โครงการอุปสมบทหมูถ วายเปนพุทธบูชา รุนที่ ๓๒
ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ระหวางวันที่ ๔–๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะสงฆ แ ละกรรมการมู ล นิ ธ ิ ว ั ด เกาะวาลุ ก าราม ได จ ั ด โครงการบรรพชาอุ ป สมบทหมู
โดยเชิญชวน ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทุกหมูเหลาในจังหวัดลำปาง และจังหวัดอื่น ๆ
เขาสมัครการบรรพชาอุปสมบทหมู ถวายเปนพุทธบูชา ในวันเวลาที่ไดกำหนดไวในเอกสารนี้
จึงขอเชิญชวนผูที่มีความประสงคจะเขารับการอบรมบรรพชาอุปสมบท และพุทธศาสนิกชน
ประชาชนทุกภาคสวนรวมงานกุศลครั้งนี้โดยพรอมเพรียงกัน

วัตถุประสงค

๑. เพื่อถวายเปนพุทธบูชา แดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
๒. เพื่อใหผูเขาอุปสมบทไดศึกษาปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ฝกสมาธิ
ภาวนาและรูจักการใชชีวิตอยางสันโดษพอเพียง
๓. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนสืบตอไป

เปดรับสมัครตั้งแตวันนี้เปนตนไปถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(ผูสมัครบวชไมเสียคาใชจายใด ๆทั้งสิ้น)
ติดตอโทร. ๐๘๑-๖๘๑ ๗๒๐๐ เว็บไซต www.watkoh.com

ระเบียบการขอสมัครอุปสมบทหมู
วันที่ ๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
..................................................

คุณสมบัติของผูสมัคร
๑. มีอายุครบ ๒๐ ปบริบูรณแตไมเกิน ๖๐ ป
๒. เปนผูมีความประพฤติดีพรอมที่จะรักษาพระธรรมวินัยอยางเครงครัด
๓. มีสุขภาพแข็งแรงไมทุพพลภาพ (พิการ) ไมมีโรคติดตอ ไมติดยาเสพติด พิษสุราเรื้อรัง
(( ควรงดสูบบุหรี่ตลอดระยะเวลาการอบรม ))
๔. ไมมีภาระผูกพันระหวางอุปสมบทเชนการฝกงานการสอบและเปนผูอยูงายกินงายปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยได
๕. ตองผานการฝกซอมการฝกตนกอนบวชครบตามกำหนดนัดซอม
๖. กลาวคำขอบรรพชา-อุปสมบท ไดดวยตนเองและอยูจนครบโครงการอบรม
หลักฐานการสมัคร
๑. รูปถายสีหนาตรงไมสวมหมวกไมใสแวนตาขนาด ๒ นิ้วถายไวไมเกิน ๖ เดือนจำนวน ๒ รูป
(เขียนชื่อนามสกุลติดหลังรูปดวย)
๒. สำเนาทะเบียนบานจำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการจำนวน ๑ ฉบับ
๔. ใบรับรองการตรวจโควิด-19 ไมเกิน ๗ วัน (ผลเปนลบ)
๕. ใบตรวจเลือดวาปลอดจากโรคเอดสและสารเสพติดตัวจริงจำนวน ๑ ฉบับ
การเตรียมของ
ของใชสวนตัวในกิจวัตรประจำวันเชนขันน้ำ สบู แปรงสีฟน ยาสีฟน ผงซักฟอก ยารักษาโรค
ผาเช็ดตัว ปากกา สมุดบันทึก ฯลฯ
ชุดขาวนุงนาคทางวัดจัดไวใหแลว , ชุดผาไตรจีวร-อัฐบริขารทางวัดจัดไวใหแลว
หมายเหตุ
ผูมีความประสงคที่จะเขาอุปสมบทหมูเฉลิมพระเกียรติฯ ตองยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานให
ครบดวยตนเองกอนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วันศุกรที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐น. เปนตนไปผูสมัครบวชเขารายงาน
ตัวและคางคืนที่วัดเกาะฯ (มีอาหารกลางวันเลี้ยง)
ติดตอสอบถาม: โทร. ๐๘๑-๖๘๑ ๗๒๐๐

กำหนดการอุปสมบทหมูวัดเกาะวาลุการาม รุน ที่ ๓๒
………………………………………………………

วันศุกรที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
ผูสมัครอุปสมบทเขารายงานตัวฟงปฐมนิเทศซอมทองคำขอบรรพชา-อุปสมบท
วันเสารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น.
ทำพิธีโกนผมนาค
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ทำพิธีเปดงานอุปสมบท
เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. แหนาค รอบเมืองลำปาง
เวลา ๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล (ผูมารวมงานรับประทานอาหารพรอมกัน)
เวลา ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ทำขวัญนาค
เวลา ๑๕.๐๐–๑๖.๐๐ น. บิดา–มารดา มอบผาไตรใหลูกนาค
วันอาทิตยที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น.
แหนาค รอบอุโบสถ
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ทำพิธีมอบผาไตร (สำหรับผูท ี่เปนเจาภาพผาไตร)
เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. บรรพชาเปนสามเณรพรอมกันทั้งหมด
เวลา ๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น. ฉันเพล (สาธุชนรวมรับประทานอาหารกลางวันพรอมกัน)
เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น. ทำพิธีอุปสมบทเปนพระภิกษุ
เวลา ๑๖.๓๐–๑๗.๐๐ น.
แขกที่มารวมงานใสบาตรดอกไมธูปเทียนฉลองพระภิกษุใหม
ทานสาธุชนประสงคที่จะเปนเจาภาพอุปถัมภงานไดตามรายการดังนี้
๑. เจาภาพบวชพระ ๑ รูป ผาไตร+อัฐบริขาร
๒. เจาภาพภัตตาหารเชา
๓. เจาภาพภัตตาหารเพล
๔. เจาภาพน้ำปานะบาย, ค่ำ

ชุดละ
มื้อละ
มื้อละ
มื้อละ

๑,๐๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๒,๕๐๐ บาท
๘๐๐ บาท

(หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา)
ทานใดมีจิตศรัทธาประสงคจะเปนเจาภาพ
เชิญติดตอไดที่กองงานเลขานุการวัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. ๐๘๑-๖๘๑๗๒๐๐ www.watkoh.com , facebook.com/watkoh.walukaram

กิจวัตรประจําวัน
เวลา ๐๔.๓๐ น. สัญญาณระฆังตื่นนอน ทำภารกิจสวนตัว
เวลา ๐๕.๐๐ น. สวดมนตทำวัตรเชา เจริญสมาธิ
เวลา ๐๖.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเชา
เวลา ๐๖.๓๐ น. ออกรับบิณฑบาตนอกวัด ตามสายที่กำหนดไว
เวลา ๐๘.๓๐ น. สัญญาณระฆังเตรียมพรอม
เวลา ๐๙.๐๐ น. เขาอบรมศึกษาธรรม ปฏิบตั ิพระกรรมฐาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีถวายภัตตาหาร ฉันเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. พักผอนในที่พัก
…………………………………………….
เวลา ๑๔.๐๐ น. ธรรมะบรรยาย อบรมธรรม
เวลา ๑๕.๓๐ น. ถวายน้ำปานะภาคบาย
เวลา ๑๖.๐๐ น. พักและกิจกรรมบำเพ็ญบุญพิเศษ กวาดลานวัด เก็บขยะ ลางหองน้ำ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เตรียมตัวสรงน้ำ
เวลา ๑๘.๐๐ น. สัญญาณระฆังเตรียมพรอม
…………………………………………….
เวลา ๑๘.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนตเย็น เจริญสมาธิภาวนา
เวลา ๑๙.๓๐ น. ฉันน้ำปานะภาคค่ำ
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. อบรมธรรมะ ฟงธรรม
เวลา ๒๑.๓๐ น. จำวัดพักผอนในที่พัก

คำขอบรรพชา-อุปสมบท
เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมป, ตัง ภะคะวันตัง สะระณังคัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทังฯ
ทุติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมป, ตัง ภะคะวันตัง สะระณังคัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต,ธัมมะวินะเย ปพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทังฯ
ตะติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมป, ตัง ภะคะวันตัง สะระณังคัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทังฯ
อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา, ปพพาเชถะ มัง ภันเต,
อะนุกัมปง อุปาทายะฯ
ทุติยัมป อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา, ปพพาเชถะ มัง ภันเต,
อะนุกัมปง อุปาทายะฯ
ตะติยัมป อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา, ปพพาเชถะ มัง ภันเต,
อะนุกัมปง อุปาทายะฯ
เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ (อนุโลม)
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา (ปฏิโลม)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมา สัมพุทธัสสะ ฯ (วา ๓ หน)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิฯ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิฯ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิฯ
ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิฯ
ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิฯ
ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิฯ
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิฯ
ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิฯ
ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิฯ
รับวา อามะ ภันเต

อะหัง ภันเต, สะระณะ สีลัง ยาจามิฯ
ทุติยัมป อะหัง ภันเต, สะระณะ สีลัง ยาจามิฯ
ตะติยัมป อะหัง ภันเต, สะระณะ สีลัง ยาจามิฯ
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 (วา ๓ หน)

อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิฯ
ทุติยัมป อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิฯ
ตะติยัมป อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิฯ

โอปายิกัง, พึงรับวา
สาธุ ภันเต
ปะฏิรูปง, พึงรับวา
สาธุ ภันเต
ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ พึงรับวา สาธุ ภันเต

อุปชฌาโย เม ภันเต, โหหิ (วา ๓ หน)

อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมป
เถรัสสะ ภาโรฯ (วา ๓หน) เสร็จแลวกราบลง ๓ ครั้ง

คำบอกบริขารคำรับ ( ใหรับวา อามะ ภันเต ๔ หน)
๑. อะยันเต ปตโต
รับวา อามะ ภันเต ๒. อะยัง สังฆาฏิรับวา อามะ ภันเต
๓. อะยัง อุตตะราสังโค รับวา อามะ ภันเต ๔. อะยัง อันตะระวาสะโก รับวา อามะ ภันเต

ตอจากนั้น พระอุปชฌายจะบอกใหออกไปขางนอกวา คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ ผูบวชพึงถอยออกลุกขึ้นไปยืน
อยูในที่ที่กำหนดไว (สวนใหญจะเปนบริเวณทางเขาโบสถ ) แลวออกไปสวดถามอันตรายิกธรรม...

พึงรับวา นัตถิ ภันเต ๕ หน และ อามะ ภันเต ๘ หน ดังนี้
คำถามอันตรายิกธรรม
๑. กุ ฏ ฐั ง
พึ ง กล า วรั บ นั ต ถิ ภั น เต
๒. คั ณ โฑ
พึ ง กล า วรั บ นั ต ถิ ภั น เต
๓. กิ ล าโส
พึ ง กล า วรั บ นั ต ถิ ภั น เต
๔. โสโส
พึ ง กล า วรั บ นั ต ถิ ภั น เต
๕. อะปะมาโร
พึ ง กล า วรั บ นั ต ถิ ภั น เต
๑. มะนุ ส โสสิ๊
พึ ง กล า วรั บ อามะ ภั น เต
๒. ปริ โ สสิ๊
พึ ง กล า วรั บ อามะ ภั น เต
๓. ภุ ชิ ส โสสิ๊
พึ ง กล า วรั บ อามะ ภั น เต
๔. อะนะโณสิ๊
พึ ง กล า วรั บ อามะ ภั น เต
๕. นะสิ๊ ราชะภะโฏ
พึ ง กล า วรั บ อามะ ภั น เต
๖. อะนุ ญ ญาโตสิ๊ มาตาป ตู หิ พึ ง กล า วรั บ อามะ ภั น เต
๗. ปะริ ปุ ณ ณะ วี ส ะติ วั ส โสสิ๊ พึ ง กล า วรั บ อามะ ภั น เต
๘. ปะริ ปุ ณ ณั น เต ป ต ตะจี ว ะ พึ ง กล า วรั บ อามะ ภั น เต
พึ ง กล า วรั บ อะหั ง ภั น เต....................................นามะ
รั ง
๑. กิ น นาโมสิ
พึ ง กล า วรั บ อุ ป ช ฌาโย เม ภั น เต อายั ส มา...
๒. โก นามะ เต อุ ป ช ฌาโย
.....................................................นามะ
คำขออุปสัมปทาเปกขะ
สั ง ฆั ม ภั น เต , อุ ป ะสั ม ปะทั ง ยาจามะ, อุ ล ลุ ม ปะตุ โน , ภั น เต สั ง โฆ ,อนุ กั ม ป ง อุ ป าทายะ
ทุ ติ ยั ม ป ภั น เต สั ง ฆั ง ,อุ ป ะสั ม ปะทั ง ยาจามะ, อุ ล ลุ ม ปะตุ โน, ภั น เต สั ง โฆ, อนุ กั ม ป ง อุ ป าทายะ
ตะติ ยั ม ป ภั น เต สั ง ฆั ง , อุ ป ะสั ง ปะทั ง ยาจามะ, อุ ล ลุ ม ปะตุ โน ภั น เต, สั ง โฆ อนุ กั ม ป ง อุ ป าทายะ
---------- จบคำขอบรรพชาอุปสมบท ------------

ใบสมัครอุปสมบทหมูวดั เกาะวาลุการาม รุนที่ ๓๒
************************

ติดรูปถาย
ขนาด ๒ นิ้ว

สมัครวันที่...............เดือน....................................พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ชื่อ..........................................นามสกุล.......................................เชื้อชาติ................สัญชาติ....................
เลขบัตรประชาชน--- โทรศัพท.................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน.......................ตำบล.............................อำเภอ............................จังหวัด.........................
เกิดวัน..................ที่..........เดือน.................................พ.ศ. ๒๕.........ปจจุบันอายุ.................ป.........เดือน
๒. นามบิดา....................................นามสกุล..................................อายุ............ป เชื้อชาติ...........สัญชาติ..................
อาชีพ.........................ที่อยู.........................................................................................โทรศัพท...........................
๓. นามมารดา................................นามสกุล.................................อายุ............ป เชื้อชาติ.............สัญชาติ.................
อาชีพ.........................ที่อยู.........................................................................................โทรศัพท...........................
๔. ผูสมัครมีสัณฐาน..............................................สีเนื้อ...........................................ตำหนิ...................................
๕. กำลังศึกษาอยูที่..................................................คณะ/สาขา/แผนก...............................................ชั้นปที่............
๖. จบการศึกษาสูงสุดระดับ.....................................จากสถาบัน...........................................เมื่อป พ.ศ. ๒๕............
๗. ปจจุบันประกอบอาชีพ.......................................สถานที่ทำงาน.........................................................................
๘. ปจจุบันอยูบานเลขที่.........................หมูที่..........ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................
ตำบล..............................................อำเภอ...............................................จังหวัด..............................................
๙. บุคคลผูติดตอไดสะดวก............................................................................โทรศัพท..........................................
ลงชื่อ..........................................................ผูสมัคร
(ตัวบรรจง)............................................................
.............../................/..................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำอนุญาตของบิดา-มารดา

วันที่...................เดือน..................................................พ.ศ. ๒๕๖๔.......
ขาพเจานาย/นาง..................................................นามสกุล.............................................................อายุ.................ป
อยูบานเลขที่.........................หมูที่........บาน................................ตรอก/ซอย.....................ถนน.............................
ตำบล..................................อำเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท....................................
เกี่ยวของกับผูสมัครโดยเปน........................อนุญาตใหนาย.......................................นามสกุล................................
เขารับการอุปสมบทขอรับรองวาขอมูลในเอกสารนี้เปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ..........................................................ผูรับรอง
(ตัวบรรจง)............................................................
.............../................/..................

ร่วมทําบุญงานอุปสมบท
************************

ชื่อบัญชี : วัดเกาะวาลุการาม
เลขบัญชี : 503-0-07047-8
ธนาคาร : กรุงไทย สาขาลำปาง

QR Code บัญชีวัดเกาะวาลุการาม
โทร. ๐๘๑-๖๘๑๗๒๐๐

www.watkoh.com , facebook.com/watkoh.walukaram

