
 
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ เมษายน  ๒๕๖๑ 

ณ วัดเกาะวาลุการาม  อ.เมืองล าปาง  จ.ล าปาง 
*************** 

 ด้วยสภาพสภาวะทางสังคมปัจจุบันนี้ เป็นสภาวะที่ค่อนข้างสับสนวุ่นวาย และอยู่ในสภาพท่ียุ่งยาก 
เพราะบุคคล ซึ่งอยู่ร่วมกันนั้น ขาดระเบียบวินัย ประกอบกับ บุคคลในสังคมนั้นถูกละเลยเพิกเฉยในการ
ฟื้นฟู จิตใจ และการปลูกฝังศีลธรรมบุคคลในสังคมนั้นก็จะมีสภาพจิตใจท่ีเสื่อมโทรม ด้วยสภาวะแวดล้อม
ต่างๆ จึงส่งผลออกมาในรูปปัญหาของสังคม เช่น ปัญหา อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหา ครอบครัว 
ปัญหาเด็กและเยาวชน เหล่านี้เป็นต้น  

ดังนั้นทางเกาะวาลุการาม จึงได้ จัดงาน บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อท่ีจะช่วยพัฒนา 
เยาวชนในสังคมให้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมสืบต่อไป 

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพื่อศึกษาหลักพระธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิต  
๓. เพื่อฝึกปฏิบัติพระกรรมฐาน ท าสมาธิภาวนา 
๔. เพื่อฝึกให้มีระเบียบวินัย พึ่งพาตนเองได้ และปรับตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ ลดละความเห็นแก่ตัว 

หลักฐานการ สมัคร  
๑. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขาวด า หรือสี (ถ่ายไม่เกิน  ๖ เดือน ) ขนาด ๑ นิ้ว ๑ ใบ  
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน ถ่ายเอกสาร  ๑ แผ่น 

สถานที่สมัคร 
๑. วัดเกาะวาลุการาม ตั้งแต่วันนี้ถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑  
๒. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ( เข้ารายงานตัวและนอนวัดเตรียมบวช วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๑ )  

สถานที่อบรม  
ข. ภาควิชาการศึกษา ปริยัติ - ปฏิบัติ - วัดเกาะวาลุการาม 

คุณสมบัติ 
๑. มีอายุตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป 
๒. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ไม่ทุพพลภาพ (พิการ) 
๓. กล่าวค าขอบรรพชาได้ด้วยตนเอง และอยู่ครบก าหนดโครงการอบรม 
๔. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น 

 

รุ่นที่ ๓๗ 



 
การเตรียมของ  

๑.ของใช้ส่วนตัวใน กิจวัตรประจ าวัน เช่น ขันน้ า สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก  
๒.ผ้าห่มขนาดเล็ก ๑ ผืน ผ้าเช็ดตัว ๑ ผืน  
๓.ชุดล าลอง ใส่ก่อนบวช ( เช่น เสื้อยืดแขนสั้น กางเกงขาสั้น ประมาณ ๒ ชุด ) 
๔.เข็มขัดนักเรียน ๑ เส้น ( ใช้ในวันบวชนาค ) ชุดนาคทางวัดจัดเตรียมไว้แล้ว 
๕. ชุดไตรจีวร และอัฐบริขาร ทางกรรมการวัด ได้จัดเตรียมไว้ให้  
 

กิจวัตรประจ าวัน 
๐๔.๓๐ น. สัญญาณระฆังตื่นนอน 
๐๕.๐๐ น. สวดมนต์ท าวัตรเช้า เจริญสมาธิ 
๐๖.๐๐ น. ฉันเช้า 
๐๖.๓๐ น. ออกรับบิณฑบาต 
๐๘.๓๐ น. สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม 
๙.๐๐ น. เข้าอบรม 
๑๑.๐๐ น. พิธีถวายภัตตาหาร-ฉันเพล  
๑๒.๐๐ น. พักผ่อนในที่พัก 
 

๑๔.๐๐ น. ธรรมะบรรยาย อบรมธรรม 
๑๕.๓๐ น. ถวายน้ าปานะ  
๑๖.๐๐ น. พักและกิจกรรมพิเศษ 
๑๗.๐๐ น. เตรียมตัวสรงน้ า 
๑๘.๐๐ น. สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม 
๑๘.๓๐ น. ท าวัตรสวดมนต์เย็น เจริญสมาธิ 
๑๙.๓๐ น. ฉันน้ าปานะ 
๒๐.๐๐ น. ธรรมะก่อนนอน  
๒๑.๐๐ น. จ าวัดพักผ่อน 

ขอเชิญสาธุชนร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพ ดังนี้  

 

เป็นเจ้าภาพผ้าไตรอัฐบริขารต่อ ๑ รูป ๕๐๐ บาท  
๑. ผ้าไตร ๑ ชุด  
๒. ชุดอดิเรก ๑ ชุด  
๓. บาตร และบริขาร 
๔. ย่าม และผ้าปูนั่งอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นรวมครบชุด 
 

เป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ าปานะ  
๑. ภัตตาหารเช้า มื้อละ      ๑,๕๐๐ บาท  
๒. ภัตตาหารเพล มื้อละ      ๒,๕๐๐ บาท  
๓. น้ าปานะภาคบ่าย มื้อละ  ๗๐๐ บาท  
๔. น้ าปานะภาคค่ า มื้อละ    ๗๐๐ บาท 
 

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
สถานที่ติดต่อ   กองงานเลขานุการ วัดเกาะวาลุการาม  โทร. ๐๕๔-๒๑๗๕๒๘   www.watkoh.com 

                                    
 

∆ เข้ารายงานตัวและนอนพักที่วัดเกาะวาลุการามเพ่ือซ้อมท่องค าขอบวช  
ในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.  
 

รับสมัครไม่จ ากัดจ านวน 

๏   ผู้สมัครบวช ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น    ๏ 

 
 
 



 
 

ใบสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
วัดเกาะวาลุการาม จ.ล าปาง  

ระหว่างวันที่  ๑-๑๕  เมษายน  ๒๕๖๑ 

 
 

สถานท่ีสมัคร ................................................................................... วันท่ี............................ เดือน........................................................... พ.ศ........................................  

ชื่อ....................................................................................................................... นามสกุล........................................................................................................................  

เกิดวันที.่................................... เดือน........................................................................ พ.ศ. .......................................... อายุ........................... ปี....................เดือน 

บ้านเลขที่........................................... หมู่.................................. ถนน................................................................. ต าบล.....................................................................  

อ าเภอ................................................................................................... จังหวัด...........................................................................................................................................  

อีเมล์..................................................................................................................................... โทร................................................................................................................  

ชื่อบิดา................................................................................................................ นามสกุล......................................................................................................................   

ชื่อมารดา......................................................................................................... นามสกุล......................................................................................................................   

ก าลังศึกษาระดับชั้น............................................................... แผนก/สาขา............................................................... .............. ........................................  

สถานท่ีศึกษา....................................................................................................................................................................................................................  

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับของทางวัดโดยเคร่งครัด 

                  ลงช่ือ ( ......................................................................................................................... ) ผู้สมัคร 
                          (......................................................................................................................... ) ตัวบรรจง 
(บิดา,มารดา) ลงชื่อ ...................................................................................................... ........................ (ผู้รับรอง) 
                          ( ........................................................................................................................ ) ตัวบรรจง 
 
เอกสารประกอบการสมัคร ( ส าเนาบัตรประชาชน ๑ ใบ / รูปถ่าย ๑ ใบ ) 
*วัดเกาะวาลุการาม   โทร. 054-217528,  081-6817200 ,   www.watkoh.com 
 
  
 

 
ติดรูปถ่าย 

รุ่นที่ ๓๗ 



 
 

ก าหนดการพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
……………………………………………………… 

 

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้สมัครอุปสมบทเข้ารายงานตัวฟังปฐมนิเทศซ้อมท่องค า ขอบรรพชา   

ฝึกการกราบไหว้ และนอนพักค้างคืนที่วัดเกาะวาลุการาม เพื่อเตรียมเข้าพิธีบรรพชาเป็น
สามเณร ในวันต่อไป 
 

วันอาทิตยท์ี่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ท าพิธีโกนผมนาค  
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. บิดา–มารดา  มอบผ้าไตรให้ลูกนาค 
เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. แห่นาค รอบเมืองล าปาง  
เวลา ๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น. นาคและญาติ พักรับประทานอาหาร  
เวลา ๑๒.๓๐–๑๔.๓๐ น. ท าขวัญนาค  หรือเทศน์สอนนาค 
เวลา ๑๔.๓๐–๑๕.๐๐ น. ผู้บริจาคเป็นเจ้าภาพผ้าไตร มอบผ้าไตรให้นาค 
เวลา ๑๕.๓๐–๑๖.๓๐ น.   พิธีบรรพชาเป็นสามเณรพร้อมกันทั้งหมด 
เวลา ๑๖.๓๐–๑๗.๐๐ น.   สามเณรใหม่ออกรับบิณฑบาต จตุปัจจัยดอกไม้ธูปเทียน 
 

เสร็จพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
ญาติแขกผู้มาร่วมงานเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิ์ภาพ 

 
 

*วัดเกาะวาลุการาม   โทร. 054-217528,  081-6817200 ,   www.watkoh.com 
 
 
 
 
 



ค ากล่าวขอบรรพชา 
เอสาหัง ภันเต,  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,  ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณังคัจฉามิ,  ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ, 

ละเภยยาหัง  ภันเต,  ตัสสะ  ภะคะวะโต,  ธัมมะวินะเย  ปัพพัชชัง 
ทุติยัมปาหัง ภันเต,  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณังคัจฉาม,ิ ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, 

ละเภยยาหัง  ภันเต,  ตัสสะ  ภะคะวะโต,ธัมมะวินะเย  ปัพพัชชัง 
ตะติยัมปาหัง ภันเต,  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณังคัจฉามิ,  ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, 

ละเภยยาหัง  ภันเต,  ตัสสะ  ภะคะวะโต,  ธัมมะวินะเย  ปัพพัชชัง 
อะหัง  ภันเต,  ปัพพัชชัง  ยาจามิ,   อิมานิ   กาสายานิ  วัตถานิ  คะเหตวา,                                 

ปัพพาเชถะ  มัง ภันเต, อะนุกัมปัง  อุปาทายะฯ 
ทุติยัมปิ อะหัง  ภันเต,  ปัพพัชชัง  ยาจามิ,  อิมานิ   กาสายานิ  วัตถานิ   คะเหตวา,                      

ปัพพาเชถะ มัง   ภันเต,  อะนุกัมปัง  อุปาทายะฯ 
ตะติยัมปิ  อะหัง  ภันเต,  ปัพพัชชัง ยาจามิ,  อิมานิ   กาสายานิ  วัตถานิ  คะเหตวา,                      

ปัพพาเชถะ มัง   ภันเต,  อะนุกัมปัง  อุปาทายะฯ 
 

เกสา โลมา  นะขา  ทันตา  ตะโจ  
ตะโจ ทันตา  นะขา  โลมา  เกสา 

  อะหัง ภันเต,  สะระณะ สีลัง  ยาจามิฯ 
  ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต,  สะระณะ สีลัง  ยาจามิฯ 
  ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต,  สะระณะ สีลัง  ยาจามิฯ 

 
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   
สัมมา สัมพุทธัสสะ ฯ (ว่า  ๓  หน) 
 พุทธัง สะระณัง คัจฉามิฯ  
 ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิฯ  
 สังฆัง สะระณัง คัจฉามิฯ  
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิฯ  
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิฯ  
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิฯ  
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิฯ  
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิฯ  
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิฯ  

รับว่า อามะ  ภันเต 

๑. ปาณาติปาตา  เวระมะณี 
๒. อะทินนาทานา  เวระมะณี 
๓. อะพรัหมจะริยา  เวระมะณี 
๔. มุสาวาทา  เวระมะณี 
๕. สุราเมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี 
๖. วิกาละโภชะนา  เวระมะณี 
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา  เวระมะณี 
๘. มาลาคันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ วิภูสะ
นัฏฐานา  เวระมะณี 
๙. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา  เวระมะณี 
๑๐. ชาตะรูปะ ระชะตะ ปฏิคคะหะณา เวระมะณี 
# อิมานิ  ทะสะ  สิกขาปะทานิ  สะมาทิยามิฯ (ว่า ๓ หน)  

อะหัง ภันเต, นิสสะยัง  ยาจามิฯ 
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต,  นิสสะยัง  ยาจามิฯ 
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต,  นิสสะยัง  ยาจามิฯ 

โอปายิกัง,   พึงรับว่า สาธุ  ภันเต 
ปะฏิรูปัง,   พึงรับว่า สาธุ  ภันเต 
ปาสาทิเกนะ  สัมปาเทหิ พึงรับว่า  สาธุ  ภันเต 

อุปัชฌาโย  เม  ภันเต,  โหห ิ(ว่า  ๓  หน) อัชชะตัคเคทานิ  เถโร,  มัยหัง  ภาโร,  อะหัมปิ 
เถรัสสะ  ภาโรฯ (ว่า ๓ หน)  เสร็จแล้วกราบลง ๓ ครั้ง 
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