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

ใบสมัครสมาชิกพุทธสมาคม 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

ส่วนที่ 1 สมาชิ กใหม่

ส่วนที่ 2 ต่ออายุหรือเลื่อนระดับสมาชิ กภาพ

ถ้าท่านกรอกส่วนนี้แล้ว ท่านไม่ตอ้ งกรอกส่วนที่ 2

กรุณาเลือกเพียงข้อเดียว

กรุณาเลือกประเภทสมาชิ กที่ ต้องการสมัครเพียงข้อเดียว
สมาชิ กใหม่ประเภทสมทบ
สมาชิกประเภททัวไป
่ เปิ ดรับทัง้ ชาวพุทธและผูน้ ับถือศาสนาอืน่ ที่
ประสงค์สนับสนุ นเป้ าหมายและค่านิยมของพุทธสมาคม BSWA
สมาชิ กใหม่ประเภทเยาวชน — ฟรี
สาหรับผูท้ ่อี ายุต่ากว่า 18 ปี
วันเดือนปี เกิดที่ท่านอายุจะครบ 18 ...............................
สมาชิ กใหม่ประเภทสามัญ
สาหรับผูท้ ่ไี ด้อาราธนารับไตรสรณคมน์ และศีล 5 ทางออนไลน์หรือ
กับคณะสงฆ์ของสมาคมฯ กรุณาอ่านวิธอี าราธนาฯ ด้านหลังใบสมัคร
และกรุณากรอกส่วนที่ 3
ผูท้ ่สี มัครเป็ นสมาชิกใหม่ทุกท่านจะต้องได้รบั การเสนอชื่อจากสมาชิกปั จจุบนั
ของสมาคมฯ หากท่านไม่สามารถหาคนเสนอชื่อให้ท่านได้ กรุณาติดต่อ
เลขานุ การฝ่ ายสมาชิกสัมพันธ์ได้ท่ี asec@bswa.org
การเสนอชื่อจากสมาชิ กปั จจุบนั :
สมาชิกปั จจุบนั (ชื่อ) ...................................................................................
หมายเลขสมาชิก ........................................................................................
ลายมือชื่อสมาชิกปั จจุบนั ที่เสนอชื่อสมาชิกใหม่
...................................................................................................................
ลายมือชื่อเลขานุ การฝ่ ายสมาชิกสัมพันธ์ของพุทธสมาคม BSWA
……………………………………...………...................................................

ต่ออายุสมาชิ กสมทบ
ต่ออายุสถานภาพสมาชิกสมทบปั จจุบนั หรือที่หมดอายุ
ต่ออายุสมาชิ กสามัญ
ต่ออายุสถานภาพสมาชิกสามัญปั จจุบนั หรือที่หมดอายุ
เลื่อนระดับสมาชิ กภาพเป็ นสมาชิกสามัญ
(กรุณากรอกส่วนที่ 3)

ส่วนที่ 3 สมาชิ กใหม่ประเภทสามัญ
ข้าพเจ้าได้รบั ไตรสรณคมน์ และศีล 5 ทางออนไลน์ ทาง
เว็บไซต์ของพุทธสมาคม BSWA
ได้รบั การรับรองจากผูน้ าด้านจิตวิญญาณ (พระอาจารย์
พรหม) หรือ เจ้าอาวาสวัดธรรมสาระ (พระอาจารย์
หาสะปั ญญาภิกษุณี) หรือภิกษุ/ภิกษุณีท่เี ป็ นผูแ้ ทนของพุทธ
สมาคม BSWA โดยคณะกรรมการพุทธสมาคมฯ จะเป็ นผู้
พิจารณาอนุ มตั ขิ นั ้ สุดท้าย
...........................................................................................
(ชื่อและลายมือชื่อของภิกษุ/ภิกษุณี)
วันที่ ...................................................................................

โปรดทราบ สมาชิกภาพของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมือ่ ได้รบั การอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการของพุทธสมาคมฯ ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ถัดไปซึง่ จัดทุก
สองเดือน ใบเสร็จรับเงินไม่ใช่ขอ้ บ่งชีว้ ่าสถานภาพสมาชิกได้รบั การรับรองหรือ
อนุ มตั ิ กรุณาเผือ่ เวลาพอควรในการสมัครเป็ นสมาชิ กก่อนลงชื่อขอเข้า
ร่วมโครงการปฏิ บตั ิ กรรมฐานของพุทธสมาคมฯ

ส่วนที่ 4 ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ ......................................................................................................... นามสกุล .........................................................................................................
ที่อยูส่ าหรับการส่งไปรษณีย.์ ..................................................................................................รัฐ......... รหัสไปรษณีย์ ............. ประเทศ ...........................
ที่อยู่ (ห่างตากที่อยูข่ า้ งบน)..............................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................... หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ ............................................อีเมล ........................................................................
ปกติท่านไปศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมใดของพุทธสมาคมฯ (กรุณาวงกลม) — ธรรมโลกา / อาร์มาเดล / ออนไลน์

ส่วนที่ 5 การชาระเงินค่าธรรมเนี ยมสมาชิ ก
จานวนปี ท่ตี อ้ งการชาระเงิน .................... หรือ
ชาระค่าสมาชิกตลอดชีพ
จานวนที่ชาระเป็ นดอลลาร์ออสเตรเลีย ......................... วันที่ …………...…..
วิธกี ารชาระเงิน (กรุณาวงกลม)
ออนไลน์ ผ่าน PayPal /โอนเงินผ่านธนาคาร / เงินสด / เช็ค /หักบัญชีธนาคาร

ลายมือชื่อผูส้ มัคร และวันเดือนปี ที่สมัคร

สนับสนุน BSWA
พุทธสมาคมแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (The Buddhist Society of Western
Australia หรือ BSWA) รับสมัครบุคคลเข้าเป็ นสมาชิกพุทธสมาคมฯ โดยขอ
เชิญทุกท่านที่สนับสนุ นเป้ าหมายของพุทธสมาคมฯ ในการส่งเสริมการสอน การ
ปฏิบตั แิ ละการบรรลุถงึ ธรรมะแห่งพระพุทธศาสนา ตลอดจนการเผยแผ่คาสอน
และแนวทางการปฏิบตั ธิ รรมให้สาธารณชนเข้าถึงได้งา่ ยโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย
ในฐานะสมาชิ กพุทธสมาคม BSWA ท่านจะได้รบั สิ่ งต่อไปนี้
 จดหมายข่าวประจาไตรมาส Enlightened Times ของ BSWA ทางไปรษณีย์
หรืออีเมล เมือ่ ท่านแจ้งความประสงค์
 สิทธิในการยืมหนังสือและซีดจี ากห้องสมุดธรรมะของ BSWA
 สมาชิกสามัญจะได้รบั สิทธิการสมัครก่อนในการลงชื่อขอเข้าร่วมโครงการ
ปฏิบตั กิ รรมฐาน ณ Jhana Grove เมือง Serpentine

สมัครเป็ นสมาชิก
ค่าธรรมเนียมรายปี 50 ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากันสาหรับทัง้ สมาชิกสมทบและ
สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบสามารถเลือ่ นระดับสมาชิกภาพเป็ นสมาชิกสามัญได้
โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมเพิม่
*เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านัน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนและสมัครเข้ารับตาแหน่ ง
ต่าง ๆ ของพุทธสมาคมฯ

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านและ
รายละเอียดการติ ดต่อได้ที่ https://bswa.org/membership/
วิ ธีสมัคร
ท่านสามารถสมัครเข้าเป็ นสมาชิกประเภทเยาวชนหรือสมาชิกสมทบโดยกรอกข้อมูล
ในส่วนที่ 1, 2 และ 3 ในหน้าแรกของใบสมัครนี้

 กุศลผลบุญจากการสนับสนุ น BSWA ในการเผยแผ่คาสอนของพระพุทธองค์
ทัง้ ในและต่างประเทศผ่านเว็บไซต์และ YouTube ของพุทธสมาคมฯ รวมทัง้
การดูแลพระอารามสองแห่งและศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมอีกหนึ่งแห่ง

สาหรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญ ใบสมัครของท่านต้องได้รบั คารับรองจากผูน้ า
ด้านจิตวิญญาณ (พระอาจารย์พรหม) หรือ เจ้าอาวาสวัดธรรมสาระ หรือภิกษุ/
ภิกษุณีท่เี ป็ นผูแ้ ทนของคณะสงฆ์ของวัดโพธิญานและวัดธรรมสาร (กรุณาติดต่อ
พระภิกษุ/ภิกษุณีดว้ ยตนเองเพื่อขอให้ท่านลงลายมือชื่อรับรอง)

สมาชิ กทุกท่าน

ท่านที่ประสงค์สมัครสมาชิกทุกประเภท รวมทัง้ ท่านทีต่ อ้ งการเลือ่ นระดับสมาชิก
ภาพจากประเภทสมทบเป็ นประเภทสามัญต้องกรอกใบสมัครทุกท่าน

 ต้องปฏิบตั ติ ามธรรมนู ญของพุทธสมาคมฯ เชิญอ่านสาเนาธรรมนู ญได้ท่ี
ห้องสมุดหรือทางเว็บไซต์ของพุทธสมาคมฯ
 ส่งใบสมัครสมาชิกให้คณะกรรมการของพุทธสมาคม BSWA รับรอง

กรุณาสแกนใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งทางอีเมลหรือไปรษณียม์ ายัง
BSWA, PO Box 3135, Yokine WA 6060, Australia หรือยืน่ ด้วยตนเองที่ศูนย์
ปฏิบตั ธิ รรมของพุทธสมาคมฯ

 ได้รบั บัตรสมาชิก

วิ ธีการชาระเงิ น

สมาชิ กประเภทสมทบ สามัญหรือเยาวชน

ด้วยตนเอง
ชาระได้ท่ศี ูนย์ธรรมโลกา เลขที่ 18 Nanson Way, Nollamara, WA 6061 โดยชาระ
เป็ นเงินสด เช็ค บัตรเครดิต หรือ PayPal

 ได้รบั เอกสารรายงานข่าวของพุทธสมาคมฯ

สมาชิกใหม่จานวนมากมักเริม่ ด้วยการเป็ นสมาชิกประเภทสมทบเมือ่ เริม่ ศึกษา
พระธรรมและปฏิบตั ติ ามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา พุทธสมาคม BSWA
ยินดีรบั ใบสมัครสมาชิกจากทุกท่านที่สนับสนุ นการดาเนินงานของ BSWA ทัง้ ผูท้ ่ี
เป็ นพุทธศาสนิกชนและผูท้ ่ไี ม่ได้นับถือศาสนาพุทธ
สมาชิกประเภทเยาวชนไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมสาหรับผูท้ ่อี ายุต่ากว่า 18 ปี
สมาชิกประเภทสามัญเปิ ดรับสมัครแก่พุทธศาสนิกชนที่รบั ไตรสรณคมน์ และศีล 5
จากภิกษุ/ภิกษุณีท่เี ป็ นผูแ้ ทนของพุทธสมาคมฯ หากท่านไม่สะดวกรับศีลจาก
ภิกษุ/ภิกษุณี ท่านสามารถอารธนารับศีลได้ทางออนไลน์ https://bswa.org/
membership/ และแจ้งเลขานุ การฝ่ ายสมาชิกสัมพันธ์หลังรับศีลแล้ว
สมาชิกตลอดชีพเปิ ดรับสมัครแก่สมาชิกสมทบและสมาชิกสามัญโดย
ค่าธรรมเนียมสมาชิกประเภทนี้จะเท่ากับค่าธรรมเนียมสมาชิกระยะเวลา 20 ปี
และท่านไม่ตอ้ งเสียเวลาต่ออายุสมาชิกอีกเลยตลอดชีวติ !

หากท่านได้รบั ศีล 5 ทางออนไลน์ กรุณาแจ้งเลขานุการ
ฝ่ ายสมาชิ กสัมพันธ์ ที่อีเมล asec@bswa.org
คาแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ออนไลน์
ชาระออนไลน์ ได้ทาง https://bswa.org/membership/
ชาระผ่านธนาคาร
ธนาคาร
Bankwest
ที่ตงั ้
Davenport Street, Karrinyup WA 6018, Australia
ชื่อบัญชี
The Buddhist Society of WA (Inc.)
BSB
306 073
เลขบัญชี
0686932
SWIFT
BKWAAU6P (สาหรับผูท้ ่อี ยูต่ ่างประเทศ)
หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
กรุณาดาวน์ โหลดแบบฟอร์มที่ https://bswa.org/membership/
การต่ออายุสมาชิ กภาพ
ท่านไม่ตอ้ งกรอกแบบฟอร์มใด ๆ หากท่านชาระเงิ นทางออนไลน์ กรุณาระบุชื่อ
สกุลและหมายเลขสมาชิ ก เพื่อทางพุทธสมาคมฯ จะได้ทราบว่าเป็ น
ค่าธรรมเนี ยมของท่าน และอีเมลแจ้งการชาระเงิ นไปที่ ASEC@BSWA.ORG

พุทธสมาคมแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (The Buddhist Society of Western Australia หรือ BSWA) ยึดถือข้อผูกมัดการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดมาก และจะ
ดาเนินการทุกประการเท่าที่จะกระทาได้เพื่อรักษาและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่พุทธสมาคมฯ ได้รบั อีกทัง้ ทางพุทธสมาคมฯ จะไม่นาข้อ มูลที่ได้รบั ไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อ่นื ใดหรือส่งต่อให้บุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รบั คายินยอมจากท่านตามทีร่ ะบุไว้ในกฎหมาย

