
หนังสือรับรองรายนามพระภิกษพุ านักอยูป่ระจ า 
(ส าหรับเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา) 

เขียนที่....................................................... 
เลขที่..........หมู่ที่..........ต ำบล.................... 
อ ำเภอ.......................จังหวัด..................... 
รหัสไปรษณีย์............................................ 

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

ด้วย วัด...............................ต ำบล....................อ ำเภอ.......................จังหวัด...........................   
ได้ยื่นแบบรำยงำนขอรับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ (ศถ.๗) และตำมกฎกระทรวงกฎกระทรวง กำรสร้ำง กำรตั้ง 
กำรรวม กำรย้ำย และกำรยุบเลิกวัด กำรขอรับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ และกำรยกวัดร้ำงขึ้นเป็นวัด 
มีพระภิกษุอยู่จ ำพรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๒๐ บัญญัติว่ำ “วัดใดได้สร้างข้ึนหรือได้ปฏิสังขรณ์จนเป็น
หลักฐานถาวร และมีพระภิกษุพ านักอยู่ประจ าไม่น้อยกว่าห้ารูปติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี   
หากประสงค์จะขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้เจ้าอาวาสแห่งวัดนั้นรายงานการขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาไปยังผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด” อีกทั้ง ข้อ ๒๐ วรรค ๕ บัญญัติว่ำ 
“ระยะเวลาทีก่ าหนดตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่วัดที่สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว” 

ในกำรนี้ อำตมภำพ................................. ฉำยำ........................... เจ้ำอำวำสวัด..................................... 
ตั้งอยู่ ณ บ้ำน................เลขที่.........หมู่ที่.....ต ำบล......................อ ำเภอ.......................จังหวัด.............................
ผู้ยื่นขอรับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ ขอรับรองรำยนำมพระภิกษุพ ำนักอยู่ประจ ำภำยในวัดแห่งนี้ ย้อนหลัง  
๕ ปี จนถึงปีปัจจุบัน (ซึ่งได้แนบส าเนาหนังสือสุทธิในปีปัจจุบัน) ดังต่อไปนี้ 

 ๑) พ.ศ. ........................... จ านวน ............... รูป  คือ 
  ๑. พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
  ๒. พระ.................................................ฉำยำ .............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
  ๓. พระ................................................. ฉำยำ ............. ................ อำยุ .........พรรษำ ............  

๔. พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............
๕. พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
.....พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 

  .....พระ.................................................ฉำยำ .............................. อำยุ .........พรรษำ ............  

๒) พ.ศ. ........................... จ านวน ............... รูป  คือ 
  ๑. พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
  ๒. พระ.................................................ฉำยำ .............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
  ๓. พระ................................................. ฉำยำ ............. ................ อำยุ .........พรรษำ ........... 

๔. พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............
๕. พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
.....พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 

  .....พระ.................................................ฉำยำ .............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
 

/3) พศ. .... 



-2- 
3) พ.ศ. ........................... จ านวน ............... รูป คือ 

  ๑. พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
  ๒. พระ.................................................ฉำยำ .............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
  ๓. พระ................................................. ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............  

๔. พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............
๕. พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
.....พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 

  .....พระ.................................................ฉำยำ .............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
4) พ.ศ. ........................... จ านวน ............... รูป คือ 

  ๑. พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
  ๒. พระ.................................................ฉำยำ .............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
  ๓. พระ................................................. ฉำยำ ............. ................ อำยุ .........พรรษำ ........... 

๔. พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............
๕. พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
.....พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 

  .....พระ.................................................ฉำยำ .............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
5) พ.ศ. ........................... จ านวน ............... รูป  (ปีปัจจุบัน) คือ  

  ๑. พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
  ๒. พระ.................................................ฉำยำ .............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
  ๓. พระ................................................. ฉำยำ ............. ................ อำยุ .........พรรษำ ........... 

๔. พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............
๕. พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
.....พระ..................................................ฉำยำ ............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 

  .....พระ.................................................ฉำยำ .............................. อำยุ .........พรรษำ ............ 
 จึงขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้น เป็นจริงทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐำนส ำคัญ 
 

ลงชื่อ....................................................เจ้ำอำวำส 
      (....................................................) 

เจ้ำอำวำส...................................................... 
ลงวันที่.............................................. 

รับรองตามนี้ 
 
ลงชื่อ...................................................... เจ้ำคณะต ำบล         ลงชื่อ................................................ ผู้ใหญ่บ้ำน 
       (....................................................)                               (....................................................) 
เจ้ำคณะต ำบล......................................................          ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ .......บ้ำน..................................... 
ลงวันที่..............................................                                 ลงวันที่.............................................. 
หมำยเหตุ  ๑. หำกมีจ ำนวนพระภิกษุพ ำนักอยูป่ระจ ำในแต่ละปีมำกกว่ำ ๕ รูป สำมำรถพิมพ์เอกสำรฉบับน้ีได้ 
              ๒. แนบส ำเนำหนังสือสุทธิ(เฉพาะปีปัจจุบันที่เสนอขอรับพระราชทานวิสุคามสีมา) และหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัว 
                  ประชำชน(ถ้ำมี) และหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนเป็นส ำคัญด้วย(ถ้ำมี) 


