
 

ที่   ล.ซ. 83/2556                            โรงเรียนลาซาล  

                               โทร.  0 2393 3510 

20  กุมภาพันธ์  2556 

 
เร่ือง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจ าปี  2556 

เรียน ท่านผู้ปกครองและท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน 
  

ด้วยโรงเรียนลาซาลมีนโยบายที่จะให้นักเรียนชายได้มีโอกาสบรรพชาเป็นสามเณรในช่วงปิดภาคเรียนขณะที่ยังศึกษาอยู่ใน

โรงเรียนน้ี  ทั้งน้ีเพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย  โดยในขณะที่บรรพชา

นักเรียนที่ร่วมโครงการจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง  รวมทั้งจะได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยด้วย                      

โดยมีก าหนดการบรรพชาสามเณร ในระหว่างวันที่  27  มีนาคม  ถึง วันที่ 27 เมษายน 2556  ณ วัดปัญญานันทาราม ต าบลคลองหก 

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1.  เพื่อเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  

    วันที่ 2 เมษายน   

2.  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสตอบแทนคุณบิดา – มารดา และท่านอ่ืนๆ 

3.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

4.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสขัดเกลาจิตใจ เพิ่มพูนคุณธรรมและจริยธรรมให้กับตนเอง 

ทางโรงเรียนจึงขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองที่น าบุตรหลานเข้าร่วมบรรพชาฯ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา

สามเณรภาคฤดูร้อน 2556 ตามก าลังศรัทธา เพื่อใชใ้นการปฏิบัติศาสนกิจในครั้งน้ี  กรุณาแจ้งความประสงค์กับคณะกรรมการได้ทุก

เวลา ทั้งน้ีมิได้เป็นการบังคับแต่ประการใด   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และขออนุโมทนาท่านเจ้าภาพทุกท่านในการสร้างบุญกุศลร่วมกันครั้งน้ี  ขอท่านจงประสบพบเจอแต่ส่ิง

ที่เป็นมงคลกับชีวิต   

     
       ขอแสดงความนับถือ 

  

                            (นายวิรัตน์  ค าเจริญ) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนลาซาล 

 
 

ผู้ประสานงาน   ม.สิทธา  นิลสันธ ิ โทร. 087-7973423 

 

แบบแจ้งความประสงค์ขอร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2556 
 

ข้าพเจ้า ........................................................ผู้ปกครอง (ด.ช./นาย)..............................................................  ชั้น .............   

ร่วมบริจาคท าบุญในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นจ านวนเงิน ......................บาท (.............................................)   

ร่วมบริจาคผ้าไตร จ านวน ..................... ไตร  (ไตรละ 15,000 บาท) 

       ลงชื่อ ......................................................... ผู้ปกครอง 

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

เห็นชอบ 

 

................. 

ผู้รับใบอนุญาต 

 



       

ก าหนนดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ป  2556 

ณ วัดปัญญานันทาราม ต าบลคลองหนก อ าเภอคลองหนลวง จังหนวัดปทุมธานี 

--------------------------------- 

 
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556  สมัครและปฐมนิเทศ  วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 พิธีปลงผม 

 07.00 น.   พบกันที่โรงช้างมัธยมต้น   05.00 น.  ท าวัตรสวดมนต์ 

 07.30 น.   รถออกจากโรงเรียนลาซาล   09.00 น.  บ าเพ็ญประโยชน ์

 10.00 น.   ปฐมนิเทศ    13.00 น.  ปลงผม 

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556  สอบขานนาค   วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 พิธีบรรพชา 

 07.00 น.   พบกันที่โรงช้างมัธยมต้น   09.00 น.  บ าเพ็ญประโยชน ์

 07.30 น.   รถออกจากโรงเรียนลาซาล   12.30 น.  พิธีขอขมา ถวายผา้ไตร 

         13.00 น.  บรรพชา 

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556  มอบตัวเข้าอยู่วัด   วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 พิธีลาสิกขาบท 

09.00 น.   รายงานตัวที่โรงช้างมัธยมต้น   09.00 น.  บ าเพ็ญประโยชน ์

 10.00 น.   รับฟังโอวาทจากท่านอธิการ   11.00 น.  ลาสิกขาบท 

 11.00 น.   รถออกจากโรงเรียนลาซาล 

  

  

 
ระเบียบการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

 

 
คุณสมบัติ 1.  นักเรียนชายอายุระหว่าง 12 – 15 ปี 

  2.  มีความสมัครใจและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง 

  3.  มีร่างกายแข็งแรง ไม่พิการ และไม่ติดสิ่งเสพติด 

  4.  ยินดีปฏิบัติตามระเบียบวินัยตลอดโครงการฯ 

  5.  ต้องท่องค าขอบรรพชาได้ 

หนลักฐานในการสมัคร 

  1.  ส าเนาสูติบัตรหรือส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 

  2.  รูปถ่าย 1 น้ิว 1 ใบ 

  3.  วันสมัครและวันลาสิกขาบทใส่ชุดนักเรียน 

ส่ิงของที่ต้องน าไปใช้ในวันเข้าอยู่วัด 

  1.  ของใช้จ าเป็นส่วนตัว เช่น ขันน้ า สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว รองเท้าแตะ 

  2.  ยารักษาโรคประจ าตัว 

  3.  เสื้อผ้าชุดขาว 2 ชุด 

หนมายเหนตุ  1.  ของใช้ทุกชนิดให้ใส่ถุงหิ้วให้เรียบร้อยและไม่ต้องน ากระเป๋าใส่เสื้อผ้าใดๆ ไปด้วย 

  2.  ผ้าไตรทางวัดจัดให ้ผู้ปกครองควรเป็นเจ้าภาพและถวายด้วยตัวเอง  

 

 



 



(เม่ือโอนเงินแล้วกรุณาส่งส าเนาการโอนให้ทางโรงเรียนโดยโทรสารหรือไปรษณีย์หรือ email) 
การบริจาคเงิน ขอความกรุณาท่านกรอกข้อมูลดังต่อไปน้ี แล้วทางโรงเรียนจะติดต่อกลับมายังท่าน 

 
ชื่อ               นามสกุล           วันเดือนปีเกิด 

 

 
ท างาน       บริษัท/หน่วยงาน 

ต าแหน่ง 

 
สถานที่ติดต่อ       

 

ต าบล            อ าเภอ         จังหวัด   รหัสไปรษณีย์ 

 

 

โทรศัพท์                 โทรสาร    email 
 

 

 
โปรดเลือกหัวข้อที่ตรงตามความต้องการของท่าน (โรงเรียนจะติดต่อกลับในทุกกรณี) 

 
ข้าพเจ้ายินดีสนับสนุนเงินทุนแก่โรงเรียนโดย 

 จ่ายเช็คในนามของโรงเรียนลาซาล เลขที่            ธนาคาร 

  
ลงวันที่     จ านวนเงิน                                              บาท 

    

 
 ส่งธนาณัติส่ังจ่ายในนามของโรงเรียนลาซาล  เลขที่     

จาก 

   
ลงวันที่      จ านวนเงิน                              บาท 

 

 
 โอนเงินเข้าบัญชีของโรงเรียนตามใบโอนเลขที่  

ธนาคาร  

 
 ลงวันที่     จ านวนเงิน               บาท 

 

 

 

 

 



 

ต่อด้านหลัง 


