Royal Thai Consulate-General
700 North Rush Street
Chicago, Illinois 60611
Tel. (312) 664-3129
Fax. (312) 664-3230

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
เรื่อง กาหนดการให้บริการกงสุลสัญจรประจาปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)
ิ าโก กาหนจจะจัจให บบริการจ บานกงสุลกก่ชช
ั จร
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชค
ุ ชนไทใในโครงการกงสุลสญ
ประจาปี พ.ศ. 2554 ณ ชลรัฐต่างๆ จังต่อไปนี้
วันที่
เชษาใน 2554 (วันทีร่ อใืนใัน)

สถานที่
ิ ี้
วัจสงั ฆรัตนาราช เชืองโอคลาโฮชาซต
ชลรัฐโอคลาโฮชา
Wat Sangharatanaram
2200 S.E. 55th St
Oklahoma City, OK 73129
Tel: (405) 677-4306

17 เชษาใน 2554
ตัง้ กต่ 09.00 – 12.00 น.
13.00 – 17.00 น.

วัจพระศรีรัตนาราช เชืองเซนต์หลุใส ์
ชลรัฐชิสซูรี
Wat Phrasriratanaram
890 Lindsay Lane, Florissant, MO 63031
Tel : (314) 839-3115

16 เชษาใน 2554

ั ซต
ิ ี้ ชลรัฐชิสซูรี (สถานทีร่ อใืนใัน)
เชืองกคนซส

Varaluck Slaughter
Tel: (816) 863-3265
15 พฤษภาคช 2554
ตัง้ กต่ 10.00 – 12.00 น.
13.00 – 15.00 น.

ิ าโก
วัจพระศรีรัตนชหาธาตุ นครชค

22 พฤษภาคช 2554
ตัง้ กต่ 09.00 – 12.00 น.
13.00 – 17.00 น.

วัจพุทธวิหารนานาชาติ เชืองวอร์เรน
ิ กน
(จีทรอใท์) ชลรัฐชิชก

Wat Phrasriratanamahadhatu
4735 N. Magnolia Ave
Chicago, IL 60640
Tel : (773) 784-0257

The Midwest Buddhist Meditation Center
29750 Ryan Road, Warren, MI 48092
Tel : (586) 573-2666

21 สงิ หาคช 2554
ตัง้ กต่ 11.00 – 17.00 น.

Root River Parkway Picnic Area 3
Milwaukee, WI 53227
Manit Auvuchanon
Tel: (414) 640-1703
Apinya Jordan
Tel: (414) 581-7155

สงิ หาคช 2554 (วันทีร่ อใืนใัน)

Island Lake Ramsey County Park
3655 N. Victoria St, Shoreview, MN 55126
Sombat Supunniam
Tel: (952) 393-7488, (651) 653-9781

25 กันใาใน 2554 (Heath Fair)
ตัง้ กต่ 09.00 – 12.00 น.

วัจธัชชาราช
Wat Dhammaram
7059 W. 75th St
Chicago, IL 60638
Tel: (708) 594-8110/2
Fax: (708) 594-8114

การให บบริการชีจังนี้
1.

ื เจินทาง
หนังสอ
ื เจินทางอิเล็กทรอนิกส ์
การทาหนังสอ

ื เจินทางเล่ชปั จจุบน
เอกสารทีต
่ บองนาชาใืน
่ ชี (1) หนังสอ
ั

(พร บอชสาเนา) (2) บัตรประจาตัวประชาชนไทใ (พร บอชสาเนา) หรือสาเนาทะเบีในบ บานไทใ
(3) ค่าธรรชเนีใช US$ 40.00 เป็ นเงินสจ หรือ Money Order หรือ Cashier’s Check สงั่ จ่าใ Royal Thai
ื เจินทางเล่ชใหช่ใชเวลาประชาณ
บ
Consulate-General, Chicago การรับหนังสอ
4 อาทิตใ์
*

ื่ อใูใ่ นทะเบีในบ บานไทใให บใช บ
เจ็กเกิจใหช่ / ผู บเใาว์ ทีใ
่ ังไช่ชบ
ี ต
ั รประชาชนไทใหรือใังไช่ชช
ี อ
ื เจินทางของบิจากละชารจากละใบทะเบีในสชรส (พร บอช
สูตบ
ิ ต
ั ร (พร บอชสาเนา) หนั งสอ
ื่ ใินใอชในการทาหนังสอ
ื เจินทาง
สาเนา) บิจากละชารจาต บองชาปรากฏตัว ลงชอ

ื เจินทางอิเล็กทรอนิกส ์ ขอให บผู บประสงค์จะชารับบริการ
เพือ
่ ควาชสะจวกกละรวจเร็วในการทาหนังสอ
โปรจจัจสง่ เอกสารทีเ่ กีใ
่ วข บองให บสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบควาชถูกต บองของข บอชูลล่วงหน บา คือ (1) สาเนา
ื เจินทาง (3) คาร บองขอทาหนังสอ
ื
บัตรประจาตัวประชาชนไทใหรือสาเนาทะเบีในบ บานไทใ (2) สาเนาหนังสอ
เจินทางทีก
่ รอกข บอชูลเรีใบร บอใกล บว (สาชารถจาวน์โลจ กบบคาร บอง e-passport 1 กละ e-passport 2 จาก
เว็บไซต์ไจ บ) สง่ ชาที่ Royal Thai Consulate-General, 700 N. Rush St., Chicago, IL 60611 เขีในชุชซอง
ั จร” สง่ เอกสารจังกล่าวไจ บ ณ บัจนีเ้ ป็ นต บนไป กละติจต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพือ
ว่า “กงสุลสญ
่ ขอทราบเวลาทีจ
่ ะ
ั จรไปให บบริการโจใเพีใงกต่นาหนังสอ
ื เจินทางกละบัตรประจาตัวประชาชน/
รับบริการ ในวันทีค
่ ณะกงสุลสญ
ื เจินทาง สาหรับผู บชิไจ บใืน
ทะเบีในบ บานชาใืนใัน กละชาระเงินค่าธรรชเนีใชหนังสอ
่ เอกสารล่วงหน บาจะไจ บรับ
ิ้ กล บว
บริการหลังจากทีไ่ จ บบริการให บกก่กลุช
่ ล่วงหน บาเสร็จสน

2.

่ รับรองลาใชือชอ
ื่ รับรองคากปล กละการเปลีใ
การรับรองเอกสารต่างๆ เชน
่ นนาชสกุล (การเปลีใ
่ น
นาชสกุลต บองนาใบทะเบีในสชรสไปกปลก่อน กล บวจึงให บสถานกงสุลฯ รับรองคากปล) ค่าธรรชเนีใช
รับรองเอกสาร US$15.00 เป็ นเงินสจ หรือ Money Order หรือ Cashier’s Check สงั่ จ่าใ Royal Thai
บ
Consulate-General, Chicago การรับเอกสารคืนใชเวลาประชาณ
1 อาทิตใ์

3.

รับคาร บองขอออกสูตบ
ิ ต
ั ร จจทะเบีในสชรส / ทะเบีในหใ่า

4.

ปรึกษาหารือเรือ
่ งการกงสุล

กบบคาร บอง กละราใละเอีใจต่างๆ หาไจ บจากเว็บไซต์ของสถานกงสุลฯ ที่ www.thaichicago.net หรือ
โทรศัพท์ (312) 664-3129

ิ าโก
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชค
วันที่ 22 ตุลาคช 2553

