
อานสิงสก์ารสรา้งซุม้ประตวูัด

1. ซุม้ประตเูป็นหนา้ตาของวัด ผูท้ี�ทําบญุจะมผีูน้ับหนา้ถอืตา
    มชีื�อเสยีง เกยีรตยิศ มบีรวิารมาก มคีนรักนับถอื ใหก้ารสนับสนุน
2. เสมอืนหนึ�งเป็นการสรา้งประตสููส่วรรค์
3. มสีขุภาพแข็งแรงเหมอืน อฐิ เหล็ก หนิที�นํามาสรา้ง

อานสิงสข์องการสรา้งกําแพงวัด

1. เนื�องจากกําแพงคุม้กนัวัด ผูท้ี�ทําบญุจะปราศจากอนัตรายทั4งปวง ทั 4งที�มองเห็นและมองไมเ่ห็น
2. ผูท้ี�ทําบญุจะมทีรัพยส์นิมั�งมถีาวร ปราศจากโจรขโมย มสีขุภาพแข็งแรงสมบรูณ์ ปราศจากโรคภัย
3. ไดช้ื�อวา่เป็นผูค้ํ4าชพูระพทุธศาสนาใหม้ั�นคงถาวร  ไดไ้ปสูส่วรรคภ์พ

อานสิงสข์องการสรา้งศาลาปฏบิตัธิรรม

1. ทําใหจ้ติใจเยอืกเย็น ครอบครัวอบอุน่ ลกูหลานกตัญ: ูมปีิตสิขุตลอดเวลา
2. ชวีติมแีตค่วามเป็นสริมิงคล
3. เกดิชาตติอ่ไปจะมทีั 4งอรยิะทรัพยภ์ายในและภายนอก ไมท่กุขย์ากลําบาก

แมแ้ตท่พิยจักษุแหง่องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ซึ�งถอืวา่เลศิแลว้ที�สดุ ยังมองไมเ่ห็นเลยวา่อานสิงสน์ั4นจะไปสิ4นสดุตรงไหน

เรียนเชิญ ร่วมทําบญุเป็นเจ้าภาพ "จลุกฐิน"  

สร้างซุ้มประตูวัด และกาํแพงรอบวัด ... ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ อ.เชียงคาํ จ.พะเยา

และร่วมทอดกฐินสามคัคี สร้างศาลาปฏิบตัิธรรม ... ณ วดัร้องใหม ่จ.พะเยา

และมอบทนุการศกึษา ทนุจริยธรรม ให้เด็กเรียนดี  ประพฤติดี  โรงเรียนบ้านโจ้โก้

จลุกฐนิ - เป็นกฐนิที�มเีวลานอ้ย ทกุอยา่งตอ้งเสร็จภายใน 1 วัน นับตั 4งแตเ่ก็บฝ้าย ทอเป็นผนื ยอ้มส ีและถวาย  จัดเป็นกฐนิที�มอีานสิงสม์าก
เพื�อจัดหาปัจจัยสนับสนุนการกอ่สรา้งซุม้ประต ูและกําแพงวัด

บคุคลที�ตั 4งใจทําบญุกฐนิ พระพทุธเจา้ตรัสไวว้า่



ชื�อ นามสกลุ  ( ตัวบรรจง )
ที�อยู ่( เพื�อสง่ใบอนุโมทนาบตัร สําหรับยอดบรจิาคตั $งแต ่1000 บาท ) ยอดปัจจัย สําหรับ
*** สําหรับทา่นที�เป็นเจา้ภาพสรา้งกําแพงวัด 1 ชอ่ง ( 1 หมื�นบาทขึ$นไป )
      ทางวัดจะสลักชื�อทา่นลงในชอ่งกําแพงวัด 

1 ................................................................................ ..................... ..... กําแพงวัด ***
..................... ..... ซุม้ประตวูัด 
..................... ..... ศาลาปฏบิตัธิรรม
..................... ..... ทนุการศกึษา ทนุจรยิธรรม

2 ................................................................................ ..................... ..... กําแพงวัด ***
..................... ..... ซุม้ประตวูัด 
..................... ..... ศาลาปฏบิตัธิรรม
..................... ..... ทนุการศกึษา ทนุจรยิธรรม

3 ................................................................................ ..................... ..... กําแพงวัด ***
..................... ..... ซุม้ประตวูัด 
..................... ..... ศาลาปฏบิตัธิรรม
..................... ..... ทนุการศกึษา ทนุจรยิธรรม

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

*** โปรดกรณุาโอนเงนิในนาม  
              สภุชยั ววิัฒนะประเสรฐิ  ธ.กสกิรไทย แฉลม้นมิติร ออมทรัพย ์ 729-2-28312-6  ( ภายใน พฤ 8 พย. 2555 )

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

หากประสงคร์ว่มเดนิทาง  ( คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง จะแยกเป็นคนละสว่นกบัเงนิบรจิาค )
โดยในปีนี$ จะเนน้พธิทีางศาสนา เพื�อใหพ้ธิ ี"จลุกฐนิ" มคีวามสมบรูณ์  เป็นมงคลชวีติแกผู่ม้ารว่ม  ( รายละเอยีดเพิ�มเตมิ  02-291-8900 )

ออกเดนิทาง ศกุร ์9 / 11 / 2555   21.00 น.  ที� Future Mart พระราม 3
เสาร ์10 / 11 / 2555  : ถวายกฐนิสามัคค ีวัดรอ้งใหม ่จ. พะเยา / รว่มงานบญุ คณุแมช่คีําปุ๋ ย วันสนักลาง / พัก เชยีงบานรสีอรท์
อาทติย ์ 11/11/2555 : ชมทะเลหมอก / เริ�มพธิ ี"จลุกฐนิ" วัดเกษตรสมบรูณ์ / มอบทนุ โรงเรยีนบา้นโจโ้ก ้/ สวดมนตข์า้มคนื / กวนขา้วทพิย์
จันทร ์12 / 11 /2555 : ฟังธรรมเทศนา / ถวายขา้วทพิย ์/ ตักบาตรขา้วเหนียว / ถวายผา้กฐนิ / บายศรสีูข่วัญ / เดนิทางกลับ

ขอเรยีนเชญิ ทา่นผูม้จีติศรัทธารว่มบรจิาคปัจจัยบํารงุพทุธศาสนา และสง่เสรมิการศกึษาของเด็กในชนบทยากจน

ขออานสิงสผ์ลบญุนี$ ดลบนัดาลใหท้า่นและครอบครัวเจรญิดว้ยอาย ุวรรณะ สขุะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ



ศกุรท์ี� 9 /11/55

21.00 น. พรอ้มกนัที� Future Mart พระราม 3 
21.30 น. รถออกเดนิทาง

เสารท์ี� 10/11/55

8.30 น. วดัรอ้งใหม ่ทานอาหารเชา้
9.30 น. พธิถีวายกฐนิสามคัค ี และพธิสีบืชาตา
11.30 น. อาหารกลางวัน ณ วัดรอ้งใหม ่

13.00 น. รว่มงานกฐนิ กราบคณุแมช่คํีาปุ๋ ย วดัสนักลาง

17.00 น. อาหารเย็น รา้นอาหารทา่กวา๊น

20.00 น. เดนิทางกลับที�พัก เชยีงบานรสีอรท

อาทติยท์ี� 11/11/55

4.00 น. ตื�นนอน เฉพาะผูต้อ้งการเดนิทางชมทะเลหมอก ดอยผาตั @ง 
ชมแปลงเกษตรสาธติของ สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนินีาถ

9.00 น. กลับที�พัก เตรยีมตัวเดนิทาง

9.30 น. วดัเกษตรสมบรูณ์ ทานอาหารเชา้ / พธิปีลกู-เก็บ-ปั�น-ทอฝ้าย
11.00 น. ถวายภตัตาหารเพลแด ่พระภกิษุสงฆ์
12.00 น. ทานอาหารกลางวัน
13.00 น. โรงเรยีนบา้นโจโ้ก ้ประชมุสรปุโครงการมอบทนุ และแจกสิ�งของ
15.00 น. เดนิทางกลับที�พัก พักผอ่น อาบนํ@า

18.00 น. วดัเกษตรสมบรูณ์  ทานอาหารคํ�า
19.00 น. เริ�มพธิ ี"จลุกฐนิ" - พระสงฆเ์จรญิพระพทุธมนต์
20.00 น. เริ�มการละเลน่บนเวที
21.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา - สวดชยัมงคล ถวายพระพรในหลวงและราชนิ ี 
22.30 น. ลอยโคมไฟ บชูาพระรัตนตรัย
23.30 น. เริ�มพธิกีวนขา้วมธปุายาส ( ขา้วทพิย ์)

จันทรท์ี� 12/11/55

01.00 น. รับฟังพระธรรมเทศนา แบบเมอืงเหนอื ( ปารมปัีนจั @น )
02.00 น. พธิสีวดธรรมจักกปัปวัฒนะสตูร
03.30 น. พธิถีวายขา้วทพิย ์ พักผอ่นตามอธัยาศัย ( ชาย-ในกฏุ ิ),  ( หญงิ-ในหอฉัน )

07.30 น. พธิทํีาบญุตักบาตรขา้วเหนยีว / โปรยทาน
08.30 น. ทานอาหารเชา้
09.30 น. พธิถีวายผา้กฐนิ ( แหก่ฐนิ และถวายในพระอโุบสถ )
11.00 น. ถวายภตัตาหารเพลแด ่พระภกิษุสงฆ์
12.00 น. ทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พธิบีายศรสีูข่วัญ
14.00 น. เดนิทางกลับที�พัก และกลับถงึกรงุเทพ

หมายเหต ุ: *** เวลาอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
*** ทา่นที�งว่งนอน สามารถหลับพักผอ่นในสถานที�จัดไวใ้หไ้ด ้

กําหนดการเดนิทาง


