ระเบียบการรับสมัคร
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดอานาจเจริญ
------------------------------------ด้ว ยจั งหวัด อำนำจเจริ ญ โดย ส ำนั กงำนพระพุท ธศำสนำจังหวัด ร่ว มกับ คณะสงฆ์ จังหวัด
อำนำจเจริญ กำหนดจั ด โครงกำรบรรพชำอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ต ร เนื่ อ งในโอกำสวั น ถวำยพระเพลิ ง พระบรมศพ
จั งหวัดอ ำนำจเจริ ญ จ ำนวน ๘๙ รู ป ในระหว่ำงวัน ที่ ๑๖ – ๓๐ ตุ ล ำคม ๒๕๖๐ เป็ น ระยะเวลำ ๑๕ วัน
ณ วัดบ้ำนเก่ำบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพำน จังหวัดอำนำจเจริญ
กำรบรรพชำอุปสมบทในพระพุ ทธศำสนำ เป็นประเพณี ที่ ส ำคัญยิ่งของพุ ทธศำสนิ กชนชำวไทย
ซึ่งได้ถือเป็นวัฒนธรรม ประเพณี ปฏิบัติกันมำเป็นเวลำช้ำนำน โดยถือว่ำ เป็นกำรทดแทนบุญคุณของบุพกำรี
และจะได้รับกำรฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม โครงกำรบรรพชำอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวำยเป็น
พระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เนื่องในโอกำสวันถวำยพระ
เพลิงพระบรมศพ ในครั้งนี้ เปิดโอกำสให้ชำยไทยทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ที่มีจิต
ศรัทธำเลื่อมใสในพระพุทธศำสนำ ได้แสดงควำมจงรักภักดีและสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ด้วยกำรบรรพชำ
อุปสมบทบำเพ็ญกุศลถวำยเป็นพระรำชกุศลพระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ในโอกำสวันถวำยพระเพลิงพระบรมศพ และส่งเสริมให้พุทธศำสนิกชนทุกหมู่เหล่ำได้มีส่วนร่วมในกำรบำเพ็ญกุศลถวำยเป็น
พระรำชกุศลพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ในโอกำสวันถวำยพระเพลิงพระบรมศพ
โดยกำรศึกษำและปฏิบัติธรรมตำมหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศำสนำตำมแนวทำงที่ถูกต้องแพร่หลำย
เพื่อให้กำรดำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงสมพระเกียรติยศ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ จังหวัดอำนำจเจริญ จึงได้กำหนดระเบียบกำรในกำรรับสมัครเข้ำร่วมโครงกำรไว้ดังต่อไปนี้
๑. การรับสมัคร
ตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐
๒. สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครร่วมบรรพชำอุปสมบท สอบถำมรำยละเอียด ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่
- ส่วนจังหวัด
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอำนำจเจริญ ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น ๓ โทร.๐ ๔๕๕๒ ๓๑๓๑ – ๒
- ส่วนอาเภอ
๑) ที่ว่ำกำรอำเภอทุกอำเภอ
๒) สำนักงำนเจ้ำคณะจังหวัดอำนำจเจริญ และเจ้ำคณะอำเภอทุกอำเภอ
๓. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (จัดทำ ๒ ชุด เพื่อผู้สมัครเก็บเอกสำร ๑ ชุด,เจ้ำหน้ำที่เก็บ ๑ ชุด)
๑) ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ำย
๒) สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
๓) ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองตรวจสุขภำพ(สำรเสพติด, HIV)
๓) ใบรับรองผู้บังคับบัญชำหรือผู้ปกครอง พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวของผู้รับรอง

๔. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑) เป็นชำยไทย อำยุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ร่ำงกำยสมบูรณ์ สุขภำพแข็งแรง
๒) มีสัญชำติไทย ประกอบอำชีพสุจริต มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่เป็นคนเร่ร่อน
๓) ไม่เป็นบุคคลต้องโทษคดีอำญำ หลบหนีคดีอำญำ หลบหนีกำรเกณฑ์ทหำร หรือหนีรำชกำร
๔) ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๕) ไม่เป็นคนต้องห้ำมตำมพระธรรมวินัย และกฎระเบียบของมหำเถรสมำคม
๖) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่เป็นโรคเอดส์
๗) ไม่ติดยำเสพติดอย่ำงร้ำยแรง
๘) เป็นบุรุษโดยสมบูรณ์ ไม่เป็นคนลักเพศ ไม่เป็นกะเทย หรือมีจริตกิริยำอย่ำงหญิง
๙) ต้องได้รับอนุญำตจำกพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือคู่สมรส ไม่มีภำระผูกพัน
๑๐) ต้องมีบุคคลรับรอง ดังนี้
- บุคคลทั่วไป ให้บิดำ มำรดำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตร หรือ
ระดับ ๓ ขึ้นไป เป็นผู้รับรอง
- ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
หัวหน้ำหน่วยงำน หรือผู้บังคับบัญชำระดับเหนือตนขึ้นไป เป็นผู้รับรอง
๑๑) มีหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครครบถ้วนตำมที่กำหนด
๑๒) สำมำรถกล่ำวคำขอบรรพชำอุปสมบท (คำขำนนำค) ได้
๕. กาหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่ สถำนที่ ณ วัดบ้ำนเก่ำบ่อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพำน
๑) รำยงำนตัว วันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๐
๒) ฝึกซ้อมขำนนำค วันที่ ๑๓ – ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๐
๓) พิธีปลงผม สู่ขวัญนำค และพิธีบรรพชำอุปสมบท วันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๐
๔) อบรมพระนวกะ(พระบวชใหม่) ระหว่ำงวันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๐
๕) วันที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๖๐ พระสงฆ์ที่อุปสมบทในโครงกำรสวดพระพุทธมนต์ถวำยเป็นพระรำชกุศล
๖) พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้อุปสมบทและลำสิกขำบท วันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๐
๖. สิ่งที่ต้องเตรียมตัวในวันรายงานตัวและวันปลงผม
๑) ใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรรับสมัคร ตำม ข้อ ๓
๒) ชุดลำลองสีขำว จำนวน ๒ ชุด
๓) ของใช้ประจำตัว เช่น สบู่ ยำสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้ำเช็ดตัว ยำรักษำโรคประจำตัว
หมายเหตุ

ไม่อนุญำตให้แขวนพระหรือเครื่องรำงของขลังในพิธีบรรพชำอุปสมบท
-------------------------------

ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ้วขึ้นไป

เลขที่ ...................../ ๒๕๖๐
ใบสมัครเข้าร่วม
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดอานาจเจริญ
ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ วัดบ้านเก่าบ่อ ตาบลหนองแก้ว อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ
----------------------------------เขียนที่.....................................................................
วันที่.........เดือน...................................พ.ศ. ............
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำนำจเจริญ
ข้ำพเจ้ำ................................................................นำมสกุล.................................................................
เลขประจำตัวประชำชน....................................................................... สถำนภำพกำรสมรส...............................
อำยุ............ปี เกิดวัน...........................ที่............ เดือน.................................พ.ศ...................เวลำ......................น.
(ถ้ำไม่ทรำบให้ระบุว่ำ กลำงคืน/กลำงวัน) ตรงกับวันขึ้น/แรม................ค่ำเดือน................................
เชื้อชำติ.......................สัญชำติ...........................วุฒิกำรศึกษำ...............................................................................
อำชีพ......................................................... ขนำดจีวร ..................... โรคประจำตัว .............................................
ชื่อ - สกุล (บิดำ) ........................................................................................ อำชีพ ................................................
ชื่อ - สกุล (มำรดำ) ........................................................................................ อำชีพ .............................................
ที่อยู่ตำมบัตรประชำชน ........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน................................................................................................................. .................................
.................................................................................................................................................................................
สถำนที่ที่ติดต่อได้สะดวก

 บ้ำน  ที่ทำงำน

หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก........................................................................................................
บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก ...........................................................................................................................
เกี่ยวข้องเป็น ................................... หมำยเลขโทรศัพท์........................................................................................
มีควำมประสงค์จะบรรพชำอุปสมบทในโครงกำรบรรพชำอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวำยเป็นพระรำชกุศล
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เนื่องในโอกำสวันถวำยพระเพลิงพระบรมศพ

โดยข้ำพเจ้ำขอให้คำปฏิญญำว่ำ
๑. ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติตำมระเบียบของกำรอุปสมบททุกประกำร
๒. ข้ำพเจ้ำทรำบวัตถุประสงค์ของกำรอุปสมบทครั้งนี้อย่ำงแท้จริง และทรำบว่ำเป็นโครงกำรที่มีกำหนด
ระยะเวลำ ซึ่งข้ำพเจ้ ำจะอยู่ ป ฏิบั ติศำสนกิจครบกำหนด ไม่ล ำสิ กขำก่อนกำหนด และเมื่อสิ้น สุดโครงกำร
ข้ำพเจ้ำยินดีลำสิกขำตำมกำหนด
๓. เมื่อข้ำพเจ้ำได้อุปสมบทแล้ว จะเคำรพนับถือ เชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวำทของพระอุปัชฌำย์ อำจำรย์ หรือ
เจ้ำอำวำส จะเข้ำรับ กำรอบรมตำมสถำนที่ และเวลำที่วัดกำหนด จะประพฤติปฏิบัติชอบตำมพระธรรมวินัย
ระเบียบมหำเถรสมำคม และระเบียบแบบแผนของคณะสงฆ์ไทยทุกประกำร
๔. หำกทรำบภำยหลั งว่ ำ ข้ ำพเจ้ ำเป็ น บุ ค คลต้ อ งห้ ำมในกำรบรรพชำอุ ป สมบท หรือ มี คุ ณ สมบั ติ
ไม่ครบถ้วนตำมที่กำหนด หรือละเมิดคำปฏิญญำข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำยินดีลำสิกขำโดยทันที
๕. ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
 สำเนำทะเบียนบ้ำน
 สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
ใบรับรองแพทย์  ใบรับรอง
ลงชื่อ............................................................ผู้สมัคร
(.............................................................)
คายินยอมอนุญาตให้บรรพชาอุปสมบทของบิดามารดาผู้ปกครอง/คู่สมรส/ผู้บังคับบัญชา
ยินยอม
 ไม่ยินยอม
ลงชื่อ..............................................................
(............................................................)
เกี่ยวข้องเป็น.....................................กับผู้ขอบรรพชำอุปสมบท
……………………………
เลขที่.................................
สาหรับเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ...........................................................................................
๑. มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติในกำรบรรพชำอุปสมบท
 ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน
๒. มีหลักฐำนประกอบกำรรับสมัคร
 สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/บัตรประจำตัวประชำชน  ใบรับรอง
 สำเนำทะเบียนบ้ำน
 ใบรับรองแพทย์
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่
 เห็นควรรับสมัคร  ไม่ควรรับสมัคร
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)

ใบรับรองผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
เขียนที่.............................................................................
วันที่...........เดือน..........................................พ.ศ. .......................
ข้ำพเจ้ำ...........................................................นำมสกุล.............................................อำยุ...............ปี
อำชีพ................................................ตำแหน่ง......................................................................ระดับ...................
หน่วยงำน..........................................................................กรม........................................ ................................
กระทรวง............................................................อยู่บ้ำนเลขที่...................หมู่ที่..........ตำบล............................
อำเภอ.........................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์...............................................
สถำนที่ที่ติดต่อได้สะดวก
 บ้ำน  ที่ทำงำน (โปรดระบุ).............................................................
.........................................................................................................................................................................
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครโดยเป็น...........................................................................
ขอรับรองไว้ ดังต่อไปนี้
๑. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมตำมรำยละเอียดในใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำรบรรพชำอุปสมบทฯ ของ
............................................................................................ ผู้สมัครบรรพชำอุปสมบทฯ เป็นควำมจริงทุกประกำร
๒. ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ............................................................................................ สมควรที่
จะเข้ำรับกำรบรรพชำอุปสมบทตำมโครงกำรนี้ได้
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับรอง
(..................................................................)
ตำแหน่ง...............................................................
หมายเหตุ
๑. ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ที่ต้องขออนุญำตจำกหน่วยงำนให้
หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำน หรือผู้บังคับบัญชำระดับเหนือตนขึ้นไป เป็นผู้รับรอง
๒. บุคคลทั่วไป ให้บิดำ มำรดำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตร/ระดับ ๓ ขึ้นไป
เป็นผู้รับรอง
๓. โปรดแนบสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือบัตรประจำตัวประชำชนด้วย

ส่วนของการบรรพชาอุปสมบท
.............................
วัด ............................................................................................................................ จังหวัดอำนำจเจริญ
กำหนดอุปสมบท วัน ............................... ที่ .................... เดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
ณ พัทธสีมำ วัด ........................................................................................................ จังหวัดอำนำจเจริญ
บรรพชำ(บวชเณร) เวลำ ................................ น. เสร็จพิธีเวลำ ........................................ น.
โดยมี ....................................................................................................................... .........เป็นพระศีลำจำรย์
อุปสมบท (บวชพระ) เวลำ ................................ น. เสร็จพิธเี วลำ ........................................ น.
โดยมี ....................................................................................................................... ..... เป็นพระอุปัชฌำย์
มีพระ ........................................................................................................................... เป็นพระกรรมวำจำจำรย์
มีพระ .......................................................................................................................... เป็นพระอนุสำวนำจำรย์
ฉำยำ ..........................................................................................................................(พระน วกะ)
คำแปล ............................................................................................................................................................
กำหนดลำสิกขำ ......................................................................................................

กาหนดการ
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดอานาจเจริญ
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ วัดบ้านเก่าบ่อ ตาบลหนองแก้ว อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ
................................................................................
วันที่ ๑๓ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ (รับลงทะเบียนซ้อมขานนาค)
เวลำ ๐๙.๓๐ น.
- รำยงำนตัว ประชุมซักซ้อมขำนนำค ระเบียบพิธี ผู้เข้ำร่วมบรรพชำอุปสมบทหมู่
ณ วัดบ้ำนเก่ำบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพำน
หมายเหตุ - ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้ำเช็ดตัว สบู่ ยำสีฟัน ยำสระผม ยำรักษำโรค และ
ชุดขำว ๒ ชุด
- วันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๐ ผู้ที่ยังไม่พร้อมพักที่วัดอนุญำตให้กลับบ้ำนได้ แต่ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ ต.ค.
ทุกท่ำนที่เข้ำร่วมโครงกำรจะต้องพักที่วัดทั้งหมด
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
(พิธีปลงผมและพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่)
(พิธีปลงผม)
เวลา
๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น. - ผู้ที่สมัครเข้ำร่วมบรรพชำอุปสมบทพร้อมกันบริเวณประกอบพิธี
ณ วัดบ้ำนเก่ำบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพำน
๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. - พระรำชปรีชำญำณมุนี เจ้ำคณะจังหวัดอำนำจเจริญ เดินทำงถึงบริเวณพิธี
- ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำนำจเจริญ ประธำนในพิธีเดินทำงมำถึงบริเวณพิธี
- ประธำนในพิธีกล่ำวให้โอวำท
- ประกอบพิธีปลงผม
- ผู้เข้ำร่วมโครงกำร เปลี่ยนเครื่องแต่งกำย สวมชุดนำค
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. - ถวำยภัตตำหำรเช้ำ
(พิธีสู่ขวัญนาค)
เวลา
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

- นำค แขกผู้มีเกียรติ เจ้ำภำพกองบวช คณะญำติๆ พร้อมกัน ณ ตั้งขบวนแห่นำค
- เริ่มขบวนแห่นำคเข้ำสู่บริเวณประกอบพิธี
- ประกอบพิธีขอขมำและสู่ขวัญนำค
- ถวำยภัตตำหำรเพล

(พิธีบรรพชาอุปสมบท)
เวลา
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. - นำค แขกผู้มีเกียรติ เจ้ำภำพกองบวช คณะญำติๆ พร้อมกัน ณ โบสถ์ประกอบพิธี
๑๓.๓๐ น.
- ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำนำจเจริญ ประธำนพิธีเดินทำงถึงบริเวณพิธี
- ประธำนพิธีจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
- ประธำนในพิธีจุดเครื่องทองน้อยที่โต๊ะบูชำที่ประดิษฐำนพระบรมฉำยำลักษณ์
- ประธำนในพิธีอญ
ั เชิญ(อ่ำน) พระบรมรำโชวำท/พระรำชดำรัส จบแล้ว
- เจ้ำหน้ำที่อำรำธนำศีล
- ประธำนสงฆ์ให้ศีล
- พศจ.อำนำจเจริญ กล่ำวรำยงำนวัตถุประสงค์กำรดำเนินงำน
- ประธำนในพิธีมอบผ้ำไตรพร้อมบำตรให้นำคเอก
- เจ้ำภำพกองบวช แขกผู้มีเกียรติ พร้อมญำติผู้บรรพชำอุปสมบทมอบผ้ำไตร-บำตร
- ประกอบพิธีบรรพชำ โดยพระรำชปรีชำญำณมุนี เจ้ำคณะจังหวัดอำนำจเจริญ
- นำคเปลี่ยนชุด นุ่งห่มจีวรเป็นสำมเณร
- ประธำนสงฆ์กล่ำวสัมโมทนียกถำ
- ถวำยเครื่องไทยธรรมแก่ประธำนสงฆ์
- กรวดน้ำ /รับพร
- บันทึกภำพรวมกัน
- ประกอบพิธีอุปสมบทตำมพระธรรมวินัย ตำมโบถส์ที่กำหนดไว้
- เสร็จพิธี
......................................
หมายเหตุ
กำหนดกำรนี้ สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม
การแต่งกาย
- ประธำนในพิธี
ชุดปกติขำวไว้ทุกข์
- เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติพิธี
ชุดกำกีคอพับแขนยำว
- ผู้เข้ำร่วมพิธี/ประชำชนทั่วไป ชุดสุภำพสีขำวไว้ทุกข์/ดำ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (พิธีลาสิกขา)
เวลา
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - พระนวกะ แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร พุทธศำสนิกชน พร้อมกันบริเวณพิธี
ณ วัดบ้ำนเก่ำบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพำน
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. - พระรำชปรีชำญำณมุนี เจ้ำคณะจังหวัดอำนำจเจริญ ประธำนสงฆ์ถึงบริเวณพิธี
- ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำนำจเจริญ ประธำนในพิธีเดินทำงถึงบริเวณพิธี
- ประธำนในพิธีจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
- ประธำนในพิธีจุดเครื่องทองน้อยที่โต๊ะบูชำที่ประดิษฐำนพระบรมฉำยำลักษณ์
- พศจ.อำนำจเจริญ กล่ำวรำยงำนนำผู้เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำรับวุฒิบัตร
- ประธำนสงฆ์ (เจ้ำคณะจังหวัดอำนำจเจริญ) มอบวุฒิบัตรแก่พระนวกะ
ผู้ให้กำรสนับสนุน และผู้เข้ำร่วมโครงกำร / พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคำถำ
- เจ้ำคณะจังหวัดอำนำจเจริญ ประธำนสงฆ์ กล่ำวสัมโมทนียกถำ
- ประกอบพิธีลำสิกขำ
- ผู้เข้ำร่วมกำรอุปสมบท เปลี่ยนเครื่องแต่งกำยด้วยชุดขำว
- เจ้ำหน้ำที่อำรำธนำศีล
- ประธำนสงฆ์ให้ศีล
- ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำนำจเจริญ ประธำนในพิธี กล่ำวปิดโครงกำร
- ถวำยภัตตำหำรเพล
- พระสงฆ์อนุโมทนำ
- กรวดน้ำ รับพร
- เสร็จพิธี
*******************************
หมายเหตุ

กำหนดกำรนี้ สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม
การแต่งกาย
- ประธำนในพิธี
ชุดปกติขำวไว้ทุกข์
- เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติพิธี
ชุดกำกีคอพับแขนยำว
- ผู้เข้ำร่วมพิธี/ประชำชนทั่วไป ชุดสุภำพสีขำวไว้ทุกข์/ดำ

