ลําดับที่สมัคร...............

ใบสมัครบรรพชาสามเณร –บวชเนกขัมมจาริณี นอมถวายเปนพระราชกุศลอุทิศ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
ระหวางวันที่ ๑๒ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
* โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนดวยตัวบรรจง อานงาย พอดีกับชองวาง

รูปถาย

 บรรพชาสามเณร
 บวชเนกขัมมจาริณี

ชื่อผูสมัคร........................................................ นามสกุล....................................................... .ชื่อเลน.......................................
เกิดวัน........................ที่.............เดือน......................................พ.ศ. ................. อายุ................ป ................เดือน (ณ วันบวช)
สีผิว.........................สัณฐาน.............................ตําหนิ................................... น้ําหนัก...............กก. สวนสูง...................ซม.
เลขประจําตัวประชาชน (๑๓ หลัก) __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ - __
ความสามารถพิเศษ..................................................................................การศึกษาชั้น.............................................................
โรงเรียน................................................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................................
* โรคประจําตัว.................................................................. แพยา/ยาที่จําเปนตองใช...............................................................
 ที่อยู บานเลขที่....................... หมูที่................. หมูบาน............................................. ถนน................................................
ซอย.................................................. ตําบล/แขวง........................................................ อําเภอ/เขต...........................................
จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย.................................. โทรศัพทบาน................................................
โทรศัพทมือถือ..............................................E-mail................................................................................................................
 บิดา............................................................... อาชีพ............................................. โทรศัพทมือถือ.....................................
 มารดา........................................................... อาชีพ............................................. โทรศัพทมือถือ......................................
หลักฐานประกอบการสมัคร
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ใบ
๒. รูปถาย ขนาด ๑ – ๒ นิว้ จํานวน ๑ รูป
- ผูสมัครบรรพชาตองกรอกขอมูลดวยตนเองเทานั้น
- ลายมือที่อานยากไมเรียบรอยและขอมูลไมครบถวน แสดงถึงความไมตั้งใจ มีผลตอการพิจารณา
ใบสมัครจะมีผลเมื่อทองคําขานนาคไดคลองเทานั้น ผูสมัครบวชตองเต็มใจบวชเองโดยไมถูกบังคับ เมื่อบวชแลว
ตองตั้งใจฝกฝน รักษาภาพลักษณอันดีงามของพระพุทธศาสนา จะลาสิกขากอนกําหนดไมไดโดยเด็ดขาด และตองไมสราง
ปญหาแกผูอื่น หากมีปญหา ผูบวชและผูปกครองตองรับผิดชอบรวมกันและจะถูกสงประวัติไปยังสถานศึกษาตนสังกัด
เพื่อใหอาจารยรับทราบปญหาและหาแนวทางแกไขตอไป.
ขาพเจาอานและเขาใจขอความทั้งหมดนีด้ วยตนเองอยางดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หมายเหตุ

สงใบสมัคร วันที่ ............./.............../..............
ผูรับใบสมัคร...................................................

ลงชื่อ...............................................ผูสมัครบรรพชา
(.................................................)

ติดตอสอบถามไดที่ : ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ โทร. ๐ ๒๗๑๙ ๗๖๗๖ www.ธรรมสถาน.com
e-mail : mindsparama9@gmail.com นายเฉลิมพล ๐๘๖ ๓๔๖ ๒๕๔๕ นายยงยุทธ ๐๙๐ ๙๘๒ ๔๘๘๔

กลุม บวชใหพอ

คําปฏิญญาของผูขอบรรพชา

คํารับรองผูขอบรรพชา

วันที่............เดือน........................พ.ศ. ………….

ขาพเจา...................................................นามสกุล........................................อายุ..........................ป
อาชีพ.......................................ตําแหนงหนาที่...........................................หนวยงาน........................................
บานเลขที่.................หมูที่.............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด............................................โทรศัพทบาน..........................................โทรศัพทมือถือ.............................
email………………………….เกี่ยวของกับผูสมัครขอบรรพชาโดยเปน ……….......……………………………….
ขอถวายคํารับรองแก พระธรรมบัณฑิต พระอุปชฌาย เจาอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ว า
คําปฏิญญาและคุณสมบัติของผูขอบรรพชาเปนความจริงทุกประการ ถาปรากฏภายหลังมิไดเปนความจริง ตามที่
ไดปฏิญญาไว หรือผูขอบรรพชามิไดปฏิบัติตามคําปฏิญญา ขาพเจาผูรับรองขอนอมรับผิด และในกรณีที่เกิดเหตุ
สุดวิสัยแกผูขอบรรพชาขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบกรณีดังกลาวทุกประการ
ขาพเจาเขาใจขอความขางตนนี้ โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน.
%
ครั้งที่ ๑

ขาพเจามีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงขอบรรพชามอบตัวเปนสัทธิวิหาริก (ลูกศิษย) ใน
พระธรรมบัณฑิต พระอุปชฌาย และขอสังกัดอยูในวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ซึ่งมี พระธรรมบัณฑิต
เปนเจาอาวาส ขาพเจาขอถวายคําปฏิญญา ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขาพเจาเปนสุภาพชน มีความประพฤติปฏิบัติชอบ ไมมีความประพฤติเสียหาย
เชน ติดสุราหรือยาเสพติดใหโทษ เปนตน
ขอ ๒ ขาพเจาเปนผูมีความรูคืออานและเขียนหนังสือไทยได
ขอ ๓ ขาพเจาเปนผูปราศจากบรรพชาโทษ มีรางกายสมบูรณ บําเพ็ญสมณกิจได
ไมเปนคนชรา ไรความสามารถ หรือทุพพลภาพ
ขอ ๔ ขาพเจาเปนผูมีสมณบริขารครบถวน และถูกตองตามพระธรรมวินัย
ขอ ๕ ขาพเจาเปนผูสามารถกลาวคําขอบรรพชา ไดดวยตนเองและถูกตอง อักขระไมวิบัติ
ขอ ๖ ขาพเจาไมเปนผูมีทิฏฐิวิบัติ เห็นผิดจากทํานองคลองธรรม
ขอ ๗ ขาพเจาไมเปนบุคคลลมละลาย
ขอ ๘ ขาพเจาไมเปนคนทําความผิดหลบหนีอาญาแผนดิน
ขอ ๙ ขาพเจาไมเปนคนหลบหนีราชการ
ขอ ๑๐ ขาพเจาไมเปนผูตองหาในคดีอาญา
ขอ ๑๑ ขาพเจาไมเปนคนเคยถูกตัดสินจําคุกฐานเปนผูราย
ขอ ๑๒ ขาพเจาไมเปนคนถูกหามบรรพชาเด็ดขาดทางพระพุทธศาสนา
ขอ ๑๓ ขาพเจาไมเปนโรคติดตออันนารังเกียจ เชน วัณโรค ในระยะอันตราย
ขอ ๑๔ ขาพเจาไมเปนคนมีอวัยวะพิการ จนไมสามารถปฏิบัติศาสนกิจได

วันที่............เดือน........................พ.ศ. ………….

ขอรั บรองว า ข าพเจา มีคุ ณ ลั ก ษณะ ควรแกก ารบรรพชา ไม มีลั กษณะต อ งห าม ดัง ที่แจ งไว ในคํ า
ปฏิญญานี้ เมื่อไดบรรพชาแลวจะเคารพนับถือเชื่อฟงตั้งอยูในโอวาทของพระอุปชฌายอาจารย และจะประพฤติ
ปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมวินัย ระเบียบแบบแผนของวัด และคณะสงฆตลอดไป หากขาพเจาละเมิดขอปฏิญญา
ดังกลาว ขอรับโทษตามควรแกความผิดทุกประการ
ขอไดโปรดอนุเคราะหใหขาพเจาไดบรรพชาในพระพุทธศาสนา ดวยเถิด.

(...........................................................................)

ลงชื่อ......................................................................ผูรับรอง

/

ตัวบรรจง (........................................................................)

พระอาจารยผูประเมิน

%
ครั้งที่ ๒

ลงชื่อ.........................................................................ผูสมัครขอบรรพชา

/

/

/

ลงชื่อ......................................................................พยาน
ตัวบรรจง (........................................................................)

พระอาจารยผูประเมิน

