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โครงการอุปสมบทหมู่ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ รุ่นที่ ๓๐
ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันที่ ๕ ธันวาคม ทุกปี เป็นวัน
พ่อแห่งชาติ เป็นวันสำคัญของชาติไทย คณะสงฆ์และกรรมการมูลนิธิวัดเกาะวาลุการาม ได้จัดโครงการบรรพชา
อุปสมบท โดยเชิญ ชวน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทุก หมู่เหล่า ในจังหวัด ลำปาง และจังหวัด อื่น ๆ
เข้าบรรพชาอุปสมบท อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเวลาที่ได้กำหนดไว้
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. เพื่อให้ผเู้ ข้าอุปสมบทได้ศึกษาปฏิบตั ิในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิภาวนาและรู้จัก
การใช้ชวี ิตอย่างสันโดษพอเพียง
๓. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป

คุณสมบัติ
๑. มีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี
๒. มีสขุ ภาพพลานามัยสมบูรณ์ไม่ทุพพลภาพ (พิการ)
๓. กล่าวคำขอบรรพชา-อุปสมบท ได้ด้วยตนเองและอยูจ่ นครบโครงการอบรม
๔. เป็นผู้อยู่งา่ ยกินง่ายไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อนื่
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วนั นี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(ผู้สมัครบวชไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
ติดต่อโทร. ๐๘๑-๖๘๑๗๒๐๐ เว็บไซต์ www.watkoh.com
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ระเบียบการขอสมัครอุปสมบทหมู่
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
..................................................

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี (สำหรับข้าราชการไม่คิดเป็นวันลา)
๒. เป็นผู้มีความประพฤติดีพร้อมที่จะรักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด
๓. มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ติดยาเสพติด และสุราเรื้อรัง
(( ควรงดสูบบุหรี่ตลอดระยะเวลาการอบรม ))
๔. ไม่มีภาระผูกพันระหว่างอุปสมบทเช่นการฝึกงานการสอบและเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายตามระเบียบได้
๕. ต้องผ่านการฝึกซ้อมการฝึกตนก่อนบวชครบตามกำหนดนัดซ้อม
หลักฐานการสมัคร
๑. รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาขนาด ๒ นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือนจำนวน ๒ รูป
(เขียนชื่อนามสกุลติดหลังรูปด้วย)
๒. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการจำนวน ๑ ฉบับ
๔. หลักฐานการอนุมัติให้ลาราชการได้ (ลากิจ) จำนวน ๑ ฉบับ
๕. ใบตรวจเลือดว่าปลอดจากโรคเอดส์และสารเสพติดตัวจริงจำนวน ๑ ฉบับ
การเตรียมของ
ของใช้ส่วนตัวในกิจวัตรประจำวันเช่นขันน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผงซักฟอก ยารักษาโรค ผ้าเช็ดตัว
ปากกา สมุดบันทึกฯลฯ ชุดนาคทางวัดจัดไว้ให้แล้ว ชุดผ้าไตร-อัฐบริขารทางวัดจัดไว้ให้แล้ว
หมายเหตุ
ผู้มีความประสงค์ที่จะเข้าอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ครบ
ด้วยตนเองก่อนวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไปผู้สมัครบวชเข้ารายงาน
ตัวและค้างคืนที่วัดเกาะฯ (มีอาหารกลางวันบริการ)
ติดต่อสอบถาม: โทร. ๐๘๑-๖๘๑๗๒๐๐
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กำหนดการอุปสมบทหมู่ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
………………………………………………………

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สมัครอุปสมบทเข้ารายงานตัวฟังปฐมนิเทศซ้อมท่องคำบรรพชาอุปสมบท
วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น.
ทำพิธีโกนผมนาค
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ทำพิธีเปิดงานอุปสมบท
เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. แห่นาค รอบเมืองลำปาง
เวลา ๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล (ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารพร้อมกัน)
เวลา ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ทำขวัญนาค
เวลา ๑๕.๐๐–๑๖.๐๐ น. บิดา–มารดามอบผ้าไตรให้ลูกนาค
วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น.
แห่นาค รอบอุโบสถ
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ทำพิธีมอบผ้าไตร (สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าภาพผ้าไตร)
เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. บรรพชาเป็นสามเณรพร้อมกันทั้งหมด
เวลา ๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น. ฉันเพล (สาธุชนร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน)
เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. ทำพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
สำหรับท่านสาธุชนประสงค์จะเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์
เจ้าภาพบวชพระ ๑ รูป ผ้าไตร+อัฐบริขาร
เจ้าภาพภัตตาหารเช้า
เจ้าภาพภัตตาหารเพล
เจ้าภาพน้ำปานะบ่าย–ค่ำ

ชุดละ
มื้อละ
มื้อละ
มื้อละ

๑,๐๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๒,๕๐๐ บาท
๘๐๐ บาท

(หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา)
ท่านใดมีจิตศรัทธาประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ
เชิญติดต่อได้ที่กองงานเลขานุการวัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. ๐๘๑-๖๘๑๗๒๐๐
www.watkoh.com

ใบสมัครอุปสมบทหมู่ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๒ นิ้ว
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************************

๑.

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

สมัครวันที่...............เดือน.............................พ.ศ. ๒๕..............
ชื่อ........................................นามสกุล.......................................เชื้อชาติ......................สัญชาติ....................
เลขประจำตัวประชาชน--- โทรศัพท์..............................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน...............ตำบล.............................อำเภอ............................จังหวัด.........................
เกิดวัน..................ที.่ .........เดือน.................................พ.ศ. ๒๕.........ปัจจุบันอายุ.................ปี.........เดือน
ชื่อบิดา...........................นามสกุล..................................อายุ............ปี เชื้อชาติ...........สัญชาติ..................
ชื่อมารดา.........................นามสกุล.................................อายุ............ปี เชื้อชาติ.............สัญชาติ.................
ผู้สมัครมีสัณฐาน..............................................สีเนือ้ .......................................ตำหนิ...................................
กำลังศึกษาอยู่ที่...............................................คณะ/สาขา/แผนก........................................ชัน้ ปีท.่ี ...........
จบการศึกษาสูงสุดระดับ..........................จากสถาบัน..............................................เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕............
ปัจจุบันประกอบอาชีพ.......................................สถานทีท่ ำงาน...................................................................
ปัจจุบันอยูบ่ ้านเลขที่.......................หมูท่ ี่..........ตรอก/ซอย...............................ถนน..................................
ตำบล........................................อำเภอ............................................จังหวัด..........................................
บุคคลผูต้ ิดต่อได้สะดวก......................................................................โทรศัพท์..........................................
ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร
(ตัวบรรจง)............................................................
วันที่..............เดือน................................พ.ศ..................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำอนุญาตของบิดา-มารดา
วันที่..................เดือน....................................พ.ศ. ๒๕..................
ข้าพเจ้านาย/นาง............................................นามสกุล.........................................................อายุ.................ปี
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่........บ้าน................................ตรอก/ซอย.....................ถนน.............................
ตำบล..............................อำเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท์....................................
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครโดยเป็น....................อนุญาตให้นาย.......................................นามสกุล................................
ขอรับรองว่าข้อมูลในเอกสารนี้เป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับรอง
(ตัวบรรจง)..................................................................
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ..................
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คำขอบรรพชา-อุปสมบท
เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณังคัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทังฯ
ทุติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณังคัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต,ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทังฯ
ตะติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณังคัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทังฯ
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 (อนุโลม)
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา (ปฏิโลม)

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

อะหัง ภันเต, สะระณะ สีลัง ยาจามิฯ
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะ สีลัง ยาจามิฯ
ตะติยัมปิ 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 (ว่า ๓ หน)
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อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิฯ
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิฯ
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิฯ
อุปัชฌาโย เม ภันเต, โหหิ (ว่า ๓ หน)

โอปายิกัง, พึงรับว่า
สาธุ ภันเต
ปะฏิรูปัง,
พึงรับว่า
สาธุ ภันเต
ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ พึงรับว่า สาธุ ภันเต
อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ
เถรัสสะ ภาโรฯ (ว่า ๓หน) เสร็จแล้วกราบลง ๓ ครั้ง

คำบอกบริขารคำรับ ( ให้รับว่า อามะ ภันเต ๔ หน)
๑. อะยันเต ปัตโต

รับว่า อามะ ภันเต ๒. อะยัง สังฆาฏิรับว่า อามะ ภันเต

๓. อะยัง อุตตะราสังโค รับว่า อามะ ภันเต ๔. อะยัง อันตะระวาสะโก รับว่า อามะ ภันเต
ต่อจากนั้น พระอุปัชฌาย์จะบอกให้ออกไปข้างนอกว่า คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ ผู้บวชพึงถอยออกลุกขึ้นไปยืนอยู่ใน
ที่ที่กำหนดไว้ (ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณทางเข้าโบสถ์ ) แล้วออกไปสวดถามอันตรายิกธรรม...

พึงรับว่า นัตถิ ภันเต ๕ หน และ อามะ ภันเต ๘ หน ดังนี้
คำถามอันตรายิกธรรม
๑. กุ ฏ ฐั ง
พึ ง กล่ า วรั บ นั ต ถิ ภั น เต
๒. คั ณ โฑ
พึ ง กล่ า วรั บ นั ต ถิ ภั น เต
๓. กิ ล าโส
พึ ง กล่ า วรั บ นั ต ถิ ภั น เต
๔. โสโส
พึ ง กล่ า วรั บ นั ต ถิ ภั น เต
๕. อะปะมาโร
พึ ง กล่ า วรั บ นั ต ถิ ภั น เต
๑. มะนุ ส โสสิ๊
พึ ง กล่ า วรั บ อามะ ภั น เต
๒. ปริ โ สสิ๊
พึ ง กล่ า วรั บ อามะ ภั น เต
๓. ภุ ชิ ส โสสิ๊
พึ ง กล่ า วรั บ อามะ ภั น เต
๔. อะนะโณสิ๊
พึ ง กล่ า วรั บ อามะ ภั น เต
๕. นะสิ๊ ราชะภะโฏ
พึ ง กล่ า วรั บ อามะ ภั น เต
๖. อะนุ ญ ญาโตสิ๊ มาตาปิ ตู หิ พึ ง กล่ า วรั บ อามะ ภั น เต
๗. ปะริ ปุ ณ ณะ วี ส ะติ วั ส โสสิ๊
พึ ง กล่ า วรั บ อามะ ภั น เต
๘. ปะริ ปุ ณ ณั น เต ปั ต ตะจี ว ะรั ง พึ ง กล่ า วรั บ อามะ ภั น เต
๑. กิ น นาโมสิ
พึ ง กล่ า วรั บ อะหั ง ภั น เต....................................นามะ
๒. โก นามะ เต อุ ปั ช ฌาโย
พึ ง กล่ า วรั บ อุ ปั ช ฌาโย เม ภั น เต อายั ส มา....
.....................................................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 ปั ง อุ ป าทายะ
ทุ ติ ยั ม ปิ 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 ปั ง อุ ป าทายะ
ตะติ ยั ม ปิ 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 ปั ง อุ ป าทายะ
---------- จบคำขอบรรพชาอุปสมบท ------------

