษะหงายขึน้ชา้ๆ 

กลบัไปกลบัมา หลงัจากนัน้กม็แีรงมาผลกัศรีษะใหต้ะแคงไปดา้นซา้ยและขวา ซึง่จะเป็นเหมอืนการบรหิารทีแ่พทยเ์คย 
แนะน าเมื่อครงั ้ไปปรกึษาอาการปวดไหล่เมื่อหลายปีมาแลว้ แต่ผมไม่ไดส้นใจจะท าอย่างต่อเน่ือง หลงัจากนัน้กม็แีรงมาท า 
ใหค้อบดิหมุนไปทางซา้ยและสลบัไปทางขวา ต่อมากร็ูส้กึว่ามแีรงมายกแขนใหข้ยบัแกว่งไปมา แกว่งแขนจนมอืทงั ้สองขา้ง 
เหวีย่งมากระทบและตบสขีา้งทงั ้ซา้ยขวา เหมอืนการนวดเอวใหต้วัเองจนรูส้กึตวัสะเทอืน พอสกัพกักห็ยุด แลว้จงึมแีรงมา 
กดท าใหเ้ราโน้มตวัจนต้องกม้ไปขา้งหน้า เหมอืนท่าเริม่ต้นของโยคะ “สุรยินมสัการ” แลว้จงึหยุดน่ิงในท่าน้ีนานมากกว่า 5 
นาท ีซึง่ปกตแิลว้ ผมไม่เคยคดิและท าท่าเช่นน้ีต่อเน่ืองยาวนานแบบน้ีมาก่อน ในระหว่างทีเ่ราฝึกดนตรปีรบัชวีภาพราว 1 
ชวั่ โมง ผมรูส้กึตวัอยู่ตลอดเวลา แต่ผมกจ็งใจทีจ่ะเรยีนรูจ้ากมนั จงึปล่อยใหร้่างกายเคลื่อนไหวเป็นไปตามพลงัธรรมชาติ 
ทีม่ากระท ากบัร่างกายของผม หลงัจากทีผ่มไดส้มัผสัดนตรปีรบัพลงัชวีติปรบัชวีภาพแลว้ ผมรูส้กึผ่อนคลาย ไม่เหน่ือยลา้ 
ราวกบัว่าธรรมชาตไิดเ้ยยีวยาร่างกายส่วนทีม่ปีญ ัหา แมว้่าเราจะรูต้วัว่าไดร้บัการเยยีวยาหรอืไม่กต็าม” 

อจ.ยงยุทธ โรจนวรเกยีรต ิ– ผุเ้ขา้อบรมรุ่นที1่ (รุ่น 1/51) 
 

“ปกตจิะเป็นคนทีข่บัรถทางไกลบ่อย และนงั่ ท างานหน้าเครื่องคอมพวิเตอรเ์ป็นเวลานานๆ ประกอบกบัเป็นคน
ถนดัขวา กจิกรรมทัง้ สองน้ีจงึท าใหร้่างกายซกีขวาและหวัไหล่ปวดเมื่อยอยู่เสมอ พอมาฝึกดนตรปีรบัพลงัฯ กพ็บว่าพลงัชี่
จะช่วยจดัท่าทางของร่างกายใหม้กีารยดืเหยยีดบรหิารแขนขา หวัไหล่ และเอว ตามจุดทีเ่รามปีญ ัหา การเคลื่อนไหวจะมี
ทัง้ท่าทีค่ลา้ยท่าโยคะ ไทเกก็ และชีก่ง ทีเ่คยเรยีนและฝึกอยู่ แต่ท่าทีเ่กดิขณะฝึกดนตรฯี พลงัชีจ่ะจดัท่าใหร้่างกายไดย้ดึ 
เหยยีดตรงจุดปญ ัหาและมกีารเคลื่อนไหวเปลีย่นท่าอย่างลื่นไหลต่อเน่ือง ไดผ้ลดกีว่าการวธิอีื่นๆ ทีเ่คยเรยีนรูม้า” 
“บางครัง้ ระหว่างการฝึกดนตรฯี กม็กีารบบีนวด กดจุด เขีย่เสน้ เหมอืนตอนไปนวดกดจุดจบัเส้นตามรา้นนวด แต่ 
การนวดตวัเองขณะก าลงัฝึกกบัเสยีงเพลง ท่าการนวดต่างๆ จะเปลีย่นไปเองใหเ้หมาะสมกบับรเิวณทีจ่ะนวด เช่น บางทีก่ ็
จะใชน้ิ้วหวัแม่มอืกดนวด บางทีอ่ย่างบรเิวณหวัเข่าและตาตุ่มกม็กีารเปลีย่นเอาขอ้น้ิวชีม้าเขีย่เสน้ หรอืบรเิวณต้นขา กม็กีาร 
ใชส้น้เทา้อกีขา้งมากด(เหยยีบ) หรอืใชต้าตุ่มของเทา้อกีขา้งมากดเขีย่เสน้ บรเิวณต้นคอกจ็ะประสานมอืเอาน้ิวโป้งทงั้ สอง 
ขา้งบบีนวด ฯลฯ เป็นต้น หลายครงั ้ทีต่วัเองต้องประหลาดใจกบัการจดัท่านวดทีเ่กดิขึน้ เพราะถ้าใหน้วดเองกค็งคดิไม่ถงึ 
ทีจ่ะใชอ้วยัวะส่วนต่างๆ ในร่างกายของเราเองมานวดตวัเองอย่างทีเ่กดิขณะฝึกกบัดนตรี และทีส่ าคญัคอืมนัเหน็ผล เพราะ 
ขณะทีน่วดไปกจ็ะมกีารเรอ การหาว (ไล่ลมออกมา) เป็นระยะๆ ทนัท”ี 

ผูเ้ขา้อบรม รุ่นที2่ (รุ่น 2/51) 
 

“การผ่านการอบรมในครงั ้น้ี ชอบมากๆ ค่ะ ไดรู้ว้่ามอีะไรอกีเยอะทีเ่รายงัไม่เรยีนรู้ ศาสตรท์ีไ่ดเ้ล่าเรยีนครงั ้น้ี
สรา้งปาฎหิารยใ์หก้บัตวัเองมากๆ เลยค่ะ ในวนัแรกของการฝึก ยงัไม่ค่อยแน่ใจว่าจะท าไดเ้พราะรูส้กึขดัๆ กบัการทีพ่ลงัยงั
ไม่ไดผ้ลกัดนัใหเ้หน็ผลเท่าไร ...วนัทีส่อง มคีวามรูส้กึสบายตวั สบายใจ รูต้วัว่ามกีารพฒันาการที่ดขี ึน้ตามล าดบั... ท่าที่
ออกมาเท่าทีส่งัเกตดจูะไม่ซ ้ากนัเลย แต่เริม่รูส้กึเหน่ือยและเมื่อย ขดัยอก กลบัมาท าทีบ่้านในวนัทีส่าม หลงัตื่นนอนตอนเชา้ 
กท็ าไดด้อียู่ แต่รูส้กึเมื่อยเน้ือเมื่อยตวัเครด็ขดัยอกไปหมด หลงัไหวพ้ระสวดมนต์ก่อนนอน พอทิง้ตวัลงนอน กร็ูส้กึว่าตวัเอง 
เหมอืนมอีะไรผดิปกต ิสกัพกั แขนกย็กขึน้ บรรเลงท่าทีฝึ่กตามอนิ-หยาง ซา้ย-ขวา ป่ายไปเรื่อย แต่ทีป่ระหลาดใจ คอืก่อน 
จะบรรเลงจบโดยไม่ต้องเปิดเพลงแผ่นใด สองมอืไต่ตามใบหน้ากดตามหวัคิว้... ตามทีเ่คยถามอาจารยว์่า ท่าปฏบิตัขิองน้อง 
คนหน่ึง เหมอืนกดไปตามเน้ือตวั และอาจารยบ์อกว่า ลมในตวัเยอะ ท าใหก้ารออกท่าทางเป็นไปตามการรกัษา ซึง่เดีย๋วเรา 
กจ็ะเจอแบบนัน้... วนัน้ีวนัทีส่ ีแ่ลว้ ความเครด็ขดัยอกหายไปหมด เวลาเดนิขึน้ๆ ลงๆ บนัได ก่อนฝึกจะรูส้กึว่าไม่สะดวก... 
แต่ตอนน้ี สบายจรงิๆ เบาตวัเลย...” 

คุณอญัชล ีหาญหริญั - ผูเ้ขา้อบรม รุ่นที8่ (รุ่น 5/52) 
 

  
 

  

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี: 
คุณทศันีย ์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:  ดนตรปีรบัพลงัชวีติ  หรอื  ชุมชนสขุภาพนวชวีนั 

 



 

 

รบัจ านวนจ ากดั รุ่นละ 10 คน  สมคัรและช าระเงินก่อน ได้สิทธิก่อน 
(กรอกขอ้มลูในช่องว่างใหค้รบถ้วน แลว้ ‘Save as’ ด้วยชื่อหลกัสตูร ตามดว้ยชื่อผูส้มคัร) 

 

หลกัสตูรอบรมรุ่นท่ี/วนัท่ีอบรม         วนัทีส่มคัร 

ชื่อ             นามสกุล          อาย ุ          ปี  เพศ 

ทีอ่ยู่เพือ่ส่งจดหมาย  

 

โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้ บ้าน    ทีท่ างาน        มอืถอื 

LINE       E-MAIL              FB 
 

ท่านมโีรคประจ าตวั ปัญหาสุขภาพ หรอื มอีาการบาดเจบ็ อะไรบ้างหรอืไม่            ไม่ม ี             ม ี  
ถ้าม ีกรุณาใหข้อ้มลู  
(เพือ่การดแูลช่วงอบรม) 
 
ทราบข่าวการอบรมน้ีจาก                                     ไดอ่้านรายละเอยีดการอบรมแลว้ (ถ้ายงั กรณุาอ่านด้วย) 

ค่าอบรม: ท่านละ 2,000.-บ./หลกัสตูร 2 วนั  รวมมือ้เทีย่ง (อาหารสุขภาพ+ผลไม)้ 2 มือ้ และน ้าดื่มตลอดการอบรม 

วิธีช าระค่าอบรม: โอนเงนิเขา้บญัช ีธนาคารกรงุเทพ สาขาย่อย เซน็ทรลั พระราม 3    
  เลขทีบ่ญัช ี048-0-03582-3    ชื่อบญัช ีสนัุนทา เศรษฐ์บุญสร้าง และ ทศันีย ์เศรษฐ์บุญสร้าง   

 

กรุณาส่ง ใบสมคัร และ หลกัฐานการโอนเงนิ มาที:่ 
LINE: NawaChiOne  หรอื  Email: NawaChiOne@gmail.com 

หลงัส่งใบสมคัรและหลกัฐานการโอนเงิน หากไม่ไดร้บัแจง้ยนืยนัตอบรบัการเขา้อบรมฯ  กรณุาติดต่อกลบัด้วย 

กรณุาอ่าน เงือ่นไขการสมคัร  จะถอืว่าผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการยนืยนัเขา้ร่วมอบรมฯ รบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขน้ีแลว้  
1. หลกัสตูรอบรม 2 วนัมเีน้ือหาการฝึกต่อเนือ่งกนั  หากไม่สามารถเขา้อบรมในวนัแรกได ้ควรสมคัรเขา้อบรมในรุ่นต่อไป 
2. หากหลงัส่งใบสมคัรและช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ มเีหตุใหไ้ม่สามารถมาอบรมตามวนัทีไ่ด้สมคัรไว ้สามารถหาคนแทนได ้

หรอืขอคนืเงนิ หรอืเลือ่นไปอบรมในรุ่นต่อไปได ้ หากแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สปัดาหก่์อนวนัอบรมจะไม่มค่ีาปรบั   
3. หากแจง้ภายใน 2 สปัดาหก่์อนวนัอบรม หกัค่าปรบั 500.- บาท 
4. หากไม่มาอบรมโดยไม่แจง้ล่วงหน้า จะถอืว่าไดใ้ชส้ทิธกิารลงทะเบยีนไปเรยีบรอ้ย 

วนัอบรม เริม่ลงทะเบยีน 9:00น. สวมเสือ้ผา้ทีห่ลวมสบาย ปกปิดมดิชดิเวลากม้และยกแขนขา 
 

ดขู้อมูลเพ่ิมเติมหรือติดต่อสอบถามได้ท่ี: 
- คุณทศันีย ์ T.& LINE: 091-970-0302 | LINE:  NawaChiOne | E: NawaChiOne@gmail.com 
- คุณชมกร   T. 081-819-4332 | LINE: ar_chomkorn | E: chomkorn@gmail.com 
- Website:  www.NawaChiOne.org/activity  | Facebook page:  ชุมชนสุขภาพนวชวีนั  หรอื  ดนตรปีรบัพลงัชวีติ 

 ใบสมคัรเข้าร่วมอบรม 
ดนตรีปรบัพลงัชีวิต Music Qi-Gong for Health and Healing 

หลกัสตูรพืน้ฐาน 
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