
 

 
เลขท่ีใบสมคัร………../๒๕…….  
(เฉพาะเจา้หนา้ท่ี) 

 

ใบสมคัรขอบรรพชา – อุปสมบท – บวชชี ในเขตปกครองวดัพระธาตุศรีจอมทองวรวหิาร 
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอ มทอง จังหวดัเชียงใหม่  

    ( กรุณากรอกข้อความให้ครบ ด้วยตัวบรรจงอ่านออก ) 
๑. เขียนใบสมัครที่……………………………………………..ขอสมัคร   อุปสมบท  บรรพชา  บวชชี 
๒. นาย / นาง ( ตัวบรรจง )…………………………………นามสกุล…………………………..……………………… 
๓. วนั เดือน ปีเกดิ..…/……….……/๒๕………ตรงกบัวนั…………ขึน้/แรม…………ค ่า เดือน…...…ปี………… 
     เวลา ........................น.  ณ บ้านเลขที่……………ซอย…………………หมู่………………ถนน………….…….. 
     ต าบล……………………………..อ าเภอ………………………………จงัหวดั…………………………………. 
     รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท…์…………………………….………ปัจจุบนัอาย…ุ………ปี 
      ช่ือบิดา ............................................................................  ช่ือมารดา ..................................................................... 
๔. เช้ือชาติ……………สัญชาติ……………นับถือศาสนา………………..อาชีพ ( ปัจจุบัน )…………….………… 
     ต าแหน่ง………………………………………….สถานทีท่ างาน………………………………………………… 
     สีเน้ือ………………รูปร่างสัณฐาน……………………………ต าหนิ…………………………………………… 
     ส าเร็จการศึกษาสูงสุด ช้ัน……………..จากสถาบัน………………………………………..เม่ือปี พ.ศ…...……… 
๕. บัตรประชาชนเลขที่   
     วนัท่ีออกบตัร……./……./………. วนัท่ีบตัรหมดอายุ……./……./………. สถานท่ีออกบตัร…………..………. 
     หรือ ข้าราชการ เลขท่ี……………………………………..สังกดักรม………………………………..………….. 
     กระทรวง……………….…………วนัท่ีออกบตัร……./……./……….วนัท่ีบตัรหมดอายุ…..…./….…./………. 
     หรือ หนังสือสุทธิ เลขท่ี ……/๒๕…….นามพระอุปัชฌาย…์…………..…...….…( ผูเ้คยผา่ท่ีบรรพชา-อุปสมบทมาแลว้ ) 
     ๖. ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้สะดวกทางไปรษณย์ี เลขท่ี…………………ซอย…………………..หมู่……………. 
     ถนน………………………………..ต าบล………………………………อ าเภอ………………………………. 
     จงัหวดั…………………………………รหสัไปรษณีย…์……………………..โทรศพัท…์…………………… 
๗. คุณสมบัติ (๑) เป็นสุภาพชน มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ มิไดมี้ความประพฤติเสียหาย 
           เช่น ติดสุรา หรือยาเสพติดใหโ้ทษเป็นตน้ และไม่เป็นคนจรจดั  ใช่หรือไม่……………. 
  (๒) มีความรู้อ่านหนงัสือไทยและเขียนหนงัสือไทยได ้   ใช่หรือไม่……………. 
  (๓) ไม่เป็นผูล้ม้ละลาย หรือมีหน้ีสินผกูพนั    ใช่หรือไม่……………. 
  (๔) ไม่เป็นผูมี้ทิฏฐิวบิติั        ใช่หรือไม่……………. 
  (๕) เป็นผูป้ราศจากโทษ จากบรรพชา และมีร่างกายสมบูรณ์ อาจบ าเพญ็สมณกิจได ้
                                  ไม่เป็นคนชรา ไร้ความสามารถหรือทุพพลภาพ หรือพิกลพิการ  ใช่หรือไม่……………. 
  (๖) มีสมณะบริขารครบถว้นถูกตอ้งตามพระธรรมวินยั   ใช่หรือไม่……………. 
  (๗) เป็นผูส้ามารถกล่าวค าบรรพชาไดด้ว้ยตนเอง และถูกตอ้ง ไม่วบิติั ใช่หรือไม่……………. 

หมายเหตุ ใบสมคัรมี ๔ หนา้ โปรดกรอกขอ้มูลให้ครบทั้ง ๔ หนา้             

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ติดรูปถ่าย 
๑ น้ิว 

๑ 
 



ส าหรับเจ้าหน้าที ่  รับใบสมคัรเม่ือวนัท่ี………เดือน……………….พ.ศ…………… จาก…………………………… 

                              พิจารณาแลว้  อนุญาต  ไม่อนุญาต เพราะ………………………………………… 
 

ฉายา…………………………………………ความหมาย………………………………………… 

- ๒ - 
๘. ลกัษณะคนต้องห้ามบรรพชา 
 (๑) เป็นคนท าความผดิหลบหนีอาญาแผน่ดิน      ใช่หรือไม่………… 
 (๒) เป็นคนหลบหนีราชการ        ใช่หรือไม่………… 
 (๓) เป็นคนเคยถูกตดัสินจ าคุกฐานผูร้้ายส าคญั      ใช่หรือไม่………… 
 (๔) เป็นคนตอ้งหาคดีอาญา        ใช่หรือไม่………… 
 (๕) เป็นคนถูกหา้มบรรพชาอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา    ใช่หรือไม่………… 
 (๖) เป็นคนมีอวยัวะพิการ ไม่สามารถปฏิบติักิจพระศาสนาได ้    ใช่หรือไม่………… 
๙. บัดนี ้ข้าพเจ้ามีความศรัทธาเล่ือมใส ใคร่จะขอ   บรรพชา   บรรพชา - อุปสมบท ในพระพุทธศาสนา 
     เป็นจ านวน( วนั )………………..โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ……………………………………………………. 
     ณ พทัธสีมาวดั……………………………….ต าบล……………………….ในวนัท่ี….…./………./………. 
     และจะอยู ่ณ ส านกัวดั…………………………………ต าบล………………………………………………. 
๑๐. หลกัฐานประกอบการสมัครทีส่่งมา ให้ผู้สมัครท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความ 
       ………. ๑. ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นและติดรูปถ่ายเรียบร้อยแลว้ จ านวน ๑ ฉบบั 
       ………. ๒. หนงัสือรับรองผูจ้ะบรรพชา - อุปสมบท จากผูป้กครอง 
       ………..๓. ส าเนาทะเบียนบา้น 
       ………. ๔. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือสุทธิ 
       ………. ๕. ใบรับรองแพทย ์พร้อมทั้งผลการตรวจเลือด จากโรงพยาบาลจอมทอง 
       ………. ๖. หนงัสือรับรองบุคล 
       ………. ๗. หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ ( กรณีท่ีช่ือ - นามสกุล ไม่ตรงกบัหลกัฐานการสมคัรอ่ืน )  

๑๑. จึงขอมอบตัวเป็นสัทธิวิหาริก ในพระเดชพระคุณท่าน  พระพรหมมงคล วิ.   เป็นพระอุปัชฌายะ 

      และเป็นอนัเตวาสิก ในพระเดชพระคุณท่าน พระพรหมมงคล ว.ิ  เจ้าอาวาสวดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 

       โดยขอถวายปฏิญญาดังต่อไปนีว่้า 
 (๑) ข้าพเจ้าขอปฏิญญาว่า 
  ก. ไม่มีหนีสิ้นผูกพัน   ข. มิได้หลบหนีราชการมา 
  ค. มิได้มีความผดิทางอาญา  ง. ได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาแล้ว 
 (๒) ข้าพเจ้าขอปฏิญญาว่า เม่ือได้รับการบรรพชา - อุปสมบทแล้ว จะเคารพเช่ือฟังตั้งอยู่ในค าสอน 
ของพระอุปัชฌาย์ และพระอาจารย์ และผู้พรรษายุกาลตลอดไป. 
  ขอได้โปรดอนุเคราะห์ข้าพเจ้า ได้บรรพชา - อุปสมบทในพระพุทธศาสนาด้วยเถิด 
 
      ลงช่ือ…………………………………ผูส้มคัร 
      วนัท่ี………เดือน…………….พ.ศ…………. 
 
 

๒ 



 
 ใบรับรองผู้จะบรรพชา – อปุสมบท – บวชชี 

เขียนท่ี…………………………… 
วนัท่ี……….เดือน……..………พ.ศ....……… 

 ขา้พเจา้ นาย / นาง ( ผูรั้บรอง )………………..………นามสกุล…………….…………..อาย…ุ……ปี 
ต าแหน่ง……………..……………สถานท่ีท างาน………………………………………… 

บตัรประชาชนเลขท่ี                      
วนัท่ีออกบตัร………/………/………..วนัท่ีบตัรหมดอายุ………./………./…….สถานท่ีออกบตัร…… 
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดส้ะดวกทางไปรษณีย ์เลขท่ี……………..ซอย………….หมู่…….…..ถนน…………..…………
ต าบล…………………………..…….อ าเภอ…………….……………………จงัหวดั……………………………………
รหสัไปรษณีย…์…………………………โทรศพัท…์………………………… 
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้รรพชาอุปสมบทโดยเป็น ( บิดา / มารดา / หรืออ่ืน ๆ )………………………………………………… 
จึงขอถวายค ารับรองไวต่้อพระคุณท่านพระอุปัชฌาย ์และเจา้อาวาสดงัต่อไปน้ี 
 ๑. นาย / นาง ( ผูส้มคัร )…………………………………..นามสกุล………………………………………… 
  ( ก ) มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ  ( ข ) มีอาชีพเป็นหลกัฐาน 
  ( ค ) มิไดมี้หน้ีสินผกูพนั    ( ง ) มิไดห้ลบหนีราชการมาบรรพชาอุปสมบท 
  ( จ ) มิไดมี้ความผดิทางอาญาเก่ียวขอ้งแต่อยา่งใด ( ฉ ) ไดรั้บอนุญาตจากมารดาบิดาแลว้ 
 ๒. ถา้ปรากฏภายหลงัวา่ นาย / นาง ( ผูส้มคัร ) …………..………………..นามสกุล…………….………… 
มิไดเ้ป็นจริงตามท่ีขา้พเจา้รับรองไว ้ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบทั้งส้ิน หากหลบหนีไป ขา้พเจา้จะติดตามน าตวัมาถวายใหจ้งได ้
 ขา้พเจา้เขา้ใจเน้ือความน้ีตลอดแลว้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน ต่อหนา้พยานขา้งทา้ยน้ี และไดแ้นบหลกัฐาน
คือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนมาพร้อมน้ีแลว้ 
 
     ลงช่ือ………………………………………………ผูรั้บรอง 
          
     ลงช่ือ………………………………………………….พยาน 
 

ลงช่ือ………………………………………………….พยาน 
  

 ในกรณีท่ีผูส้มคัรอุปสมบทบวชเกิน  ๓ เดือน หรือบวชโดยไม่มีก าหนดลาสิกขา นอกจากจะมีผูรั้บรองเป็น
บุคคลภายนอกแลว้  จะตอ้งมีผูรั้บรองเป็นพระภิกษุท่ีอยูภ่ายในวดัพระธาตุฯอีกดว้ย  โดยพระภิกษุท่ีจะรับรองไดน้ั้นตอ้งมี
พรรษามากกว่า ๑๐ พรรษา  และต้องเป็นพระเจา้หน้าท่ีท่ีอยู่ประจ าส านัก หรือเป็นพระครู  พระมหาเปรียญธรรม ๗ 
ประโยคข้ึนไปเท่านั้น   
 ถ้าเม่ือบวชแล้วมีปัญหาเกดิขึน้  และท าความเสียหายให้เกิดขึน้  ตลอดถึงไม่เคารพกฎของส านัก ข้าพเจ้าพร้อมจะ
รับผดิชอบทุกประการลงช่ือ 

ลงช่ือรับรองพระภิกษุ………………………………………………….ประจ าส านกั 
 
 

๓ 



๔ 

กฎระเบียบข้อบังคบัส าหรับผู้ทีจ่ะบรรพชาอปุสมบท 
ในส านกัวปัิสสนากรรมฐาน วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวหิาร 

         กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนเซ็นด้านล่าง 
 ผูจ้ะบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ  ,สามเณรตอ้งปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัของวดัพระธาตุศรีจอมทองวอรวหิารทุกประการ 
๑. ผูท่ี้จะบรรพชาอุปสมบทตอ้งเขา้มาศึกษากฎระเบียบของวดัพระธาตุศรีจอมทองวรวหิารอยา่งนอ้ย  ๑  สัปดาห์ 
๒. ก่อนท่ีจะอุปสมบท  จะตอ้งท่อง  “ อนุโมทนาวธีิ   และบทพิจารณาอาหาร ”  ใหไ้ดก่้อน 
๓. หลงัจากบรรพชาอุปสมบทเสร็จแลว้ตอ้งเรียนพระวนิยัก่อนแลว้จึงค่อยปฏิบติั 
๔. ตอ้งท าวตัร  สวดมนต ์ เชา้ – เยน็  ทุกวนั  เวน้กรณีผูเ้ขา้อธิฐานวปัิสสนากรรมฐาน  หรืออาพาธ  เท่านั้น 
๕. วนัโกน  ๗  ค ่า หรือ  ๑๔  ค ่า เวลาประมาณ  ๑๙.๔๕ น. ตอ้งมาฟังเทศน์ทุกคร้ัง  ยกเวน้ผูเ้ขา้อธิฐานหรือกรณีจ าเป็นเท่านั้น 
๖. เม่ือมีกิจของสงฆห์รืองาน  โดยส่วนรวมภายในวดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารตอ้งช่วยกนัทุกคน 
๗. ตอ้เช่ือฟังค าสั่งสอนของเจา้อาวาสหรือพระผูมี้อายพุรรษามากกวา่ โดยความเคารพ เวลากล่าวตกัเตือนหา้มแสดงกิริยาไม่สุภาพ 
๘. หา้มน าทีว ี หรือวทิยท่ีุไม่จ  าเป็นเขา้มาในเขตปฏิบติั 
๙. หา้มเล่นการพนนัทุกชนิด  รวมทั้งหา้มน าหมากฮอส  ,  หมากรุก  มาเล่นในเขตปฏิบติั 
๑๐. หา้มจบักลุ่มคุยส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้นในเขตปฏิบติั 
๑๑. นกัปฏิบติัตอ้งพิจารณาตนเองอยูเ่สมอ  อยา่พิจารณาผูอ่ื้นวา่  “ ดีหรือไม่ดี ” 
๑๒. ตอ้งดูแลรักษาความสะอาดภายในกุฏิ  อยูเ่สมอ ๆ 
๑๓. เน่ืองจากส านกัวิปัสสนามีผูเ้ขา้ปฏิบติัเป็นจ านวนมาก  ถา้ท่านตอ้งออกจากส านกัฯ ไปเป็นเวลาเกิน ๗ วนัโปรดน ากุญแจห้องมา

คืนส านกังาน  เพื่อท่ีจะไดใ้หผู้ป้ฏิบติัท่านอ่ืนใชห้อ้งปฏิบติัต่อไป 
๑๔. ห้ามเปล่ียนห้องและยา้ยห้องเองโดยพละกาล หรือน ากุญแจมอบกบัผูท่ี้ไม่ใชเ้จา้หน้า  ( ถา้จะยา้ยห้อง หรือจะกลบัให้มาติดต่อ

เจา้หนา้ท่ีส านกัเท่านั้น ) 
  
หมายเหตุ  ถ้าข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบของวดัพระธาตุศรีจอมทองวรวหิารไม่ได้  ข้าพเจ้ายนิดีให้ทางวดัพจิารณาลงโทษกบัข้าพเจ้าได้ 

 
 

ลงช่ือ…………………………………………………ผูข้อบรรพชาอุปสมบท 
                                        

     ( ………………………………………………… ) 
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