
 
ใบสมัครขออุปสมบท วัดป่าสุคะโต  

 

เขียนที่................................................... 
วันที่ ...................เดือน.....................................พ.ศ. ............................ 

 
 ข้าพเจ้า ............................................................. นามสกุล ...................................................... 
มีศรัทธาเลื่อมใส ขอสมัครบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา จึงขอมอบตัวเป็นสัทธิวิหาริกใน.....พระ
คร.ู........................................ พระอุปัชฌาย์ และขอสังกัดอยู่ใน ..........วัดป่าสุคะโต...... ซึ่งมี .........พระ
อาจารย์ไพศาล วิสาโล........... เป็นเจ้าอาวาส   โดยขอถวายคำปฏิญญา ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอปฏิญญาว่า ข้าพเจ้ามีคุณลักษณะควรแก่การบรรพชาอุปสมบท และไม่มี
ลักษณะของคนต้องห้ามบรรพชาอุปสมบท   ดังแจ้งตามรายการคุณสมบัติของข้าพเจ้าแนบท้ายใบ
สมัครนี้ ซึ่งเป็นความจริงทุกประการ 
 ข้อ ๒. ข้าพเจ้าขอปฏิญญาว่า เมื่อได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว จะเคารพนับถือ เชื่อฟัง  ตั้งอยู่ใน
โอวาทของพระอุปัชฌาย์/อาจารย์ และจะประพฤตดิีประพฤติชอบตามพระธรรมวินัย ระเบียบแบบ
แผนของวัดและคณะสงฆต์ลอดไป  ถ้าข้าพเจ้าละเมิดข้อปฏิญญาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมรับโทษ
ตามควรแก่ความผิดทุกประการ 
 
 ขอได้โปรดอนุเคราะห์ให้ข้าพเจ้าได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาด้วยเทอญ 
 
 
  (ลงชือ่) ..................................................................... ผู้สมัครขออุปสมบท 



ใบรับรองผู้สมัครขออุปสมบท 
 

เขียนที่................................................... 
วันที่ ...................เดือน.....................................พ.ศ. ............................ 

 ข้าพเจ้า ................................................ นามสกุล ............................................ อายุ .............. ปี 
อาชีพ .............................................................ตำแหน่งหน้าที่ ............................................................ 
อยู่บ้านเลขที่ ..................... หมู่ที่ ............... ตำบล ............................... อำเภอ ................................... 
จังหวัด .................................... เกี่ยวข้องกับผู้สมัครขอบรรพชาอุปสมบทโดยเป็น ........................... 
 ขอถวายคำรับรองไว้แด่พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑. ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความตามรายการที่กรอกในใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท ของ 
............................................................................ ข้างต้นนั้น เป็นความจริงทุกประการ 
 ข้อ ๒. ถ้าปรากฏภายหลังว่า ข้อความตามรายการที่กรอกในใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท ของ 
............................................................................ มิได้เป็นความจริงตามที่ข้าพเจ้ารับรองไว้ หรือเมื่อ 
........................................................................... ได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว มิได้ปฏิบัติตามคำปฏิญญา 
ด้วยประการใดๆ  ข้าพเจ้ายอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ 
 
 ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความข้างต้นนี้ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ข้างท้ายนี้ 
 
 

(ลงชื่อ)   .......................................................................................  ผู้รับรอง 
(ลงชื่อ)    .......................................................................................  พยาน 
(ลงชื่อ)    ........................................................................................  พยาน 

 
 
 
 
 

 



รายการคุณสมบัติ แนบท้ายใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท 
ของ .................................................................... 

๑. มีเชื้อชาติ ............................... สัญชาติ ............................... นับถือศาสนา ........................... 
๒. เกิดที่บ้านเลขที่ ....................... ตำบล ................................... อำเภอ .................................... 

จังหวัด ............................ เมื่อวันที่ ................... เดือน .......................... พ.ศ. ...................... 
ตรงกับวัน ...........................ขึ้น/แรม.............. ค่ำ  ปี ..................... 

๓. เลขบัตรประจำตัวประชาชน ................................................................................................... 
๔. นามบิดา ........................................................ นามมารดา ....................................................... 
๕. มีสัณฐาน ............................................ สีเนื้อ ................................... ตำหนิ ........................... 
๖. มีวิทยฐานะ (การศึกษาสูงสุด).................................................................................................. 
๗. มีอาชีพ .................................................................................................................................... 
๘. ปัจจุบันมีอายุ ................... ปี โดยภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ............................. หมู่ที่ ...................

ตำบล .......................................... อำเภอ ....................................... จังหวัด ............................. 
๙. เป็นสุภาพชน มีความประพฤติดีประพฤติชอบ ไม่มีความประพฤติเสียหาย เช่น ติดสุรา หรือยา

เสพติดให้โทษ เป็นต้น และไม่เป็นคนจรจัด ใช่หรือไม่  ..................................................... 
๑๐.  มีความรู้อ่าน และเขียนหนังสือไทยได้ ใช่หรือไม่ ................................................................. 
๑๑.  ไม่เป็นผู้ทิฏฐิวิบัติ ใช่หรือไม่ ................................................................................................... 
๑๒. ไม่เป็นคนล้มละลาย หรือไม่มีหนี้สินผูกพัน ใช่หรือไม่ ......................................................... 
๑๓.  เป็นผู้ปราศจากบรรพชาโทษ และมีร่างกายสมบูรณ์ อาจบำเพ็ญสมณกิจได้ ไม่เป็นคนชรา    
        ไร้ความสามารถ หรือ ทุพพลภาพ หรือพิกลพิการ ใช่หรือไม่  ............................................... 
๑๔. มีสมณบริขารครบถ้วนและถูกต้องตามพระวินัย ใช่หรือไม่ ................................................... 
๑๕. เป็นผู้สามารถกล่าวคำขอบรรพชาอุปสมบทได้ดว้ยตัวเองและถูกต้องไม่วิบัติ ใช่หรือไม่....... 
๑๖. เป็นคนทำความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน ใช่หรือไม่ .............................................................. 
๑๗. เป็นคนหลบหนีราชการ ใช่หรือไม่ ........................................................................................ 
๑๘. เป็นคนต้องหาในคดีอาญา ใช่หรือไม่ ..................................................................................... 
๑๙. เป็นคนเคยถูกตัดสินจำคุกฐานเป็นผู้ร้ายสำคญั ใช่หรือไม่ ...................................................... 
๒๐. เป็นคนถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา ใช่หรือไม่ ................................................. 
๒๑. เป็นคนมีโรคติดต่ออันน่ารังเกียจ เช่น วัณโรค ในระยะอันตราย ใช่หรือไม่...........................  
๒๒. เป็นคนมีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้ ใช่หรือไม่ .............................. 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................................................ ผู้สมัครขอบรรพชาอุปสมบท 



แบบสอบถามข้อมลูส่วนบุคคลผู้สมัครบวช 
 

๑. ท่านเคยผ่านการอุปสมบทมาก่อนหรือไม่   

   ไม่เคย  

   เคย  เมื่อปี พ.ศ. ..๒๕........  บวชที่วัด.......................................... ระยะเวลาบวช............ 

๒. เหตุผลหลักที่ท่านมาบวชครั้งนี้.............................................................................................................. 

๓. ท่านคุ้นเคยกับการปฏิบัติธรรม/นั่งสมาธ/ิเจริญสติมาเพียงใด 

   ไม่เคยเลย   นานๆ ครั้ง 

   ทำเป็นประจำ แนวทางหลักที่ปฏิบัติคือ............................................................................ 

๔. สิ่งที่ท่านคาดหวังจะได้รับจากการบวชครั้งนี้......................................................................................... 

๕. ประสบการณ์/ความสามารถพิเศษของท่าน........................................................................................... 

๖. ความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ผ่านมา..................................................................................................... 

๗. แผนหรือโครงการที่ท่านจะทำหลังลาสิกขา........................................................................................... 

 
คำรับรองของผู้สมัครบวช 

 

๑. ข้าพเจ้าจะตั้งใจบวชเข้ามาเพ่ือศึกษาพระธรรมวินัย และยินดีที่จะปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำของ
พระพี่เล้ียง 

๒. ข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีลและปฏิบัติข้อวัตรของพระภิกษุ สำรวมระวังกาย วาจา ใจ นุ่งห่มให้รัดกุม 
รักษาสมณสารูปให้เป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนที่พบเห็นอยู่เสมอ 

๓. ข้าพเจ้าจะเอาใจใส่ต่อการสวดมนต์ นั่งสมาธิ บิณฑบาต ทำวัตรเป็นประจำ และช่วยดูแลกุฏิที่พัก 
เสนาสนะส่วนรวมให้สะอาดเรียบร้อย 

๔. ระหว่างบวชข้าพเจ้าจะพบกับญาติโยมมิตรสหายเฉพาะกรณีที่จำเป็น ไม่คลุกคลี และไม่นำญาติ
มิตรมาพักค้างคืนที่วัดโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๕.  ข้าพเจ้าจะงดเว้นการสูบบุหร่ี การเล่นการพนัน การใช้โทรศัพท์ และการดูสื่อบันเทิงที่เป็นข้าศึก
ต่อพรหมจรรย์ทุกชนิดตลอดระยะเวลาที่บวช 

๖. ข้าพเจ้าจะพยายามช่วยป้องกัน ไม่เป็นต้นเหตุให้เกิดความขัดแย้ง ไม่เข้าร่วมในการทะเลาะวิวาท 
และการใช้กำลังใดๆ ในระหว่างการบวช 

 

ลงลายมือชื่อ..................................................................... 


