คำแนะนำในกำรกรอกชุ ดใบสมัครขอบรรพชำอุปสมบท
วัดท่าขนุน หมู่ที่ ๑ ตาบลท่าขนุน อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ชุดใบสมัครขอบรรพชำอุปสมบทประกอบไปด้ วย
๑. ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท
๒. รายการคุณสมบัติแนบท้ายใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท
๓. ใบรับรองผูส้ มัครขอบรรพชาอุปสมบท จานวน ๒ ใบ
๔. ทะเบียนประวัติพระภิกษุ
๕. รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท
เอกสำรประกอบกำรสมัครขอบรรพชำอุปสมบท
๑. สาเนาเอกสารแสดงตนของผูส้ มัครขอบรรพชาอุปสมบท
๒. รู ปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๑ ใบ
๓. สาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับรอง
่ ี่วดั ตรงกับวันบวชเนกขัมมะ ให้กรอกใบสมัครบวชเนกขัมมะแนบมาด้วย
* ถ้าในช่วงระยะเวลาที่มาเป็ นนาคอยูท
วิธีสมัครขอบรรพชำอุปสมบท
๑. สมัครด้วยตนเองที่วดั ท่าขนุน
๒. ส่งเอกสารขอสมัครบรรพชาอุปสมบททางไปรษณี ย ์ จ่าหน้าถึง “พระธีราวุธ นิสโภ” ส่งมาที่
“วัดท่าขนุน ๒๓๕ หมู่ที่ ๑ ตาบลท่าขนุน อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๘๐”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่ ำงและคำอธิบำยในกำรกรอกชุดใบสมัคร
๑. ใบสมัครขอบรรพชำอุปสมบท
 เขียนที่ ......... ให้ระบุสถานที่เขียนใบสมัคร เช่น “วัดท่ าขนุน”
 ข้ ำพเจ้ ำ ........ นำมสกุล ......... ให้กรอกชื่อ – นามสกุล ของผูข้ อบรรพชาอุปสมบท
 ใน ........... ให้ระบุชื่อพระอุปัชฌาย์ (ถ้าทราบ) ส่ วนใหญ่จะเป็ น “พระครู สุจณ
ิ บุญกาญจน์ ”
 วัด .......... ให้กรอก “ท่ าขนุน”
 ซึ่งมี ........ ให้กรอก “พระครูวลิ าศกาญจนธรรม”
๒. รำยกำรคุณสมบัตแิ นบท้ ำยใบสมัครขอบรรพชำอุปสมบท
 ของ ......... ให้กรอกชื่อ – นามสกุล ของผูข้ อบรรพชาอุปสมบท
 เกิดทีบ
่ ้ ำน .......... ให้ระบุเลขที่บา้ น และหมู่ที่ ของบ้านเกิดของผูข้ อบรรพชาอุปสมบท
 เมือ่ วันที่ ..... เดือน ....... พ.ศ. ........ ให้ระบุวนั เดือนปี ที่เกิด
 ตรงกับ ..... ฯ ....... คำ่ ให้เว้นไว้
 ปี .......... ให้ระบุปีเกิดเป็ นปี นักษัตรไทย เช่น “ระกา”
 มีสัณฐำน ........... ให้ระบุลกั ษณะรู ปร่ าง เช่น “สู ง” หรื อ “สันทัด”









สีเนือ้ .......... ให้ระบุสีผิว เช่น “ดาแดง” หรื อ “ขาวเหลือง”
ตำหนิ ......... ให้ระบุตาหนิบนผิวหนัง ได้แก่ แผลเป็ น หรื อ รอยสัก ถ้าตาหนิอยูบ่ นแขนหรื อขา ระบุให้ชดั เจนว่าข้างซ้าย
หรื อขวา เช่น “แผลเป็ นทีไ่ หล่ ซ้าย” หรื อ “รอยสักยันต์ เก้ ายอดทีต่ ้ นคอ” หรื อ “รอยสักรูปดอกกุหลาบทีข่ ้ อเท้ าซ้ าย”
มีวทิ ยฐำนะ ........... ให้ระบุการศึกษาขั้นสูงสุดของผูข้ อบรรพชาอุปสมบท
มีอำชีพ ............ ให้ระบุอาชีพของผูข้ อบรรพชาอุปสมบท
โดยมีภูมลิ ำเนำอยู่บ้ำนเลขที่ ......... ให้ระบุที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านของผูข้ อบรรพชาอุปสมบท
ข้ อ ๙ – ๑๕ ผูส้ มัครขอบรรพชาอุปสมบทต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อ (ในข้อ ๑๑ ผูม้ ีทิฐิวบิ ตั ิ หมายถึง ผูท้ ี่มี
ความเห็นผิดไปจากคาสอนของพระพุทธเจ้า เช่นเชื่อว่า ผลกรรมไม่มีจริ ง ทาดีก็สูญ ทาชัว่ ก็สูญ บุญ-บาปไม่มี)
ผูส้ มัครขอบรรพชาอุปสมบทต้องไม่มีลกั ษณะคนต้องห้ามบรรพชาอุปสมบทตามที่ระบุไว้ในข้ อ ๑๖ – ๒๒

๓. ใบรับรองผู้สมัครขอบรรพชำอุปสมบท
 เขียนที่ ......... ให้ระบุสถานที่เขียนใบรับรอง เช่น “วัดท่ าขนุน”
 ข้ ำพเจ้ ำ ...... นำมสกุล ......... ให้ระบุชื่อและนามสกุลของผูร้ ับรอง ต่อจากนั้นเป็ นรายละเอียดต่าง ๆ ของผูร้ ับรอง
 ขอถวำยคำรับรองไว้แด่ ....... ให้ระบุชื่อพระอุปัชฌาย์ (ถ้าทราบ) ส่ วนใหญ่จะเป็ น “พระครู สุจณ
ิ บุญกาญจน์ ”
 ของ ......... ให้กรอกชื่อ – นามสกุล ของผูข้ อบรรพชาอุปสมบท
 หรือเมือ่ ........ ให้กรอกชื่อ – นามสกุล ของผูข้ อบรรพชาอุปสมบท
๔. ทะเบียนประวัตพิ ระภิกษุ
 ฉำยำ .......... ให้เว้นไว้
 ชื่อเดิม ......... กรณี เคยเปลียนชื่อตัว ให้ระบุชื่อเดิม ถ้าไม่เคยให้กรอกชื่อพร้อมคานาหน้าชื่อ
เอกสำรแสดงตน
 ให้กรอกรายละเอียดบัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัคร หรื อ บัตรอื่น ๆ เช่น บัตรข้าราชการทหาร อย่ างใดอย่ างหนึ่ง
ชำติภูมิ
 เกิดวัน ..................... ให้ระบุวนั ที่เกิดในสัปดาห์ เช่น “วันอาทิตย์ ”
 ปี (นักษัตรไทย) ........................ ให้ระบุปีที่เกิด เช่น “ปี จอ”
 เกิดที่ บ้ ำน / โรงพยำบำล ....................... ให้ระบุที่อยูเ่ มื่อแจ้งเกิด หรื อโรงพยาบาลที่เกิด
่ นแขนหรื อขา ระบุให้ชดั เจนว่าข้างซ้าย
 ตำหนิ ......... ให้ระบุตาหนิบนผิวหนัง ได้แก่ แผลเป็ น หรื อ รอยสัก ถ้าตาหนิ อยูบ
หรื อขวา เช่น “แผลเป็ นทีไ่ หล่ ซ้าย” หรื อ “รอยสักยันต์ เก้ ายอดทีต่ ้ นคอ” หรื อ “รอยสักรูปดอกกุหลาบทีข่ ้ อเท้ าซ้ าย”
 ข้ อ ๔ – ๕ ให้กรอกรายละเอียดทุกช่องแม้เสี ยชีวติ แล้ว

ก่ อนบรรพชำ-อุปสมบท
 วิทยฐำนะ ........... ให้ระบุการศึกษาขั้นสู งสุ ดของผูข้ อบรรพชาอุปสมบท
บรรพชำ-อุปสมบท
 ในส่วน อุปสมบทที่ ให้ระบุวนั ที่ตอ้ งการอุปสมบท นอกนั้นให้เว้นไว้
--------------------------------------------------------

