คำแนะนำ
ในกำรส่ งประวัตพ
ิ ระสังฆำธิกำรต่ ำงประเทศ เพื่อขอรั บพระรำชทำน เลื่อน และตัง้ สมณ
ศักดิ์ ในแต่ ละปี
สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการมหาเถรสมาคม ฝ่ ายมหานิกาย ณ วัดปากน ้า ภาษี เจริ ญ
เมื่อวันที่ 17, 18 กันยายน 2559 ที่ประชุมฯ ได้ กาหนดข้ อปฏิบตั ิในการส่งประวัติพระสังฆาธิการใน
ต่างประเทศ เพื่อขอรับพระราชทานเลื่อน และตั ้งสมณศักดิ์ ในปี พทุ ธศักราช 2559 ซึง่ จะมีผลของ
การปฏิบตั ิ ตังแต่
้ ปีพทุ ธศักราช 2560 เป็ นต้ นไป นัน้ มีข้อความดังนี ้

ข้ อกำหนดในกำรพิจำรณำสมณศักดิ์ต่ำงประเทศ พ.ศ.2559
--------------1. เป็ นพระสังฆาธิการ
2. อยู่จาพรรษาในต่างประเทศครบ 5 พรรษาล่วงแล้ ว
3. มีวดั อยู่จาพรรษาถาวร และวัดนันได้
้ รับการจัดตังถู
้ กต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว
4. มีพระอยู่จาพรรษา
5. ผู้ได้ รับพระราชทานสมณศักดิ์แล้ ว เมื่อจะขอเลื่อน-ตั ้งสมณศักดิต์ ่อไป ต้ องดารงอยู่ในสมณศักดิ์
เดิมนันครบ
้
5 ปี แล้ ว จึงจะมีสิทธิ์ขอรับ พระราชทานเลื่อน-ตังต่
้ อไป
6. สมณศักดิ์ที่ได้ รับต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์

7. ผู้อยู่จาพรรษาในวัดเดียวกัน ต้ องได้ รับพระราชทานเลื่อน-ตั ้งสมณศักดิ์ ไม่เกินกว่าสมณศักดิ์ที่
เจ้ าอาวาสได้ รับพระราชทาน
กระผม ในฐานะเลขานุการประธานสานักงานกากับดูแล พระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะเป็ น
สารบรรณ ทาหน้ าที่รวบรวมเอกสาร ประวัติพระสังฆาธิการ เป็ นรูปสุดท้ าย ก่อนส่งเข้ าสู่ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาฯ ในแต่ละปี ขอถวายคาแนะนาเพิม่ เติม เพื่อให้ พระสังฆาธิการ ใน
ต่างประเทศ แต่ละรูป ในแต่ละปี ได้ รับสิทธิประโยชน์ อันจะพึงสร้ างเสริมกาลังใจ ในการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจต่างประเทศ ดังนี ้
1. ระยะเวลาของการส่งประวัติฯ มาจากต่างประเทศ ถึงสานักงานกากับดูแลพระธรรมทูตไป
ต่างประเทศ วัดสระเกศ ควรอยู่ในระหว่างเมื่อเข้ าพรรษาไปแล้ ว ไม่เกิน 15 วัน
2. กรุณาส่งประวัติพระสังฆาธิการ มาที่ประธานสานักงานกากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
วัดสระเกศ หรื อส่งมาที่สานักงานกากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (เลขานุการ) ศาลาเฉลิม
พระเกียรติฯ ภายในบรมบรรพตภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวง
บ้ านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 10100 เท่านัน้
เหตุผล เพราะมีการส่งเอกสาร ประวัติฯ ไปถึงเจ้ าประคุณสมเด็จฯ ผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่สมเด็จ
พระสังฆราช วัดปากน ้าภาษี เจริญบ้ าง ส่งไปที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบ้าง แต่สดุ ท้ าย
ก็ต้องนากลับมารวบรวม แล้ วส่งเข้ าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในนามสานักงานกากับดูแลพระ
ธรรมทูตไปต่างประเทศอยู่นนั่ เอง แต่เมื่อได้ รับเอกสาร ประวัติฯ ก็เป็ นเวลาเลยกาหนดการประชุม
พิจารณาในแต่ละปี ไปแล้ ว ก็มี
3. ประวัติพระสังฆาธิการแต่ละรูป จะต้ องได้ รับการพิจารณาเห็นชอบ, อนุมตั ิ โดยประธานสมัชชา
, ประธานองค์กร, หรื อหัวหน้ า ในการปกครองต่างประเทศนันๆ
้ เช่น
ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร และไอร์ แลนด์

ประธานคณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป
ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในโอเชียเนีย
หัวหน้ าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์
เจ้ าคณะรัฐในประเทศมาเลเซีย แบ่งเป็ น เจ้ าคณะรัฐเซอร์ ลงั งอ, กรุงกัวลาลัมเปอร์ , และ เจ้ าคณะ
รัฐมะละกา (หนึง่ หมวด) เจ้ าคณะรัฐกลันตัน (หนึง่ หมวด) เจ้ าคณะรัฐเคดาห์-เปอร์ ลิส และ เจ้ า
คณะรัฐปี นงั (หนึง่ หมวด)

ส่วนประเทศเหล่านี ้ คือ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศญี่ปนุ่
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ประเทศอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้ หวัน
และ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
ให้ ขึ ้นตรงต่อประธานสานักงานกากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
4. ในการจัดทาประวัติฯ เพื่อขอรับพระราชทานสมณศักดิ์ ให้ จดั ทาประวัติฯ โดยอนุโลมเข้ ากับการ
จัดทาประวัติพระสังฆาธิการในประเทศ ตามควรแก่กรณี ดังนี ้

1. ชื่อ
2. สถานะเดิม
3. บรรพชา
4. อุปสมบท
5. วิทยฐานะ
6. งานการปกครอง
7. งานการศาสนศึกษา ประกอบด้ วยนักธรรม, บาลี, ธรรมศึกษา ย้ อนหลัง 3พ.ศ.
8. งานการศึกษาสงเคราะห์
-การจัดหาทุน
-การตังทุ
้ นการศึกษา
-การเพิม่ ทุนการศึกษา
-การแจกทุนการศึกษา
(รวมจานวนเงินทุกหมวด เป็ นเงิน...)
9. งานการเผยแผ่
10. งานสาธารณูปการ
10.1 งานการก่อสร้ าง (รวมเป็ นเงิน...)

10.2 งานบูรณปฏิสงั ขรณ์ (รวมเป็ นเงิน...)
(รวมทังสองรายการ
้
เป็ นเงิน...)
11. งานสาธารณสงเคราะห์ (รวมเป็ นเงิน...)
12. งานพิเศษ (ถ้ ามี)
13. สมณศักดิ์ที่ได้ รับ (เรี ยงลาดับ พ.ศ.)
พระสังฆาธิการในวัด
ทังต่
้ างประเทศ
แล้ ว (เรี ยงลาดับ 1, 2, 3 ฯลฯ)

และในประเทศ ที่ได้ รับพระราชทานสมณศักดิ์

14. ขอรับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็ น...
15. รับรอง โดยเจ้ าของประวัติ
16. รับรอง โดยผู้ปกครองในประเทศ หรื อการปกครอง นันๆ
้
17. รับรอง โดยประธานสานักงานกากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
5. เป็ นพระสังฆาธิการในต่างประเทศ หมายถึง เป็ นเจ้ าอาวาส หรื อ เรี ยกในนามว่า ประธานสงฆ์
, ประธานสมาคม, เป็ นรองเจ้ าอาวาส, เป็ นผู้ช่วยเจ้ าอาวาส และดารงตาแหน่งในวัดใดวัดหนึง่ มิใช่
เสนอมาในนามหลายวัด เพราะจะทาให้ ข้อมูลไปขัดแย้ งกับการขอพระราชทานสมณศักดิ์ ในปี
หรื อในคราวต่อไปได้
6. อยู่จาพรรษาในต่างประเทศ ครบ 5 พรรษาล่วงแล้ ว หมายถึง จะขอรับพระราชทานสมณศักดิ์ใน
ปี พทุ ธศักราช 2560 จะต้ องได้ รับ หรื อดารงตาแหน่งเป็ นเจ้ าอาวาส, หรื อรองเจ้ าอาวาส, หรื อผู้ช่วย
เจ้ าอาวาส ตังแต่
้ ปี พุทธศักราช2555 เป็ นต้ น
7. มีวดั อยู่จาพรรษาถาวร และวัดนัน้ ได้ รับการจัดตังถู
้ กต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว หมายถึง

ในลักษณะของประเทศไทย ในขณะนี ้ สานักงานกากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้ ขอ
ความร่วมมือให้ แต่ละประเทศ ส่งทะเบียนประวัติวดั ที่ตงขึ
ั ้ ้นในประเทศนันๆ
้ เพื่อสานักงานฯ จะได้
นาเสนอข้ อมูลต่อมหาเถรสมาคม และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อจะได้ ออกหนังสือ
รับรองว่าเป็ นวัดในต่างประเทศ ทังจะจั
้ ดทาเป็ นทะเบียนประวัติ เป็ นฐานข้ อมูล ที่เป็ นปั จจุบนั นับ
แต่ปีพทุ ธศักราช 2560 เป็ นต้ นไป จึงขอความร่วมมือมาถึงแต่ละประเทศ ได้ รีบจัดทาข้ อมูลในส่วน
นี ้อย่างสาคัญ เพราะเกี่ยวข้ องกับการงบประมาณ, การบริหารจัดการ, เกี่ยวกับการอุปถัมภ์ของ
ฝ่ ายบ้ านเมือง เป็ นต้ น
ในลักษณะของต่างประเทศ หมายถึง ได้ จดั ตังเป็
้ นสมาคมถูกต้ องตามกฎหมายของประเทศนันๆ
้
, มีผ้ นู าฯ, มีประธานสมาคมฯ, มีคณะกรรมการบริ หารฯ
ถูกต้ อง,มีสถานที่ตงวั
ั ้ ด, มีอาคาร, มี
เสนาสนะ อันพึงมี ในลักษณะของประเทศนันๆ
้ (ไม่ได้ อยู่ห้องเช่า, ไม่มีความแน่นอนว่า จะถูกไล่
ออกจากสถานที่พานักในวันไหน,เลื่อนลอย เป็ นต้ น)
8. มีพระอยู่จาพรรษา หมายถึง จะขอรับพระราชทานสมณศักดิ์ ในปี พทุ ธศักราช2560 ก็ต้องแสดง
จานวนของพระภิกษุผ้ อู ยู่จาพรรษาด้ วยกัน, สามเณร (ถ้ ามี),แม่ชี (ถ้ ามี), ศิษย์วดั (ถ้ ามี) ย้ อนหลัง
ไป 3 พ.ศ. (2557, 2558, 2559) เป็ นต้ น
ส่วนจานวนของพระภิกษุผ้ อู ยู่จาพรรษา
เป็ นไปตามข้ อจากัดของกฎหมายของประเทศนันๆ
้
, ข้ อจากัดของสมาคมฯ, ข้ อจากัดของสถานที่อยู่อาศัย, ซึง่ จะต้ องพิจารณาเป็ นวัดๆ ไป ตามควรแก่
เหตุผลของวัดในประเทศนันๆ
้
9. ผู้ได้ รับพระราชทานสมณศักดิ์แล้ ว เมื่อจะขอเลื่อน-ตั ้งสมณศักดิ์ ต่อไป ต้ องดารงอยู่ในสมณ
ศักดิ์เดิมนั ้น ครบ 5 ปี แล้ ว จึงจะมีสิทธิ์ ขอรับพระราชทานเลื่อน-ตัง้ ต่อไป หมายถึง จะขอรับ
พระราชทานสมณศักดิ์ ในปี พทุ ธศักราช 2560 ก็ต้องได้ รับพระราชทานสมณศักดิ์สดุ ท้ าย เมื่อปี
พุทธศักราช 2555 เป็ นต้ น (นับเทียบเคียงลักษณะนี ้)

10. สมณศักดิ์ที่ได้ รับ ต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ หมายถึง ควรขอรับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็ นพระ
ครูสญ
ั ญาบัตร แต่จะขอเลื่อนชันขึ
้ ้นไปขอ พระราชทานสมณศักดิ์ เป็ นพระราชาคณะ ก็ไม่เข้ า
หลักเกณฑ์ หรื อ ลักษณะอื่นใด ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะขอพระราชทานได้ เป็ นต้ น
11. ผู้อยู่จาพรรษาในวัดเดียวกัน ต้ องได้ รับพระราชทานเลื่อน-ตั ้งสมณศักดิ์ ไม่เกินกว่าสมณศักดิ์ที่
เจ้ าอาวาสได้ รับพระราชทาน หมายถึง ยกตัวอย่าง เจ้ าอาวาสเป็ นพระราชาคณะชันใดชั
้ นหนึ
้ ง่ ผู้ที่
ขอพระราชทานสมณศักดิ์ ก็ต้องขอได้ ในชั ้นพระครู สญ
ั ญาบัตร เท่านั ้น หรื อ เจ้ าอาวาส เป็ นพระครู
สัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้ าอาวาสพระอารามหลวง ชันพิ
้ เศษ (ทผจล.ชพ) ผู้ที่ขอพระราชทานสมณ
ศักดิ์ ก็จะต้ องเป็ นพระครูสญ
ั ญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้ าอาวาสพระอารามหลวง ชันเอก
้
(ทผ
จล.ชอ) เป็ นต้ น
12. ระบุชื่อสมณศักดิ,์ ชื่อเดิม, ฉายา, นามสกุล, อายุ-พรรษา ในปี ที่ขอ จานวนพรรษา คงต้ องเป็ น
ปี พรรษาเดิม ไปก่อน เพราะในขณะที่ส่งบัญชีประวัติฯ ยังไม่ได้ เข้ าอยู่จาพรรษา จนครบพรรษา
-ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง หมายถึง ตาแหน่งของวัด, เมือง, รัฐ, ประเทศนัน้ ที่ตนไปปฏิบตั ิศาสนกิจ
อยู่ หรื อ ได้ รับตาแหน่งใดๆ ก็ระบุลงไป แต่ต้องแสดงหลักฐาน ในส่วนของภาคผนวกให้ ตรงกับ
ข้ อมูลที่แสดงไปแล้ วด้ วย
-สถานะเดิม ชื่อเดิม, นามสกุล, เกิด วัน, ข้ างขึ ้น ข้ างแรม, ปี ไหน (จันทรคติ),วันที่, เดือน, พ.ศ. (สุริ
ยคติ) บิดา ชื่อ นามสกุล, มารดา ชื่อ นามสกุล หมู่บ้าน,ตาบล, อาเภอ, จังหวัด
-บรรพชา เมื่อวันที่, เดือน, พ.ศ., พระอุปัชฌาย์ ชื่อ อยู่วดั , บ้ าน, ตาบล,อาเภอ, จังหวัด
-อุปสมบท เมื่อวันที่, เดือน, พ.ศ., พระอุปัชฌาย์ ชื่อ อยู่วดั , บ้ าน, ตาบล,อาเภอ, จังหวัด
พระกรรมวาจาจารย์ ชื่อ อยู่วดั , บ้ าน, ตาบล, อาเภอ, จังหวัด
พระอนุสาวนาจารย์ ชื่อ อยู่วดั , บ้ าน, ตาบล, อาเภอ, จังหวัด

-วิทยฐานะ นักธรรม ชันไหน,
้
ได้ ประโยค บาลี ชันไหน
้

สำยพระปริยัตธิ รรม
พ.ศ. .... สอบได้ นกั ธรรมชันตรี
้ สานักเรี ยน วัด, บ้ าน, ตาบล, อาเภอ, จังหวัด
พ.ศ. .... สอบได้ นกั ธรรมชันโท
้ สานักเรี ยน วัด, บ้ าน, ตาบล, อาเภอ, จังหวัด
พ.ศ. .... สอบได้ นกั ธรรมชันเอก
้ สานักเรี ยน วัด, บ้ าน, ตาบล, อาเภอ, จังหวัด
พ.ศ. .... สอบได้ เปรี ยญธรรม ชัน.......
้
สานักเรี ยน วัด, บ้ าน, ตาบล, อาเภอ,จังหวัด
ฯลฯ

ควำมรู้ สำยสำมัญ
คณะกรรมการฯ ให้ ความสาคัญ รับรองความรู้อนั เหมาะสมกับสมณสารูป ใน 3สถาบันการศึกษา
ดังนี ้
(พธ.บ.) พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(ศน.บ.) ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย
(ศษ.บ.) ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หรื อ ระดับปริญญาตรี , โท, เอก ของ 3 สถาบันการศึกษา นี ้

หรื อ Ph.D. จากมหาวิทยาลัยใด สาขาใด ประเทศใด และต้ องแสดงหลักฐานประกอบให้ ตรงกัน
ด้ วย
การจบความรู้จากสถาบันการศึกษาอื่น นอกจาก 3 สถาบันการศึกษานี ้ ก็เป็ นความดีส่วนตัว แต่
ไม่นบั เป็ นส่วนพิเศษ หรื อเพื่อปรับวุฒิ ในส่วนของการ ขอรับพระราชทานสมณศักดิ์นั ้นๆ ได้

-งำนกำรปกครอง
ได้ รับตาแหน่งต่างๆ ไล่ลาดับปี พทุ ธศักราชมา ตังแต่
้ ปีก่อนๆ จนถึงปี ปัจจุบนั ที่สาคัญ คือ ปี ที่เป็ น
เจ้ าอาวาส, รองเจ้ าอาวาส, ผู้ช่วยเจ้ าอาวาส ว่า นับถอยหลังไป จากปี ที่ขอรับพระราชทานสมณ
ศักดิ์ ได้ ครบ 5 ปี หรื อยัง และหลักฐานในภาคผนวก ต้ องตรงกัน

-งำนกำรศำสนศึกษำ
ไล่ลาดับมา ตังแต่
้ ปีก่อนๆ จนถึงปี ปัจจุบนั
งานการศึกษา ย้ อนหลัง 3 พ.ศ. เช่น ขอสมณศักดิ์ ปี 2560 ก็ต้องแสดงข้ อมูลของปี พ.ศ. 2557,
2558, 2559 ว่า มีผ้ สู อบได้ นกั ธรรมชันตรี
้ , โท, เอก บาลี ประโยคต่างๆ, ธรรมศึกษา ชันต่
้ างๆ (ถ้ า
มี)

-งำนกำรศึกษำสงเครำะห์
ได้ มอบทุนการศึกษา, ตังทุ
้ น, เพิม่ ทุนเพื่อการศึกษา ในแต่ละปี มีหรื อไม่
-วิธีส่งเสริมการศึกษา

-งานเผยแผ่ภายในประเทศ
-งานเผยแผ่ในต่างประเทศ
-งานสาธารณูปการ
ที่สาคัญ คือ การก่อสร้ างวัดที่ตนอยู่ปฏิบตั ิศาสนกิจ เป็ นเจ้ าอาวาส, รองเจ้ าอาวาส, ผู้ช่วยเจ้ า
อาวาส ไล่ลาดับ พ.ศ. ย้ อนหลังมา จนถึงปี พ.ศ. ปั จจุบนั ได้ ก่อสร้ างอะไรไปบ้ าง, มีลกั ษณะ กว้ าง
, ยาว, สูง, ใช้ วสั ดุแบบไหน ฯลฯ เป็ นเงินต่างประเทศ เท่าไร, คิดเป็ นเงินไทย เท่าไร รวมเป็ นเงิน
ต่างประเทศ เท่าไร รวมเป็ นเงินไทย เท่าไร
-งานสาธารณสงเคราะห์
ได้ บาเพ็ญสาธารณสงเคราะห์ ในประเทศที่ตน ปฏิบตั ิศาสนกิจอยู่ มีหรื อไม่ ไล่ลาดับ
พ.ศ. ย้ อนหลัง มาจนถึงปี ปัจจุบนั ในประเทศไทย ได้ บาเพ็ญสาธารณสงเคราะห์ มีหรื อไม่ ไล่ลาดับ
พ.ศ. ย้ อนหลัง มาจนถึงปี ปัจจุบนั
-งานพิเศษ
เช่น ได้ รับตาแหน่งต่างๆ, ถูกเชิญไปเป็ นคณะกรรมการ ที่สาคัญๆ ได้ รับเกียรติคณ
ุ ฯลฯ

-รางวัลที่ได้ รับ
เคยได้ รับรางวัลใดๆ มาบ้ าง เช่น รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ฯลฯ
-สมณศักดิ์

สมณศักดิ์ ที่ได้ รับ ตั ้งแต่ปีก่อนๆ มาจนถึงปี ปัจจุบนั ได้ รับสมณศักดิ์ใด, ชันใด,ปี
้
พ.ศ. ใด หรื อ เคย
ได้ รับสมณศักดิ์ เป็ นฐานานุกรม, เป็ นพระครูฐานานุกรม ของท่านพระเถระรูปใด, วัด, บ้ าน, ตาบล
, อาเภอ, จังหวัด

ภำคผนวก
-ในส่วนของประวัติส่วนตัว ต้ องแสดงเอกสาร หลักฐานให้ ตรงกัน เช่น หนังสือสุทธิ , ใบวุฒิ
การศึกษา, ใบแต่งตังทางการปกครอง
้
เป็ นต้ น
-เขียนประวัติว่าอย่างไร หลักฐานต้ องตรงกัน ว่าอย่างนัน้
-รูปภาพประกอบ แสดงที่ตงวั
ั ้ ด, แสดงอาคาร, แสดงภายในอาคาร, ห้ องต่างๆ,
มีคาอธิบายประกอบทุกภาพ คัดแต่ภาพที่สาคัญ, ชัดเจน, อธิบายเข้ าใจได้
ไม่มากเกินไป, ไม่น้อยเกินไป, มีความเหมาะสม
-ความเหมาะสมของรูปเล่ม ให้ มีความเหมาะสมกับลาดับชันของสมณศั
้
กดิ์ที่ขอพระราชทาน
(มีบางรูปขอพระครูสญ
ั ญาบัตร ทาประวัติยิ่งกว่าขอพระราชาคณะ, บางรูปขอเป็ นพระราชาคณะ
ทาประวัติเหมือนขอพระครูฐานาฯ เป็ นต้ น)
-ขอเน้ นยำ้ เรื่ องกำรเขียนข้ อมูล และกำรแสดงหลักฐำนประกอบ จะต้ องถูกต้ อง ตรงกัน
สอดรั บกัน (ยกตัวอย่ ำง บำงรู ป ลงข้ อมูลว่ ำ เป็ นเจ้ ำอำวำส เมื่อปี 2555 แต่ ลงข้ อมูลอีกว่ ำ
เพิ่งได้ รับกำรอนุมัติ ไปปฏิบัตศิ ำสนกิจ ในปี 2558 เป็ นต้ น)

ขอความอนุเคราะห์ ท่านผู้มีอานาจลงนามสุดท้ ายของแต่ละประเทศ ได้ โปรดตรวจดูรายละเอียด
ให้ สอดรับใกล้ เคียงกับตัวอย่างคาอธิบายที่กระผมส่งมานี ้ด้ วย จะได้ ไม่เสียเวลา ไม่เสียโอกาส จะ

ได้ เสริมเพิม่ กาลังใจ เป็ นการช่วยกันรับธุระ ภาระ พระพุทธศาสนา ยิ่งการปฏิบตั ิศาสนกิจใน
ต่างประเทศด้ วยแล้ ว จักได้ เจริญงอกงามไพบูลย์ วัฒนา สถาพร ยิ่งๆ ขึ ้นไป ตลอดจิรัฏฐิ ติกาล.
อนึง่ การส่งประวัติพระสังฆาธิการ เพื่อเสนอขอแต่งตัง้ เพื่อเข้ ารับการอบรม และสอบความรู้พระ
อุปัชฌาย์ ในแต่ละปี ก็ให้ อนุโลมตามนี ้
ระยะเวลาของการส่งประวัติพระสังฆาธิการ เพื่อเสนอขอแต่งตัง้ เพื่อเข้ ารับการอบรม และสอบ
ความรู้พระอุปัชฌาย์ในแต่ละปี ควรอยู่ในห้ วงระยะเวลาหลังวันที่5 ธันวาคม ของทุกปี แต่ไม่เกิน
วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เช่นเดียวกัน เพราะหลังจากสอบความรู้พระปริยตั ิธรรมแผนกบาลี ชัน้
ประโยค ป.ธ.7, 8, 9 ของปี ถดั ไป ก็จะเป็ นวันเริ่มเข้ ารับการอบรม และสอบความรู้เป็ นพระ
อุปัชฌาย์ ของแต่ละปี อันเป็ นประเพณีปฏิบตั ิของคณะสงฆ์ มาแต่บรุ พาจารย์

กรำบเรี ยนมำด้ วยควำมเคำรพอย่ ำงยิ่ง
(พระรำชอุปเสณำภรณ์ )
เลขำนุกำรประธำนสำนักงำนกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่ ำงประเทศ
วัดสระเกศ รำชวรมหำวิหำร กรุ งเทพมหำนคร
19 กันยำยน 2559

