โปรดใช้ เลขไทย

โปรดใช้ เลขไทย

โปรดใช้ เลขไทย

ใบรับรองผู้สมัครขอบรรพชาอุปสมบท
โปรดใช้ เลขไทย
เขียนที่ ......................................
.................................................
.................................................
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า (ผูร้ ับรองผูส้ มัคร) ................................................... นามสกุล .................................................................. อายุ ............. ปี
 ปั จจุบนั มีอาชีพ ............................................................ สถานที่ทางาน ..........................................................................
 ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่ ................... หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ..........................................
แขวง/ตาบล ........................................ เขต/อาเภอ ............................................. จังหวัด ...............................................
หมายเลขโทรศัพท์ .............................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ ......................................................................... จังหวัด ................................................
 เกี่ยวข้องกับผูส้ มัครโดยเป็ น ...........................
ขอถวายคารับรองไว้แด่ พระครูสุจณ
ิ บุญกาญจน์ พระอุปัชฌาย์ และ พระครูวลิ าศกาญจนธรรม เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้ารับรองว่า ตามรายการในใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทของ ............................................................................
ข้างต้นนั้น เป็ นความจริ งทุกประการ
ข้อ ๒ ถ้าปรากฏภายหลังว่า ตามรายการใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทของ .........................................................................
มิได้เป็ นความจริ งตามที่ขา้ พเจ้ารับรองไว้ หรื อเมื่อ ......................................................................................ได้บรรพชา
อุปสมบทแล้ว มิได้ปฏิบตั ิตามคาปฏิญญาด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความข้างต้นนี้ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้

(ลงชื่อ) ................................................................. ผูร้ ับรอง
(...............................................................)
(ลงชื่อ) ...................................................................... พยาน
(...............................................................)
(ลงชื่อ) ...................................................................... พยาน
(...............................................................)

ทะเบียนประวัติพระภิกษุ / สามเณร

ที่ ................ / .................

วัดท่าขนุน ตาบลท่าขนุน อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

โปรดใช้ เลขไทย
ชื่อพระ / สามเณร......................................... ฉายา ................................................................ นามสกุล ................................................................
 ชื่อเดิม* (กรณี เคยเปลี่ยนชื่อตัว)....................................... หมายเลขโทรศัพท์ ............................................................... ชื่อเล่น ...................
 ญาติหรื อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ..................................................................................................... มีความเกี่ยวข้องเป็ น .........................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................................................
เอกสารแสดงตน
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ .......................................................................................... ที่อยู่ ...................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
วันที่ออก ........................................................ วันหมดอายุ ........................................................ จังหวัด .....................................................
หรื อ
บัตรอื่น ๆ (ระบุ)............................................... ออกโดย ........................................................... จังหวัด ....................................................
เลขที่ ............................................................... วันที่ออก ............................................... วันหมดอายุ ........................................................

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชาติภูมิ
เกิดวันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. ............ อายุ ............ ปี เกิดวัน .......................... ปี (นักษัตรไทย) ........................
เกิดที่ บ้าน / โรงพยาบาล ..................................................... เลขที่ ................. หมู่ที่ .................. แขวง/ตาบล ..............................................
เขต/อาเภอ .............................................. จังหวัด ....................................................
เชื้อชาติ .................. สัญชาติ .................. สัณฐาน ..................... สี เนื้อ ...................... ตาหนิ .......................................................................
บิดาชื่อ ................................. นามสกุล ..................................................... อายุ ................. ปี เชื้อชาติ .................... สัญชาติ ....................
ศาสนา.......................... อาชีพ .................................................
มีชีวติ อยู่
เสี ยชีวติ
มารดาชื่อ ............................. นามสกุล...................................................... นามสกุลเดิม ..................................................... อายุ ............. ปี
เชื้อชาติ ...................... สัญชาติ ........................ ศาสนา ....................... อาชีพ ..............................................
มีชีวติ อยู่
เสี ยชีวติ

ก่อนบรรพชา-อุปสมบท
๑. อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................ หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย ...................................................... ถนน ................................................................
แขวง/ตาบล ................................................... เขต/อาเภอ .......................................................... จังหวัด ......................................................
๒. วิทยฐานะ ...................................................................... จากสถานศึกษา ......................................................................................................
๓. อาชีพปัจจุบนั ................................................................ สถานที่ทางาน ........................................................................................................
บรรพชา-อุปสมบท
 บรรพชาที่ วัดท่าขนุน ตาบลท่าขนุน อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ .......... ฯ ............. ค่า วันที่ ................. เดือน .................................... พ.ศ. ......................
พระครู สุจิณบุญกาญจน์ วัดท่ามะเดื่อ อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นพระอุปัชฌาย์
 อุปสมบทที่ วัดท่าขนุ น ตาบลท่าขนุน อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ .......... ฯ ............. ค่า วันที่ ................. เดือน .................................... พ.ศ. ......................
พระครู สุจิณบุญกาญจน์
วัดท่ามะเดื่อ
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
พระ ............................................................ วัด ..................................... อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
พระ ............................................................ วัด ..................................... อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ................................. น.
ประชุมสงฆ์ ....................... รู ป

เป็ นพระอุปัชฌาย์
เป็ นพระกรรมวาจาจารย์
เป็ นพระอนุสาวนาจารย์

รายละเอียดเพิม่ เติมประกอบใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท
วัดท่าขนุน ตาบลท่าขนุน อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ของ ................................................................
โปรดใช้ เลขไทย
โปรดทาเครื่ องหมาย และกรอกรายละเอียดตามความเป็ นจริ ง
ก. รายละเอียดส่ วนตัว
๑. ข้าพเจ้าเคยเปลี่ยน
เคยเปลี่ยนชื่อ* ชื่อเดิม ..............................................................
เคยเปลี่ยนนามสกุล* นามสกุลเดิม ...........................................
ไม่เคยเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล
* โปรดแนบสาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรื อนามสกุลด้วย
๒. ปั จจุบนั ข้าพเจ้าสูบบุหรี่
ใช่
ไม่ใช่
ข. ประวัตกิ ารบรรพชา-อุปสมบท
๑. ข้าพเจ้าเคยบวชพระหรื อเณรมาก่อน
ไม่เคยบวชเป็ นพระหรื อเณรมาก่อน
ใช่ เคยบวชครั้งล่าสุดเป็ น
เณร
พระ
 ฉายาเดิม (เฉพาะพระ) ............................................ บวชที่วดั ................................................................................
หมู่ที่..............แขวง/ตาบล................................เขต/อาเภอ...................................จังหวัด........................................
 บวชวันที่.................เดือน .......................... พ.ศ. ....................... สังกัด
ธรรมยุติ
มหานิกาย
 ลาสิ กขาวันที่............เดือน .......................... พ.ศ. ....................... รวมระยะเวลาที่บวช .........................................
 สอบได้
o นักธรรม ชั้น.................... เมื่อ พ.ศ. .................. จังหวัด .......................................
o เปรี ยญธรรม ประโยค............. เมื่อ พ.ศ. .................. จังหวัด .......................................
 ในการบวชครั้งนี้ ข้าพเจ้า
ขอใช้ฉายาเดิม
ขอฉายาใหม่

--------------------------------------------------------------

