
อานสิงสก์ารสรา้ง ยอดฉัตรซุม้ประตวูัด

1.ไดรั้บการเคารพยกยอ่ง 

2. เกดิในชาตติระกลูสงู มสีงา่ราศี

<< ภาพปัจจบุนั การกอ่สรา้งซุม้ประตวูัดเกษตรสมบรูณ์ จากจลุกฐนิปีที�ผา่นมา

อานสิงสข์องการสรา้งกําแพงวัด

1. เนื�องจากกําแพงคุม้กนัวัด ผูท้ี�ทําบญุจะปราศจากอนัตรายทั �งปวง ทั �งที�มองเห็นและมองไมเ่ห็น

2. ผูท้ี�ทําบญุจะมทีรัพยส์นิมั�งมถีาวร ปราศจากโจรขโมย 

3. มสีขุภาพแข็งแรงสมบรูณ์ ปราศจากโรคภยั

4. ไดช้ื�อวา่เป็นผูคํ้�าชพูระพทุธศาสนาใหม้ั�นคงถาวร  ไดไ้ปสูส่วรรคภ์พ

อานสิงสข์องการซื�อที�ดนิถวายวัด

1. ชวีติมคีวามรุง่เรอืง ไมต่กตํ�า

2. ปรารถนาสิ�งใดที�เป็นกศุล ยอ่มสําเร็จโดยงา่ยเป็นอศัจรรย์

3. มคีวามสงา่งาม พรอ้มดว้ยรปูสมบตั ิทรัพยส์มบตั ิและคณุสมบตัิ

4. เกดิภายภาคหนา้จะมทีี�ดนิเป็นของตนเอง

แมแ้ตท่พิยจักษุแหง่องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ซึ�งถอืวา่เลศิแลว้ที�สดุ ยงัมองไมเ่ห็นเลยวา่อานสิงสนั์�นจะไปสิ�นสดุตรงไหน

เรียนเชิญ ร่วมทําบญุเป็นเจ้าภาพ "จลุกฐิน"  

สร้างกาํแพงรอบวัด และถวายยอดฉัตรซุ้มประตู ... ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ อ.เชียงคาํ จ.พะเยา

และร่วมทอดกฐินสามคัคี ถวายที�ดิน ... ณ วดัร้องใหม่ จ.พะเยา วนัที� 19 - 21 ตลุาคม 2556

และมอบทนุการศกึษา ทนุจริยธรรม ให้เดก็เรียนดี  ประพฤติดี  โรงเรียนบ้านโจ้โก้

จลุกฐนิ - เป็นกฐนิที�มเีวลานอ้ย ทกุอยา่งตอ้งเสร็จภายใน 1 วัน นับตั �งแตเ่ก็บฝ้าย ทอเป็นผนื ยอ้มส ีและถวาย  จัดเป็นกฐนิที�มอีานสิงสม์าก

เพื�อจัดหาปัจจัยสนับสนุนการกอ่สรา้งกําแพงรอบวัด และถวายยอดฉัตร ซุม้ประตู

บคุคลที�ตั �งใจทําบญุกฐนิ พระพทุธเจา้ตรัสไวว้า่



ชื�อ นามสกลุ  ( ตัวบรรจง )

ที�อยู ่( เพื�อสง่ใบอนุโมทนาบตัร สําหรับยอดบรจิาคตั �งแต ่1000 บาท ) ยอดปัจจัย สําหรับ

*** ทา่นที�เป็นเจา้ภาพสรา้งกําแพงวัด 1 ชอ่ง ( 1 หมื�นบาทขึ�นไป )

      ทางวัดจะสลักชื�อทา่นลงในชอ่งกําแพงวัด

..................... ..... กําแพงวัด / ยอดฉัตร

1 ................................................................................ ..................... ..... จัดซื�อที�ดนิ

..................... ..... ทนุการศกึษา ทนุจรยิธรรม

..................... ..... กําแพงวัด / ยอดฉัตร

2 ................................................................................ ..................... ..... จัดซื�อที�ดนิ

..................... ..... ทนุการศกึษา ทนุจรยิธรรม

..................... ..... กําแพงวัด / ยอดฉัตร

3 ................................................................................ ..................... ..... จัดซื�อที�ดนิ

..................... ..... ทนุการศกึษา ทนุจรยิธรรม

สําหรับทา่นที�เป็นเจา้ภาพสรา้งกําแพงวัด 1 ชอ่ง ( 1 หมื�นบาทขึ�นไป ) ทางวัดจะสลักชื�อทา่นลงในชอ่งกําแพงวัด 

*** โปรดกรณุาโอนเงนิในนาม  

              สภุชยั ววิัฒนะประเสรฐิ  ธ.กสกิรไทย แฉลม้นมิติร ออมทรัพย ์ 729-2-28312-6    ( ภายใน ศกุร ์18 ตลุาคม 2556 )

*** กรณุา Fax ใบนี�กลับมาที� 02-291-8909  ( หรอืโทรแจง้ 02-291-8900 )  / ทา่นสามารถทําสําเนา เพื�อเพิ�มรายชื�อผูทํ้าบญุได ้

หากประสงคร์ว่มเดนิทาง  ( คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง จะแยกเป็นคนละสว่นกบัเงนิบรจิาค )

โดยในปีนี� จะเนน้พธิทีางศาสนา เพื�อใหพ้ธิ ี"จลุกฐนิ" มคีวามสมบรูณ์  เป็นมงคลชวีติแกผู่ม้ารว่ม  ( รายละเอยีดเพิ�มเตมิ 081-448-4648 )

Ref : Boon-2556-All 

ขอเรยีนเชญิ ทา่นผูม้จีติศรัทธารว่มบรจิาคปัจจัยบํารงุพทุธศาสนา และสง่เสรมิการศกึษาของเด็กในชนบทยากจน

ขออานสิงสผ์ลบญุนี� ดลบันดาลใหท้า่นและครอบครัวเจรญิดว้ยอาย ุวรรณะ สขุะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ



ศกุร์ 18 ตค. 56 22.00 ออกเดนิทางจาก Future Mart พระราม 3 ไปเชยีงราย

19 ตค 56 เชา้ ไหว ้พระธาตเุกตแุกว้จฬุามณี

วดัพระจี�กง  

ศนูยว์ปัิสสนาไรเ่ชญิตะวนั  พระ ว.วชริเมธี

อาหารเที�ยง รา้นอาหารชื�อดัง ภแูล

มลูนธิอิบุลรังสจีฬุามณี  กําแพงเมอืงจนีจําลอง

วดัหมื�นพทุธเมตตาคณุาราม ( หากมเีวลาเหลอื )

อาหารเย็น รา้นอาหารเพชร เชยีงคํา

เดนิทางเขา้ที�พัก เชยีงคําแกรนดว์ลิลา่ จ.พะเยา

20 ตค 56 ตักบาตรเทโว  วดัพระธาตดุอยคาํ

ถวายกฐนิ วดัรอ้งใหม ่- จัดถวายที�ดนิ

พธิสีบืชาตา / สรงนํ�าพระธาต ุ/ ถวายเพล

จลุกฐนิวดัเกษตรสมบรูณ์

เพื�อสรา้งกําแพงรอบวดั / ถวายยอดฉัตรซุม้ประตู

เริ�มพธิปีลกู - เก็บ - ปั�น - ทอฝ้าย

มอบทนุการศกึษา + ทนุความประพฤตดิ ีณ โรงเรยีนบา้นโจโ้ก ้

การละเลน่บนเวท ี/ สวดชยัมงคล - ถวายพระพรในหลวงและราชนิี

ลอยโคม / พธิกีวนขา้วทพิย ์( ขา้วมธปุายาส )

พธิสีวดธรรมจักปปวฒันะสตูร / สวดขา้มคนื

21 ตค 56 ตักบาตรขา้วเหนยีว / โปรยทาน / ถวายกฐนิ / ถวายเพล

ทานอาหารกลางวนั / พธิบีายศรสีูข่วญั 

เดนิทางกลับถงึ กทม ประมาณ 22.00 น.

*** รายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

*** คา่ใชจ้า่ยทั�งหมด 5,100 บาท

กําหนดการ งานกฐนิวัดรอ้งใหม ่และงานจลุกฐนิวัดเกษตรสมบรูณ์


