
ขอเชิิญร่่วมเป็็นเจ้้าภาพทำำาบุุญทำอดกฐิินสามัคคีมหากุศล
กองละ ๑๐,๐๐๐ บุาทำ หรื่อ ตามกุศลศรั่ทำธา

วัตถุุป็ร่ะสงค์
	 ๑.	เพ่ื่�อบำำ�เพ็ื่ญมห�กุุศลต�มพื่ระธรรมวิินััย	
	 ๒.	เพ่ื่�อเป็็นักุองบุำญ	ทุุนัสร้�งภััตตศ�ล�	อ�ค�รป็ฏิิบัำติ
ธรรมรวิม	และ	โรงครัวิ
 ด้้วยวัด้ร่ำำ��เปิิง (ตโปิท�ร่ำ�ม) มีโคร่ำงก�ร่ำสร้่ำ�งภััตตศ�ล�  
อ�ค�ร่ำปิฏิิบััติธร่ำร่ำม เพ่ื่�อปิร่ำะโยชน์์ใช้ทำ�กิจกร่ำร่ำมดั้งนี์� 
 -เป็ิน์ที�พัื่กของพุื่ทธบัริ่ำษััทที�เข้�ม�ปิฏิิบััติธร่ำร่ำม 
 -เป็ิน์ห้้องปิฏิิบััติธร่ำร่ำมร่ำวมและห้้องปิร่ำะชุมฟัังธร่ำร่ำมทำ�วัตร่ำ 
สวด้มน์ต์ 
 -เป็ิน์ที�ฉััน์แและรั่ำบัปิร่ำะท�น์อ�ห้�ร่ำของผู้้้ปิฏิิบััติธร่ำร่ำม 
 -ชั�น์ใต้ดิ้น์เป็ิน์ที�จอด้ร่ำถของผู้้้เข้�ปิฏิิบััติธร่ำร่ำมและญ�ติโยม 
 -สร้่ำ�งโร่ำงครั่ำวปิร่ำะกอบัอ�ห้�ร่ำที�ถ้กสุขอน์�มัย ปัิจจุบััน์นี์� ได้้
ด้ำ�เนิ์น์ก�ร่ำกด้เส�เข็ม ภััตตศ�ล�ใช้ทุน์ด้ำ�เนิ์น์ก�ร่ำไปิแล้ว ๔ ล้�น์บั�ท
 ด้้วยเห้ตุผู้ลที�กล่�วม�นี์� เพ่ื่�อเปิ็น์ก�ร่ำตอบัสน์องคว�มต้อง
ก�ร่ำของสังคม โด้ยก�ร่ำที�จะได้้มีสถ�น์ที�เอ่�อต่อก�ร่ำทำ�กิจกร่ำร่ำมท�ง
พื่ร่ำะพุื่ทธศ�สน์� เช่น์ ก�ร่ำปิฏิิบััติธร่ำร่ำม ก�ร่ำฟัังธร่ำร่ำม และก�ร่ำบัริ่ำก�ร่ำ
ขั�น์พ่ื่�น์ฐ�น์ แต่่เน่์�องจ�กท�งวัด้ไม่มีงบัปิร่ำะม�ณใน์ก�ร่ำด้ำ�เนิ์น์ก�ร่ำ จึง
ได้้อ�ศัยท�น์บัดี้เจ้�ภั�พื่ผู้้้้มีจิตอัน์เป็ิน์กุศล ได้้ร่่ำวมเป็ิน์เจ้�ภั�พื่ถว�ย
ผู้้�กฐิน์เพ่ื่�อร่ำะด้มทุน์ทรั่ำพื่ย์ช่วยสร้่ำ�งอ�ค�ร่ำปิฏิิบััติธร่ำร่ำมและอ่�น์ ๆ เพ่ื่�อ
เป็ิน์ปิร่ำะโยชน์์ต่อก�ร่ำปิฏิิบััติวิปัิสสน์�กร่ำร่ำมฐ�น์แก่นั์กเรี่ำยน์ นั์กศึกษั� 
ปิร่ำะช�ชน์ ทั�งช�วไทย ช�วต่�งปิร่ำะเทศ ที�ม�ปิฏิิบััติธร่ำร่ำมใน์ปิัจจุบััน์นี์� 
และใน์อน์�คตส่บัไปิ 
 ด้้วยอ�นุ์ภั�พื่แห้่งบุัญอัน์เกิด้จ�กก�ร่ำถว�ยผู้้�กฐิน์และปิัจจัย
ที�ท ่�น์สละเพ่ื่�อสร่ำ้�งศ�สน์วัตถุนี์� จงเปิ็น์อ�น์ิสงส์ให้้ท ่�น์เจร่ำิญ
ใน์ห้น์้�ที� ก�ร่ำง�น์ คร่ำอบัคร่ำัว และสังคม เจร่ำิญด้้วยอ�ยุ วร่ำร่ำณะ 
สุขะ พื่ละ และปิฏิิภั�ณ สุขภั�พื่ก�ย สุขภั�พื่จิตสมบ้ัร่ำณ์ เพ่ื่�อเปิ็น์ 
พื่ลวะปัิจจัยถึงมร่ำร่ำคผู้ล นิ์พื่พื่�น์เป็ิน์ที�สุด้ด้้วยเทอญฯ

กำาหนดการ่
วัินัเส�ร์	ทุ่�	๑๕	ตุล�คม	พื่.ศ.	๒๕๖๕
เวิล�	๐๘.๐๐	นั.	-	๑๘.๐๐	นั.	    
-แต่งด้�องค์กฐิน์ รั่ำบัส�ยธ�ร่ำศรั่ำทธ�จ�กส�ธุชน์ 
ผู้้้ใจบุัญทั�งห้ล�ย

เวิล�	๑๙.๐๐	นั.	เป็็นัต้นัไป็	  
-เจริ่ำญพื่ร่ำะพุื่ทธมน์ต์สมโภัชองค์กฐิน์ แสด้งพื่ร่ำะธร่ำร่ำมเทศน์�
อ�นิ์สงส์กฐิน์ 
.............................................................................................

วัินัอ�ทิุตย์	ทุ่�	๑๖	ตุล�คม	พื่.ศ.	๒๕๖๕	เวล� ๐๗.๐๐ น์. 
เป็ิน์ต้น์ไปิ      
-ถว�ยภััตต�ห้�ร่ำเช้�, รั่ำบัส�ยธ�ร่ำศรั่ำทธ� 
จ�กส�ธุชน์ผู้้้ใจบุัญทั�งห้ล�ย
เวิล�	๑๑.๐๐	นั.	       
-ถว�ยภััตต�ห้�ร่ำเพื่ลและรั่ำบัปิร่ำะท�น์อ�ห้�ร่ำ 
กล�งวัน์ 
เวิล�	๑๓.๐๐	นั.	       
-ปิร่ำะธ�น์ส�ยต่�ง ๆ และศรั่ำทธ�ส�ธุชน์พื่ร้่ำอมกัน์  
ณ ศ�ล�ชวน์ภั�วน์� สถ�น์ที�ปิร่ำะกอบัพิื่ธีถว�ยผู้้�กฐิน์
เวิล�	๑๔.๐๐	นั.	       
-ปิร่ำะกอบัพิื่ธีถว�ยผู้้�กฐิน์ พื่ร่ำะสงฆ์อุปิโลกน์์  
กร่ำ�น์กฐิน์และ อนุ์โทน์�เป็ิน์เสร็่ำจพิื่ธี 

วันอาทิำตย์์ ทีำ� ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดร่ำ�าเปิ็ง (ตโป็ทำาร่าม)

ในบุาร่มีธร่ร่มของ
พระเดชพระคุุณพระพรหมมงคุล วิิ. 

 (พระอาจารย์์ทอง  สิิริมงฺคุโล)  
อัคุคุะมหากััมมัฏฐานาจริย์ะ 

และคุณะศิิษย์านุศิิษย์์ทุกัท่าน



คณะกุรรมกุ�รฝ�ยแมช่ี	โยค่	ศิษย์วัิดรำ��เปิ็ง	(ตโป็ทุ�ร�ม)

แม่่ชีีศรีีคำำ�  เม่ตะกิิต  แม่่ชีีคัำนธรีส สุวรีรีณศิลป์์ แม่่ชีีวีรีวรีรีณ  ส่่สุข แม่่ชีียุุพิิน  แสนคำำ�ฟู่  แม่่ชีีหทััยุชีนกิ  เทัพิฟูองคำำ� 
แม่่ชีีบััวฝ�ง  กิ�วิโล แม่่ชีีสุภีีร์ี  ศุภีรัีตน์ แม่่ชีีอัญชีรีี  มุ่กิด�สนิทั แม่่ชีีจิิรี�ภีรีณ์  ม่ะณีวัณ แม่่ชีีบััวจิำ� แหล่งอุโม่งค์ำ 
แม่่ชีีสุรีภี� ฟู่ศรีี แม่่ชีีภี�วน� วุฒิิกิ�รีกิำ�จิรี แม่่ชีีสุดใจิ  โตช่ี แม่่ชีีพัิชีริีนทัร์ี  แต่ผู่้�เจิริีญ แม่่ชีีต่อม่แกิ�ว กิ�ญจินะ 
แม่่ชีีผู่้องพิรีรีณ  ป์รีะดิษฐ์์ แม่่ชีีกิรีรีณิกิ� อรุีณรัีตน�  แม่่ชีีเพ็ิญนภี� เหล่�รัีตนเรืีองชัียุ  แม่่ชีีอำ�นวยุ  สุภิีรัีบั แม่่ชีีอ�ทิัธธญ� ฬพิโภีฌณ์ 
แม่่ชีีกุิลทัรัีพิยุ์ ทิัชี�เรืีองทัรัีพิยุ์ แม่่ชีีณิชี�ภัีทัรี อินถ� แม่่ชีีบััวผิู้น  พิิเคำรี�ะห์  แม่่ชีีนิภี�  โตทััพิ แม่่ชีีคำำ� ลุงช่ี  
แม่่ชีีป์�ริีชี�ติ  บุัญป์รีะเสริีฐ์ แม่่ชีีเอเลน่�  คำ�ลีลุง แม่่ชีีใจิทิัพิยุ์ กิำ��สุนทัรี แม่่ชีีรัีตน�  สุรีวุฒิิกุิล แม่่ชีีไห่ หยิุง ชิีง  
แม่่ชีีป์�ณิศ�  ป่์�นป์รีะสงค์ำ แม่่ชีีนำ��คำ��ง ล�ภี�  แม่่ชีีอัญชีลี ธรีรีม่จัิกิร์ี       แม่่ชีีอนงค์ำ ทัองพัินธ์ุ แม่่ชีีศิริีทิัพิยุ์  ใจิดี          
แม่่ชีีเสม่อใจิ  แซ่อ้�ง แม่่ชีีแดง  บุัญหล�� แม่่ชีีป่์ยุพิรี  เอกิอ�รีีจิิตต์ แม่่ชีีเนืองนิต  ป่์ยุะวงค์ำ แม่่ชีีรัีชีนี  ศรีีป์รีะภี� 
แม่่ชีีพัิชีรีีพิรี  ใจิแสน แม่่ชีีณัชีชี�ภัีทัรี  สม่ชีล�ศัยุ แม่่ชีีธ�ด�  ศรีีสลี  แม่่ชีีพิิชีญ�  แสงวิทัยุ�เวชี แม่่ชีีกิรีรีณิกิ�ร์ี  เงินกิำ� 
คำณะแม่่ชีีบัวชีทัำ�ดีเพืิ�อแม่่  คุำณเจิติกิ� พิยุัคำฆ์์รัีงสี คุำณเพ็ิญแข  สรีรีพิกิิจิจิำ�นง    โยุคีำพิยุุงศรีี  เชืี�อเมื่องพิ�น  โยุคีำเบัญจิ�งค์ำ  อินทัรีศิริีธรี  
โยุคีำณัฐ์กินกิ  คัำชีม่�ตยุ์   โยุคีำน�ต�ยุ�  จิรีรียุ�พิงศ์  โยุคีำอัจิฉรี�พิรี  ทัองสลับั  โยุคีำกัินยุรัีตน์  จัินทัร์ีนวล  โยุคีำอรีไทัยุ เจิริีญสุข โยุคีำกัิญ
ญ�ณัฐ์  โลเกิศเสถียุรี  คุำณจิรัีญ  ทัองดีเลิศ  คุำณณรีงค์ำ  ขันป์�ลี   คุำณตุล� ลังกิ�ศักิดิ� คุำณวิชิีต  ธรีรีม่ชี�ติ    
คุำณฤทัธิ�เดชี - คุำณป์รีะภี�พิรี  วงค์ำเจิริีญ    คุำณพิรีพิรีรีณ อัป์สรีธรีสม่บััติ

                                                คณะกุรรมกุ�รฝ�ยอุบำ�สกุ		อุบำ�สิกุ�		ศรัทุธ�อุป็ถััมภ์ั 
พิลเอกิสกิล – คุำณนวลอนงค์ำ สัจิจิ�นิตยุ ์ พิรี�อม่บุัตรีธิด�   ดรี.ชีน�ธิป์ - คุำณสุวิสส� พัิชีรีสินโอฬ�รี   คุำณแม่่บุัญธรีรีม่  จิงป์รีะสิทัธิ�  พิรี�อม่บุัตรีธิด�
คุำณม่�ลินี วรี�หกิิจิ และคำณะ คุำณเม่ธี - คุำณโชีติม่�  วงษ์ป์รีะดิษฐ์์         คุำณแม่่เล็กิ  ตั�งสง่� พิรี�อม่คำรีอบัคำรัีว     คุำณนิตยุ� ศรีลัม่พ์ิ         
คุำณสม่ยุศ - คุำณสม่ใจิ  วัฒินผู้ลิน  พิรี�อม่ญ�ติมิ่ตรี คุำณเจิษฎ� - คุำณด�รัีตน์  อม่�ตยุกุิล  พิรี�อม่ญ�ติมิ่ตรี   คุำณวรี�ภีรีณ์  พิงษ์สุทัธิรัีกิษ์       
คุำณณพัิชีญ์วัลยุ์  หลำ�วรีรีณะ  พิรี�อม่คำรีอบัคำรัีว คุำณกิฤษฎ�ภัีทัรี กิ�รุีณ- พิญ.ณัฐ์ฐ์�ม่ณี ศิริีภีคำพัินธ์    คุำณจิินตน�  พุิทัธโกิษ�  
คุำณจิำ�เนียุรี  กิลิ�นขจิรี คุำณสัม่พัินธ์ - คุำณกิรีรีณิกิ�ร์ี  กิลิ�นขจิรี คุำณอัญชีลี จิตุรี�นน คุำณศิริีรัีตน์  หิรัีญพิฤกิษ์ 
คุำณภี�รีดี  วรีเกิริีกิกุิลชัียุ   คุำณธิด�  ตั�งสีทัอง   คุำณศิวิไลซ์  คำำ�ชีม่ภ่ี  คุำณทััศนียุ์ ศรีีม่่ล คุำณเบัญจิวรีรีณ  พัินธ์ง�ม่  
คุำณวิไล  วสุทััฬหกิ�รี    คุำณสุพิรีรีณี  พิิม่พ์ิสุวรีรีณ  คุำณท่ัลยุ์  อุป์ทั�ยุ   คุำณแม่่ป์รี�ณี  ป์รีะดิษฐ์์สุวรีรีณ คุำณฐิ์ตินันท์ั  จิ�รุีจิินด�  
คุำณวีณ�  บุัญจิงไพิสิฐ์ศรีี  คุำณนวลจัินทัร์ี  ชิีตตะโสภีณ  คำุณพิเยุ�ว์ เพิ ็ชีรีเทัศ พิรี�อม่บัุตรีหล�น   คุำณอำ�ไพิ  บุัญส่ง    
คุำณสุพัิตรี�  ธน�นันท์ั   คุำณด�รี�วดี  นันทัขว��ง   คุำณส�คำรี  พิงษ์ลำ�เจีิยุกิ  คุำณเผู้ดิม่ศรีี พิยุัตเทัพิินทัร์ี คุำณศรีีเพ็ิญ  สิงห์แกิ�ว    
คุำณศรีีนวน  อรีรีถพัินธ์  คุำณอุทััยุ  กัินธิชี�   คุำณณัฐ์ลด�  ป์ริีศวงศ์  คุำณสุวิม่ล นุชีนิยุม่ คุำณเจิริีญพิรีรีณ  แกิ�วโกิริียุะ  
คุำณสุพัินธ์  แกิ�วโกิริียุะ  รี.ต.ณรีงค์ำ - คุำณส�ยุพิิณ  ณ บั�งชี��ง   คุำณชัี�น - คุำณวีรีวรีรีณ  แยุ�ม่ขยุ�ยุ
พิ.ต.อ.สิรีภีพิ - คุำณพัิชีนียุ์  พุ่ิม่เฉลิม่      คุำณป์รีะสิทัธิ� - คุำณทัองส�ยุ  ทั�สุวรีรีณอินทัร์ี  คุำณวุฒิิ - คุำณม่ยุุรีี  ศีลธรีรีม่พิิทัักิษ์   
คุำณป์รีะกิอบั - คุำณกิ�ญจิน�  อุดม่ธนส�รีสกุิล  คุำณวันวิส�ข์ - คุำณเอกิชัียุ  กัินทัะใจิป่์น      คุำณม่ห�ตม์่ - คุำณป์รี�ณีต  เผู่้�ทัองจีิน   
คุำณอรีรีถพิล - คุำณกิ�นต์อนงค์ำ  นฤป์รีะชี� คุำณแม่่เอ็ง  แซ่ฮ�อ พิรี�อม่บุัตรีธิด�      คุำณอุทััยุ  กัินทิัว� พิรี�อม่คำรีอบัคำรัีว   
คุำณกัิลยุ�  ชัียุลอม่ พิรี�อม่ล่กิหล�น  คุำณยุุพิดี  ศิริีนันท์ั พิรี�อม่คำรีอบัคำรัีว      คุำณสุม่�ลี  ศรีีภีม่รี พิรี�อม่คำรีอบัคำรัีว   
คุำณแม่่คำำ�ใส  ป่์นโน พิรี�อม่คำรีอบัคำรัีว      คุำณวินัยุ  หวันชัียุศรีี พิรี�อม่คำรีอบัคำรัีว   คุำณอรีอนงค์ำ ป์�นะพัินธ์ พิรี�อม่คำรีอบัคำรัีว 
คุำณวิริียุ� ไชียุม่�ตร์ี (ผู่้�ใหญ่บั��นรีำ��เป่์ง)    คุำณสุม่�ลี  รัีงสิโรีจิน์ พิรี�อม่คำรีอบัคำรัีว  คุำณภี�วิณี  สุริียุแกิ�ว พิรี�อม่คำรีอบัคำรัีว      
คุำณอรีวรีรีณ  ทัำ�ทัอง พิรี�อม่คำรีอบัคำรัีว   คุำณทัองพ่ิล  กุิณนะ     คุำณสิรีภีพิ  คุำณวันวิส�  แท่ันม่ณี พิรี�อม่คำรีอบัคำรัีว  
คุำณวรี�ภีรีณ์  นิม่ม่ลรัีตน์ พิรี�อม่บุัตรีหล�น คุำณวรี�งคำณ� ม่�อคำ พิรี�อม่คำรีอบัคำรัีว  กิลุ่ม่ศรัีทัธ�หม่่่บั��นคำำ�หยุ�ดฟู้� 
คุำณเกิษม่ - คุำณสุภี�พิรี  จิ�รุีสวัสดิ�  พิ.ต.ต.บัรีรีพิต ใชี�บุัญเรืีอง  คุำณวนิด� จิ�รุีสวัสดิ�  
คุำณณรีงค์ำ  จิ�รุีสวัสดิ�  พิรี�อม่คำรีอบัคำรัีว    กิลุ่ม่ศรัีทัธ�หม่่่บั��นรีำ��เป่์ง        กิลุ่ม่ศรัีทัธ�หม่่่บั��นสุเทัพิ�ลัยุ   
กิลุ่ม่ศรัีทัธ�หม่่่บั��นพิิงพิยุอม่ กิลุ่ม่ศรัีทัธ�หม่่่บั��นเชีียุงใหม่่เลคำแลนด์       กิลุ่ม่ศรัีทัธ�หม่่�บั��นไฮแลนด์วิวเพิลส 
คำณะโยุคีำ ศีลจิ�ริีณี กิลุ่ม่ ทัำ�ดีเพืิ�อแม่่ คุำณยุุพิินณ์  ทัองผู้จิง   คุำณส�ยุพิิณพิล์ รัีชีต�นนท์ั   
คุำณอัม่พิรี  ปั์ญญ�คำล��ยุ            คุำณอ�รีีรัีตน์ เทีัยุม่ทัอง         คุำณเพ็ิญศรีี วชิีรี�ภีรีณ์       
คุำณป์รีียุ�วรีรีณ  วงค์ำสุริียุะ          คุำณเอม่อรี  มี่พิยุุง  คุำณสุจิิตรี� ตันจัินทัร์ีพิงษ์    
บัริีษัทั เอ็ม่วี ฟู้่ด ซัพิพิล�ยุ จิำ�กัิด   บัริีษัทั ทีั คิำว เอ็ม่ ฟู้่ด จิำ�กัิด พิล.ทั.พุิทัธพิรี - คุำณนวลน�รี�  มุ่สิกิะนันท์ั  
คุำณนฤม่ลธ์  ตันจัินทัร์ีพิงษ์   คุำณชิีนจัิกิรี - คุำณอ�รีียุ�    หิรัีญพิฤกิษ์   คุำณแม่่เอ็ง แซ่ฮ�อ พิรี�อม่บุัตรีธิด�  
คุำณแม่่ส�ลี�  จัินทัร์ีละมุ่ล   คุำณสม่บ่ัรีณ์  แกิ�วชัียุเจิริีญกิิจิ คุำณภีคำม่น  คุำณัชีญ์ชี�ด�  
คุำณแสงจัินทัร์ี  เสวกิะ รีศ.ดรี.กัินทิัม่�  พิิชัียุ น.อ.อัตว� - คุำณวงจัินทัร์ี  อบัอุ่น 
นพิ.สำ�เริีง – คุำณสุนันทั� รี�งแดง พิรี�อม่คำรีอบัคำรัีว รีศ.ดรี.จิตุรีภัีทัรี - คุำณนิชี�พิรี ว�ฤทัธิ� ดรี.ป์รีะไพิพิรีรีณ  เอวช่ี 
คุำณป์รี�ณี  เอม่ช่ี คุำณพัิชีริีนทัร์ี  ศรัีณยุุตน์ คุำณบุัญธรีรีม่ - คุำณทัองใบัวริีนทัร์ี  อ�นนท์ัสมุ่ทัรี 
คุำณป์รีะภี�พิรีรีณ  ดินขุนทัด และคำณะ คุำณสุด�รัีตน์  ม่่วงป์ลอด คุำณพิรีรีณี  คำลอวุฒิิวัฒิน์ 
คุำณนิธิวรีรีณ  ชืี�นภัีกิดี คุำณสุกิิตต�  กิลิ�นขจิรี คุำณเม่ธ�วรีี  พิิชีญ�พิรีพิงศ์ 
คุำณนวพิรี  ตั�งวัชีริีนทัร์ี คุำณสม่ศักิดิ� - คุำณณีรีนุชี  สิริีนภี�พัินธ์ คุำณธนบัดี - คุำณกิ�ญจิน์สุด� และคำรีอบัคำรัีว 
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