๑
เลขที่ใบสมัคร………../๒๕…….
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ติดรู ปถ่าย
๑ นิ้ว

ใบสมัครขอบรรพชา – อุปสมบท – บวชชี ในเขตปกครองวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ตาบลบ้ านหลวง อาเภอจอ มทอง จังหวัดเชียงใหม่
( กรุณากรอกข้ อความให้ ครบ ด้ วยตัวบรรจงอ่านออก )
๑. เขียนใบสมัครที่……………………………………………..ขอสมัคร  อุปสมบท  บรรพชา  บวชชี
๒. นาย / นาง ( ตัวบรรจง )…………………………………นามสกุล…………………………..………………………
๓. วัน เดือน ปี เกิด..…/……….……/๒๕………ตรงกับวัน…………ขึน้ /แรม…………ค่า เดือน…...…ปี …………
เวลา ........................น. ณ บ้ านเลขที่……………ซอย…………………หมู่………………ถนน………….……..
ตาบล……………………………..อาเภอ………………………………จังหวัด………………………………….
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………..โทรศัพท์……………………………….………ปัจจุบนั อายุ…………ปี
ชื่อบิดา ............................................................................ ชื่อมารดา .....................................................................
๔. เชื้อชาติ……………สั ญชาติ……………นับถือศาสนา………………..อาชีพ ( ปัจจุบัน )…………….…………
ตาแหน่ ง………………………………………….สถานทีท่ างาน…………………………………………………
สี เนื้อ………………รู ปร่ างสั ณฐาน……………………………ตาหนิ……………………………………………
สาเร็จการศึกษาสู งสุ ด ชั้น……………..จากสถาบัน………………………………………..เมื่อปี พ.ศ…...………
๕. บัตรประชาชนเลขที่
วันที่ออกบัตร……./……./………. วันที่บตั รหมดอายุ……./……./………. สถานที่ออกบัตร…………..……….
หรือ ข้ าราชการ เลขที่……………………………………..สังกัดกรม………………………………..…………..
กระทรวง……………….…………วันที่ออกบัตร……./……./……….วันที่บตั รหมดอายุ…..…./….…./……….
หรือ หนังสื อสุ ทธิ เลขที่ ……/๒๕…….นามพระอุปัชฌาย์……………..…...….…( ผูเ้ คยผ่าที่บรรพชา-อุปสมบทมาแล้ว )
่ ………….
๖. ทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่ อได้ สะดวกทางไปรษณีย์ เลขที่…………………ซอย…………………..หมู…
ถนน………………………………..ตาบล………………………………อาเภอ……………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ ……………………..โทรศัพท์………………………
๗. คุณสมบัติ (๑) เป็ นสุ ภาพชน มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ มิได้มีความประพฤติเสี ยหาย
เช่น ติดสุ รา หรื อยาเสพติดให้โทษเป็ นต้น และไม่เป็ นคนจรจัด
ใช่หรื อไม่…………….
(๒) มีความรู ้อ่านหนังสื อไทยและเขียนหนังสื อไทยได้
ใช่หรื อไม่…………….
(๓) ไม่เป็ นผูล้ ม้ ละลาย หรื อมีหนี้สินผูกพัน
ใช่หรื อไม่…………….
(๔) ไม่เป็ นผูม้ ีทิฏฐิวบิ ตั ิ
ใช่หรื อไม่…………….
(๕) เป็ นผูป้ ราศจากโทษ จากบรรพชา และมีร่างกายสมบูรณ์ อาจบาเพ็ญสมณกิจได้
ไม่เป็ นคนชรา ไร้ความสามารถหรื อทุพพลภาพ หรื อพิกลพิการ
ใช่หรื อไม่…………….
(๖) มีสมณะบริ ขารครบถ้วนถูกต้องตามพระธรรมวินยั
ใช่หรื อไม่…………….
(๗) เป็ นผูส้ ามารถกล่าวคาบรรพชาได้ดว้ ยตนเอง และถูกต้อง ไม่วบิ ตั ิ
ใช่หรื อไม่…………….
หมายเหตุ ใบสมัครมี ๔ หน้า โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง ๔ หน้า

๒
-๒๘. ลักษณะคนต้ องห้ ามบรรพชา
(๑) เป็ นคนทาความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน
ใช่หรื อไม่…………
(๒) เป็ นคนหลบหนีราชการ
ใช่หรื อไม่…………
(๓) เป็ นคนเคยถูกตัดสิ นจาคุกฐานผูร้ ้ายสาคัญ
ใช่หรื อไม่…………
(๔) เป็ นคนต้องหาคดีอาญา
ใช่หรื อไม่…………
(๕) เป็ นคนถูกห้ามบรรพชาอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา
ใช่หรื อไม่…………
(๖) เป็ นคนมีอวัยวะพิการ ไม่สามารถปฏิบตั ิกิจพระศาสนาได้
ใช่หรื อไม่…………
๙. บัดนี้ ข้ าพเจ้ ามีความศรัทธาเลื่อมใส ใคร่ จะขอ  บรรพชา  บรรพชา - อุปสมบท ในพระพุทธศาสนา
เป็ นจานวน( วัน )………………..โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ…………………………………………………….
ณ พัทธสี มาวัด……………………………….ตาบล……………………….ในวันที่….…./………./……….
และจะอยู่ ณ สานักวัด…………………………………ตาบล……………………………………………….
๑๐. หลักฐานประกอบการสมัครทีส่ ่ งมา ให้ ผ้ สู มัครทาเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อความ
………. ๑. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและติดรู ปถ่ายเรี ยบร้อยแล้ว จานวน ๑ ฉบับ
………. ๒. หนังสื อรับรองผูจ้ ะบรรพชา - อุปสมบท จากผูป้ กครอง
………..๓. สาเนาทะเบียนบ้าน
………. ๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาหนังสื อสุ ทธิ
………. ๕. ใบรับรองแพทย์ พร้อมทั้งผลการตรวจเลือด จากโรงพยาบาลจอมทอง
………. ๖. หนังสื อรับรองบุคล
………. ๗. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ( กรณี ที่ชื่อ - นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น )
๑๑. จึงขอมอบตัวเป็ นสั ทธิวิหาริก ในพระเดชพระคุณท่ าน พระพรหมมงคล วิ. เป็ นพระอุปัชฌายะ
และเป็ นอันเตวาสิ ก ในพระเดชพระคุณท่ าน พระพรหมมงคล วิ. เจ้ าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
โดยขอถวายปฏิญญาดังต่ อไปนีว้ ่า
(๑) ข้ าพเจ้ าขอปฏิญญาว่า
ก. ไม่ มีหนีส้ ิ นผูกพัน
ข. มิได้ หลบหนีราชการมา
ค. มิได้ มีความผิดทางอาญา
ง. ได้ รับอนุญาตจากมารดาบิดาแล้ว
(๒) ข้ าพเจ้ าขอปฏิญญาว่า เมื่อได้ รับการบรรพชา - อุปสมบทแล้ ว จะเคารพเชื่ อฟังตั้งอยู่ในคาสอน
ของพระอุปัชฌาย์ และพระอาจารย์ และผู้พรรษายุกาลตลอดไป.
ขอได้ โปรดอนุเคราะห์ ข้าพเจ้ า ได้ บรรพชา - อุปสมบทในพระพุทธศาสนาด้ วยเถิด
ลงชื่อ…………………………………ผูส้ มัคร
วันที่………เดือน…………….พ.ศ………….
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ รับใบสมัครเมื่อวันที่………เดือน……………….พ.ศ…………… จาก……………………………
พิจารณาแล้ว  อนุญาต  ไม่อนุญาต เพราะ…………………………………………
ฉายา…………………………………………ความหมาย…………………………………………

๓

ใบรับรองผู้จะบรรพชา – อุปสมบท – บวชชี
เขียนที่……………………………
วันที่……….เดือน……..………พ.ศ....………
ข้าพเจ้า นาย / นาง ( ผูร้ ับรอง )………………..………นามสกุล…………….…………..อายุ………ปี
ตาแหน่ง……………..……………สถานที่ทางาน…………………………………………
บัตรประชาชนเลขที่
วันที่ออกบัตร………/………/………..วันที่บตั รหมดอายุ………./………./…….สถานที่ออกบัตร……
่ ….…..ถนน…………..…………
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้สะดวกทางไปรษณี ย ์ เลขที่……………..ซอย………….หมู…
ตาบล…………………………..…….อาเภอ…………….……………………จังหวัด……………………………………
รหัสไปรษณี ย…
์ …………………………โทรศัพท์……………………………
เกี่ยวข้องกับผูบ้ รรพชาอุปสมบทโดยเป็ น ( บิดา / มารดา / หรื ออื่น ๆ )…………………………………………………
จึงขอถวายคารับรองไว้ต่อพระคุณท่านพระอุปัชฌาย์ และเจ้าอาวาสดังต่อไปนี้
๑. นาย / นาง ( ผูส้ มัคร )…………………………………..นามสกุล…………………………………………
( ก ) มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ
( ข ) มีอาชีพเป็ นหลักฐาน
( ค ) มิได้มีหนี้สินผูกพัน
( ง ) มิได้หลบหนีราชการมาบรรพชาอุปสมบท
( จ ) มิได้มีความผิดทางอาญาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ( ฉ ) ได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาแล้ว
๒. ถ้าปรากฏภายหลังว่า นาย / นาง ( ผูส้ มัคร ) …………..………………..นามสกุล…………….…………
มิได้เป็ นจริ งตามที่ขา้ พเจ้ารับรองไว้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทั้งสิ้ น หากหลบหนีไป ข้าพเจ้าจะติดตามนาตัวมาถวายให้จงได้
ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้ อความนี้ ตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่ อไว้เป็ นหลักฐาน ต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้ และได้แนบหลักฐาน
คือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนมาพร้อมนี้ แล้ว
ลงชื่อ………………………………………………ผูร้ ับรอง
ลงชื่อ………………………………………………….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………….พยาน
ในกรณี ที่ ผูส้ มัค รอุ ป สมบทบวชเกิ น ๓ เดื อน หรื อบวชโดยไม่ มี ก าหนดลาสิ ก ขา นอกจากจะมี ผูร้ ั บ รองเป็ น
บุคคลภายนอกแล้ว จะต้องมีผรู ้ ับรองเป็ นพระภิกษุที่อยูภ่ ายในวัดพระธาตุฯอีกด้วย โดยพระภิกษุ ที่จะรับรองได้น้ นั ต้องมี
พรรษามากกว่า ๑๐ พรรษา และต้องเป็ นพระเจ้าหน้าที่ ที่ อยู่ป ระจาส านัก หรื อเป็ นพระครู พระมหาเปรี ย ญธรรม ๗
ประโยคขึ้นไปเท่านั้น
ถ้ าเมื่อบวชแล้วมีปัญหาเกิดขึน้ และทาความเสี ยหายให้ เกิดขึน้ ตลอดถึงไม่ เคารพกฎของสานัก ข้ าพเจ้ าพร้ อมจะ
รับผิดชอบทุกประการลงชื่ อ
ลงชื่อรับรองพระภิกษุ………………………………………………….ประจาสานัก

๔

กฎระเบียบข้ อบังคับสาหรับผู้ทจี่ ะบรรพชาอุปสมบท
ในสานักวิปัสสนากรรมฐาน วัดพระธาตุศรี จอมทองวรวิหาร
กรุ ณาอ่ านให้ เข้ าใจก่ อนเซ็นด้ านล่ าง
ผูจ้ ะบรรพชาอุปสมบทเป็ นพระภิกษุ ,สามเณรต้องปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับของวัดพระธาตุศรี จอมทองวอรวิหารทุกประการ
๑. ผูท้ ี่จะบรรพชาอุปสมบทต้องเข้ามาศึกษากฎระเบียบของวัดพระธาตุศรี จอมทองวรวิหารอย่างน้อย ๑ สัปดาห์
๒. ก่อนที่จะอุปสมบท จะต้องท่อง “ อนุโมทนาวิธี และบทพิจารณาอาหาร ” ให้ได้ก่อน
๓. หลังจากบรรพชาอุปสมบทเสร็ จแล้วต้องเรี ยนพระวินยั ก่อนแล้วจึงค่อยปฏิบตั ิ
๔. ต้องทาวัตร สวดมนต์ เช้า – เย็น ทุกวัน เว้นกรณี ผเู ้ ข้าอธิฐานวิปัสสนากรรมฐาน หรื ออาพาธ เท่านั้น
๕. วันโกน ๗ ค่า หรื อ ๑๔ ค่า เวลาประมาณ ๑๙.๔๕ น. ต้องมาฟังเทศน์ทุกครั้ง ยกเว้นผูเ้ ข้าอธิ ฐานหรื อกรณี จาเป็ นเท่านั้น
๖. เมื่อมีกิจของสงฆ์หรื องาน โดยส่ วนรวมภายในวัดพระธาตุศรี จอมทองวรวิหารต้องช่วยกันทุกคน
๗. ต้อเชื่อฟังคาสั่งสอนของเจ้าอาวาสหรื อพระผูม้ ีอายุพรรษามากกว่า โดยความเคารพ เวลากล่าวตักเตือนห้ามแสดงกิริยาไม่สุภาพ
๘. ห้ามนาทีวี หรื อวิทยุที่ไม่จาเป็ นเข้ามาในเขตปฏิบตั ิ
๙. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด รวมทั้งห้ามนาหมากฮอส , หมากรุ ก มาเล่นในเขตปฏิบตั ิ
๑๐. ห้ามจับกลุ่มคุยส่ งเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่นในเขตปฏิบตั ิ
๑๑. นักปฏิบตั ิตอ้ งพิจารณาตนเองอยูเ่ สมอ อย่าพิจารณาผูอ้ ื่นว่า “ ดีหรื อไม่ดี ”
๑๒. ต้องดูแลรักษาความสะอาดภายในกุฏิ อยูเ่ สมอ ๆ
๑๓. เนื่องจากสานักวิปัสสนามีผเู ้ ข้าปฏิบตั ิเป็ นจานวนมาก ถ้าท่านต้องออกจากสานักฯ ไปเป็ นเวลาเกิน ๗ วันโปรดนากุญแจห้องมา
คืนสานักงาน เพื่อที่จะได้ให้ผปู ้ ฏิบตั ิท่านอื่นใช้หอ้ งปฏิบตั ิต่อไป
๑๔. ห้ามเปลี่ยนห้องและย้ายห้องเองโดยพละกาล หรื อนากุญแจมอบกับผูท้ ี่ไม่ใช้เจ้าหน้า ( ถ้าจะย้ายห้อง หรื อจะกลับให้มาติดต่อ
เจ้าหน้าที่สานักเท่านั้น )
หมายเหตุ ถ้ าข้ าพเจ้ าปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารไม่ ได้ ข้ าพเจ้ ายินดีให้ ทางวัดพิจารณาลงโทษกับข้ าพเจ้ าได้

ลงชื่อ…………………………………………………ผูข้ อบรรพชาอุปสมบท
( ………………………………………………… )
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