ระเบียบข้อปฏิบัตสิ ําหรับการนิ มนต์พระจากประเทศไทย
เพื่อร่วมสังเกตการณ์ และเข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา
ณ วัดพระมหาชนก เมืองกริฟฟิ น รัฐจอร์เจีย
๒๔-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
....

๑.การนิ มนต์พระ เพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ฯ ต้องกรอกฟอร์มในใบทะเบียนประวัติ
พระภิกษุ ที่ขออนุ ญาตเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจชั่วคราว ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ออก
โดยสมัชชาสงฆ์ ในสหรัฐอเมริกา จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบ โดยมีลายเซ็นของเจ้าอาวาสวัด
ในสังกัดสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็ นผูร้ บั รองเท่านั น
้ ถ้ากรอกไม่ครบจะไม่รบั พิจารณา
๒.ส่งใบสมัครไปทีก่ องงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา ก่อนวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๕ ที่ Email: พระมหาดุสิต ญาณภูสิ โต : dusits7@hotmail.com
พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ : sombat2550@hotmail.com
๓.กองงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา จะนํ าส่งรายชื่อไปที่ประธานสมัชชา
สงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อดําเนิ นการต่อไป
๔.พระภิกษุ ผู้ท่ีจะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจชั่วคราวที่สหรัฐอเมริกา ต้องมีประกันสุขภาพ
(Travel Health Insurance)
๕.สถานที่ ป ระชุ ม จะเป็ นผู้ รับ ผิ ด ชอบเรื่อ งค่ า ใช้ จ่ า ยที่ พั ก ให้ ในช่ ว งวันประชุ ม เท่ า นั ้ น
(๒๔-๒๘ พฤษภาคม) วันอื่นๆนอกจากนั ้น ท่านจะต้องเป็ นผู้รับผิดชอบหาที่พัก และออก
ค่าใช้จ่าย ในเรื่องที่พักด้วยตนเอง
๖.เมื่อปฏิบัติศาสนกิจชั่วคราวตามระยะเวลาที่กําหนดแล้ว ต้องเดินทางกลับประเทศไทย
ถ้ า ไม่ เดินทางกลั บ ตามกํ า หนด ทางสมั ช ชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐ อเมริก า จะไม่ รับ ผิ ด ชอบ
้
ในตัวท่าน หากมีกรณี ใดๆเกิดขึน
๗.เอกสารที่จะต้องส่ งไปมี ๑.จดหมายถึงประธานสมัชชาสงฆ์ฯ(Word ﬁle) ๒.สํ าเนา
หนั งสือเดินทาง ๑ ชุด (PDF ﬁle) ๓.สําเนาวีซา่ ๑ ชุด (PDF ﬁle) เมือ่ มาถึงอเมริกาแล้ว ให้แจ้ง
และมอบสําเนาใบ I-94 พร้อมด้วยสําเนาเอกสารทัง้ หมด ให้กองงานสํานั กงานเลขาธิการ
สมัชชาสงฆ์ ในสหรัฐอเมริกา เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน (กรณี ยังไม่มีพาสปอร์ตให้ส่งเฉพาะ
จดหมายถึงประธานสมัชชาสงฆ์ และทะเบียนประวัตเิ ท่านั ้น เอกสารอื่นๆให้ส่งตามภายหลัง)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สํานั กงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา
โทร: 202-236-7442 Email: contact@thectu.org
พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ โทร: 626-475-7963 Email: sombat2550@hotmail.com
พระมหาดุสิต ญาณภูสิ โต โทร: 818-287-1086 Email: dusits7@hotmail.com

ที่............

ตราวัด /ตราธรรมจักร
วัน...เดือน...พ.ศ......

วัด..................................................
ตําบล........อําเภอ....จังหวัด...........

เรือ่ ง ขออนุ ญาตเดินทางไปปฏิบัตศิ าสนกิจชั่วคราว ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
กราบเรียน ประธานสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ทะเบียนประวัติ ๑ ชุด
๒.สําเนาหนั งสือเดินทาง ๑ ชุด(ถ้ามี)
๓.สําเนาวีซ่า ๑ ชุด (ถ้ามี)
ด้วยเกล้ากระผม พระ............................นามสกุล............................ฉายา....................................
อายุ..............พรรษา..............วิทยฐานะทางธรรม............................วิทยฐานะสามัญ...............................
ตําแหน่ ง..........................................สังกัดวัด..............................................ถนน......................................
ตําบล...........................................อําเภอ.............................................จังหวัด...........................................
โทรศัพท์......................................................Email....................................................................................
มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจชั่วคราว ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วม
สั งเกตการณ์ การประชุมสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจําปี ครัง้ ที่ ๔๕/๒๕๖๖
ณ วั ด พระมหาชนก เมื อ งกริ ฟ ฟิ น รั ฐ จอร์ เ จี ย ระหว่ า งวั นที่ ๒๔-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖
พร้อมด้วยคณะ จํานวน...รูป (ถ้ามี) ดังมีรายนามดังต่อไปนี ้
๑.พระ.....................................นามสกุล.....................................ฉายา...........................................
อายุ..............พรรษา..............วิทยฐานะทางธรรม............................วิทยฐานะสามัญ...............................
ตําแหน่ ง..........................................สังกัดวัด..............................................ถนน......................................
ตําบล...........................................อําเภอ.............................................จังหวัด...........................................
โทรศัพท์......................................................Email....................................................................................
เกล้ากระผมจะปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ของสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา
้ แล้ว เกล้ากระผม
และกฎหมายของสหรัฐอเมริกาอย่างเคร่งครัด เมือ่ ปฏิบตั ศิ าสนกิจเสร็จสิน
และคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยตามกําหนดวันเวลาที่ ได้แจ้งไว้แล้วนั ้น
จึงกราบเรียนมาเพื่อได้ โปรดพิจารณาและดําเนิ นการต่อไป
กราบเรียนมาด้วยความเคารพ
ลงชื่อ...........................................
(...................................................)
ตําแหน่ ง....................................
หมายเหตุ.- เฉพาะจดหมายฉบับนี ้ ให้บันทึกเป็ น(Word ﬁle)เท่านั ้น (เพื่อป้ องกันความผิด
พลาดในการพิมพ์ข้อมูลประวัติ ส่ง ศ.ต.ภ.) แล้วส่งไปพร้อมเอกสารต่างๆที่ ได้กําหนดไว้

ทะเบียนประวัติ

พระภิกษุ ที่ขออนุ ญาตเดินทางไปปฏิบัตศิ าสนกิจชั่วคราว ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อร่วมสังเกตการณ์ การประชุมสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา
สมัยสามัญประจําปี ครัง้ ที่ ๔๕/๒๕๖๖
ณ วัดพระมหาชนก เมืองกริฟฟิ น รัฐจอร์เจีย
๒๔ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
......
ชื่อ................................................นามสกุล...........................................ฉายา............................................
อายุ..............พรรษา..............วิทยฐานะทางธรรม............................วิทยฐานะสามัญ...............................
ตําแหน่ ง..........................................สังกัดวัด..............................................ถนน......................................
ตําบล...........................................อําเภอ.............................................จังหวัด...........................................
โทรศัพท์......................................................Email...................................................................................
วันออกเดินทางจากประเทศไทย : วันที่...........เดือน.................................พ.ศ.......................
วันเดินทางกลับประเทศไทย : วันที่.................เดือน.................................พ.ศ.......................
วันเดินทางเข้าร่วมประชุม : วันที่....................เดือน.................................พ.ศ.......................
ระยะเวลาในการปฏิบัตศิ าสนกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา : ประมาณ.............................วัน
ข้าพเจ้า จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ของสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา ที่ ได้แจ้งให้
ทราบแล้ ว ในระเบี ย บปฏิ บั ติ และกฎหมายของสหรัฐ อเมริก าอย่ า งเคร่ง ครัด ขณะที่ อ ยู่ ในสหรัฐ
อเมริก า จะปฏิ บั ติ ต ามพระธรรมวินั ย มี ส มณสั ญ ญา เพื่ อ ความงดงามแห่ ง หมู่ ส งฆ์ และเกี ย รติ
ประวัตพ
ิ ระธรรมทูตไทย ในการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน
(ลงชื่อ)
(....................................................)
เจ้าของประวัติ
............/................/...............

(ลงชื่อ)
(........................................................)
เจ้าอาวาสวัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา
.................../..................../.....................

บุคคลและที่อยู่ ในสหรัฐอเมริกาผู้ท่รี บั ผิดชอบ และสามารถติดต่อได้

ชื่อ...........................................................................วัด..............................................................................
ที่อยู่...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ : ..............................................................Email : .....................................................................
หมายเหตุ.- พร้อมเอกสารนี ้ ให้ส่งสําเนาหนั งสือเดินทาง ๑ ชุด สําเนาวีซ่า ๑ ชุด(ถ้ามี) เพื่อเก็บไว้ท่ี
สํานั กงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา

กําหนดการประชุมสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา
สมัยสามัญประจําปี ครัง้ ที่ ๔๕/๒๕๖๖
พิธีทําบุญสมโภชวัด เปิ ดศูนย์วิ สสนากรรมฐานสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา
และอาคารวิทยาลัยวิ สสนากรรมฐาน “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์”
ณ วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิ น รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
วันที่ ๒๔-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
....

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิ ดการปฏิบัตธิ รรม และอบรมหลักสูตรธรรมทูตคฤหัสถ์วถิ พ
ี ท
ุ ธ
โดย องค์การพระธรรมทูตโลก (WBDO)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๑๙.๓๐ น. การเสวนา ญหาการจัดการเรียน การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
ในต่างประเทศ โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พิธีเปิ ดประชุมสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจําปี ครัง้ ที่ ๔๕/๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ น. สมาชิกสมัชชาสงฆ์ ไทยฯ และผู้รว่ มประชุม ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา ๐๘.๔๕ น. ผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ หมดพร้อมกันในห้องประชุม
- พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ ไทยฯ พิธกี รดําเนิ นการประชุม
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
-ผู้เข้าร่วมประชุม ถวายความเคารพ ประธานในพิธี
-พระครูปิยธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก กล่าวถวายต้อนรับ
-เจ้าหน้ าที่ฝ่ายบ้านเมืองกล่าวต้อนรับ (welcome speech)
-พระราชธรรมวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ ไทยฯ ถวายรายงานต่อประธาน
-ประธานในพิธี ให้ โอวาทและกล่าวเปิ ดการประชุมสมัชชาสงฆ์ ไทย
ใน สหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจําปี ครัง้ ที่ ๔๕/๒๕๖๖
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ประมาณ ๓๐๐ รูป

๑/๑

เวลา ๑๓.๓๐ น. เริม่ การประชุมภาคบ่าย
-พระราชธรรมวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ ไทยฯ ดําเนิ นการประชุมตามวาระ
-ผู้แทนองค์กรต่างๆ ถวายคําแนะนํ า และแสดงความคิดเห็น
เวลา ๑๖.๐๐ น. พักการประชุม

วันเสาร์ท่ี ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประชุมสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา (วันที่สอง)
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา ตามระเบียบวาระการประชุม
เวลา ๑๓.๐๐ น ตัวแทนวัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ ไทยฯ สรุปผลงาน และแสดงความคิดเห็น
เวลา ๑๖.๐๐ น. ปิ ดการประชุม

วันอาทิตย์ท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พิธีทําบุญสมโภชวัด เปิ ดศูนย์วิ สสนากรรมฐานสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา
และอาคารวิทยาลัยวิ สสนากรรมฐาน“สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์”
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๐๐ รูป เจริญจิตภาวนา สวดถวายพรพระ
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๓๐๐ รูป ออกรับบิณฑบาต จจัยทิพย์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๓๐๐ รูป
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาสมโภชวัด เปิ ดศูนย์วิ สสนากรรมฐาน
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙,ศ.ดร.)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๔.๐๐ น. ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๓๐๐ รูป
พระสงฆ์ทงั ้ นั ้นอนุโมทนา เป็ นเสร็จพิธี
.......
หมายเหตุ : กําหนดการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี
....

สํานั กงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา
โทร: 202-236-7442 Email: contact@thectu.org
พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ โทร: 626-475-7963 Email: sombat2550@hotmail.com
พระมหาดุสิต ญาณภูสิ โต โทร: 818-287-1086 Email: dusits7@hotmail.com
วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร
โทร : 678-692-8384/404-717-5104 Email: watphramahajanaka@gmail.com

๒/๒

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา
สมัยสามัญประจําปี ครัง้ ที่ ๔๕/๒๕๖๖
ณ วัดพระมหาชนก เมืองกริฟฟิ น รัฐจอร์เจีย
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
( ใช้เฉพาะวัดในอเมริกา)

๑. รายชื่อพระธรรมทูตที่จะไปเข้าร่วมประชุม
๑.พระ.............................................นามสกุล........................................ฉายา.......................................
๒.พระ............................................นามสกุล.........................................ฉายา......................................
๓.พระ............................................นามสกุล.........................................ฉายา......................................
๔.พระ............................................นามสกุล.........................................ฉายา......................................
๕.พระ............................................นามสกุล.........................................ฉายา......................................
๒. วัด..............................................................English……………………………………………....
Address…………...…...........………….City……….………State.………Zip code……………
Tel……………………..…. /…………..…....…..…...Email..………….....…………..…………
๓. วันเดินทางถึงวัดพระมหาชนก วันที่..............เดือน….................................พ.ศ ๒๕๖๖
โดยสายการบิน...............................Flight…… ……Arrival time…………..
am.
pm.
เบอร์ โทรศัพท์ตดิ ต่อผู้เดินทาง..............................................ผู้มาส่ง.................................................
๔. วันเดินทางกลับ วันที่...........เดือน.............................พ.ศ.๒๕๖๖
โดยสายการบิน...........................Flight………..…Departure time………… am.
pm.
๕.
ให้ทางวัดไปรับ-ส่ง
๕. เดินทางโดยรถยนต์ถึงวัดพระมหาชนก วันที่...........เดือน................................พ.ศ. ๒๕๖๖
๖. สถานที่พัก
วัดจัดให้
จัดหาที่พักเอง
สั่งจองโรงแรม (จ่ายเอง)จํานวน..............ห้อง
ส่งใบตอบรับเมื่อวันที่..................เดือน.............................พ.ศ....................

สอบถามรายละเอียด และที่ตดิ ต่อได้ท่ี
๑.สํานั กงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา โทร: 202-236-7442 : Email: contact@thectu.org
พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ โทร: 626-475-7963 Email: sombat2550@hotmail.com
พระมหาดุสิต ญาณภูสิ โต โทร: 818-287-1086 Email: dusits7@hotmail.com
๒.วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิ น รัฐจอร์เจีย
WAT PHRAMAHAJANAKA 498 Steele Road, Gri n, GA 30223 Tel.678-692-8384/404-717-5104
Email : watphramahajanaka@gmail.com / Facebook : วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร
หมายเหตุ.- ๑.ชื่อสนามบิน ATL (Domestic) มีสนามบินเดียว อยู่ห่างจากวัด ๔๕ นาที
๒.โรงแรมเข้าพักได้ ในวันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (เฉพาะผูท
้ สี่ ง่ ใบตอบรับเท่านั ้น)
๓.ธรรมเนี ยมปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุม ให้ ใช้จีวรสีเหลืองทอง
๔.ส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม ทีก่ องงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ฯ ก่อนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา
สมัยสามัญประจําปี ครัง้ ที่ ๔๕/๒๕๖๖
ณ วัดพระมหาชนก เมืองกริฟฟิ น รัฐจอร์เจีย
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
( ใช้เฉพาะพระที่เดินทางมาจากต่างประเทศ)

๑. รายชื่อพระที่จะไปเข้าร่วมประชุม
๑.พระ.............................................นามสกุล........................................ฉายา.......................................
๒.พระ............................................นามสกุล.........................................ฉายา......................................
๓.พระ............................................นามสกุล.........................................ฉายา......................................
๔.พระ............................................นามสกุล.........................................ฉายา......................................
๕.พระ............................................นามสกุล.........................................ฉายา......................................
๒. วัด..............................................................English……………………………………………....
Address…………...…...........………….City……….………State.………Zip code……………
Country....................................Tel…………..…....…..…...Email..……….......….....…………......
๓. วันเดินทางถึงวัดพระมหาชนก วันที่..............เดือน….................................พ.ศ ๒๕๖๖
โดยสายการบิน...............................Flight…… ……Arrival time…………..
am.
pm.
เบอร์ โทรศัพท์ตดิ ต่อผู้เดินทาง...........................................................................
๔. วันเดินทางกลับ วันที่...........เดือน.............................พ.ศ.๒๕๖๖
โดยสายการบิน...........................Flight………..…Departure time………… am.
pm.
๕. สถานที่พัก
วัดจัดให้
จัดหาที่พักเอง
สั่งจองโรงแรม (จ่ายเอง)จํานวน..............ห้อง
๖.
ให้ทางวัดไปรับ-ไปส่ง
ส่งใบตอบรับเมื่อวันที่..................เดือน.............................พ.ศ....................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
๑.สํานั กงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา โทร: 202-236-7442 : Email: contact@thectu.org
พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ โทร: 626-475-7963 Email: sombat2550@hotmail.com
พระมหาดุสิต ญาณภูสิ โต โทร: 818-287-1086 Email: dusits7@hotmail.com
๒.วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิ น รัฐจอร์เจีย
WAT PHRAMAHAJANAKA 498 Steele Road, Gri n, GA 30223 Tel.678-692-8384/404-717-5104
Email : watphramahajanaka@gmail.com / Facebook : วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร
หมายเหตุ.- ๑.ชื่อสนามบิน ATL (International) มีสนามบินเดียว อยู่ห่างจากวัด ๔๕ นาที
๒.โรงแรมเข้าพักได้ ในวันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (เฉพาะผูท
้ สี่ ง่ ใบตอบรับเท่านั ้น)
๓.ธรรมเนี ยมปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุม ให้ ใช้จีวรสีเหลืองทอง
๔.ส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม ทีก่ องงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ฯ ก่อนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

APPLICATION FORM
ใบสมัครโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วถิ ีพุทธ
Householder -Dhammaduta on the Buddhist Way of Living in Overseas
At Wat Phramahajanaka, Gri n GA
May 24-25, 2023
....
• First Name ................ ..............................Last Name ........................................................................
Age range
10-19
20-30
31-40 41-50
51-60
61 - up
• Gender
Male
Female
• Address ......................................................................................City....................................................
State………......……Zip code………....……..Tel. (
).................................................................
E-mial.............................................................................ID Line……………………................…….
• Have you ever been joining the training program before?
Yes
No
• Position in your community
Temple Board
Committee member
Teacher
Volunteer
• Have you had any previous experiences with meditation practices?
Yes
No
If yes, please give details: TEACHER/ MASTER/ PLACE
1..........................................................................................How long?....................................................
2..........................................................................................How long?....................................................
3..........................................................................................How long?....................................................
• In case of emergency, please provide your family/friend’s name and telephone number
1.Name .................................................Telephone .............................................
2.Name .................................................Telephone .............................................
I acknowledge that I have carefully read and understood the meditation workshop guidelines.
I agree to abide by all the rules and regulations for the duration of the practice. I hereby certify
that the above information is true to the best of my knowledge. I further hereby waive and
release, indemnify, hold harmless and forever discharge Wat Phramahajanaka and its agents
and o cers from all claims and expenses of every kind and nature, whether known or unknown,
arising from or anyway related to my participation in any of activities conducted on the premise
of Wat Phramahajanaka and the CTU.
Signature......................................................... Date ........../........./…………
Contact:
• Phra Viesratanaporn, Secretary-General of CTU Tel. (202) 236-7442, E-mail: contact@thectu.org
• Phramaha Piya Uttamapanyo Tel.(716)563-2691 E-mail: watprodketusa@gmail.com
• WAT PHRAMAHAJANAKA 498 Steele Road, Gri n, GA 30223 Tel.(678) 692-8384/(404)717-5104
E-mail : watphramahajanaka@gmail.com

รายการยื่นเอกสาร

เพื่อขอวีซ่า(พระธรรมทูต) เข้าสหรัฐอเมริกา
.....
๑. หนั งสือเดินทาง (Passport) มีอายุเกินกว่า ๖ เดือน
๒. สําเนาหนั งสือสุทธิ (พร้อมฉบับจริง)
๓. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประชาชน
๔. หนั งสือนํ าจากสํานั กงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ดาวน์ โหลดพร้อมมติ ศ.ต.ภ.)
๕. ใบประกาศนั กธรรม,เปรียญธรรม, วุฒิการศึกษาทางโลกและทางธรรม
๖. หนั งสือนิ มนต์จากวัดในสหรัฐอเมริกา(สมัชชาสงฆ์ ไทยฯ)
๗. รูปถ่าย ๑ ใบ ฉากสีขาวมาตรฐานหน้ าตรง ขนาด ๓.๕x๔.๕ นิ ้ว
๘. เงินค่าธรรมเนี ยมตามประกาศของสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา โดยชําระค่าธรรมเนี ยมการยื่นคําร้อง
ขอวีซา่ โดยการโอนเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (EFT) หรือ ชําระเป็ นเงินสดได้ทธ่ี นาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
โดยผู้สมัครต้องพิมพ์ ใบชําระค่าธรรมเนี ยม CGI เพื่อนํ าไปชําระค่าธรรมเนี ยมที่ธนาคาร
๙. ต้องกรอกข้อมูลทางออนไลน์ ของสถานกงสุลอเมริกา พร้อมแจ้งว่า มีการโอนเงินไปให้แล้ว เพื่อให้
ทันอัพเดทข้อมูลต่าง ๆของเว็บไซต์สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาโดยตรง

ข้อแนะนํ า

สําหรับพระภิกษุ ท่ขี ออนุ ญาตเดินทางไปปฏิบัตศิ าสนกิจชั่วคราวในต่างประเทศ
...
ให้นําหนั งสือนิ มนต์พร้อมด้วยบัญชีรายชือ่ ส่งทีส่ าํ นั กงานคณะอนุ กรรมการและเลขานุ การคณะ
กรรมการ ศ.ต.ภ. วัดสังเวชวิศยาราม ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี ้
๑.หนั งสือขออนุ ญาตเดินทางไปต่างประเทศ ที่ ได้รบั อนุ ญาตจากเจ้าอาวาส เจ้าคณะตําบล เจ้าคณะ
อําเภอเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะภาคตามลําดับ ถ้าหากมีหนั งสื อเดินทาง (Passport) อยู่แล้ว
ก็ต้องขออนุ ญาตอีก
๒.สําเนาหนั งสือสุทธิ ๑ ชุด
๓.สําเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
๔.ให้ลงรายละเอียดชือ่ ,ลําดับเลขทีแ่ ละหน้ าในหนั งสืออนุ ญาตจากสมัชชาสงฆ์ฯ เพือ่ สะดวกแก่
เจ้าหน้ าทีต่ รวจสอบเอกสารด้วย
....

ข้อมูลจากสํานั กงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา

โทร: 202-236-7442 Email: contact@thectu.org
พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ โทร: 626-475-7963 Email: sombat2550@hotmail.com
พระมหาดุสิต ญาณภูสิ โต โทร: 818-287-1086 Email: dusits7@hotmail.com

