
ส่วนท่ี 3 สมาชิกใหม่ประเภทสามญั 

ขา้พเจา้ไดร้บัไตรสรณคมน์และศลี 5 ทางออนไลน์ทาง
เวบ็ไซต์ของพุทธสมาคม BSWA 

ไดร้บัการรบัรองจากผูน้ าดา้นจติวญิญาณ (พระอาจารย์
พรหม) หรอื เจา้อาวาสวดัธรรมสาระ (พระอาจารย ์
หาสะปัญญาภกิษุณี) หรอืภกิษุ/ภกิษุณีที่เป็นผูแ้ทนของพุทธ
สมาคม BSWA โดยคณะกรรมการพุทธสมาคมฯ จะเป็นผู้
พจิารณาอนุมตัขิ ัน้สดุทา้ย 
 

........................................................................................... 
(ชื่อและลายมอืชื่อของภกิษุ/ภกิษุณี) 
วนัที่ ................................................................................... 

โปรดทราบ สมาชกิภาพของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมือ่ไดร้บัการอนุมตัจิาก

คณะกรรมการของพุทธสมาคมฯ ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ถดัไปซึง่จดัทุก
สองเดอืน ใบเสรจ็รบัเงนิไม่ใช่ขอ้บ่งชีว้่าสถานภาพสมาชกิไดร้บัการรบัรองหรอื
อนุมตั ิ กรณุาเผือ่เวลาพอควรในการสมคัรเป็นสมาชิกก่อนลงช่ือขอเข้า
รว่มโครงการปฏิบติักรรมฐานของพุทธสมาคมฯ 

THE BUDDHIST SOCIETY OF WESTERN AUSTRALIA 
(INC.) 

18 Nanson Way, Nollamara WA 6061 Australia 

+61(0) 8 9345 1711  www.bswa.org   asec@bswa.org 
 

 ใบสมคัรสมาชิกพทุธสมาคม BSWA 

 
Bodhinyana Monks’  

Monastery 
216 Kingsbury Drive 
Serpentine WA 6125 

Telephone : (08) 9525 2420 
Fax: (08) 9525 3420 

 
Dhammasara Nuns Monastery 

203 Reen Road,  
Gidgegannup WA 6083 

 

ส่วนท่ี 2 ต่ออายหุรอืเล่ือนระดบัสมาชิกภาพ  

กรณุาเลือกเพียงข้อเดียว 

ต่ออายุสมาชิกสมทบ 

ต่ออายสุถานภาพสมาชกิสมทบปัจจบุนัหรอืที่หมดอายุ 
ต่ออายุสมาชิกสามญั 

ต่ออายสุถานภาพสมาชกิสามญัปัจจบุนัหรอืที่หมดอายุ 
เล่ือนระดบัสมาชิกภาพเป็นสมาชกิสามญั   
(กรณุากรอกส่วนท่ี 3) 

ส่วนท่ี 5 การช าระเงินค่าธรรมเนียมสมาชิก 

จ านวนปีที่ตอ้งการช าระเงนิ .................... หรอื       ช าระคา่สมาชกิตลอดชพี  
จ านวนที่ช าระเป็นดอลลาร์ออสเตรเลยี ......................... วนัที่ …………...….. 
วธิกีารช าระเงนิ (กรุณาวงกลม)  
ออนไลน์ผ่าน PayPal /โอนเงนิผ่านธนาคาร / เงนิสด / เชค็ /หกับญัชธีนาคาร 

 

  

ลายมือช่ือผูส้มคัร และวนัเดือนปีท่ีสมคัร 

ส่วนท่ี 1 สมาชิกใหม่  
ถา้ท่านกรอกสว่นน้ีแลว้ ท่านไมต่อ้งกรอกสว่นที่ 2   
 

กรณุาเลือกประเภทสมาชิกท่ีต้องการสมคัรเพียงข้อเดียว 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ ......................................................................................................... นามสกุล .........................................................................................................    

ที่อยูส่ าหรบัการสง่ไปรษณีย.์..................................................................................................รฐั......... รหสัไปรษณีย ์............. ประเทศ ........................... 

ที่อยู ่(หา่งตากที่อยูข่า้งบน).............................................................................................................................................................................................. 

หมายเลขโทรศพัท์ ..................................... หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื ............................................อเีมล ........................................................................ 

ปกตทิ่านไปศูนยป์ฏบิตัธิรรมใดของพุทธสมาคมฯ  (กรุณาวงกลม) — ธรรมโลกา / อาร์มาเดล / ออนไลน์ 

สมาชิกใหม่ประเภทสมทบ 
สมาชกิประเภททัว่ไป เปิดรบัทัง้ชาวพุทธและผูน้ับถอืศาสนาอืน่ที่
ประสงคส์นับสนุนเป้าหมายและคา่นิยมของพุทธสมาคม BSWA   
 

สมาชิกใหม่ประเภทเยาวชน — ฟรี 

ส าหรบัผูท้ี่อายตุ ่ากว่า 18 ปี 
วนัเดอืนปีเกดิที่ท่านอายจุะครบ 18 ............................... 
 

สมาชิกใหม่ประเภทสามญั 
ส าหรบัผูท้ี่ไดอ้าราธนารบัไตรสรณคมน์และศลี 5 ทางออนไลน์หรอื
กบัคณะสงฆข์องสมาคมฯ  กรุณาอ่านวธิอีาราธนาฯ ดา้นหลงัใบสมคัร  
และกรณุากรอกส่วนท่ี 3 

 

ผูท้ี่สมคัรเป็นสมาชกิใหมทุ่กท่านจะตอ้งไดร้บัการเสนอชื่อจากสมาชกิปัจจบุนั
ของสมาคมฯ  หากท่านไมส่ามารถหาคนเสนอชื่อใหท้่านได ้กรุณาตดิต่อ
เลขานุการฝ่ายสมาชกิสมัพนัธไ์ดท้ี่ asec@bswa.org   
 

การเสนอช่ือจากสมาชิกปัจจบุนั: 

สมาชกิปัจจบุนั (ชื่อ) ................................................................................... 
หมายเลขสมาชกิ ........................................................................................ 
ลายมอืชื่อสมาชกิปัจจบุนัที่เสนอชื่อสมาชกิใหม่ 
 

................................................................................................................... 
 

ลายมอืชื่อเลขานุการฝ่ายสมาชกิสมัพนัธข์องพุทธสมาคม BSWA  
 

……………………………………...………...................................................  



พุทธสมาคมแหง่รฐัเวสเทริ์นออสเตรเลยี (The Buddhist Society of Western 
Australia หรอื BSWA) รบัสมคัรบุคคลเขา้เป็นสมาชกิพุทธสมาคมฯ  โดยขอ
เชญิทุกท่านที่สนับสนุนเป้าหมายของพุทธสมาคมฯ ในการสง่เสรมิการสอน การ
ปฏบิตัแิละการบรรลถุงึธรรมะแหง่พระพุทธศาสนา ตลอดจนการเผยแผ่ค าสอน
และแนวทางการปฏบิตัธิรรมใหส้าธารณชนเขา้ถงึไดง้า่ยโดยไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย   
 

ในฐานะสมาชิกพทุธสมาคม BSWA ท่านจะได้รบัส่ิงต่อไปน้ี 

 จดหมายขา่วประจ าไตรมาส Enlightened Times ของ BSWA ทางไปรษณีย์
หรอือเีมล เมือ่ท่านแจง้ความประสงค ์

 สทิธใินการยมืหนังสอืและซดีจีากหอ้งสมดุธรรมะของ BSWA   

 สมาชกิสามญัจะไดร้บัสทิธกิารสมคัรก่อนในการลงชื่อขอเขา้ร่วมโครงการ
ปฏบิตักิรรมฐาน ณ Jhana Grove เมอืง Serpentine 

 กุศลผลบุญจากการสนับสนุน BSWA ในการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธองค์
ทัง้ในและต่างประเทศผ่านเวบ็ไซต์และ YouTube ของพุทธสมาคมฯ รวมทัง้
การดแูลพระอารามสองแหง่และศูนยป์ฏบิตัธิรรมอกีหน่ึงแห่ง 

 

สมาชิกทุกท่าน  

 ตอ้งปฏบิตัติามธรรมนูญของพุทธสมาคมฯ  เชญิอ่านส าเนาธรรมนูญไดท้ี่
หอ้งสมดุหรอืทางเวบ็ไซต์ของพุทธสมาคมฯ      

 ไดร้บัเอกสารรายงานขา่วของพุทธสมาคมฯ  

 สง่ใบสมคัรสมาชกิใหค้ณะกรรมการของพุทธสมาคม BSWA รบัรอง   

 ไดร้บับตัรสมาชกิ 
 

สมาชิกประเภทสมทบ สามญัหรือเยาวชน 
 

สมาชกิใหมจ่ านวนมากมกัเริม่ดว้ยการเป็นสมาชกิประเภทสมทบเมือ่เริม่ศกึษา
พระธรรมและปฏบิตัติามแนวทางแหง่พระพทุธศาสนา  พุทธสมาคม BSWA 
ยนิดรีบัใบสมคัรสมาชกิจากทุกท่านที่สนับสนุนการด าเนินงานของ BSWA ทัง้ผูท้ี่
เป็นพุทธศาสนิกชนและผูท้ี่ไมไ่ดน้ับถอืศาสนาพทุธ 
  

สมาชกิประเภทเยาวชนไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูท้ี่อายตุ ่ากว่า 18 ปี  
 

สมาชกิประเภทสามญัเปิดรบัสมคัรแก่พุทธศาสนิกชนที่รบัไตรสรณคมน์และศลี 5 
จากภกิษุ/ภกิษุณีที่เป็นผูแ้ทนของพุทธสมาคมฯ  หากท่านไมส่ะดวกรบัศลีจาก
ภกิษุ/ภกิษุณี ท่านสามารถอารธนารบัศลีไดท้างออนไลน์ https://bswa.org/
membership/ และแจง้เลขานุการฝ่ายสมาชกิสมัพนัธห์ลงัรบัศลีแลว้ 
 

สมาชกิตลอดชพีเปิดรบัสมคัรแก่สมาชกิสมทบและสมาชกิสามญัโดย
คา่ธรรมเนียมสมาชกิประเภทน้ีจะเท่ากบัคา่ธรรมเนียมสมาชกิระยะเวลา 20 ปี 
และท่านไมต่อ้งเสยีเวลาต่ออายสุมาชกิอกีเลยตลอดชวีติ!  

คา่ธรรมเนียมรายปี 50 ดอลลาร์ออสเตรเลยีเท่ากนัส าหรบัทัง้สมาชกิสมทบและ
สมาชกิสามญั  สมาชกิสมทบสามารถเลือ่นระดบัสมาชกิภาพเป็นสมาชกิสามญัได้
โดยไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนียมเพิม่   
*เฉพาะสมาชกิสามญัเท่านัน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนและสมคัรเขา้รบัต าแหน่ง
ต่าง ๆ ของพุทธสมาคมฯ    

วิธีสมคัร 
ท่านสามารถสมคัรเขา้เป็นสมาชกิประเภทเยาวชนหรอืสมาชกิสมทบโดยกรอกขอ้มลู
ในสว่นที่ 1, 2 และ 3 ในหน้าแรกของใบสมคัรน้ี  
 

ส าหรบัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิสามญั ใบสมคัรของท่านตอ้งไดร้บัค ารบัรองจากผูน้ า
ดา้นจติวญิญาณ (พระอาจารยพ์รหม) หรอื เจา้อาวาสวดัธรรมสาระ หรอืภกิษุ/
ภกิษุณีที่เป็นผูแ้ทนของคณะสงฆข์องวดัโพธญิานและวดัธรรมสาร  (กรุณาตดิต่อ
พระภกิษุ/ภกิษุณีดว้ยตนเองเพื่อขอใหท้่านลงลายมอืชื่อรบัรอง) 
 

ท่านที่ประสงคส์มคัรสมาชกิทุกประเภท รวมทัง้ท่านทีต่อ้งการเลือ่นระดบัสมาชกิ
ภาพจากประเภทสมทบเป็นประเภทสามญัตอ้งกรอกใบสมคัรทกุท่าน 
 

กรุณาสแกนใบสมคัรที่กรอกเรยีบรอ้ยแลว้ และจดัสง่ทางอีเมลหรอืไปรษณียม์ายงั 
BSWA, PO Box 3135, Yokine WA 6060, Australia หรอืยืน่ดว้ยตนเองที่ศูนย์
ปฏบิตัธิรรมของพุทธสมาคมฯ  
 

วิธีการช าระเงิน 
 

ด้วยตนเอง 
ช าระไดท้ี่ศูนยธ์รรมโลกา เลขที่ 18 Nanson Way, Nollamara, WA 6061 โดยช าระ
เป็นเงนิสด เชค็ บตัรเครดติ หรอื PayPal 
 

ออนไลน์ 
ช าระออนไลน์ไดท้าง https://bswa.org/membership/ 
 

ช าระผา่นธนาคาร 
ธนาคาร  Bankwest 
ที่ต ัง้  Davenport Street, Karrinyup WA 6018, Australia 
ชื่อบญัช ี The Buddhist Society of WA (Inc.) 
BSB  306 073 
เลขบญัชี 0686932 
SWIFT  BKWAAU6P (ส าหรบัผูท้ี่อยูต่่างประเทศ) 
 

หกับญัชีธนาคารอตัโนมติั 
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ https://bswa.org/membership/ 
 

การต่ออายุสมาชิกภาพ 
ท่านไมต่อ้งกรอกแบบฟอร์มใด ๆ หากท่านช าระเงินทางออนไลน์ กรณุาระบุช่ือ
สกลุและหมายเลขสมาชิก เพ่ือทางพทุธสมาคมฯ จะได้ทราบว่าเป็น
ค่าธรรมเนียมของท่าน และอีเมลแจ้งการช าระเงินไปท่ี ASEC@BSWA.ORG 

สนับสนุน BSWA สมคัรเป็นสมาชิก 

 

หากท่านได้รบัศีล 5 ทางออนไลน์ กรณุาแจง้เลขานุการ
ฝ่ายสมาชิกสมัพนัธ ์ท่ีอีเมล asec@bswa.org 

ค าแถลงเก่ียวกบัการรกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 
พุทธสมาคมแหง่รฐัเวสเทริ์นออสเตรเลยี (The Buddhist Society of Western Australia หรอื BSWA) ยดึถอืขอ้ผูกมดัการรกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลอยา่งเขม้งวดมาก และจะ
ด าเนินการทุกประการเท่าที่จะกระท าไดเ้พื่อรกัษาและคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลที่พุทธสมาคมฯ ไดร้บั  อกีทัง้ ทางพุทธสมาคมฯ จะไมน่ าขอ้มลูที่ไดร้บัไปใชเ้พื่อ
วตัถุประสงคอ์ื่นใดหรอืสง่ตอ่ใหบุ้คคลอื่นใดโดยไมไ่ดร้บัค ายนิยอมจากท่านตามทีร่ะบุไวใ้นกฎหมาย 

 

ท่านสามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตวัของท่านและ
รายละเอียดการติดต่อได้ท่ี https://bswa.org/membership/ 


