โครงการบรรพชาสามเณรี รุ่น “กตัญญู”
(บวชหน้าไฟถวายในหลวงฯ)
จานวน ๙๙ รูป ๒๕-๒๗ ต.ค. ๖๐ (๓ วัน)
น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชทานเพลิงพระบรมศพ
เมื่อวันที่ ๘-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา อารามภิกษุณนี ิโรธาราม อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ ได้จั ดโครงการบรรพชาสามเณรีหมู่ ๙ วัน โดยไม่เ สียค่าใช้จ่าย เพื่ อเปิ ด
โอกาสให้ ส ตรี ไ ทยได้ ร่ ว มใจ “ท าดี เ พื่ อ พ่ อ ” เพื่ อ น้ อ มอุ ทิ ศ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวาระครบรอบ ๑ ปี วัน
เสด็จสวรรคต โดยมีผู้หญิงสมัครเข้าร่วมบรรพชาสามเณรีในครั้งนีจ้ านวน ๙๕ รูป
สังคมไทยมีประเพณีการบวชหน้าไฟเพื่อแสดงความกตัญญู รู้คุณ ต่อมารดา บิดา
และผู้มพี ระคุณผู้ส้นิ ชีวิตไป ด้วยเหตุนี้ ในวาระพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๖๐ อารามภิกษุณีสุทธจิตต์ จึงได้จัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรีหมู่ รุ่น
“กตัญญู” (บวชหน้าไฟถวายในหลวงฯ) ๙๙ รูป ของผู้หญิงที่มีภารกิจความรับผิดชอบ
มากและไม่มีเวลาที่จะบรรพชาเป็นเวลานาน ๙ วันได้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ
จงรั ก ภั ก ดี ความกตั ญ ญู น้ อ มร าลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย่ า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด้ แ ด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา โดย
การบาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการบรรพชาสามเณรี ๙๙ รูป เป็นเวลา ๓
วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเอื้อเฟื้อแก่ผู้หญิงที่มีเวลาจากัด สาหรับพิธีบรรพชาสามเณรี
จะจัดที่อารามภิกษุณสี ุทธจิตต์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ส าหรั บ ผู้ ที่ ส นใจสามารถติ ด ต่ อ เข้ า ร่ ว มโครงการฯได้ โดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย
สอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ ได้ด้วยตนเองที่อารามภิกษุณีสุทธิจิตต์ หรือ
สามเณรีเกสินี โทร 099 338 8106 (ระหว่างเวลา 09.30 – 17.00 น.) สามเณรีนรินทรา
โทร 088 126 8855 ( ระหว่างเวลา 09.30 – 17.00 น.) โยมปราณี โทร 088 253 5334
(ระหว่างเวลา 17.00 - 19.00 น.) ผู้ที่มีจิตศรัทธาสารามร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร บริขาร
ตามกาลังศรัทธาได้ที่อารามภิกษุณีสุทธจิตต์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หรือตามหมายเลข
โทรศัพท์ดังกล่าว

กาหนดการ

โครงการบรรพชาสามเณรี รุ่น “กตัญญู”
๒๕-๒๗ ต.ค. ๖๐ ณ อารามภิกษุณีสุทธจิตต์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๙.๓๐ น พิธปี ลงผม
๑๐.๓๐ น พิธขี อขมาผู้ปกครอง
๑๓.๕๐ น พิธบี รรพชา

พิธบี รรพชาสามเณรี

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จนั ทน์
ณ พระเมรุมาศจาลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา ๙.๓๐ น.โดยประมาณ
 วันศุกร์ท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พิธลี าสิกขา เวลา ๑๑.๐๐ น

 วันรายงานตัว สาหรับ ผู้สมัครบวชครั้งแรก วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ที่อารามภิกษุณีสุทธจิตต์
สาหรับ ผู้เคยบวชแล้ว วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่อารามภิกษุณีสุทธจิตต์
สถานที่บรรพชา อารามภิกษุณีสุทธจิตต์ (นิโรธาราม ๒) อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
การสมัคร
๑) โทรแจ้งความประสงค์ตามหมายเลขโทรศัพท์ดา้ นล่าง
๒) สมัครด้วยตนเองที่ อารามภิกษุณีสุทธจิตต์ (นิโรธาราม ๒)
อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
๓) ดาวน์โหลดใบสมัครจากเฟสบุก๊ นิโรธาราม (Facebook: nirodharam)
หรือ เวปไซท์นิโรธาราม (www.nirotharam.com)
สอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ท่ี

สามเณรีเกสินี โทร 099 338 8106 ( ระหว่างเวลา 09.30 – 17.00 น.)
สามเณรีนรินทรา โทร 088 126 8855 ( ระหว่างเวลา 09.30 – 17.00 น.)
คุณปราณี
โทร 088 253 5334 (ระหว่างเวลา 17.00 - 19.00 น.)
ระยะเวลารับสมัคร ๑๙ ถึง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

ระเบียบการ โครงการ บรรพชาสามเณรี รุ่น กตัญญู (บวชหน้าไฟถวายในหลวงฯ)
๒๕-๒๗ ต.ค. ๖๐ (๓ วัน) ณ อารามภิกษุณี สุทธจิตต์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
คุณสมบัติ และข้อตกลงร่วมกัน
๑. เป็นสุภาพสตรี มีอายุระหว่าง ๙ – ๖๕ ปี ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้ว (หมายถึง สามี บิดา
มารดา หรือ ญาติผู้ที่ปกครองเลี้ยงดูมา)
๒. ไม่ตั้งครรภ์ ไม่อยู่ระหว่างต้องโทษ หลบหนีคดี หรือ มีความผิดทางอาญา
๓. ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง ไม่เป็นโรคจิต หรือมีอาการทางจิตประสาท
๔. ให้เตรียมผ้ามาให้พอ คือ ชุดขาว 2 ชุด เพราะทางอารามไม่สะดวกสถานที่ซักและตาก
๕. งดใช้โทรศัพท์ หากนามา ต้องฝากที่เจ้าหน้าที่

สมณบริขาร และ ของใช้ส่วนตัว ที่ควรจัดเตรียมมาให้พร้อม
ส่ วนสู ง (ซม.)
145-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175

ความยาวจีวร (ซม.)
175
175-180
180-185
185-190
190-195
195-200

สมณบริขาร***
1. จีวร 1 ผืน (สีกรักกลาง)
2. สบง 2 ผืน (สีกรักกลาง)
3. รัดประคด 1 เส้น
4. ผ้าเช็ดบาตร (เช่น ผ้ าขนหนูผืนเล็ก สีเหลือง สีครี ม สีกรักกลาง หรื อ สีน ้าตาลอ่อนไม่มีลวดลาย) 1 ผืน
5. ผ้ากันเปื้อนรองตัก (สีเหลือง สีครี ม สีกรักกลาง หรื อ สีน ้าตาลอ่อนไม่มีลวดลาย) ขนาด 40 ซม.x 60 ซม.1 ผืน
6. ป้ายชื่อพร้อมเข็มกลัด 3-5 ชิ้น (จาเป็นมากเพื่อป้องกันของหาย หรือ สลับกัน)
7. ถุงพลาสติกเขียนชื่อตัวเอง 1 ใบ
ของใช้ส่วนตัว
1. ชุดขาว ๒ ชุด (เสื้อแขนยาว, ผ้าถุง, สไบ, เสื้อทับ, ผ้าซับในผ้าถุง)
2. ช้อนสั้น, ส้อม, มีดเล็ก(ปอกผลไม้) ,ถ้วยน้าสแตนเลส
3. ไฟฉาย, ร่ม, สมุด, ปากกา
4. ผ้าขนหนูเช็ดตัวขนาดกลาง (สีเหลือง สีครี ม สีกรักกลาง หรื อ สีน ้าตาลอ่อนไม่มีลวดลาย) ๑ ผืน
5. กระดาษทิชชู่ , แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, สบู่ , แชมพู
6. ผ้าห่ม , ถุงนอน หรือ ที่รองนอน , เต้นท์(ถ้ามี)

สิ่งของที่ไม่อนุญาตให้ใช้

1.
2.
3.
4.

เงิน ทอง ของมีค่า และเครื่องประดับ (รวมถึงสร้อยพระ, สายสิญจน์, เครือ่ งลางของขลังต่างๆ)
โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์ IT ทุกชนิด
น้ายาปรับผ้านุ่ม, เครื่องสาอาง, แป้ง, โลชั่นบารุงผิวทุกชนิด
เครื่องแต่งกายแบบชาวบ้าน (เช่น กางเกง,เสื้อกล้าม, ชุดนอน เป็นต้น)

ใบสม ัคร บรรพชาสามเณรี รุ่น

กตัญญู

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

ข้าพเจ้า นาง/น.ส.
สกุล
ชื่อเล่น
อายุ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน  หย่า ภูมิลาเนา
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
บัตรประชาชน เลขที่
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทร
ระบบ
E - mail
ID line
ระดับการศึกษาสูงสุด
คณะ/สาขาวิชา
สถาบัน
โรคประจาตัว/ปัญหาสุขภาพ
อาชีพ
ตาแหน่ง
บุคคลผู้รับรองความประพฤติ
เกี่ยวข้องเป็น
โทร
ครูบาอาจารย์ทางธรรมของข้าพเจ้า คือ
ข้าพเจ้าเคย บวชเป็น
เป็นเวลา
เมื่อปี
สถานที
ข้าพเจ้าทราบข่าวการบรรพชาสามเณรีจาก
ข้าพเจ้า  สามารถนอนเต็นท์ โดย  จัดเตรียมเต็นท์มาเอง  ขอยืมทางวัด
 สามารถจัดเตรียมสมณบริขารมาเอง คือ...........................................................................
 ขออนุเคราะห์ทางวัดจัดเตรียมสมณบริขาร  ทั้งหมด  บางส่วน คือ.........................
......................................................................................................................................

ปี

ใบอนุญาตให้บรรพชา และ ร ับรองความประพฤติ (สาหร ับผูป
้ กครอง)

(เพื่อปฏิบัติตามพระวินัย ผู้ขอบรรพชาต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส.
นามสกุล
อายุ
อาชีพ
โทร
เกี่ยวข้องกับผู้ขอบรรพชา โดยเป็น
ได้อนุญาตให้ ชื่อ-สกุล
มาบรรพชาได้ตามกาหนดเวลา และ ขอให้การรับรองว่าผู้ขอบรรพชานี้...
o สุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นโรคติดต่อ
o ไม่เป็นโรคจิต ไม่มีอาการทางจิตประสาท ไม่เคยมีประวัติรักษาโรคหรืออาการดังกล่าว
o ผู้ขอบรรพชานี้ มีอุปนิสัย

ปี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้ปกครอง

หลักฐานประกอบการสมัคร
๑. ใบสมัครผู้ขอบรรพชาสามเณรี พร้อมใบอนุญาต และ รับรองความประพฤติจากผู้ปกครอง
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้สมัคร
กรุณาโทรแจ้งความประสงค์ในการบรรพชามาล่วงหน้าทีโ่ ทร. 099 3388 106,
่ ใบสม ัครพร้อมหล ักฐาน
088 126 8855 ระหว่างเวลา 09.30 – 17.00 น. และสง
ี งใหม่
ในว ันรายงานต ัว 24 ต.ค.60 ทีอ
่ ารามภิกษุณีสท
ุ ธจิตต์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชย

