
ค ำแนะน ำ 
ในกำรส่งประวัตพิระสังฆำธิกำรต่ำงประเทศ เพื่อขอรับพระรำชทำน เล่ือน และตัง้ สมณ
ศักดิ์ ในแต่ละปี 

สืบเน่ืองจากการประชมุคณะอนกุรรมการมหาเถรสมาคม ฝ่ายมหานิกาย ณ วดัปากน า้ ภาษีเจริญ 
เม่ือวนัท่ี 17, 18 กนัยายน 2559 ท่ีประชมุฯ ได้ก าหนดข้อปฏิบตัิในการส่งประวตัิพระสงัฆาธิการใน
ต่างประเทศ เพ่ือขอรับพระราชทานเล่ือน และตัง้สมณศกัดิ์ ในปีพทุธศกัราช 2559 ซึง่จะมีผลของ
การปฏิบตัิ ตัง้แต่ปีพทุธศกัราช 2560 เป็นต้นไป นัน้ มีข้อความดงันี ้

  

ข้อก ำหนดในกำรพจิำรณำสมณศักดิ์ต่ำงประเทศ พ.ศ.2559 

--------------- 

1. เป็นพระสงัฆาธิการ 

2. อยู่จ าพรรษาในต่างประเทศครบ 5 พรรษาล่วงแล้ว 

3. มีวดัอยู่จ าพรรษาถาวร และวดันัน้ได้รับการจดัตัง้ถกูต้องเรียบร้อยแล้ว 

4. มีพระอยู่จ าพรรษา 

5. ผู้ได้รับพระราชทานสมณศกัดิ์แล้ว เม่ือจะขอเล่ือน-ตัง้สมณศกัดิต์่อไป ต้องด ารงอยู่ในสมณศกัดิ์

เดิมนัน้ครบ 5 ปีแล้ว จงึจะมีสิทธ์ิขอรับ พระราชทานเล่ือน-ตัง้ต่อไป 

6. สมณศกัดิ์ท่ีได้รับต้องเป็นไปตามเกณฑ์ 



7. ผู้อยู่จ าพรรษาในวดัเดียวกนั ต้องได้รับพระราชทานเล่ือน-ตัง้สมณศกัดิ์ ไม่เกินกว่าสมณศกัดิ์ท่ี
เจ้าอาวาสได้รับพระราชทาน 

กระผม ในฐานะเลขานกุารประธานส านกังานกากบัดแูล พระธรรมทตูไปต่างประเทศ ในฐานะเป็น
สารบรรณ ทาหน้าท่ีรวบรวมเอกสาร ประวตัิพระสงัฆาธิการ เป็นรูปสดุท้าย ก่อนส่งเข้าสู่ท่ีประชมุ
คณะอนกุรรมการพจิารณาฯ ในแต่ละปี ขอถวายคาแนะน าเพิม่เติม เพ่ือให้พระสงัฆาธิการ ใน
ต่างประเทศ แต่ละรูป ในแต่ละปี ได้รับสิทธิประโยชน์ อนัจะพงึสร้างเสริมก าลงัใจ ในการปฏิบตัิ
ศาสนกิจต่างประเทศ ดงันี ้

1. ระยะเวลาของการส่งประวตัิฯ มาจากต่างประเทศ ถึงสานกังานก ากบัดแูลพระธรรมทตูไป
ต่างประเทศ วดัสระเกศ ควรอยู่ในระหว่างเม่ือเข้าพรรษาไปแล้ว ไม่เกิน 15 วนั 

2. กรุณาส่งประวตัิพระสงัฆาธิการ มาท่ีประธานสานกังานก ากบัดแูลพระธรรมทตูไปต่างประเทศ 
วดัสระเกศ หรือส่งมาท่ีส านกังานก ากบัดแูลพระธรรมทตูไปต่างประเทศ (เลขานกุาร) ศาลาเฉลิม
พระเกียรติฯ ภายในบรมบรรพตภเูขาทอง วดัสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ถนนจกัรพรรดิพงษ์ แขวง
บ้านบาตร เขตปอ้มปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 10100 เท่านัน้ 

เหตผุล เพราะมีการส่งเอกสาร ประวตัิฯ ไปถึงเจ้าประคณุสมเด็จฯ ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีสมเด็จ
พระสงัฆราช วดัปากน า้ภาษีเจริญบ้าง ส่งไปท่ีส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติบ้าง แต่สดุท้าย 
ก็ต้องน ากลบัมารวบรวม แล้วส่งเข้าท่ีประชมุคณะอนกุรรมการฯ ในนามส านกังานกากบัดแูลพระ
ธรรมทตูไปต่างประเทศอยู่นัน่เอง แต่เม่ือได้รับเอกสาร ประวตัิฯ ก็เป็นเวลาเลยก าหนดการประชมุ
พจิารณาในแต่ละปีไปแล้ว ก็มี 

3. ประวตัิพระสงัฆาธิการแต่ละรูป จะต้องได้รับการพจิารณาเห็นชอบ, อนมุตัิ โดยประธานสมชัชา
, ประธานองค์กร, หรือหวัหน้า ในการปกครองต่างประเทศนัน้ๆ เช่น 

ประธานสมชัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 

ประธานองค์กรพระธรรมทตูไทยในสหราชอาณาจกัร และไอร์แลนด์ 



ประธานคณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทตูไทยในทวีปยโุรป 

ประธานสมชัชาสงฆ์ไทยในโอเชียเนีย 

หวัหน้าพระธรรมทตูสายประเทศอินเดีย-เนปาล 

ประธานสมชัชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ 

เจ้าคณะรัฐในประเทศมาเลเซีย แบ่งเป็น เจ้าคณะรัฐเซอร์ลงังอ, กรุงกวัลาลมัเปอร์, และ เจ้าคณะ
รัฐมะละกา (หนึง่หมวด) เจ้าคณะรัฐกลนัตนั (หนึง่หมวด) เจ้าคณะรัฐเคดาห์-เปอร์ลิส และ เจ้า
คณะรัฐปีนงั (หนึง่หมวด) 

  

ส่วนประเทศเหล่านี ้คือ 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประเทศญ่ีปุ่ น 

เขตปกครองพเิศษฮ่องกง 

ประเทศอินโดนีเซีย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวนั 

และ ประเทศสหพนัธรัฐรัสเซีย 

ให้ขึน้ตรงต่อประธานสานกังานกากบัดแูลพระธรรมทตูไปต่างประเทศ 

4. ในการจดัท าประวตัิฯ เพ่ือขอรับพระราชทานสมณศกัดิ์ ให้จดัท าประวตัิฯ โดยอนโุลมเข้ากบัการ
จดัท าประวตัิพระสงัฆาธิการในประเทศ ตามควรแก่กรณี ดงันี ้



1. ช่ือ 

2. สถานะเดิม 

3. บรรพชา 

4. อปุสมบท 

5. วิทยฐานะ 

6. งานการปกครอง 

7. งานการศาสนศกึษา ประกอบด้วยนกัธรรม, บาลี, ธรรมศกึษา ย้อนหลงั 3พ.ศ. 

8. งานการศกึษาสงเคราะห์ 

-การจดัหาทนุ 

-การตัง้ทนุการศกึษา 

-การเพิม่ทนุการศกึษา 

-การแจกทนุการศกึษา 

(รวมจ านวนเงินทกุหมวด เป็นเงิน...) 

9. งานการเผยแผ่ 

10. งานสาธารณปูการ 

10.1 งานการก่อสร้าง (รวมเป็นเงิน...) 



10.2 งานบรูณปฏิสงัขรณ์ (รวมเป็นเงิน...) 

(รวมทัง้สองรายการ เป็นเงิน...) 

11. งานสาธารณสงเคราะห์ (รวมเป็นเงิน...) 

12. งานพเิศษ (ถ้ามี) 

13. สมณศกัดิ์ท่ีได้รับ (เรียงล าดบั พ.ศ.) 

พระสงัฆาธิการในวดั ทัง้ต่างประเทศ และในประเทศ ท่ีได้รับพระราชทานสมณศกัดิ์

แล้ว (เรียงล าดบั 1, 2, 3 ฯลฯ) 

14. ขอรับพระราชทานสมณศกัดิ์ เป็น... 

15. รับรอง โดยเจ้าของประวตัิ 

16. รับรอง โดยผู้ปกครองในประเทศ หรือการปกครอง นัน้ๆ 

17. รับรอง โดยประธานสานกังานก ากบัดแูลพระธรรมทตูไปต่างประเทศ 

5. เป็นพระสงัฆาธิการในต่างประเทศ หมายถึง เป็นเจ้าอาวาส หรือ เรียกในนามว่า ประธานสงฆ์
, ประธานสมาคม, เป็นรองเจ้าอาวาส, เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส และด ารงต าแหน่งในวดัใดวดัหนึง่ มิใช่
เสนอมาในนามหลายวดั เพราะจะท าให้ข้อมลูไปขดัแย้งกบัการขอพระราชทานสมณศกัดิ์ ในปี 
หรือในคราวต่อไปได้ 

6. อยู่จ าพรรษาในต่างประเทศ ครบ 5 พรรษาล่วงแล้ว หมายถึง จะขอรับพระราชทานสมณศกัดิ์ใน
ปีพทุธศกัราช 2560 จะต้องได้รับ หรือด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาส, หรือรองเจ้าอาวาส, หรือผู้ช่วย
เจ้าอาวาส ตัง้แต่ปี พทุธศกัราช2555 เป็นต้น 

7. มีวดัอยู่จ าพรรษาถาวร และวดันัน้ ได้รับการจดัตัง้ถกูต้องเรียบร้อยแล้ว หมายถึง 



ในลกัษณะของประเทศไทย ในขณะนี ้ สานกังานกากบัดแูลพระธรรมทตูไปต่างประเทศ ได้ขอ
ความร่วมมือให้แต่ละประเทศ ส่งทะเบียนประวตัิวดั ท่ีตัง้ขึน้ในประเทศนัน้ๆ เพ่ือส านกังานฯ จะได้
น าเสนอข้อมลูต่อมหาเถรสมาคม และสานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือจะได้ออกหนงัสือ
รับรองว่าเป็นวดัในต่างประเทศ ทัง้จะจดัท าเป็นทะเบียนประวตัิ เป็นฐานข้อมลู ท่ีเป็นปัจจบุนั นบั
แต่ปีพทุธศกัราช 2560 เป็นต้นไป จงึขอความร่วมมือมาถึงแต่ละประเทศ ได้รีบจดัท าข้อมลูในส่วน
นีอ้ย่างส าคญั เพราะเก่ียวข้องกบัการงบประมาณ, การบริหารจดัการ, เก่ียวกบัการอปุถมัภ์ของ
ฝ่ายบ้านเมือง เป็นต้น 

ในลกัษณะของต่างประเทศ หมายถึง ได้จดัตัง้เป็นสมาคมถกูต้องตามกฎหมายของประเทศนัน้ๆ
, มีผู้น าฯ, มีประธานสมาคมฯ, มีคณะกรรมการบริหารฯ ถกูต้อง,มีสถานท่ีตัง้วดั, มีอาคาร, มี
เสนาสนะ อนัพงึมี ในลกัษณะของประเทศนัน้ๆ (ไม่ได้อยู่ห้องเช่า, ไม่มีความแน่นอนว่า จะถกูไล่
ออกจากสถานท่ีพ านกัในวนัไหน,เล่ือนลอย เป็นต้น) 

8. มีพระอยู่จ าพรรษา หมายถึง จะขอรับพระราชทานสมณศกัดิ์ ในปีพทุธศกัราช2560 ก็ต้องแสดง
จ านวนของพระภิกษุผู้อยู่จ าพรรษาด้วยกนั, สามเณร (ถ้ามี),แม่ชี (ถ้ามี), ศิษย์วดั (ถ้ามี) ย้อนหลงั
ไป 3 พ.ศ. (2557, 2558, 2559) เป็นต้น 

ส่วนจ านวนของพระภิกษุผู้อยู่จ าพรรษา เป็นไปตามข้อจ ากดัของกฎหมายของประเทศนัน้ๆ
, ข้อจ ากดัของสมาคมฯ, ข้อจ ากดัของสถานท่ีอยู่อาศยั, ซึง่จะต้องพจิารณาเป็นวดัๆ ไป ตามควรแก่
เหตผุลของวดัในประเทศนัน้ๆ 

9. ผู้ได้รับพระราชทานสมณศกัดิ์แล้ว เม่ือจะขอเล่ือน-ตัง้สมณศกัดิ์ ต่อไป ต้องด ารงอยู่ในสมณ
ศกัดิ์เดิมนัน้ ครบ 5 ปีแล้ว จงึจะมีสิทธ์ิ ขอรับพระราชทานเล่ือน-ตัง้ ต่อไป หมายถึง จะขอรับ
พระราชทานสมณศกัดิ์ ในปีพทุธศกัราช 2560 ก็ต้องได้รับพระราชทานสมณศกัดิ์สดุท้าย เม่ือปี
พทุธศกัราช 2555 เป็นต้น (นบัเทียบเคียงลกัษณะนี)้ 



10. สมณศกัดิ์ท่ีได้รับ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ หมายถึง ควรขอรับพระราชทานสมณศกัดิ์ เป็นพระ
ครูสญัญาบตัร แต่จะขอเล่ือนชัน้ขึน้ไปขอ พระราชทานสมณศกัดิ์ เป็นพระราชาคณะ ก็ไม่เข้า
หลกัเกณฑ์ หรือ ลกัษณะอ่ืนใด ท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะขอพระราชทานได้ เป็นต้น 

11. ผู้อยู่จ าพรรษาในวดัเดียวกนั ต้องได้รับพระราชทานเล่ือน-ตัง้สมณศกัดิ ์ ไม่เกินกว่าสมณศกัดิ์ท่ี
เจ้าอาวาสได้รับพระราชทาน หมายถึง ยกตวัอย่าง เจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะชัน้ใดชัน้หนึง่ ผู้ ท่ี
ขอพระราชทานสมณศกัดิ์ ก็ต้องขอได้ในชัน้พระครูสญัญาบตัร เท่านัน้ หรือ เจ้าอาวาส เป็นพระครู
สญัญาบตัร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้พเิศษ (ทผจล.ชพ) ผู้ ท่ีขอพระราชทานสมณ
ศกัดิ์ ก็จะต้องเป็นพระครูสญัญาบตัร เทียบผู้ ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชัน้เอก (ทผ
จล.ชอ) เป็นต้น 

12. ระบช่ืุอสมณศกัดิ,์ ช่ือเดิม, ฉายา, นามสกลุ, อาย-ุพรรษา ในปีท่ีขอ จ านวนพรรษา คงต้องเป็น
ปีพรรษาเดิม ไปก่อน เพราะในขณะท่ีส่งบญัชีประวตัิฯ ยงัไม่ได้เข้าอยู่จ าพรรษา จนครบพรรษา 

-ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง หมายถึง ต าแหน่งของวดั, เมือง, รัฐ, ประเทศนัน้ ท่ีตนไปปฏิบตัิศาสนกิจ
อยู่ หรือ ได้รับต าแหน่งใดๆ ก็ระบลุงไป แต่ต้องแสดงหลกัฐาน ในส่วนของภาคผนวกให้ตรงกบั
ข้อมลูท่ีแสดงไปแล้วด้วย 

-สถานะเดิม ช่ือเดิม, นามสกลุ, เกิด วนั, ข้างขึน้ ข้างแรม, ปีไหน (จนัทรคติ),วนัท่ี, เดือน, พ.ศ. (สริุ
ยคต)ิ บิดา ช่ือ นามสกลุ, มารดา ช่ือ นามสกลุ หมู่บ้าน,ต าบล, อ าเภอ, จงัหวดั 

-บรรพชา เม่ือวนัท่ี, เดือน, พ.ศ., พระอปัุชฌาย์ ช่ือ อยู่วดั, บ้าน, ต าบล,อ าเภอ, จงัหวดั 

-อปุสมบท เม่ือวนัท่ี, เดือน, พ.ศ., พระอปัุชฌาย์ ช่ือ อยู่วดั, บ้าน, ต าบล,อ าเภอ, จงัหวดั 

พระกรรมวาจาจารย์ ช่ือ อยู่วดั, บ้าน, ต าบล, อ าเภอ, จงัหวดั 

พระอนสุาวนาจารย์ ช่ือ อยู่วดั, บ้าน, ต าบล, อ าเภอ, จงัหวดั 



-วิทยฐานะ นกัธรรม ชัน้ไหน, ได้ประโยค บาลี ชัน้ไหน 

  

สำยพระปริยัตธิรรม 

พ.ศ. .... สอบได้นกัธรรมชัน้ตรี ส านกัเรียน วดั, บ้าน, ต าบล, อ าเภอ, จงัหวดั 

พ.ศ. .... สอบได้นกัธรรมชัน้โท ส านกัเรียน วดั, บ้าน, ต าบล, อ าเภอ, จงัหวดั 

พ.ศ. .... สอบได้นกัธรรมชัน้เอก ส านกัเรียน วดั, บ้าน, ต าบล, อ าเภอ, จงัหวดั 

พ.ศ. .... สอบได้เปรียญธรรม ชัน้....... ส านกัเรียน วดั, บ้าน, ต าบล, อ าเภอ,จงัหวดั 

ฯลฯ 

  

ควำมรู้สำยสำมัญ 

คณะกรรมการฯ ให้ความส าคญั รับรองความรู้อนัเหมาะสมกบัสมณสารูป ใน 3สถาบนัการศกึษา 
ดงันี ้

(พธ.บ.) พทุธศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยั มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

(ศน.บ.) ศาสนศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยั มหามกฏุราชวิทยาลยั 

(ศษ.บ.) ศกึษาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

หรือ ระดบัปริญญาตรี, โท, เอก ของ 3 สถาบนัการศกึษา นี ้



หรือ Ph.D. จากมหาวิทยาลยัใด สาขาใด ประเทศใด และต้องแสดงหลกัฐานประกอบให้ตรงกนั 
ด้วย 

การจบความรู้จากสถาบนัการศกึษาอ่ืน นอกจาก 3 สถาบนัการศกึษานี ้ ก็เป็นความดีส่วนตวั แต่
ไม่นบัเป็นส่วนพเิศษ หรือเพ่ือปรับวฒิุ ในส่วนของการ ขอรับพระราชทานสมณศกัดิ์นัน้ๆ ได้ 

  

-งำนกำรปกครอง 

ได้รับต าแหน่งต่างๆ ไล่ลาดบัปีพทุธศกัราชมา ตัง้แต่ปีก่อนๆ จนถึงปีปัจจบุนั ท่ีส าคญั คือ ปีท่ีเป็น
เจ้าอาวาส, รองเจ้าอาวาส, ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ว่า นบัถอยหลงัไป จากปีท่ีขอรับพระราชทานสมณ
ศกัดิ์ ได้ ครบ 5 ปี หรือยงั และหลกัฐานในภาคผนวก ต้องตรงกนั 

  

-งำนกำรศำสนศึกษำ 

ไล่ล าดบัมา ตัง้แต่ปีก่อนๆ จนถึงปีปัจจบุนั 

งานการศกึษา ย้อนหลงั 3 พ.ศ. เช่น ขอสมณศกัดิ์ ปี 2560 ก็ต้องแสดงข้อมลูของปี พ.ศ. 2557, 
2558, 2559 ว่า มีผู้สอบได้นกัธรรมชัน้ตรี, โท, เอก บาลี ประโยคต่างๆ, ธรรมศกึษา ชัน้ต่างๆ (ถ้า
มี) 

 

-งำนกำรศึกษำสงเครำะห์ 

ได้ มอบทนุการศกึษา, ตัง้ทนุ, เพิม่ทนุเพื่อการศกึษา ในแต่ละปี มีหรือไม่ 

-วิธีส่งเสริมการศกึษา 



-งานเผยแผ่ภายในประเทศ 

-งานเผยแผ่ในต่างประเทศ 

-งานสาธารณปูการ 

ท่ีส าคญั คือ การก่อสร้างวดัท่ีตนอยู่ปฏิบตัิศาสนกิจ เป็นเจ้าอาวาส, รองเจ้าอาวาส, ผู้ช่วยเจ้า
อาวาส ไล่ลาดบั พ.ศ. ย้อนหลงัมา จนถึงปี พ.ศ. ปัจจบุนั ได้ก่อสร้างอะไรไปบ้าง, มีลกัษณะ กว้าง
, ยาว, สงู, ใช้วสัดแุบบไหน ฯลฯ เป็นเงินต่างประเทศ เท่าไร, คิดเป็นเงินไทย เท่าไร รวมเป็นเงิน
ต่างประเทศ เท่าไร รวมเป็นเงินไทย เท่าไร 

-งานสาธารณสงเคราะห์ 

ได้บาเพญ็สาธารณสงเคราะห์ ในประเทศท่ีตน ปฏิบตัิศาสนกิจอยู่ มีหรือไม่ ไล่ลาดบั 
พ.ศ. ย้อนหลงั มาจนถึงปีปัจจบุนั ในประเทศไทย ได้บ าเพญ็สาธารณสงเคราะห์ มีหรือไม่ ไล่ลาดบั 
พ.ศ. ย้อนหลงั มาจนถึงปีปัจจบุนั 

-งานพเิศษ 

เช่น ได้รับต าแหน่งต่างๆ, ถกูเชิญไปเป็นคณะกรรมการ ท่ีส าคญัๆ ได้รับเกียรติคณุ ฯลฯ 

  

-รางวลัท่ีได้รับ 

เคยได้รับรางวลัใดๆ มาบ้าง เช่น รางวลัเสาเสมาธรรมจกัร ฯลฯ 

-สมณศกัดิ ์



สมณศกัดิ์ ท่ีได้รับ ตัง้แตปี่ก่อนๆ มาจนถึงปีปัจจบุนั ได้รับสมณศกัดิ์ใด, ชัน้ใด,ปี พ.ศ. ใด หรือ เคย
ได้รับสมณศกัดิ์ เป็นฐานานกุรม, เป็นพระครูฐานานกุรม ของท่านพระเถระรูปใด, วดั, บ้าน, ต าบล
, อ าเภอ, จงัหวดั 

 

ภำคผนวก 

-ในส่วนของประวตัิส่วนตวั ต้องแสดงเอกสาร หลกัฐานให้ตรงกนั เช่น หนงัสือสทุธิ, ใบวฒุิ
การศกึษา, ใบแต่งตัง้ทางการปกครอง เป็นต้น 

-เขียนประวตัิว่าอย่างไร หลกัฐานต้องตรงกนั ว่าอย่างนัน้ 

-รูปภาพประกอบ แสดงท่ีตัง้วดั, แสดงอาคาร, แสดงภายในอาคาร, ห้องต่างๆ, 

มีค าอธิบายประกอบทกุภาพ คดัแต่ภาพท่ีส าคญั, ชดัเจน, อธิบายเข้าใจได้ 

ไม่มากเกินไป, ไม่น้อยเกินไป, มีความเหมาะสม 

-ความเหมาะสมของรูปเล่ม ให้มีความเหมาะสมกบัล าดบัชัน้ของสมณศกัดิ์ท่ีขอพระราชทาน 

(มีบางรูปขอพระครูสญัญาบตัร ท าประวตัิยิ่งกว่าขอพระราชาคณะ, บางรูปขอเป็นพระราชาคณะ
ท าประวตัิเหมือนขอพระครูฐานาฯ เป็นต้น) 

-ขอเน้นย ำ้ เร่ืองกำรเขียนข้อมูล และกำรแสดงหลักฐำนประกอบ จะต้องถูกต้อง ตรงกัน 
สอดรับกัน (ยกตัวอย่ำง บำงรูป ลงข้อมูลว่ำ เป็นเจ้ำอำวำส เม่ือปี 2555 แต่ลงข้อมูลอีกว่ำ 
เพิ่งได้รับกำรอนุมัต ิไปปฏบิัตศิำสนกจิ ในปี 2558 เป็นต้น) 

  

ขอความอนเุคราะห์ ท่านผู้ มีอ านาจลงนามสดุท้ายของแต่ละประเทศ ได้โปรดตรวจดรูายละเอียด 
ให้สอดรับใกล้เคียงกบัตวัอย่างค าอธิบายท่ีกระผมส่งมานีด้้วย จะได้ไม่เสียเวลา ไม่เสียโอกาส จะ



ได้เสริมเพิม่ก าลงัใจ เป็นการช่วยกนัรับธุระ ภาระ พระพทุธศาสนา ยิ่งการปฏิบตัิศาสนกิจใน
ต่างประเทศด้วยแล้ว จกัได้เจริญงอกงามไพบลูย์ วฒันา สถาพร ยิ่งๆ ขึน้ไป ตลอดจิรัฏฐิติกาล. 

อนึง่ การส่งประวตัิพระสงัฆาธิการ เพ่ือเสนอขอแต่งตัง้ เพ่ือเข้ารับการอบรม และสอบความรู้พระ
อปัุชฌาย์ ในแต่ละปี ก็ให้อนโุลมตามนี ้

ระยะเวลาของการส่งประวตัิพระสงัฆาธิการ เพ่ือเสนอขอแต่งตัง้ เพ่ือเข้ารับการอบรม และสอบ
ความรู้พระอปัุชฌาย์ในแต่ละปี ควรอยู่ในห้วงระยะเวลาหลงัวนัท่ี5 ธนัวาคม ของทกุปี แต่ไม่เกิน
วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี เช่นเดียวกนั เพราะหลงัจากสอบความรู้พระปริยตัิธรรมแผนกบาลี ชัน้
ประโยค ป.ธ.7, 8, 9 ของปีถดัไป ก็จะเป็นวนัเร่ิมเข้ารับการอบรม และสอบความรู้เป็นพระ
อปัุชฌาย์ ของแต่ละปี อนัเป็นประเพณีปฏิบตัิของคณะสงฆ์ มาแต่บรุพาจารย์ 

  

กรำบเรียนมำด้วยควำมเคำรพอย่ำงยิ่ง 

(พระรำชอุปเสณำภรณ์) 

เลขำนุกำรประธำนสำนักงำนกำกับดูแลพระธรรมทตูไปต่ำงประเทศ 

วัดสระเกศ รำชวรมหำวิหำร กรุงเทพมหำนคร 

19 กันยำยน 2559 

 


