
 
 

 
โครงการอุปสมบทหมู่ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 

ณ  วัดเกาะวาลุการาม  ต.สวนดอก  อ.เมืองล าปาง  จ.ล าปาง  
ระหว่างวันที่  ๑–๑๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก าหนดให้ วันท่ี ๕ ธันวาคม ทุกปี 
เป็นวันพ่อแห่งชาติ  เป็นวันส าคัญของชาติไทย  อันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต  คณะสงฆ์และกรรมการมูลนิธิวัดเกาะวาลุการาม ได้จัด
โครงการบรรพชาอุปสมบท โดยเชิญชวน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทุกหมู่เหล่า  ในจังหวัด
ล าปาง และจังหวัดอื่นๆ เข้าบรรพชาอุปสมบท อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ 

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอุปสมบทได้ศึกษาปฏิบัติในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิภาวนา
และรู้จักการใช้ชีวิตอย่างสันโดษพอเพียง 

๓. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป  

 

คุณสมบัต ิ
๑. มีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี  
๒. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ไม่ทุพพลภาพ (พิการ) 
๓. กล่าวค าขอบรรพชา-อุปสมบท ได้ด้วยตนเองและอยู่จนครบโครงการอบรม 
๔. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น 

 
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

(ผู้สมัครบวชไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) 
ติดต่อโทร.๐๕๔-๒๑๗๕๒๘ , ๐๕๔-๓๒๓๔๒๖ , ๐๘๑-๖๘๑๗๒๐๐  เว็บไซต์ www.watkoh.com 

http://www.watkoh.com/


 
 

 
ระเบียบการขอสมัครอุปสมบทหมู่   

วันที่ ๑-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

วัดเกาะวาลุการาม  ต.สวนดอก  อ.เมืองล าปาง  จ.ล าปาง 
.................................................. 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑. มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี (ส าหรับข้าราชการไม่คิดเป็นวันลา)  
๒. เป็นผู้มีความประพฤติดีพร้อมท่ีจะรักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด 
๓. มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจ าตัว ไม่ติดยาเสพติด และสุราเรื้อรัง 

(( ควรงดสูบบุหร่ีตลอดระยะเวลาการอบรม )) 
     ๔. ไม่มีภาระผูกพันระหว่างอุปสมบทเช่นการฝึกงานการสอบและเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายปฏิบัติตาม

ระเบียบวินัยได้ 
     ๕. ต้องผ่านการฝึกซ้อมการฝึกตนก่อนบวชครบตามก าหนดนัดซ้อม  
 

หลักฐานการสมัคร 
     ๑. รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาขนาด ๒ นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือนจ านวน ๒ รูป 
          (เขียนชื่อนามสกุลติดหลังรูปด้วย)  
     ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านจ านวน ๑ ฉบับ  
     ๓. ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการจ านวน ๑ ฉบับ  
     ๔. หลักฐานการอนุมัติให้ลาราชการได้(ลากิจ)จ านวน ๑ ฉบับ  
     ๕. ใบตรวจเลือดว่าปลอดจากโรคเอดส์และสารเสพติดตัวจริงจ านวน ๑ ฉบับ  
 

การเตรียมของ 
ของใช้ส่วนตัวในกิจวัตรประจ าวันเช่นขันน้ า สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผงซักฟอก ยารักษาโรค 
ผ้าเช็ดตัว ปากกา สมุดบันทึกฯลฯ ชุดนาคทางวัดจัดไว้ให้แล้ว ชุดผ้าไตร-อัฐบริขารทางวัดจัดไว้ให้แล้ว 

 
หมายเหต ุ
ผู้มีความประสงค์ท่ีจะเข้าอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ต้องย่ืนใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ครบด้วย
ตนเองก่อนวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไปผู้สมัครบวชเข้ารายงานตัวและ     
ค้างคืนท่ีวัดเกาะฯ (มีอาหารกลางวันบริการ) 

    
ติดต่อสอบถาม: ห้องกองงานเลขานุการ 

    โทร.๐๕๔-๒๑๗๕๒๘, ๐๕๔-๓๒๓๔๒๖, ๐๘๑-๖๘๑๗๒๐๐  



 
 

 
ก าหนดการอุปสมบทหมูใ่นโอกาสวันพ่อแห่งชาต ิ

……………………………………………………… 
 

วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ผู้สมัครอุปสมบทเข้ารายงานตัวฟังปฐมนิเทศซ้อมท่องค าบรรพชาอุปสมบท  

 

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ท าพิธีโกนผมนาค  
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ท าพิธีเปิดงานอุปสมบท  
เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. แห่นาค รอบเมืองล าปาง  
เวลา ๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล (ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารพร้อมกัน) 
เวลา ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ท าขวัญนาค  
เวลา ๑๕.๐๐–๑๖.๐๐ น. บิดา–มารดามอบผ้าไตรให้ลูกนาค  

 

วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. แห่นาค  รอบอุโบสถ 

 เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ท าพิธีมอบผ้าไตร (ส าหรับผู้ท่ีเป็นเจ้าภาพผ้าไตร)  
เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. บรรพชาเป็นสามเณร พร้อมกันท้ังหมด 
เวลา ๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น. ฉันเพล (สาธุชนร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน)  
เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. ท าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ  
 

  ส าหรับท่านสาธุชนประสงค์จะเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ 
 

เจ้าภาพบวชพระ ๑ รูป ผ้าไตร+อัฐบริขาร 
เจ้าภาพภัตตาหารเช้า 
เจ้าภาพภัตตาหารเพล 
เจ้าภาพน้ าปานะบ่าย–ค่ า 

ชุดละ 
มื้อละ 
มื้อละ 
มื้อละ 

๑,๐๐๐  บาท 
๑,๕๐๐  บาท 
๒,๕๐๐  บาท 
๘๐๐  บาท  

   

                        (หรือบริจาคตามก าลังศรัทธา) 
 

         ท่านใดมีจิตศรัทธาประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ 
         เชิญตดิตอ่ไดท่ี้กองงานเลขานุการวัดเกาะวาลุการาม  ต.สวนดอก  อ.เมืองล าปาง  จ.ล าปาง  

โทร. ๐๕๔-๒๑๗๕๒๘, ๐๕๔-๓๒๓๔๒๖, ๐๘๑-๖๘๑๗๒๐๐        www.watkoh.com 



 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๒ นิ้ว 

 

 
ใบสมัครอุปสมบทหมูใ่นโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 

************************ 
 
 

สมัครวันท่ี...............เดือน....................................พ.ศ. ๒๕..............  
๑. ชื่อ..........................................นามสกุล.......................................เชื้อชาติ......................สัญชาติ........................ 

เลขประจ าตัวประชาชน--- โทรศัพท์.............................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.......................ต าบล.............................อ าเภอ............................จังหวัด......................... 
เกิดวัน..................ที.่.........เดือน.................................พ.ศ. ๒๕.........ปัจจุบันอายุ.................ปี.........เดือน 

๒. นามบิดา......................................นามสกุล..................................อายุ............ปี เชื้อชาติ...........สัญชาติ.................. 
อาชีพ.........................ที่อยู่.........................................................................................โทรศัพท์........................... 

๓. นามมารดา...................................นามสกุล.................................อายุ............ปี เชื้อชาติ.............สัญชาติ................. 
อาชีพ.........................ที่อยู่.........................................................................................โทรศัพท์........................... 

๔. ผู้สมัครมีสัณฐาน..............................................สีเนื้อ...........................................ต าหนิ................................... 
๕. ก าลังศึกษาอยู่ที.่..................................................คณะ/สาขา/แผนก...............................................ชั้นปีที่............ 
๖. จบการศึกษาสูงสุดระดับ.....................................จากสถาบัน..............................................เมื่อปี พ.ศ. ๒๕............ 
๗. ปัจจุบันประกอบอาชีพ.......................................สถานที่ท างาน......................................................................... 
๘. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที.่.........ตรอก/ซอย...................................ถนน.................................. 

ต าบล..............................................อ าเภอ...............................................จังหวัด.............................................. 
๙. บุคคลผู้ติดต่อได้สะดวก............................................................................โทรศัพท.์......................................... 

 
ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร 
(ตัวบรรจง)............................................................ 
               .............../................/.................. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอนุญาตของบิดา-มารดา 

                                   วันท่ี..................เดือน....................................พ.ศ. ๒๕.................. 
ข้าพเจ้านาย/นาง..................................................นามสกุล.............................................................อายุ.................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.........................หมู่ที่........บ้าน................................ตรอก/ซอย.....................ถนน............................. 
ต าบล..................................อ าเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท.์................................... 
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครโดยเป็น........................อนุญาตให้นาย.......................................นามสกุล................................ 
เข้ารับการอุปสมบทขอรับรองว่าข้อมูลในเอกสารนี้เป็นจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร 
(ตัวบรรจง)............................................................ 

.............../................/..................



 
 

ค าขอบรรพชา-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) 

  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 ๓หน)  เสร็จแล้วกราบลง๓ ครั้ง 

 

ค าบอกบริขารค ารับ   ( 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 ผู้บวชพึงถอยออกลุกข้ึนไปยืน
อยู่ในที่ที่ก าหนดไว้  (ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณทางเข้าโบสถ์ )  แล้วออกไปสวดถามอันตรายิกธรรม... 
พึงรับว่า นัตถิ ภันเต ๕ หน และ อามะ ภันเต ๘  หน  ดังนี้ 
 

ค าถาม อันตรายิกธรรม 
๑. กุฏฐัง  
๒. คัณโฑ  
๓. กิลาโส  
๔. โสโส  
๕. อะปะมาโร  

พึงกล่าวรับ  
พึงกล่าวรับ  
พึงกล่าวรับ  
พึงกล่าวรับ  
พึงกล่าวรับ  

นัตถิ ภันเต  
นัตถิ ภันเต  
นัตถิ ภันเต  
นัตถิ ภันเต  
นัตถิ ภันเต  

๑. มะนุสโสสิ๊  
๒. ปริโสสิ๊  
๓. ภุชิสโสสิ๊  
๔. อะนะโณส๊ิ  
๕. นะสิ๊  ราชะภะโฏ  
๖. อะนุญญาโตสิ๊  มาตาปิตูหิ  
๗. ปะริปุณณะ  วีสะติวัสโสสิ๊  
๘. ปะริปุณณันเต  ปัตตะจีวะรัง  
๑. กินนาโมสิ  
๒. โก นามะ เต อุปัชฌาโย  

พึงกล่าวรับ  
พึงกล่าวรับ  
พึงกล่าวรับ  
พึงกล่าวรับ  
พึงกล่าวรับ  
พึงกล่าวรับ  
พึงกล่าวรับ  
พึงกล่าวรับ  
พึงกล่าวรับ  
พึงกล่าวรับ 

อามะ  ภันเต  
อามะ  ภันเต  
อามะ  ภันเต  
อามะ  ภันเต  
อามะ  ภันเต  
อามะ  ภันเต  
อามะ  ภันเต  
อามะ  ภันเต  
อะหัง ภันเต ................................... นามะ  

อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา            
.................................... ..... ......... นามะ 
 

 ค าขออุปสัมปทาเปกขะ 
สังฆัม  ภันเต ,อุปะสัมปะทัง  ยาจามะ ,  อุลลุมปะตุ  โน ,ภันเต  สังโฆ ,อนุกัมปัง อุปาทายะ  

    ทุติยัมปิ  ภันเต  สังฆัง  ,อุปะสัมปะทัง ยาจามะ , อุลลุมปะตุ โน , ภันเต  สังโฆ , อนุกัมปัง อุปาทายะ           
 ตะติยัมปิ  ภันเต  สังฆัง , อุปะสังปะทัง  ยาจามะ , อุลลุมปะตุ โน ภันเต , สังโฆ อนุกัมปัง  อุปาทายะ  

---------- จบค าขอบรรพชาอุปสมบท ------------ 

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8
http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C

