
 

 

ประวัติพระสังฆาธิการ เพื่อขอพระราชทานสมณศักดิ์ พระราชาคณะ/พระครูสัญญาบัตร 

๑. ตำแหน่ง 
ชื่อ………………..……………………….ฉายา……………………….…… อาย…ุ………. พรรษา……… 
เลขประจำตัวประชาชน        -                    -                       -           -  
หนังสือสุทธเิลขที่................../........................... ออกให้โดย.................................................... 
วิทยฐานะ  น.ธ. ………. ป.ธ. ………. วุฒิทางโลก /ปริญญา……….…….……..………………………… 
สังกัดวัด……….……….……………....…................…….ตำบล……..........................…………….…..…
อำเภอ…….…................………………...............….….จังหวัด……….…………....……….......…..……. 
รหัสวัด (ทางราชการ) 
ประเภทวัด   พระอารามหลวง  ชั้น..................  ชนิด......................... 
   วัดราษฎร ์  สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์  อ่ืนๆ....................... 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ๑. ……….……….……….……….………….……...…….……….……….………. 

  ๒. ……….……….……….……….……………….……….……….……….………. 
ข้อมูลการติดต่อ 
เบอร์โทรศพัท์.............................................เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)........................................ 

๒. สถานะเดิม 
ชื่อ……….……….….........…….นามสกุล……….…......…….……….  
เกิดวัน……....ฯ………ค่ำ  ปี ……………วันที่………........เดือน……………….…….……พ.ศ……….……….  
บิดา………...……………………..….…….…….………. มารดา……….………..…………….…......……….……….
ที่บ้านเลขที่……….....…….….……….หมู่ที่….......…ตำบล…………….….……….……….….....…....…………
อำเภอ….........…….….....…….………………….……….…. จังหวัด……….……….……….……….……....……. 
เคยรับราชการหรือเคยปฏิบัติงานสำคัญมาแล้ว คือ……….........……….………….………………………. 

๓. การบรรพชา 
วัน……...….ฯ……........ค่ำ ปี…………. วันที่……......…เดือน…………....………………. พ.ศ….......…..….. 
วัด…….............………….……………….……………ตำบล……….............................…….……......………….
อำเภอ………….......….………..................………จังหวัด…………..................................…….……………. 
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พระอุปัชฌาย์……………….........……………….……………….
วัด…….............………….……………….……………ตำบล……….............................…….……......………….
อำเภอ………….......….………..................………จังหวัด…………..................................…….……………. 

๔. การอุปสมบท 
วัน……………….ฯ……........ค่ำ ปี…………. วันที่........………เดือน………….………………. พ.ศ……....….. 
วัด…….............………….……………….……………ตำบล……….............................…….……......………….
อำเภอ………….......….………..................………จังหวัด…………..................................…….……………. 
- พระอุปัชฌาย์……………….……………….……........………….
วัด…….............………….……………….……………ตำบล……….............................…….……......………….
อำเภอ………….......….………..................………จังหวัด…………..................................…….……………. 
- พระกรรมวาจาจารย์………….……………….....……………....
วัด…….............………….……………….……………ตำบล……….............................…….……......………….
อำเภอ………….......….………..................………จังหวัด…………..................................…….……………. 
- พระอนุสาวนาจารย์………….……………….....……………....
วัด…….............………….……………….……………ตำบล……….............................…….……......………….
อำเภอ………….......….………..................………จังหวัด…………..................................…….……………. 

๕. วิทยฐานะ 
(๑) พ.ศ. ………….. สำเร็จการศึกษาชั้น……….....……..  
โรงเรียน (วิทยาลัย)………................................................................................…......…..……….…… 
อำเภอ…………….......…………..…….…………. จังหวัด……………………..............……….…………………… 
(๒) พ.ศ. ………….. สอบไล่ได้ น.ธ.…..………..….  
สำนักเรียน…….............……………………………………… 

   อำเภอ…………….......……………….…………. จังหวัด……………………..............……….…………………… 
   เลขที่ประกาศนียบัตร............................................. 

(๓) พ.ศ. ………….. สอบไล่ได้ ป.ธ.…..………..….  
สำนักเรียน…………….....……...........……………………… 

   อำเภอ…………….......……………….…………. จังหวัด……………………..............……….…………………… 
   เลขที่ประกาศนียบัตร............................................. 

(๔) พ.ศ. …………..  
สำเร็จการศึกษาปริญญาบัตร………………..…..........................……...............……………………………..
มหาวิทยาลัย/สถาบัน………………………….………….………...................................……………………….. 
(๕) การศึกษาพิเศษ…………………….................………………..………………………………………………….. 
(๖) ความชำนาญการ…………………………….......................………..……………………...………………….. 
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๖. งานปกครอง 
(๑) พ.ศ………….. เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด…………...............……………………………………. 
ตำบล……………………....................…….....…………อำเภอ…….......….....………………............………….  

   จังหวัด…………...............……………............……….. 
     พ.ศ………….. เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส (รองเจ้าอาวาส) วัด………………………………..……………. 
ตำบล……………………....................…….....…………อำเภอ…….......….....………………............………….  

   จังหวัด…………...............……………............……….. 
         พ.ศ………….. เป็นเจ้าอาวาสวัด………………………………………………………………………. 

ตำบล……………………....................…….....…………อำเภอ…….......….....………………............………….  
   จังหวัด…………...............……………............……….. 
         พ.ศ………….. เป็นเจ้าคณะตำบล (อำเภอ-จังหวัด)…………………………………………………. 

ตำบล……………………....................…….....…………อำเภอ…….......….....………………............………….  
จังหวัด…………...............……………............………..  
(๒) พ.ศ………….. มีพระภิกษุจำพรรษา………………..รูป  สามเณร…………………..……..รูป 

ศิษย์วัด………………………………คน  อารามิกชน………………………คน 
พ.ศ………….. มีพระภิกษุจำพรรษา………………..รูป  สามเณร…………………..……..รูป 

ศิษย์วัด………………………………คน  อารามิกชน………………………คน 
พ.ศ………….. มีพระภิกษุจำพรรษา………………..รูป  สามเณร…………………..……..รูป 

ศิษย์วัด………………………………คน  อารามกิชน………………………คน 
(๓) มีการทำวัตรสวดมนต์ เช้า-เย็น……………………………………...................……………………………. 
(๔) มีการทำอุโบสถกรรม (สวดพระปาฏิโมกข)์ ทุกกึง่เดือน……..….....………….……………….……… 
(๕) มีระเบียบการปกครองวัด  คือ……………….……………….………………........................….………… 
(๖) มีกติกาของวัด  ดังนี้……………….……………….………....……………..................….…………………… 
(๗) ในระยะ ๓ ปีที่ผ่านมา  มีอธิกรณ์เกิดขึ้นในวัด…………………....................……...…………..เรื่อง 

คือ……………….……………….……………….……………….……………….…..........................……………. 

๗. งานศึกษา 
(๑) พ.ศ. ………….. เป็นครูสอนพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม (บาลี)   

         สำนักเรียน (ศาสนศึกษา) วัด……………………..........…………….....................……………………… 
         อำเภอ………………………..................………….จังหวัด………….........................…………………….. 

 พ.ศ………….. เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษา วัด……………………..............….…………………………… 
อำเภอ………………………..................………….จังหวัด………….........................……………………..
พ.ศ………….. เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรม (บาล)ี สนามหลวง………......……..……………… 

ณ วัด.……………………………...………………….……….…....................……………….. 
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(๒) พ.ศ………….. มนีักเรียนนวกภูมิ  ดังนี ้
นวกภูมิ จำนวน………………………..รูป  สมัครสอบ…..……………..รูป 
สอบได้จำนวน………………..………..รูป  สอบตก………....…………..รูป 
 

  มีนักเรียนแผนกธรรม  ดงันี้ 
น.ธ.ตรี    จำนวน…………………...…..รูป  สมัครสอบ……..…………รูป 

สอบได้จำนวน………………..รูป  สอบตก…………………..รูป 
น.ธ.โท    จำนวน…………….…….……รูป  สมัครสอบ………………..รูป 

สอบได้จำนวน………………..รูป  สอบตก…………………..รูป 
น.ธ.เอก   จำนวน……………...………..รูป  สมัครสอบ………………..รูป 

สอบได้จำนวน………………..รูป  สอบตก…………………..รูป 
รวมนักเรียน…………รูป เขา้สอบ………รูป สอบได…้………รูป สอบตก………รูป 

 
ธ.ศ.ตรี    จำนวน………………………..คน  สมัครสอบ………………..คน 

สอบได้จำนวน………………..คน  สอบตก…………………..คน 
ธ.ศ.โท    จำนวน…………….…….……คน  สมัครสอบ………………..คน 

สอบได้จำนวน………………..คน  สอบตก…………………..คน 
ธ.ศ.เอก   จำนวน……………...………..คน  สมัครสอบ………………..คน 

สอบได้จำนวน………………..รูป  สอบตก………….………..คน 
รวมนักเรียน…………คน เข้าสอบ………คน สอบได…้………คน สอบตก………คน 

 
มีนักเรียน แผนกบาลี ดังนี้ 
ประโยค ๑-๒ จำนวน……..……………..รูป  สมคัรสอบ………………..รูป 

สอบได้จำนวน……….………..รูป  สอบตก…………………..รูป 
ป.ธ. ๓    จำนวน…………….…….…….รูป  สมัครสอบ………………..รูป 

สอบได้จำนวน……….………..รูป  สอบตก…………………..รูป 
ป.ธ. ๔    จำนวน…………….…….…….รูป  สมัครสอบ………………..รูป 

สอบได้จำนวน……….………..รูป  สอบตก…………………..รูป 
รวมนักเรียน…………รูป เข้าสอบ………รูป สอบได…้………รูป สอบตก………รูป 

 
พ.ศ………….. มีนักเรียนนวกภูมิ  ดังนี ้

นวกภูมิ จำนวน………………………..รูป  สมัครสอบ………………..รูป 
สอบได้จำนวน………………..………..รูป  สอบตก…………………..รูป 
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  มีนักเรยีนแผนกธรรม  ดงันี้ 
น.ธ.ตรี    จำนวน………………………..รูป  สมัครสอบ………………รูป 

สอบได้จำนวน………………..รูป  สอบตก…………………..รูป 
น.ธ.โท    จำนวน…………….…….……รูป  สมัครสอบ………………..รูป 

สอบได้จำนวน………………..รูป  สอบตก…………………..รูป 
น.ธ.เอก   จำนวน……………...………..รูป  สมัครสอบ………………..รูป 

สอบได้จำนวน………………..รูป  สอบตก…………………..รูป 
รวมนักเรียน…………รูป เข้าสอบ………รูป สอบได…้………รูป สอบตก………รูป 

 
ธ.ศ.ตรี    จำนวน………………………..คน  สมัครสอบ………………..คน 

สอบได้จำนวน………………..คน  สอบตก…………………..คน 
ธ.ศ.โท    จำนวน…………….…….……คน  สมัครสอบ………………..คน 

สอบได้จำนวน………………..คน  สอบตก…………………..คน 
ธ.ศ.เอก   จำนวน……………...………..คน  สมัครสอบ………………..คน 

สอบได้จำนวน………………..รูป  สอบตก………….………..คน 
รวมนักเรียน…………คน เข้าสอบ………คน สอบได…้………คน สอบตก………คน 

 
มีนักเรียน แผนกบาลี ดังนี้ 
ประโยค ๑-๒ จำนวน……..……………..รูป  สมัครสอบ………………..รูป 

สอบได้จำนวน……….………..รูป  สอบตก…………………..รูป 
ป.ธ. ๓    จำนวน…………….…….…….รูป  สมัครสอบ………………..รูป 

สอบได้จำนวน……….………..รูป  สอบตก…………………..รูป 
ป.ธ. ๔    จำนวน…………….…….…….รูป  สมัครสอบ………………..รูป 

สอบได้จำนวน……….………..รูป  สอบตก…………………..รูป 
รวมนักเรียน…………รูป เขา้สอบ………รูป สอบได…้………รูป สอบตก………รูป 

 
พ.ศ………….. มีนักเรียนนวกภูมิ  ดังนี ้

นวกภูมิ จำนวน………………………..รูป  สมัครสอบ………………..รูป 
สอบได้จำนวน………………..………..รูป  สอบตก…………………..รูป 

  มีนักเรียนแผนกธรรม  ดงันี้ 
น.ธ.ตรี    จำนวน………………………..รูป  สมัครสอบ………………รูป 

สอบได้จำนวน………………..รูป  สอบตก…………………..รูป 
น.ธ.โท    จำนวน…………….…….……รูป  สมัครสอบ………………..รูป 

สอบได้จำนวน………………..รูป  สอบตก…………………..รูป 
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น.ธ.เอก   จำนวน……………...………..รูป  สมัครสอบ………………..รูป 
สอบได้จำนวน………………..รูป  สอบตก…………………..รูป 

รวมนักเรียน…………รูป เข้าสอบ………รูป สอบได…้………รูป สอบตก………รูป 
 

ธ.ศ.ตรี    จำนวน………………………..คน  สมัครสอบ………………..คน 
สอบได้จำนวน………………..คน  สอบตก…………………..คน 

ธ.ศ.โท    จำนวน…………….…….……คน  สมคัรสอบ………………..คน 
สอบได้จำนวน………………..คน  สอบตก…………………..คน 

ธ.ศ.เอก   จำนวน……………...………..คน  สมัครสอบ………………..คน 
สอบได้จำนวน………………..รูป  สอบตก………….………..คน 

รวมนักเรียน…………คน เข้าสอบ………คน สอบได…้………คน สอบตก………คน 
 

มีนักเรียน แผนกบาลี ดังนี้ 
ประโยค ๑-๒ จำนวน……..……………..รูป  สมัครสอบ………………..รูป 

สอบได้จำนวน……….………..รูป  สอบตก…………………..รูป 
ป.ธ. ๓    จำนวน…………….…….…….รูป  สมัครสอบ………………..รูป 

สอบได้จำนวน……….………..รูป  สอบตก…………………..รูป 
รวมนักเรียน…………รูป เข้าสอบ………รูป สอบได…้………รูป สอบตก………รูป 

 

 (๓) วิธีส่งเสรมิการศึกษา  มีวิธีส่งเสริมการศึกษา ดังนี้.- 
(๑)………………………………………………….………………………………………………… 
(๒) …………………………………………………………………………………………………… 
(๓) ………………………………………………….………………………………………………… 
(๔) ………………………………………………….………………………………………………… 
(๕) ………………………………………………….………………………………………………… 

๘. งานเผยแผ่ 
(๑) พ.ศ………….. เป็น………………………………………………………….……………………… 

พ.ศ………….. เป็น………………………………………………………….……………………… 
(๒) มีการทำพิธีมาฆบูชา……………………………………………………………………………….. 

มีผู้มาร่วมประชุมทำพิธี เป็นพระภิกษุสามเณร……………………………..รูป 
ประชาชน…………………………………..คน 
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(๓) มีการทำพิธวีิสาขบูชา……………………………………………………………………………….. 
มีผู้มาร่วมประชุมทำพิธี เป็นพระภิกษุสามเณร……………………………..รูป 
ประชาชน…………………………………..คน 

(๔) มีการทำพิธีอัฏฐมีบูชา……………………………………………………………………………….. 
มีผู้มาร่วมประชุมทำพิธี เป็นพระภิกษุสามเณร……………………………..รูป 
ประชาชน…………………………………..คน 

(๕) มีการทำพิธีอาสาฬหบูชา………………………………………………………………………………… 
มีผู้มาร่วมประชุมทำพิธี เป็นพระภิกษุสามเณร……………………………..รูป 
ประชาชน…………………………………..คน 

(๖) มีการอบรมพระภิกษุสามเณร ดังนี้……………………………………………………………………… 
(๗) มีการอบรมศีลธรรมแก่….……………………………………………………………………………….. 
(๘) มีผู้มารักษาศีลฟังธรรมที่วัดตลอดปี (ไมต่ลอดปี) จำนวน………………………….คน 
(๙) มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่ คือ………………………………………………………………………. 
(๑๐)มีความร่วมมือกับคณะสงฆ์เกี่ยวกับการเผยแผ่ คือ…………………………………………………… 

มีความร่วมมือกับทางราชการ คือ……………………………………………………………………… 
(๑๑)มีผู้มีทำบุญที่วัดเป็นประจำ จำนวน………………………………………………….คน 
(๑๒) พ.ศ………..จัดอบรมศีลธรรม ผู้หญิง………….คน ผูช้าย…………..คน  รวม……………คน 

พ.ศ………..จัดอบรมศีลธรรม ผู้หญิง………….คน ผู้ชาย…………..คน  รวม……………คน 
พ.ศ………..จัดอบรมศีลธรรม ผู้หญิง………….คน ผู้ชาย…………..คน  รวม……………คน 

๙. งานสาธารณูปการ 
(๑) พ.ศ………….. เป็นประธานดำเนินการ……………………………………….……………………… 

พ.ศ………….. เป็นกรรมการ………………………………………………….…....…………………… 
ฯลฯ 

(๒) งานก่อสร้างถาวรวัตถุ ภายในวัด 
พ.ศ. ๒๕………. ดำเนินการก่อสร้าง…………………………………………………………………… 

ลักษณะ…………………………………………………………………………….ขนาด
กว้าง…………เมตร  ยาว……….เมตร สูง……….เมตร  แล้วเสร็จบริบูรณ์  
ราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน………….………….………….บาท 
(……………………………………………………………………………………) 

พ.ศ. ๒๕………. ดำเนินการก่อสร้าง…………………………………………………………………… 
ลักษณะ………………………………………………………………………….....…. 
ขนาดกว้าง…………เมตร ยาว……….เมตร สูง……….เมตร แล้วเสร็จบริบูรณ์   
ราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน………….………….………….บาท 
(……………………………………………………………………………………) 
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ฯลฯ 
รวมผลงานค่าก่อสร้างทุกรายการ เป็นจำนวนเงิน..........................................บาท 

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

 (๓) งานบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ ภายในวัด 
พ.ศ. ๒๕………. ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์………………………………………………………….. 

ลักษณะ………………………………………………………………………….........…. 
ขนาดกว้าง…………เมตร ยาว……….เมตร สูง……….เมตร แล้วเสร็จบริบูรณ์  
ราคาค่าบูรณะปฏิสังขรณ์ เป็นเงินจำนวน………….………….………….บาท 
(……………………………………………………………………………………) 

ฯลฯ 
รวมผลงานค่าบูรณะปฏิสังขรณ์ทุกรายการ เป็นจำนวนเงิน...................................บาท 

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

รวมผลงานค่าก่อสร้าง และบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุทุกรายการ  
เป็นจำนวนเงิน..........................................บาท 

(...................................................................................................................) 
 (๔) มีการพัฒนาวัด ดังนี้ คือ 

(๑)…………………………………………………………………………………………………….. 
(๒) …………………………………………………………………………………………………… 
(๓) …………………………………………………………………………………………………… 
(๔) …………………………………………………………………………………………………… 

๑๐. งานสาธารณประโยชน์ (งานสาธารณประโยชน์ คืองานสาธารณสงเคราะห์จัดช่วยเหลือ
สังคมนอกจากวัด เช่น ทำถนน สร้างสะพาน ขุดสระน้ำ เจาะน้ำบาดาล เป็นต้น โดย
จะต้องเป็นผู้ออกทุนเองหรือเป็นประธานจัดหาเงินทุนด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัย
งบประมาณของราชการ) 

(๑) พ.ศ. ๒๕…… เป็น……………………………………………………………………………….. 
(๒) พ.ศ. ๒๕……บรจิาคเงินก่อสร้าง……………………………………………..…………….. 

ลักษณะ…………………………………………………………………………….ขนาด
กว้าง………………………เมตร  ยาว…………………..…….เมตร  
ที่……………………..………..…………….ตำบล…………..………………… 
อำเภอ..…………………….……... จังหวัด..…………………….…………….. 
เพ่ืออำนวยประโยชน์แก่…………………………………………………………. 
ราคาค่าค่าก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน……………...………….………….บาท 
(……………………………………………………………………………) 
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(๓) พ.ศ. ๒๕……เป็นประธานจัดหาเงินทุนก่อสร้าง………………………………………………... 
ลักษณะ…………………………………………………………………………….ขนาด
กว้าง………………………เมตร  ยาว…………………..…….เมตร  
ที่……………………..………..…………….ตำบล…………..………………… 
อำเภอ..…………………….……... จังหวัด..…………………….…………….. 
เพ่ืออำนวยประโยชน์แก่…………………………………………………………. 
ราคาค่าค่าก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน……………...………….………….บาท 
(……………………………………………………………………………) 
รวมผลงานสาธารณะประโยชน์  ทุกรายการ  

เป็นจำนวนเงิน..........................................บาท 
(...................................................................................................................) 

๑๑. งานศึกษาสงเคราะห์ 
(งานที่พระสงฆ์จัดช่วยเหลือประชาชน สังคม ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกเร่ือง  
ที่มิใชเ่กี่ยวกับงานของคณะสงฆ์) 
(๑) พ.ศ. ๒๕...……เป็นประธานจัดหาทุนและก่อสร้างโรงเรียน……………....………………...…... 

เป็นอาคาร……………………………………………………………………….ขนาด
กว้าง……………………………เมตร  ยาว………….………..…….เมตร  
ที่……………………..………..…………….ตำบล…………..………………… 
อำเภอ..…………………….……... จังหวัด..…………………….…………….. 
เพ่ืออำนวยประโยชน์แก่เด็กนักเรียน……………………………………หมู่บ้าน 
ราคาค่าค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน……………...………………………….บาท 
(…………………………………………………………………..………………) 

พ.ศ. ๒๕…...…บริจาคเงินก่อสร้างโรงเรียน…………...……………………………..………………… 
เป็นอาคาร……………………………………………………………………….ขนาด
กว้าง………………..………เมตร  ยาว……………………..…….เมตร  
ที่……………………..………..…………….ตำบล…………..………………… 
อำเภอ..…………………….……... จังหวัด..…………………….…………….. 
เพ่ืออำนวยประโยชน์แก่เด็กนักเรียน……………………………………หมู่บ้าน 
ราคาค่าค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน……………...………….………….บาท 
(……………………………………………………………………………) 

(๒) งานตั้งทุนการศึกษา 
พ.ศ. …………เป็นประธานจัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา (มัธยม,อุดมศึกษา)  

วัด…………………………………………………………………………………. 
ปัจจุบันมีเงินทุนฝากธนาคาร……………………………………………………. 



10 
 

 

สาขา…………………..………..บัญชีเลขที่…………………..………………… 
บัญชีเงินฝากประเภท  ฝากประจำ……………………………..…………เดือน 
เงินทุนจำนวน…………………….……………...………….……..……….บาท 
(………………………………………………………………………………) 

(๓) งานเพ่ิมทุนการศึกษา 
พ.ศ……….….ดำเนินการจัดหาทุนเพ่ือเพิ่มทุนสงเคราะห์นักเรียน ชั้นประถมศึกษา 
(มัธยม,อุดมศึกษา)  
 วัด…………………………………………………………………………………. 

เงินทุนจำนวน………………………………………………………………บาท 
(……………………………………………………………………………) 
ปัจจุบันมีเงินทุนฝากธนาคาร……………………………………………………. 
สาขา…………………..………..บัญชเีลขที่…………………..………………… 
บัญชีเงินฝากประเภท  ฝากประจำ……………………………………เดอืน 
เงินทุนจำนวน…………………….……………...………….………….บาท 
(……………………………………………………………………………) 

(๔) งานมอบทุนการศึกษา 
พ.ศ. …………เป็นประธานมอบทุนสงเคราะห์นักเรียน  ชั้นประถมศึกษา  
(มัธยม,อุดมศึกษา) 

โรงเรียน…………………………………………………………………………. 
จำนวน………………ทุน ๆ ละ…………………………………………บาท 
รวมเป็นเงินมอบทุน จำนวน…………………………………………… บาท 
(……………………………………………………………………………) 

(๕) พ.ศ. …………ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ขึ้นในวัด  
มีเด็กนักเรียน จำนวน………………คน  ครูพี่เลี้ยง จำนวน………………คน 
สิ้นค่าใช้จ่ายปีละจำนวน……………………………………………………บาท 
(……………………………………………………………………………) 

(๖) พ.ศ. ……………………………………………………………………………………………….. (๗) พ.ศ. 
……………………………………………………………………………………………….. 

๑๒. งานเจ้าคณะ 
พ.ศ. …………เป็นเจ้าคณะ………………………………  อำเภอ……………..……………………… 

จังหวัด………………………………………………….…………………………. 
ได้ดำเนินการงานในหน้าที่เพื่อความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์ และการ
พระศาสนา ตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อยทุกประการ 
โดยเฉพาะงานในหน้าที่หลักของเจ้าคณะปกครอง ๒ ประการ ดังนี้ 
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(๑) งานตรวจการคณะสงฆ์ ในเขตที่ตนปกครอง 
(ให้รายงานย้อนหลังจากปี พ.ศ. ปัจจุบันไป จำนวน ๓ ปี ปีละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง) 
พ.ศ. …………ได้ออกตรวจการคณะสงฆ์ จำนวน………………ครั้ง  ดังนี้ 

๑.เมื่อวนัที่…….……เดือน………………………………… พ.ศ. ……………… ได้ออก
ตรวจการคณะสงฆ์ที่วัด………………………………………………………… 
ตำบล………………………………อำเภอ…………………………………….. 
จังหวัด…………………………ได้พบกับ พระ…………………………………... ได้ให้
คำแนะนำชี้แจงแก่เจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรในวัด จำนวน…….เร่ือง 
คือ 

(๑) เร่ือง………………………………………………..……………………….. 
(๒) เร่ือง………………………………………………..……………………….. 
(๓) เร่ือง………………………………………………..……………………….. 

ฯลฯ 
(๒) งานจัดประชุมพระสงัฆาธิการในเขตที่ตนปกครอง 

(ใหร้ายงานย้อนหลังจากปี พ.ศ. ปัจจุบันไป จำนวน ๓ ปี ปีละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง) 
พ.ศ. ๒๕………ได้จัดประชมุพระสังฆาธิการ จำนวน………………ครั้ง  ดังนี้ 

๑.เมื่อวันที่…….……เดือน………………………………… พ.ศ. ………………  
ได้จัดประชุมพระสังฆาธิการที่วัด………………………………………………… 
ตำบล………………………………อำเภอ…………………………………….. 
จังหวัด………….……………มผีู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน………………รูป  
เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ จำนวน…………..……เร่ือง คือ.- 

(๑) เร่ือง…………………………………………………………………….. 
(๒) เร่ือง…………………………………………………………………….. 
(๓) เร่ือง…………………………………………………………………….. 

ฯลฯ 

๑๓. งานพิเศษ 
(๑) พ.ศ. ๒๕……เป็นกรรมการ…………………………………………………………………….……. 
(๒) พ.ศ. ๒๕……เข้าร่วมการประชุม…………………………………….………………………..……. 
(๓) พ.ศ. ๒๕……ได้รับอาราธนาจากทางราชการให้………...…………………………….…………... 

ฯลฯ 
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๑๔. สมณศักดิ์ 
(๑) พ.ศ. ๒๕……ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูปลัด ฯลฯ ฐานานุกรมของ ……..….......………………

พระราชาคณะชั้น…………. วัด………………… ตำบล……………………… 
อำเภอ………………………….………จังหวัด…………………….…………… 

(๒) พ.ศ. ๒๕……ได้รับแต่งตั้งเป็น……………………………………………………………………… 

๑๕. สัญญาบัตร ภายในวัด 
(๑) มีพระราชาคณะ  จำวน…………รูป คือ.- 

๑.พระ…..…………………….……..……….…….. ตำแหน่งเจ้าอาวาส 
๒.พระ…………………..…….……..……………... ตำแหน่ง……………………………… 
๓.พระ…………………..…….……..……………... ตำแหน่ง……………………………… 

(๒) มีพระครูสัญญาบัตร  จำวน……………….รูป คือ.- 
๑.พระครู…………………….……..……….…….. ตำแหน่ง…………………………….….. 
๒.พระครู………………..…..……..……………... ตำแหน่ง…………………………….….. 
๓.พระครู………………..…..……..……………... ตำแหน่ง…………………………….….. 

๑๖. ขอรับรองว่า ได้ทำประวัติถูกต้องตรงตามความเป็นจริงในรายการทุกประการ 

 

ลงชื่อ………………..…………………………….. 
(………………..……………………………..) 

                                                         เจ้าของประวัติ 
 

รับรองว่า เป็นความจริงตามนี้ทุกประการ 
 

ลงชื่อ………………..…………………………….. 
(………………..……………………………..) 

เจ้าอาวาสวัด…………………………………………… 

รับรองว่า  เป็นความจริงตามนี้ทุกประการ 

ลงชื่อ………………..…………………………….. 
(………………..……………………………..) 

เจ้าคณะตำบล………………………………………… 
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รับรองว่า เป็นความจริงตามนี้ทุกประการ 

ลงชือ่………………..…………………………….. 
(………………..……………………………..) 

เจ้าคณะอำเภอ…………………………………………… 

 

๑๗. ขอพระราชทานสมณศักดิ์ 
เป็นพระราชาคณะ/พระครูสัญญาบัตร ราชทินนามที่  
พระ……….........………………………..… 
 

 
ลงชื่อ………………..…………………………….. 

(………………..……………………………..) 
เจ้าคณะจังหวัด…………………………………………… 
 
 

หมายเหต ุ โปรดจัดทำรูปเล่มขนาด A4 และแนบเอกสารสำคัญที่ในเล่มประวัติ พร้อมรับรอง  
                   สำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี ้
  ๑. สำเนาบัตรประชาชน  
  ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน  
  ๓. สำเนาหนังสือสทุธิทุกหน้า  
  ๔. สำเนาตราตั้งทุกตำแหน่ง/ฐานานุกรม  
  ๕. หลักฐานทางการศึกษา (แผนกธรรม แผนกบาลี และสามัญ) 
  ๖. โปรดแนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน ๑ รูป 
  ๗. โปรดแนบผลการตรวจประวัติบุคคล จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในเล่มประวัติ 
 


