รายงานการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระหว่ างอุปสมบท
๑. ข้าพเจ้า
อายุ
ปี รับราชการตาแหน่ง
.
ระดับ
แผนก / ฝ่ าย / งาน / สถานศึกษา
กอง
กรม / สานักงาน
กระทรวง
.
๒. อยูบ่ า้ นเลขที่
ตรอก / ซอย
ถนน
แขวง/ตาบล
อาเภอ
.
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
ภูมิลาเนาเดิม / ภูมิลาเนาของบิดามารดา / ที่เกิด
๓. ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทในพรรษา พุทธศักราช 25
.
โดยได้รับเงินเดือน มีกาหนด
วัน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
ของข้าราชการพลเรื อนและตุลาการ พุทธศักราช ๒๕๒๘ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ขา้ ราชการลาอุปสมบท พ.ศ.๒๔๙๙
๔. ได้รับการบรรพชาอุปสมบท ณ พัทธสี มาอุโบสถวัด
.
แขวง/ตาบล
เขต / อาเภอ
.
จังหวัด
อุปสมบทเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
..
นามพระอุปัชฌาย์
ฉายา
วัด
เขต / อาเภอ
.
จังหวัด
นามพระกรรมวาจาจารย์
.
ฉายา
วัด
.
เขต / อาเภอ
จังหวัด
.
นามพระอนุศาสวาจารย์
.
ฉายา
วัด
.
เขต / อาเภอ
จังหวัด
ได้ฉายาว่า
.
๕. เมื่อได้รับการอุปสมบทแล้ว ได้ไปจาพรรษา ศึกษา และปฏิบตั ิตามพระธรรมวินยั ณ วัด
.
แขวง/ตาบล
อาเภอ
.
จังหวัด
ซึ่งมีพระ
.
ฉายา
เป็ นเจ้าอาวาส
.
โดยมีพระ
ฉายา
เป็ นพระภิกษุพี่เลี้ยง/
อาจารย์
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๖. ได้ลาสิ กขา เมื่อวันที่
ณ วัด
เขต / อาเภอ
โดยมีพระ

เดือน

พ.ศ.

แขวง / ตาบล
.
จังหวัด
.
ซึ่งเป็ นพระอุปัชฌาย์ / อาจารย์ / เจ้าอาวาส
เป็ นผูท้ าพิธีลาสิ กขาบทให้ รวมเวลาที่ได้อุปสมบท

อยูใ่ นสรณะธรรมวินยั
วัน
๗. ในระหว่างอุปสมบทเป็ นพะภิกษุอยูไ่ ด้ปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน ดังนี้
๗.๑ ตื่นนอน ประมาณเวลา
น.  เป็ นประจา
เพราะ
๗.๒ สวดมนต์ไหว้พระหลังตื่นนอน
 เป็ นประจา
 ไม่ได้ทา เพราะ
๗.๓ บิณฑบาต
 เป็ นประจา
 ไม่ได้ทา เพราะ
๗.๔ ทาวัตรเช้า
 เป็ นประจา
 ไม่ได้ทา เพราะ
๗.๕ ปฏิบตั ิหรื อช่วยเหลืองานของพระอุปชฌาย์ อาจารย์ เป็ นประจา
 ไม่ได้ทา เพราะ
๗.๖ ช่วยพัฒนาวัดหรื อทากิจการของวัด

.

 เป็ นบางวัน
.
 เป็ นบางวัน
.
 เป็ นบางวัน
.
 เป็ นบางวัน
.
 เป็ นบางวัน
.

 เป็ นประจา  เป็ นบางวัน  ไม่ได้ทา

๗.๗ ท่องบทสวดมนต์ ฝึ กสวด หรื อเจริ ญพระพุทธมนต์ เป็ นประจา
 เป็ นบางวัน
 ไม่ได้ทา เพราะ
๗.๘ ศึกษาเล่าเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
 หลักสู ตรนักธรรม  หลักสู ตรบาลี
 หลักสู ตรพระนวกะ  หลักสู ตร
 เป็ นประจา
 เป็ นบางวัน
 ไม่ได้เรี ยน
เพราะ
๗.๙ ศึกษาและปฏิบตั ิ
 สมาธิภาวนา
 กัมมัฏฐาน
 เป็ นประจา
 เป็ นบางวัน
 ไม่ได้ทา
เพราะ
๗.๑๐ ทาวัตรเย็น
 เป็ นประจา
 เป็ นบางวัน
 ไม่ได้ทา เพราะ

.
.
.
.
.
.
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๗.๑๑ ก่อนนอน

 สนทนาธรรมกับเพื่อนสหธรรมมิก
 อภิปรายธรรม
 ทบทวนการศึกษาและปฏิบตั ิพระธรรมวินยั
 ศึกษา
 เป็ นประจา
 เป็ นบางวัน
 ไม่ได้ทา
เพราะ
.
๗.๑๒ สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน
 เป็ นประจา  เป็ นบางวัน
 ไม่ได้ทา เพราะ
.
๗.๑๓ เข้านอนเวลาประมาณ
น.  เป็ นประจา  เป็ นบางวัน
เพราะ
.
๘. ในระหว่างอุปสมบทเป็ นพระภิกษุได้ปฏิบตั ิศาสนกิจตามพระธรรมวินยั และประเพณี ดังนี้
๘.๑ ร่ วมในการทาบุญ สมาทานศีล ฟังธรรมพระเทศนาในวันธรรมสวนะของวัด
 เป็ นประจา  เป็ นบางวัน  ไม่ได้ทา เพราะ
.
๘.๒ ลงอุโบสถ ฟังปาฏิโมกข์ในวันพระ
 เป็ นประจา  เป็ นบางวัน  ไม่ได้ทา เพราะ
.
๘.๓ ให้ไตรสรณาคมน์และศีลแก่ทายกทายิกาหรื อญาติโยมในการทาบุญบาเพ็ญกุศล
 เป็ นประจา  เป็ นบางครั้ง  ไม่ได้ร่วม เพราะ
.
๘.๔ ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดญาติโยมหรื อทายก ทายิกาหรื อประชาชนที่มาทาบุญที่วดั หรื อที่บา้ น
 เกิน ๓ ครั้ง  ๑-๓ ครั้ง  ไม่ได้ทา เพราะ
.
๘.๕ ได้รับอาราธนาไปสวดหรื อเจริ ญพระพุทธมนต์ในงานทาบุญบาเพ็ญกุศลตามประเพณี หรื อในงานพิธี
ต่าง ๆ
 เกินกว่า ๕ ครั้ง  ๑-๕ ครั้ง  ไม่ได้ทา เพราะ
.
๘.๖ ได้เดินทางไปนมัสการปูชนียวัตถุหรื อพระสงฆ์ที่ทรงคุณวุฒิหรื อทรงคุณธรรม
 เกิน ๓ ครั้ง  ๑-๓ ครั้ง  ไม่ได้ทา เพราะ
.
๙. หลังจากลาสิ กขาบทแล้ว ปัจจุบนั
 เป็ นพิธีกรหรื อผูน้ าในการทาบุญบาเพ็ญกุศลในงานหรื อพิธีต่าง ๆ
 อาราธนาศีลได้
 อาราธนาธรรมได้
 อาราธนาพระปริ ตรได้
 ทรงจาละเว้นการปฏิบตั ิและปฏิบตั ิตามเบญจศีลและเบญจธรรมได้
 ทรงจาละเว้นการปฏิบตั ิตามศีลแปดหรื อถืออุโบสถศีลได้
 ละเว้นอกุศลกรรม และประพฤติปฎิบตั ิตามกุศลกรรมได้
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๑๐. ความรู้สึกและสิ่ งที่เป็ นที่ภาคภูมิใจในการที่ได้มีโอกาสบรรพชาอุปสมบท ดังนี้

(ถ้ามีรายการมากโปรดเขียนใส่ กระดาษอื่นแนบ)
๑๑. ความรู้ ความเข้าใจและสิ่ งที่เป็ นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมที่ได้จากการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ ดังนี้

(ถ้ามีรายการมากโปรดเขียนใส่ กระดาษอื่นแนบ)
๑๒. สิ่ งที่เห็นว่า ทางราชการ คณะสงฆ์ และวัดควรได้ปรับปรุ งแก้ไขในการให้การบรรพชาอุปสมบท
การให้พระภิกษุสามเณร ศึกษาและปฏิบตั ิในระหว่างอยูใ่ น สมณเพศ ศาสนกิจและกิจกรรมของพระภิกษุ
สามเณร วัด ประชาชน เกี่ยวกับวัดและพระศาสนา มีดงั นี้

(ถ้ามีรายการมากโปรดเขียนใส่ กระดาษอื่นแนบ)
รายงานวันที่

เดือน

พ.ศ.
(ลงชื่อ)
(

)
ผูร้ ายงาน

รับรายงานรายงานวันที่

เดือน

พ.ศ.

ความเห็น

(ลงชื่อ)
(

)
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ับรายงาน
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