รายการรับบริจาคผานบัตรเครดิต

รวมอุปถัมภบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี
และอบรมเยาวชน

มูลนิธเิ ด็ก
การบรรพชาสามเณร
บวชศี ล จาริณี แ ละอบรมเยาวชน
ภาคฤดูรอ
้ น ๒๕๖๕

รวมสราง
ศาสนทายาท
สืบพระพุทธศาสนา

วัดโพธิวงศาราม ต.ทุงโพธิ์ อ.จุฬาภรณ จ.นครศรีธรรมราช

คณะทำงานการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณีและอบรมเยาวชน

จากชีวติ ทางโลกสูช วี ติ ทางธรรม
การเขามาบรรพชาเปนสามเณรในพระพุทธศาสนา
นับเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตของเด็กชายที่กําลัง
ยางเขาสูวัยรุน เพราะตองออกจากครอบครัวมาใชชีวิตใหม
ในวัด จากความเปนเด็ก มาสูค วามเปนสามเณร
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดบอหลวงวิทยาธรรม ต.บอเกลือใต อ.บอเกลือ จ.นาน

การบรรพชาสามเณร
บวชศีลจาริณีและอบรมเยาวชน
ภาคฤดูรอ
้ น ๒๕๖๕

“รวมสรางศาสนทายาท สืบพระพุทธศาสนา”
ฤดูกาลปดภาคเรียนในเดือนเมษายนของทุกป พอแม
ผูป กครองตางพากันหากิจกรรมใหลกู หลานเด็กและเยาวชนได
บมเพาะฝกตนดวยกิจกรรมตาง ๆ และหนึง่ ในกิจกรรมทีพ่ อ แม
ผูป กครองนิยมสงลูกหลานเขารวมกิจกรรม นัน่ คือ “การบรรพชา
สามเณรเด็กผูชาย บวชศีลจาริณีเด็กผูหญิง และการอบรม
กลุม เยาวชนทัว่ ไป ในภาคฤดูรอ น” ซึง่ พอแมผปู กครองตางเลือก
ใหวัดเปนแหลงฝกฝนอบรมเด็กและเยาวชนตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา ใหเกิดประโยชนกับเด็ก เยาวชนและสังคม
เติบโตขึ้นเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี

การเปลี่ยนมาเปนสามเณร ยอมเปนการเปลี่ยนแปลง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในรู ป ลั ก ษณ แ ละความประพฤติ ข องพวกเขา
ที่ ต  อ งปรั บ และเตรี ย มความพร อ มของเด็ ก สู  ชี วิ ต ที่ มี วิ นั ย
การอยูร ว มกัน นัน่ คือ ชีวติ แหงการศึกษา
วิถีชีวิตของสามเณรจึงเปนกระบวนการเพื่อพัฒนาสู
ชีวติ ที.่ ..กินงาย อยูง า ย ขยัน อดทน และฝกฝนตนตลอดเวลา
เพื่อพัฒนาชีวิตใหสมบูรณ ทั้ง กาย สังคม จิต และสติปญญา
ใหเติบโตขึ้นเปนศาสนทายาทที่ดีมีคุณภาพในพระพุทธศาสนา

ในป ๒๕๖๔ ที่ ผ  า นมาโครงการอาหารเพล
เพือ่ สามเณรในชนบท มูลนิธเิ ด็ก ไดสนับสนุนวัด โรงเรียน
พระปริ ยั ติ ธ รรม จํ า นวน ๑๔ แห ง มี ก ารอุ ป สมบท
พระภิกษุ ๑๕๓ รูป บรรพชาสามเณร ๓๐๗ รูป (มีการศึกษา
ตอในระบบการศึกษาสงฆ ๑๒๔ รูป) บวชศีลจาริณี ๑ คน
รวมทัง้ สิน้ ๔๖๑ รูป/คน (***วัดและโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
ไดปฏิบตั ติ ามมาตรการและแนวทางปฏิบตั ใิ นการเฝาระวัง
ป อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ***)

อีกทัง้ เปนกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมใหเด็กทีจ่ ะเขา
บรรพชาเปนสามเณร เพือ่ ศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินยั และฝกฝน
อบรมตนในระบบการศึกษาของสงฆ เตรียมสูค วามเปนพระในการ
สืบพระพุทธศาสนาในโอกาสตอไป

ป ๒๕๖๕ นับเปนปที่ ๓๑ ที่โครงการอาหารเพลเพื่อ
สามเณรในชนบท มูลนิธิเด็ก สนับสนุนการบรรพชาสามเณร
บวชศีลจาริณี และอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ น ประมาณการไว
จํ านวน ๖๐๐ รู ป /คน แก วั ด และโรงเรี ย นพระปริ ยั ติธ รรม
จํานวน ๒๐ แหง ระหวางวันที่ ๑ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รายชื่อวัด/โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เขารวม
กิจกรรม ในป ๒๕๖๕ จํานวน ๑๗ แหง เชน
ภาคเหนือ จํานวน ๘ แหง

๑.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบ ต.นานอย อ.นานอย จ.นาน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน วันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๖๕
๒.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา
ต.ดูพงษ อ.สันติสุข จ.นาน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน วันที่ ๒ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕
๓.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม ต.ปาคา อ.ทาวังผา จ.นาน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน วันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕
๔.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบอหลวงวิทยาธรรม
ต.บอเกลือใต อ.บอเกลือ จ.นาน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน วันที่ ๒ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕
๕.โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒนวัดเมืองราม
ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.นาน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน วันที่ ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๖๕
๖.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนํ้าไครนันทชัยศึกษา
ต.ยม อ.ทาวังผา จ.นาน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน วันที่ ๑ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
๗.โรงเรียนพระปริยัติธรรมานุสรณวัดฟาสวรรค
ต.บานฟา อ.บานหลวง จ.นาน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน วันที่ ๑ – ๗ เมษายน ๒๕๖๕
๘.โรงเรียนพระปริยัติธรรมเชตวันวิทยา ต.หัวทุง อ.ลอง จ.แพร
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน วันที่ ๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

๒.วัดมะนาวหวาน ต.ชางกลาง อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ น วันที่ ๑๙ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓.วัดสระเรียง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน วันที่ ๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๕ แหง

๑.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวังสะพุงพัฒนาราม
ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน วันที่ ๑๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
๒.วัดนอยโพธิ์คํา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ น วันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕
๓.วัดวังโน ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน วันที่ ๒ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
๔.วัดปาลานหินตัด ต.ปราสาท อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน วันที่ ๔ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕
๕.วัดสระแกว ต.โคกหินแฮ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน วันที่ ๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

ภาคกลาง จํานวน ๑ แหง

๑.วัดเขาลูกชาง ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน วันที่ ๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดนิโครธาราม ต.ปาคา อ.ทาวังผา จ.นาน

ภาคใต จํานวน ๓ แหง
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดดอนมงคลสันติสขุ วิทยา ต.ดูพ งษ อ.สันติสขุ จ.นาน

๑.วัดโพธิวงศาราม ต.ทุงโพธิ์ อ.จุฬาภรณ จ.นครศรีธรรมราช
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ น วันที่ ๓ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนพระปริยัติธรรมานุสรณวัดฟาสวรรค ต.บานฟา อ.บานหลวง จ.นาน

