
ทำดีเพื่อแม่ครั้งที่ 4 
โครงการบวชแม่ชีและศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา  12  สิงหาคม 2565 

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

▪ รับสมัคร ต้ังแต่วันนี้ -  วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)   

▪ คุณสมบัติทั่วไป  

1. สัญชาติไทย อายุ 16-60 ปี   2. ความประพฤติดี มีสุขภาพดี 
3. มีอาชีพเป็นหลักฐาน    4. ไม่มีหนี้สินผูกพัน 
5. ไม่เป็นหญิงมีครรภ์หรือลูกอ่อน   6. ไม่หลบหนีราชการหรือทางบ้านมา 
7. ไม่เป็นคนพิการ    8. ไม่มีความผิดทางอาญาอย่างใด 
9. ไม่ติดส่ิงเสพติดทุกชนิด     10.ไม่เป็นโรคต้องห้าม 
11.ได้รับอนุญาตจาก บิดา มารดา สามีหรือผู้ปกครองแล้ว 

▪ เอกสารประกอบการสมัคร  สำหรับผู้บวชแม่ชี    1.สำเนาบัตรประชาชน  2. ใบตรวจเลือด HIV   

๓. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรองการบวช     (สำหรับศีลจาริณี   ใช้เฉพาะสำเนาบัตรประชาชน)  

▪ สถานที่รับสมัคร    :   สำนักงาน วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) 

▪ ลงทะเบียนและจัดเตรียมพิธีบวชชี   วันที่ 30 กรกฎาคม  2565 เวลา  10.00 – 11.00 น.  

ณ สำนักงานศาลาธรรมภาวนาวิรัช   วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)    

▪ กำหนดพิธีปลงผม  31  กรกฎาคม   2565       เวลา  16.00 น. 

▪ กำหนดวันพิธีบวชชี    1  สิงหาคม      2565    เวลา  09.00 น.  

▪ กำหนดวันพิธีลาสิกขา    13  สิงหาคม    2565   เวลา  09.00 น. 

 
ทางวัดได้จัดเตรียม ชุดแม่ชี / ชุดศีลจาริณีไว้ให้ท่านละ 3 ชุด 

ส่ิงของอื่น ๆ เช่น สบู่ ยาสีพัน แปรงฟัน แชมพูสระผม เส้ือกันหนาวสีขาว ผ้าเช็ดตัว รองเท้าแตะ   
นาฬิกาจับเวลา กรุณาจัดเตรียมมาเอง 

 

 

ผู้มีกุศลจิตศรัทธาติดต่อไดท้ี่สำนักงานวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)  
โทรศัพท์ 082-8213633 , 062-2168339 

 
 



 

ทำดีเพื่อแม่ครั้งที่ 4 
โครงการบวชแม่ชีและศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ  

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหีลวง 

 เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา  12  สิงหาคม 2565 

ใบสมัครขอบวชแม่ชี  

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

 ข้าพเจ้า นาง / นางสาว.............................................................นามสกุล......................................................................... 

เกิดท่ีบ้าน................................................ตำบล..........................................................อำเภอ.........................................................

จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์......................... ..................................

เมื่อวันท่ี...............เดือน.......................................พ.ศ...........................ตรงกับวัน.. ...................................ปี................................... 

สันฐาน..........................................ผิวสี..................................................ตำหนสิำคัญ.................................................................... 

 วทิยฐานะ...........................................................................อาชีพ................................ ................................................................. 

นามมารดา...................................นามสกลุ.....................................นามบิดา.....................................นามสกุล.............................. 

ปัจจุบันมีอายุ...............................ปี มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขท่ี..................................หมู่ท่ี...............ถนน.......................................... 

อำเภอ..................................................จังหวัด....................................... .........................รหัสไปรษณีย์.......................................... 

 ข้าพเจ้ามีความศรัทธาเลื่อมใส ขอสมัครเป็นแม่ชีในพระพุทธศาสนา  จึงขอมอบตัวเป็นศิษย์ของท่านผู้ปกครองและ

คณะกรรมการฯ สำนัก.........วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)............... สังกัดอยู่ในสำนัก ............วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม).............................. 

ซึ่งมี.....................พระภาวนาธรรมมาภริัช.. ว.ิ.................................เป็นเจ้าสำนัก     โดยขอถวายคำปฏิญญา  ดังนี้ 

ข้อ ๑.  ข้าพเจ้าขอปฏิญญาว่า  ข้าพเจ้ามีคุณลักษณะควรแก่การบวช คือข้าพเจ้าเป็นมนุษย์เพศหญิง  มิได้มีครรภ์ หรือ

ลูกอ่อน, เป็นผู้มีความประพฤติดี, มีสุขภาพดี, ไม่เป็นหนี้, ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด, ไม่ได้หลบหนรีาชการหรือทางบ้านมา, ไม่มีคดี

ทางอาญา, ไม่เป็นโรคร้ายแรง,หรือโรคติดต่อท่ีสังคมรังเกียจ, ไม่เป็นคนชราไร้ความสามารถในการปฏิบัตสิมณกิจ,ไม่เป็นคนพิการ

หรือทุพพลภาพ, ได้รับอนุญาตจาก บิดา มารดา สามี หรือผู้ปกครองแล้ว 

ข้อ ๒.  ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า เมื่อบวชแล้ว จะเคารพนับถือเชื่อฟังอยู่ในโอวาทของพระอุปัชฌาย์, ครูอาจารย์ ตลอดจน

ท่านผู้ปกครอง และคณะกรรมการ และจะประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมวนิัย หรือระเบียบปฏิบัติของสำนักตลอดไป ถ้า

ข้าพเจ้าล่วงละเมิดข้อปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมรับโทษตามสมควรแก่ความผิดทุกประการ 

 ขอได้โปรดกรุณาใหข้้าพเจ้าได้บวชในพระพุทธศาสนาด้วย เทอญ 



      ลงชื่อ.........................................................ผู้ขอบวช 

                                                                                       (.........................................................) 

 หมายเหตุ  :  กรุณาแจ้ง  ขนาดเส้ือผ้า    S         M          L       XL      XXL      ใหญ่พิเศษ  

ทำดีเพื่อแม่ครั้งที่ 4 
โครงการบวชแม่ชีและศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ  

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหีลวง  

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา  12  สิงหาคม 2565 

ใบรับรองผู้ขอบวชแม่ชี    

     

        เขียนที่............................................................... 

วันที่......................เดอืน...............................พ.ศ........................ 

 

 ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว...............................................นามสกุล........................................................ 

อายุ..............................ปี อาชีพ.......................................................ตำแหน่ง....................................................... 

สถานที่ทำงาน...................................................................ต้ังอยู่เลขที่...................................................................

ตำบล..............................อำเภอ.............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.......................... 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน.................................................................. 

 

หลักฐาน             สำเนาบัตรประชาชน /          อื่น ๆ....................................................... 

เป็นเจ้าของบ้านเลขที่.............................หมู่ที่..........................................ตำบล..................................................... 

อำเภอ.....................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์................................................ 

หมายเลขโทรศัพท์............................................................................... 

  

มีความเกี่ยวข้องกับผู้ขอบวชชี โดยเป็น...................................................................................................... 

ขอรับรองไว้ต่อท่านเจ้าอาวาสและหัวหน้าแม่ช ีดังต่อไปน้ี 

 

1. นาง / นางสาว......................................................นามสกุล................................................................ 

(ก) มีความประพฤติดี  ประพฤติชอบ 

(ข) ไม่มหีน้ีสนิผูกพัน 

(ค) มิไดห้ลบหนีราชการเพ่ือมาบวชชี 

(ง) มิไดม้ีความผิดทางอาญาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด 

(จ) ได้รับอนุญาตจากบิดา  มารดา หรือสามีแล้ว 

. 



๒. ถ้าปรากฏภายหลังว่า นาง / นางสาว ...............................นามสกุล...................................................

มิไดเ้ป็นจริงตามที่ขา้พเจ้ารับรองไว้  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในความเสยีหายทั้งหมด 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้รับรอง 

       (....................................................................) 

ทำดีเพื่อแม่ครั้งที่ ๔ 
โครงการบวชแม่ชีและศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ  

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหีลวง 

 เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๙๐ พรรษา  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ใบสมัครศีลจาริณี  

ก.ขอ้มูลส่วนตัว 

๑. ช่ือ (นาง/นางสาว).............................................................นามสกุล..................................... ....................................... 

เลขที่บัตรประชาช         -                        -                              -            -         เช้ือชาติ............................. 

 

เกิดวันที่............................เดอืน....................................พ.ศ.................................ปัจจุบันอายุ........................ปี 

ศาสนา....................................................อาชีพ............................................. 

สถานะทางครอบครัว            โสด          แต่งงาน         หย่า   มีบุตรชาย.................คน หญงิ....................คน 

 

๒.ที่อยู่ตดิต่อสะดวก  เลขที่..........................หมู่ที.่.............หมู่บ้าน/อาคาร/บริษัท................................................ 

ซอย......................................ถนน....................................ตำบล..............................อำเภอ...... ......................... 

จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................อีเมล์.......... ........................ 

กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อคุณ..................................................นามสกุล................................................................ 

ความสัมพันธ์...........................................................หมายเลขโทรศัพท์....................................... ...................... 

 

๓.ขา้พเจ้า       ไม่เคยเขา้อบรมปฏิบัตธิรรมมากอ่น เคยมาปฏิบัตธิรรมที่วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) 

  เคยปฏิบัตธิรรมที่อื่น..(โปรดระบุสถานที่).................................................................................. 

 

๔.ขา้พเจ้า         เคยเสพสารเสพติดแต่ปัจจบุันเลกิแล้ว         ปัจจุบันยังเสพอยู่           ไม่เคยเสพสารเสพติดใดๆ 

 

๕.สุขภาพร่างกาย              แข็งแรง                มีโรคประจำตัวคอื....................................................................... 

 

๖.สุขภาพจิต                    ปกต ิ                   เคย เขา้บำบัดที่........................................เมือ่.............................. 

              ปัจจบุันยังตอ้งทานยาจติเวชอยู่          ไม่ไดท้านยามานาน............ 

 



ขา้พเจ้าขอรับรองว่า ขอ้มูลข้างตน้น้ีแป็นความจรงิทุกประการ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณว่าจะอยู่ในโอวาทของพระ

อาจารย์และแม่ชพีี่เลี้ยง จะต้ังใจปฏิบัตดิว้ยความเคารพและประพฤติตนอยู่ในระเบียบขอ้บังคบัของสำนักแห่งนี้ทุกประการ

อย่างเคร่งครัด 

 

       ลงช่ือผู้สมัคร........................................................... 

                          (                                                     ) 

 

หมายเหตุ  :  กรุณาแจ้ง  ขนาดเสื้อผ้า    S         M          L       XL      XXL      ใหญ่

พิเศษ 


