
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร ์

วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ 083-4433000 และ 086-0776000

www.ธรรมทายาท.com และ เพจ : ธรรมทายาท.com

“บวชฟรี ... ไม่เสียค่าใช้จ่าย”

ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา 

รุ่นที่ 45 โครงการ 1 ภาคฤดูร้อน 

วันสมัคร  ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 

  วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

  ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์

วันเข้าวัด  วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

วันปลงผม วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

  เวลา 16.30 น. ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

  ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

วันฉลองพระใหม ่ วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

  เวลา 06.30 น. ณ อาคารแจ่มจันทร์

วันจบการอบรม วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กำาหนดการอบรม

ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา 

รุ่นที่ 45 โครงการ 2 ภาคฤดูฝน 

วันสมัคร  ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 

  วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

  เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคารแจ่มจันทร์

วันเข้าวัด  วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันปลงผม วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

  เวลา 16.30 น. ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

  ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

วันฉลองพระใหม ่ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

  เวลา 06.30 น. ณ อาคารแจ่มจันทร์

วันจบการอบรม วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560



บวชเป็นพระแท้ ฝึกตน อดทน บำาเพ็ญตบะ สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่

หลักฐานการสมัคร 

(เตรียมมาให้พร้อมในวันสมัคร)

1.) รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมแว่นดำา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

2.) บัตรประชาชนตัวจริง และสำาเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

3.) หลักฐานการศึกษา บัตรนักศึกษา หรือใบวุฒิการศึกษา 1 ใบ

กำาหนดการเพิ่มเติมและการเตรียมอุปกรณ์สำาหรับเข้ารับอบรม 

จะได้รับรายละเอียด เมื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว

สมัครได้ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย

“บวชฟรี ... ไม่เสียค่าใช้จ่าย”

คุณสมบัติของผูส้มัคร
1.) รับนักศึกษาชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ) มีสถานภาพโสด

2.) กำาลังจบ ม.6 เพื่อเรียนต่อปริญญาตรี , นิสิตนักศึกษา ที่กำาลังศึกษา 

    หรือจบการศึกษาแล้ว ในระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ขึ้นไป

3.) มีอายุ 17 - 27 ปี (อายุตำ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร)

4.) สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติชัดเจน

5.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

6.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร

    นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ มีส่วนสูงไม่ตำ่ากว่า 155 ซ.ม.

    และมีนำ้าหนักไม่เกิน 90 ก.ก. (ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกฝนอบรม)

7.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

8.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น

9.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก 

     โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น

10.) ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำาลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี

11.) เป็นผู้มีวินัย อดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น

12.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ

13.) ต้องไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว) 

14.) ท่องคำาขานนาคได้ (ดาวน์โหลดได้ที่ www.ธรรมทายาท.com)

 นับเป็นโอกาสที่ดีของนิสิตนักศึกษา หรือผู้จบการศึกษาแล้ว รวมไปถึงนักเรียนที่กำาลังจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย มีโอกาส 

ได้มาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี ประกอบสื่อธรรมะที่ทันสมัย 

เข้าใจง่าย ท่ามกลางบรรยากาศสวนป่าอันร่มรื่น  ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท มีพระอาจารย์คอยให้คำาปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด  

ผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผึกสมาธิปฏิบัติธรรม อยู่ธุดงควัตร ฝึกฝนตนเองให้มีสภาวะผู้นำา เป็นผู้ม ี

วินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

ฝึกการทำางานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตได้อย่างถูกต้อง โดยจะใช้ระยะเวลาฝึกอบรมให ้

พร้อมก่อนบวชสามสัปดาห์ และอีกหนึ่งเดือนหลังบวชแล้ว จะได้ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรม เดินบิณฑบาต และเดินธุดงค์โปรด 

พุทธศาสนิกชน พัฒนาวัดใกล้ร้างให้เป็นวัดที่รุ่งเรืองกลับคืนมา ซึ่งจะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ติดตามตัวผู้บวชตลอดไป


