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แบบฟอรมขอรับหนังสือแนะนําตัวเพื่อเขาเยี่ยมชมอาคารสมาคมเอสจีไอในตางประเทศ
ชื่อ-สกุลผูยื่นขอแบบฟอรม ............................................................... ฝาย ........................ หมายเลขประจําตัว…………………………
รวมภาค…………….. ภาค………………..… เขต………………. หนาที่..........................หมายเลขโทรศัพท................................................
รับเอกสารแนะนําตัวทาง E-mail Address.............................................หรือรับดวยตัวเองที่สมาคมฯ สาขา.................................

กรุณาเลือกเมือง/ประเทศที่แสดงในตารางทีร่ ะบุดานหลังนี้เทานั้น กรณีที่ไมไดระบุไว ไมสามารถเขาชมอาคารได
เมืองที่จะไป....................................ประเทศ.....................................รายละเอียดที่พัก…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วัตถุประสงคที่เดินทาง

ทองเที่ยว

ศึกษาตอ ทํางาน/ฝกอบรม

อื่น ๆ โปรดระบุ..........................................................

ชวงเวลาที่ไป ตั้งแตวันที่................................................. ถึงวันที่........................................................................

รายละเอียดผูเดินทางคนที่ 1 (ถาผูยื่นขอแบบฟอรม เปนผูเดินทางดวย กรุณากรอกขอมูลเปนผูเดินทางคนที่ 1)
ชื่อ-สกุลภาษาไทย............................................................................................หมายเลขประจําตัว..................................................
ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษสะกด (ตามพาสปอรต)...................................................................................................................................

รายละเอียดผูเดินทางคนที่ 2
ชื่อ-สกุลภาษาไทย...........................................................................................หมายเลขประจําตัว...................................................
ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษสะกด (ตามพาสปอรต)...................................................................................................................................

รายละเอียดผูเดินทางคนที่ 3
ชื่อ-สกุลภาษาไทย...........................................................................................หมายเลขประจําตัว...................................................
ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษสะกด (ตามพาสปอรต)...................................................................................................................................
พนักงานสมาคมผูรับเรื่อง……………….. .................................................วันที่รับเรื่อง........................................................................
หมายเหตุ 1. หากประสงคเขารวมพิธีสวดมนต ณ วิหารมหาปณิธานการเผยแผธรรมไพศาลที่ประเทศญี่ปุน ตองใช
แบบฟอรมขอรับหนังสือแนะนําตัวเพื่อเขารวมพิธีสวดมนตณ วิหารมหาปณิธานฯ เทานั้นไมสามารถใชแบบฟอรมนี้แทนได
2. เมื่อไดรับหนังสือแนะนําตัวเพื่อเขารวมพิธีสวดมนต ณ วิหารมหาปณิธานฯ สามารถนําไปใชเพื่อเยี่ยมชม
อาคารสมาคมฯ ตางๆ ในบริเวณชินาโนะมาจิ รอบๆ วิหารมหาปณิธานฯ ได โดยไมจําเปนตองกรอกแบบฟอรมนี้
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การดําเนินการขอหนังสือแนะนําตัวเพื่อเขาเยี่ยมชมอาคารสมาคมเอสจีไอในตางประเทศ
สมาชิกผูมีความประสงคเขาชมอาคารเอสจีไอในตางประเทศสามารถติดตอขอหนังสือแนะนําตัวจากสมาคมฯ โดยกรอก
แบบฟอรมขอหนังสือแนะนําตัว สงใหกับเจาหนาที่สมาคม หรือสงกลองเหลืองรับเอกสารแตละอาคาร หรือสงแบบฟอรม
ท า ง อี เ ม ล ไ ป ที่ tokan@sgt.or.th ( ส า ม า ร ถ ด า ว น โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ที่ เ ว็ บ ไ ซ ด http://www.sgt.or.th/wpcontent/uploads/documents/SGI_Visit_Form.pdf)
สมาคมฯ จะพิจารณาคุณสมบัติตามเงื่อนไข และออกหนังสือแนะนําตัว พรอมแผนที่ หมายเลขโทรศัพทติดตอของ
อาคารสมาคมเอสจีไอที่ระบุไว ผูขอรับจะไดใบหนังสือแนะนําตัวภายใน 15 วันนับจากวันที่สงแบบฟอรม
ตารางแสดง เมือง/ประเทศที่ตั้งของอาคารสมาคมเอสจีไอที่เปดใหสมาชิกตางประเทศเขาเยี่ยมชมได
ประเทศญี่ปุน Japan
โตเกียว ซัปโปโร เซนได อุราวะ โยโกฮามา นาโงยา นิอิกาตะ
คานาซาวา โอซากา ฮิโรชิมะ ทาคะมัตสึ ฟุขุโอกะ โอกินาวะ
ทวีปเอเชียและออสเตรเลีย Asia & Australia
ออสเตรเลียAustralia
ซิดนีย Sydney
นิวซีแลนด New Zealand
โอคแลนด Auckland
ฮองกงHong Kong
เกาลูน Kowloon
สวนโพธิ์ รัฐหรยาณา
Bhodi Tree, HaryanaState
อินเดีย India
นิวเดลี New Delhi
โซล Seoul
เกาหลีใต Korea
เกาะเซจู Saejo Island
เซลังงอร Selangor
มาเลเซีย Malaysia
กัวลาลัมเปอร Kuala umpur
ฟลิปปนส Philippnines มะนิลา Manila
สิงคโปร Singapore
แทมปเนส Tampines
ไตหวัน Taiwan
ไทเปTaipei
ทวีปยุโรป Europe
ออสเตรีย Austria
เวียนนา Vienna
เดนมารก Denmark
โคเปนเฮเกน KøbenhavnØ
ซีล Sceaux
ฝรั่งเศส France
เบียฟเวอร Bièvres
มอฟเด็น วอลดอรฟ
Mörfelden-Walldorf
เยอรมนี Germany
บิงเก็น Bingen
อิตาลี Italy
ฟลอเรนซ Firenze
เนเธอรแลนด Netherland
เซลท Zeist
สวีเดน Sweden
เซาโพโบเดน Saltsjöbaden
สหราชอาณาจักร UK
แท็บโลวTaplow

ทวีปอเมริกากลางและใต Central &South America
อารเจนตินา Argentina

บัวโนสไอเรส Buenos Aires
ซันตาครูสเดอลาเซียรา
โบลีเวีย Bolivia
Santa Cruz de la Sierra
เซาเปาโล São Paulo
บราซิล Brazil
ริโอ ดิจาเนโร Rio de Janeiro,
ชิลี Chile
ซันติอาโก Santiago
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ซันโตโดมิงโก Santo
Dominican Republic Domingo
ปานามา Panama
ปานามาซิต้ี Panamá city
ปารากวัย Paraguay อะซุนซิออง Asunción,
เปรู Peru
ลิมา Lima
อุรุกวัย Uruguay
มอนเตวิดีโอ Montevideo
เวเนซุเอลาVenezuela การากัส Caracas
ทวีปอเมริกาเหนือ North America
แวนคูเวอร Vancouver
แคนาดา Canada โตรอนโต Toronto
มอนทรีออล Montreal
เม็กซิโก Mexico
เม็กซิโกซิตี้ México D.F.,
แคลิฟอรเนีย California
ชิคาโก Chicago
วอชิงตันดีซี Wasington D.C.
สหรัฐอเมริกา
U.S.A.

กวม Guam
ฮาวาย Hawaii
นิวยอรค New York
ซานฟรานซิสโก Sanfrancisco
ซีแอตเติ้ล Seattle
ม.โซคา Soka University

