
แบบขอบรรจุพระภิกษุผู้มีวุฒิทางธรรมตามระเบียบข้อ 7 
----------------- 

ที่......../.........       เขียนที่................................................... 
       วันที่..............เดือน.....................พ.ศ................. 
เรื่อง รายงานขอแต่งตั้งพระจริยานิเทศก์ 

เรียน เจ้าคณะภาค.................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประวัติย่อของพระ......................................... 

  ด้วยคณะสงฆ์จังหวัด...........................................ได้พิจารณาเห็นว่าพระ..................................
ฉายา.................................อายุ.............พรรษา.......................วิทยะฐานะ.....................วัด.......... ........................
ต าบล.................................อ าเภอ.......................................จังหวัด................................................... ...................
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางธรรมสามารถช่วยกิจการพระศาสนาของจังหวัดในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

  จึงใคร่ขอแต่งตั้งให้พระ.....................................................ฉายา................................................
เป็นพระจริยานิเทศก์ประจ าจังหวัด..................................................................................หากทางภาคไม่ ขัดข้อง 
โปรดให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเรื่องให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาด าเนินการต่อไป                       
จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
       เรียนมาด้วยความนับถือ 

      ลงชื่อ...............................................  

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

      เจ้าคณะจังหวัด...................................... 

ความเห็นเจ้าคณะภาค........................................................................................................... ............................... 

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

 

      ลงชื่อ........................................................  

       เจ้าคณะภาค........................... 

       ................./....................../.............. 

 

 

 



 

 

 

  ชื่อพระ.......................................................ฉายา................................................................... 

นามสกุล...................................อายุ.................พรรษา..............................วิทยะฐานะ น.ธ.............. ................... 

ป.ธ.............................................วุฒิสามัญ.................... .............................. 

  เกิดท่ีบ้านเลขที่........................หมู่ที่...................................ต าบล...................................... ..... 

อ าเภอ....................................จังหวัด..............................วันที่..............เดือน...................... ........พ.ศ................... 

  อุปสมบทเมื่อ พ.ศ......................... ณ. วัด............................................................................. ..
ต าบล.............................................................อ าเภอ.......................... .............จังหวัด......................................... 

โดยมีพระ.........................................................เป็นอุปัชฌาย.์.............................................. .......................... 

  ปัจจุบันอยู่วัด................................................................ต าบล...................................................  

อ าเภอ..............................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์........ ............................. 

โทรศัพท์............................................... 

  ประวัติการศึกษา.............................................................................................................. ......... 

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

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

  ประวัติการท างาน.............................................................................................................. ....... 

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

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

 

        ลงชื่อ................................................. 

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

         เจ้าของประวัติ 

           .................../...................../....................... 

 

 

 

 

ประวตั ิ
พระภิกษุที่จะเสนอขอแต่งตั้งเป็นพระจริยานิเทศก์ 



 

 

 

ที่.............../..............     ส านักงานเจ้าคณะจังหวัด.................................... 

       วัด........................................................................ 

       วันที่.............เดือน.....................พ.ศ.................... 

เรื่อง แต่งตั้งพระจริยานิเทศก์ 

เจริญพร  อธิการบดี................................ 

  ด้วยคณะสงฆ์จังหวัด......................................................พิจารณาเห็นว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม
และการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองแห่ง
พระพุทธศาสนาและประเทศชาติโดยส่วนรวม แต่การด าเนินงานนี้จะบรรลุเป้าหมายที่ประสงค์ได้จ าต้องอาศัย
พระภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถเป็นก าลังส าคัญ 

 เพ่ือให้พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวไปช่วยปฏิบัติงานคณะสงฆ์จังหวัด................................................
จึงเรียนขอความร่วมมือมา เพ่ือขอพระภิกษุผู้ส าเร็จการศึกษาจามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ไปประจ าท างานใน
ฐานะเป็นพระจริยานิเทศก์ มีขอบข่ายการปฏิบัติงานทั้งจังหวัด และส านักงานตั้งอยู่ ณ วัด.................................
ต าบล................................................อ าเภอ.........................................................จงัหวดั..................................... 

 หวังว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดี ขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

          ขอเจริญพร 

         ลงชื่อ...........................................  

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

         เจ้าคณะจังหวัด............................ 

ความเห็นมหาวิทยาลัยต้นสังกัด............................................................................................................................  

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

 

       ลงชื่อ.....................................................  

       อธิการบดี........................................ 

        ................/................../.................. 

 

แบบรายงานขอพระภิกษุจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่พระจริยานิเทศก ์
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ความเห็นเจ้าคณะภาค........................................................................................................... ............................... 

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

  

       ลงชื่อ.................................................  

                เจ้าคณะภาค........................ 

       ............../................../..................... 
  



 

ข้าพเจ้า………………………………………..ฉายา.........................................นามสกุล..................................
อายุ....................พรรษา....................วุฒิ.....................................น.ธ............................ป.ธ. .................................
วุฒิสามัญ................................................................................................................................ .............................. 

ปัจจุบันอยู่วัด.....................................................ต าบล............................ ............อ าเภอ.........................
จังหวัด...............................................ซึ่งมีพระ.....................................................เป็นเจ้าอ าวาส 

ข้าพเจ้า............................................ขอสมัครไปปฏิบัติศาสนกิจประจ าในนามพระจริยานิเทศก์       
จังหวัด....................................................ประจ า ณ ส านักวัด...........................................ต าบล... ........................
อ าเภอ.................................................จังหวัด....................... ......................ซึ่งมีพระ............................................
เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่วันที่...............เดือน..............................พ.ศ...........................เป็น ต้นไป 

 

 

      ลงชื่อ......................................... 

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

                 ............./..................../...................... 

            ความเห็น  อนุญาต  ไม่อนุญาต 

 

                 ลงชื่อ..................................................  

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

         อธิการบดี 

      .............../.................../................ 

  

ใบสมัครเพื่อปฏิบัตศิาสนกิจงานพระจริยานิเทศก์ 
ตามระเบียบฯ ข้อ ๘ 

 
 
 



 

ที ่จจ.........../..............      วัด..................................................... 

        อ าเภอ................................................  

       วันที่............เดือน.........................พ.ศ................  

เรื่อง การพ้นจากต าแหน่งพระจริยานิเทศก์ 

เจริญพร   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

   ตามท่ีจังหวัด.........................................ได้ขอแต่งตั้งพระ.......................... .......ฉายา...........................
เป็นพระจริยานิเทศก์ประจ าจังหวัด...................................โดยความเห็นชอบของเจ้าคณะภาค........................... 

และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บรรจุแต่งตั้งเม่ือวันที่...........เดือน......................พ.ศ................นั้น 

 ในการนี้ พระ....................................ได้พ้นจากต าแหน่งพระจริยานเิทศก์จงัหวดั............................แลว้
เนื่องจาก (ระบุ)....................................................................ตั้งแต่ วันที่.............เดื อน.....................พ.ศ..............
เป็นต้นไป พร้อมนี้จังหวัดได้รายงานเจ้าคณะภาค...................................เพ่ือทราบด้วยแล้ว 

 จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบ และด าเนินการต่อไป 

       ขอเจริญพร 

       ……………………………………….. 

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

เจ้าคณะจังหวัด......................... 

 

 

 

 

 

ส านักงานเจ้าคณะจังหวัด............................ 

โทร..............................................................  

 

 

แบบรายงานการพ้นจากต าแหน่งของพระจริยานิเทศก์ 
ของเจ้าคณะจังหวัด 

Mm 
 
 
 
 

M 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ 



ที่................/.................       วัด............................................ 

         อ าเภอ………………………………… 

        วันที่.........เดือน................พ.ศ............... 

เรื่อง พระจริยานิเทศก์พ้นจากต าแหน่ง 

เรียน เจ้าคณะภาค.............................. 

 ตามท่ีจังหวัดได้ขอแต่งตั้งพระ..............................................................ฉายา.........................................
อายุ....................พรรษา................เป็นพระจริยานิเทศก์ประจ าจังหวัด................................................. ............... 

 โดยความเห็นชอบของเจ้าคณะภาค.................................ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้
บรรจุแต่งตั้งแล้ว เมื่อวันที่..............เดือน.........................พ.ศ...........................นั้น  

 ในการนี้ พระ....................................ได้พ้นจากต าแหน่งพระจริยาเทศก์จังหวัด...............................แลว้
เนื่องจาก (ระบุ)............................................................ เมื่อวันที่................เดือน................ .......พ.ศ....................
พร้อมนี้จังหวัดได้แจ้งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อด าเนินการด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

       เรียนมาด้วยความเคารพ 

 

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

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

        เจ้าคณะจังหวัด................................ 

 

 

ส านักงานเจ้าคณะจังหวัด.......................... 

โทร......................................... .......... 

  



ที่......../..................      วัด.............................ต าบล..........................  

        อ าเภอ........................จังหวัด....................... 

        วันที่...........เดือน.................พ.ศ....................  

เรื่อง ขอลาออกจากต าแหน่งพระจริยานิเทศก์ 

เรียน เจ้าคณะจังหวัด...................................... 

 ตามท่ีพระเดชพระคุณได้ขอแต่งตั้งกระผมเป็นพระจริยานิเทศก์ประจ าจังหวัด......................................
เพ่ือช่วยเหลือกิจการพระศาสนา โดยความเห็นชอบของเจ้าคณะภาค..........................และส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติบรรจุแต่งตั้งแล้ว เมื่อวันที่............เดือน......................พ.ศ.................. นั้น  

 ในการนี้  กระผมมีความประสงค์จะขอลาออกจากต าแหน่ งพระจริยานิ เทศก์  เนื่องจาก 
(ระบุ).............................................................ตั้งแต่วันที่................เดือน..................พ.ศ... ................เปน็ต้นไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุญาต 

       กราบเรียนมาด้วยความเคารพ 

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

       (พระ............................................) 

      พระจริยานิเทศก์จังหวัด............................... 

ความเห็นของเจ้าคณะจังหวัด.............................................................................................................................. 

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

 

 

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

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

       เจ้าคณะจังหวัด............................. 

        ........../................../..................... 


