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 กวาจะมาเปนวัดปา

  ขออนุโมทนาชื่นชมคุณนริศ  เชยกลิ่น  ครอบครัวและ
คณะบุญภาคีทุกทาน ที่ไดรวมกันสรางอุโบสถพุทธชยันตี วัดปา
ธรรมอุทยาน (โคกดินแดง) ถวายเปนพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา 
จนสําเร็จเปนอุโบสถที่มีความเปนเอกลักษณโดดเดน สวยงาม ขาว
สะอาด ยังผูพบเห็นใหเกิดกุศลจิต เกิดศรัทธาปสาทะ นอมนําใจเขา
สูธรรมปฏิบัติ
  นับตั้งแตวันเริ่มตนของการสรางอุโบสถ จากพิธีการตอก
เสาเข็มมงคลเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน  รวมระยะเวลาประมาณ ๕ 
ป ไดเห็นความงดงามแหงจิตของทุกทานไดรวมแรงรวมใจกัน ทั้ง
สละทรัพย รวมปรึกษาหารือ และชวยกันเปนผูกระจายขาวบุญ
แกญาติมิตร งานไดคืบหนามาดวยความเรียบรอยตามลําดับจนถึง
ปจจุบัน อุโบสถไดสําเร็จ เตรียมพรอมสูพิธีธรรมสมโภชอยางยิ่ง
ใหญ นอกจากน้ี ในระหวางการสรางอุโบสถพุทธชยันตี วัดยังได
รับอานิสงสจากบุญภาคีและญาติมิตรในการพัฒนาวัดจนสําเร็จ
สมบูรณทุกดาน เชน 

 ดานเสนาสนะ มีการกอสราง หอฉันลุมพินี  ๑ หลัง หอภาวนาพุทธ
คยา ๑ หลัง ศาลาปฏิสันถาร(แปดเหล่ียม) ๒ หลัง กุฏิสงฆ ๕๘ หลัง   โรงครัว 
๑ หลัง  หองนํา ๓ ชุด  เปนตน
 ดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  มีการสรางถนนหินคลุก ยาว ๑ 
กิโลเมตร  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๕๐๐ เมตร   สระนําขนาดใหญ ๑ บอ  
สายสงไฟฟาทั่วบริเวณวัด ๑ ชุด  เปนตน
 ดานศาสนสงเคราะห มีการมอบทุนการศึกษาแกโรงเรียนและ
นักเรียนในอําเภอบรบือ  เปนตน
 จึงนับวาทานประธานและบุญภาคีไมไดสรางอุโบสถหลังเดียว
เทานั้น แตไดรวมกันสรางและพัฒนาวัดปาธรรมอุทยานทั้งวัด จนเปนวัดที่
สมบูรณ เปนรมณียสถานที่พรอมเปดตอนรับผูสนใจใฝปฏิบัติธรรมเขามา
ใชสอยตอไป
 ขออนุโมทนาขอบคุณทาน ดร.พระมหาอาย  ธีรปญโญ  สหธรรมิก
สายธรรมผูเปรื่องปราดดวยความรูความสามารถ ใหคําแนะนําปรึกษา  ตลอด
ถึงชักนําสายบุญสายธรรมตางๆ เขามาชวยพัฒนาวัดปาธรรมอุทยาจนสําเร็จ
สมบูรณ งดงาม
 ขอบคุณพุทธบริษัท ทีมงานทุกภาคสวน ที่ไดชวยกันระดมทุน 
ระดมแรงกาย แรงใจ สติปญญา รังสรรคงานพัฒนาวัดจนไดรับคําชมจากท่ัว
ทุกสารทิศ
 บุญกุศลอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมของกระผม อาตมภาพ และ
มวลพุทธบริษัทท้ังหลาย  จงเปนตบะ เดชะ พลวะปจจัยเกื้อหนุนใหทุกทานได
เจริญในสรรพกิจ ธุรกิจนอยใหญ และธรรมปฏิบัติ ยิ่งๆ ไป

ขออนุโมทนาบุญ

พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต

เจาอาวาสวัดปาธรรมอุทยาน



      สัมโมทนียกถา
 
 อุโบสถ เปนบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ งดงาม และมี
กําลังบุญมาก กลาวคือ เปนศูนยกลางแหงอาราม ประดิษฐาน
พระพุทธรูปท่ีสําคัญที่สุด ดุจเปนที่ประทับกระทําพุทธกิจของ
พระพุทธเจา ๑  เปนสถานที่ “ใหกําเนิด” ทําสังฆกรรมญัตติ
จตุตถกรรมอุปสัมปทาแกกุลบุตรผูมีศรัทธาแรงกลาถูกตองตาม 
พระวินัย ๑ เปนสถานท่ีทําสังฆกรรมอัพภานกรรม เพื่อยังความ
งดงามบริสุทธิ์ใหเกิดแกพระสงฆ ๑ เปนสถานที่ทําวัตรสวดมนต
เชา-เย็น ปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัท ๑ เปนสถานที่บําเพ็ญกุศล
ในโอกาสตางๆ ๑ 
 
 ความสําคัญแหงบุญสถานดังกลาวน้ี ผูใดไดเห็นก็เปนบุญ 
รับรูถึงความมีพลังแหงบุญมหาศาล ยิ่งไดเขาสูภายในอุโบสถ 
หรือรวมกิจกรรมอันเปนบุญทั้งหลาย ก็ยิ่งทําใหเกิดปติสุข รมรื่น 
รมเย็นใจในบุญหาประมาณมิไดแลว  จะกลาวไปใยถึงบุญอันจะ

เกิดแกผูมีศรัทธาไดสรางอุโบสถถวายไวในพระพุทธศาสนาย่ิงเปนบุญเหลือคณานับ เพราะการสราง
อุโบสถ เปนเรื่องที่ทําไดยาก ตองใชกําลังบุญอันประกอบดวยความวิริยะอุตสาหะอยางมาก ทั้งกําลัง
กาย กําลังใจ กําลังทรัพย และกําลังบริวารบารมีอยางสูงยิ่ง  รวมทั้งตองใชเวลาดําเนินการกอสราง
ยาวนานกวาจะเสร็จสมบูรณ
 คุณนริศ  เชยกล่ิน เปนผูมีศรัทธาอยางแรงกลา หลอมรวมใจญาติมิตรสายบุญและ
ครอบครัว “เชยกลิ่น”  โดยมี ดร.พระมหาอาย  ธีรปญโญ เปนผูนําบุญและช้ีบอกขุมทรัพยแกญาติ
ธรรม ไดรวมกันทําสิ่งที่ทําไดยากยิ่ง สรางอุโบสถ “พุทธชยันตี”  เดนสงา งดงาม ลําคา อันควรเปน
ที่แซซองสรรเสริญ ตั้งแตมนุษยโลก เทวโลก และพรหมโลก ยากที่จะหาคํามาพรรณนาไดครบถวน  

มีคุณภานุวัฒน จันลาวงศ ผูมอบถวายจิตวิญญาณแหงสถาปนิกออกแบบถวายเปนพุทธบูชาสุดหัวใจ 
และทีมชางผูรังสรรคงานสุดฝมือ
 ขอชื่นชมบารมีบุญ พระอธิการกุหลาบ  อัคคจิตโต  ผูมอบถวายชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา 

มาปกกลดรักษาและบํารุงผืนปา “โคกดินแดง” จนมีสภาพท่ีรมรื่นเปนรมณียวิปสสนาสถาน เปนที่
ตั้งแหงอุโบสถท่ีงดงามยิ่ง
 ขออนุโมทนาทุกกําลังแหงบุญท่ีรวมกันสรางบุญสถานแหงนี้ ตั้งแตดําริเริ่มตน จนถึงวันที่
อุโบสถสําเร็จสมบูรณ อันจะเกื้อกูลประโยชนแกพระพุทธศาสนาอยางอเนกอนันต  บุญทุกภาคสวน
อันจะเกิดในสถานท่ีแหงนี้ในปจจุบันและอนาคต จงเกื้อกูลใหทุกทานไดเปนผูมีความบริสุทธิ์แหงจิต

เร็วพลัน  มีความสัมฤทธิ์แหงธุรกิจโดยทั่ว  มีความงอกงามไพบูลยในพระพุทธศาสนาย่ิงๆ ไป

ขออนุโมทนา

พระมหาคุณาวุฒิ เขมเปโม, ดร.
ประธานคณะกรรมการ

จัดงานธรรมสมโภช
อุโบสถพุทธชยันตี



อนุโมทนาบุญกถา

     อุโบสถพุทธชยันตีวัดปาธรรมอุทยาน จังหวัดมหาสารคาม เปน
อุโบสถที่ไดสรางขึ้นดวยการหลอหลอมศรัทธาจากพุทธภาคีหลาย
ภาคสวน มีตนบุญคือ ดร.พระมหาอาย ธีรปญโญ เปนผูจุดประกาย
ทางบุญนําศรัทธาสาธุชนรวมกันสราง มีคุณโยมนริศ เชยกลิ่น และ
ญาติธรรม เปนกําลังหลักนําทรัพยสรางอุโบสถที่มีความงามคงความ
เปนศิลปะของอีสาน อันจะเปนมรดกทางสถาปตยกรรมไทยอีสานอีก
แหงหนึ่ง     
    อุโบสถแหงนี้สรางขึ้นในพื้นที่วัดปาดินแดงเปนแหลงปฎิบัติธรรม
ของพระสงฆผูอยูเฝาปารักษาธรรมชาติ มีพระอาจารยกุหลาบ อัคค
จิตโต เปนเจาอาวาสนําพระสงฆและชุนชนพัฒนาปลูกปารักษาตนไม 
จากพ้ืนที่เสื่อมโทรมกลายเปนปาที่อุดมสมบูรณเหมาะสมตอการประ
พฤติวัตรปฎิบัติธรรมของเหลาพระสงฆผูมาจากทิศทั้ง ๔   ดวยความ
เพียรพยายามทั้งกําลังทรัพยและสติปญญาของทุกสวนจนสรางสําเร็จ
เปนอุโบสถที่ใชเพื่อประกอบกิจสังฆกรรมในพระศาสนา นับเปนบุญ
และกุศลความดีของทุกทานที่มีสวนสรางอนุสรณพุทธชยันตี ระลึกถึง
การตรัสรูธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา ๒,๖๐๐ ป ขอบารมีธรรม
แหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ไดตรัสรูไดชอบดวยพระองค
เองไดกําหนดอวยพรใหทานทั้งหลายมีความสุขความเจริญโดยทั่ว
หนากัน

 ขออํานวยพร

พระครูปญญาพุทธิวิเทศ
(มังกร ปญญาวุฑโฒ)

วัดนาคปรก กรุงเทพฯ





‘ศรัทธาที่ตั้งมั่น’

 เพ่ือนของผมหลายคนถามผมวาทําไมถึงกลาหาญชาญชัย อาสารับเปนประธานคณะ
กรรมการกอสรางพระอุโบสถพุทธชยันตี  วัดปาธรรมอุทยานแหงนี้ เขาเหลาน้ันคงเปนหวงวาจะ
ไหวหรือจะมีปญญาหรือ จะทําไดจริงหรือเพราะเปนเรื่องใหญ ตองใชทุนทรัพยจํานวนมาก ไมใช
เรื่องงายเลย   คําตอบเร่ืองน้ีคงตองยอนกลับไปถึงวันที่ไดไปกราบนมัสการสังเวชนียสถาน
ที่ประเทศอินเดีย เปนครั้งแรกในชีวิต โดยการชักชวนของรองประธานคณะกรรมการฯ คุณพุทธิ
พงษ  ดานบุญสุต เพื่อนรักคนหน่ึง ทําใหไดมีโอกาสเห็นถึงความยากจน ความทุกขยากของผูคนที่
นั่น และเมื่อนึกยอนไปถึงสมัยพุทธกาลของพระองค เชื่อวาพระองคจักตองเผชิญกับความลําบาก
ยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนในการเดินทางแสวงหาสัจธรรมและเมื่อทรงคนพบแลวก็ไดเสด็จออก
เผยแพรธรรมะของพระองคเพื่อชวยเหลือผูคนผูทุกขยากเหลาน้ัน และเมื่อไดเขาไปกราบพระบาท
ของพระพุทธองคในวิหาร ที่เมืองกุสินารา วินาทนีั้นไดเกิดความคิดตระหนักวา หากแมนมีโอกาส มี

บุญ มีศักยภาพ เราจะตองทําอะไรสักอยาง เพื่อแสดงความกตัญูทดแทนพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบรมศาสดา ที่ไดทรงอุทิศพระวรกายของพระองค เพื่อแสวงหาธรรมะและช้ีทางพนทุกขแกพุทธ
บริษัททั้งปวง   
 และเมื่อไดทราบจากพระอาจารย ดร.พระมหาอาย วามีวัดปาแหงนี้ซึ่งขณะนั้นเปนวัด

เล็กๆ ยังไมมีศาสนสถานใดๆ เลย มีเพียงศาลาโรงทานชั้นเดียว เล็กๆ อยู ๑ หลงั และที่สําคัญ
ที่สุดคือยังขาดพระอุโบสถท่ีจะเปนหัวใจของวัดเพื่อใชประกอบสังฆกรรม  อันจะทําใหเปนวัดอยาง
สมบูรณในพระพุทธศาสนา ประกอบกับศรัทธาในพระอาจารยกุหลาบ อัคคจิตโต เจาอาวาส, พระ
มหาเดน ฐิตธัมโม ซึ่งเปนพระสงฆผูปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบดวย จึงไดปวารณาตัว ตั้งจิตอธิษฐานดวย
ศรัทธาอยางม่ันคงที่จะเปนเจาภาพ จัดสรางพระอุโบสถแหงนี้ใหแลวเสร็จใหจงได โดยเริ่มตั้งแต

ปพ.ศ. ๒๕๕๕ อันเปนปพุทธขยันตีเปนตนมา



 ตลอดเวลาของการกอสรางไดรับความกรุณาจากทานผูมีจิตศรัทธาอาทิ คุณปริญญ จิราธิ
วัฒน และคุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน, คุณสันติ  ภิรมยภักดี ที่ใหความกรุณาใหการสนับสนุนและรวม
บริจาคปจจัย รวมถึงคณะกรรมการกอสรางพระอุโบสถฯ อาทิ นพ.พิชัย  วิจักขณพันธ, พอ.อุทก 
นเรศเสนีย, คุณพุทธิพงษ  ดานบุญสุต, คุณการุญ นันทิลพีงศ, คุณสมศักดิ์  ฉัตรธีรภัทร, คุณจันทนา  
ศรีวิริยะเลิศกุล, คุณจิรพล พงษธนะเศรษฐ และคุณเบญจมา อภัยวงศ รวมไปถึงทานที่มีสวนสําคัญ
ในการออกแบบ การกอสรางอาทิ คุณภานุวัฒน จันลาวงศ  คุณประเสริฐ วชิรัคศศวกุล, คุณธีระชาติ  
นุมานิต, คุณสมเกียรติ รอดดียิ่ง, บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมันต จํากัด (มหาชน) รวมไปถึง
ครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย และบุญภาคีอีกมากมายหลายทานที่ไมไดเอยนามในท่ีนี้
  ในการดําเนินงานตั้งแตแรกจนแลวเสร็จ ผมตองเรียกวาเปนความทาทายอยางหนึ่งในชีวิต
เพราะงบประมาณในการกอสรางเดิมท่ีคาดวาจะอยูที่ประมาณ ๑๐ ลานบาท ไดเพิ่มขึ้นเปนกวา ๓๐ 
ลานบาท แตผมและคณะกรรมการทุกทานก็ไมไดยอทอ ไดรวมแรงรวมใจกันบอกบุญจัดหาปจจัย
โดยการทอดกฐินสามัคคีอยางตอเนื่องมาหลายปจนสามารถระดมทุนปจจัยไดเพียงพอในที่สดุ
 ทางดานรูปแบบสถาปตยกรรมคณะกรรมการไดสรุปกันวา เราตองการใหพระอุโบสถพุทธ
ขยันตีนี้เปนตัวแทนของยุคสมัยปจจุบันท่ีเนนความเรียบงายใชวัสดุกอสรางสมัยใหม ใชสีที่ไมฉูดฉาด 
เพื่อสรางบรรยากาศแหงความสงบในจิตใจของพระสงฆและพุทธศาสนิกชนผูมาเยี่ยมเยือนและ
ปฎิบัติธรรมในพระอูโบสถ จนออกมาเปนความงดงามตามท่ีเห็นในปจจุบัน
 สุดทายนี้ผมขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจาทุกรูป ทานกรรมการและบุญญภาคีทุกๆ 
ทาน ที่ไดทุมเทกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญา และปจจัย ในการจัดสรางพระอุโบสถพุทธชยันตี 
จนลุลวงดังที่ตั้งใจกันไว และขอใหพระอุโบสถแหงน้ี เปนอนุสาวรีย เปนอนุสรณของศรัทธาที่ตั้งมั่น
ของพวกเรา เปนสถานที่ประกอบสังฆกรรมและเผยแผพุทธศาสนาแหงองคพระบรมศาสดาใหเจริญ
งอกงามสืบตอไปตราบนานเทานาน

นายนริศ เชยกลิ่น
ประธานคณะกรรมการจัดสรางอุโบสถพุทธชยันตี

ฝายฆราวาส



อุโบสถพุทธชยันตี
มูลคา-คุณคามากกวาที่ตาเห็น

 ปพุทธศักราช ๒๕๕๕ สืบเนื่องจากมหามงคลธรรมาภิสมัยสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปแหง
การตรัสรูของพระพุทธเจา เปนมงคลเหตุใหชาวพุทธพากันเฉลิมฉลองแบบ “ธรรมสมโภช” ดวย
ความปลื้มปติในธรรมท่ัวทุกมุมโลก ชวงปลายเดือนเมษายนปเดียวกัน กอนถึงวันวิสาขบูชามหา
ศาสดาโลก จึงเกิดทริปธรรมยาตรานําพาญาติธรรมไหวพระแสวงบุญตามรอยธรรมพระธาตุอีสาน
นอมรําลึกถึงพระปญญาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา จากเมล็ดพันธุตถาคตโพธิศรัทธาเล็กๆ ใน
ครั้งนั้นเปนแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญใหสรางอุโบสถาคารคร้ังนี้ ผูเขียนในฐานะเปนผูจุดประกาย
ความคิดชี้ทิศบอกทางบุญ ไดตระหนักรูอยูเสมอวา “เราไดอะไรจากการสรางงานครั้งนี้” จึงขอ
สะทอนความรูสึกผานการจดจารสรุปถอยความ ๕ ประเด็นเพื่อใหเห็นรองรอยงานผานเสนสายลาย
อุโบสถาคาร ดังนี้

  ๑. ไดหลอมรวมศรัทธาครั้งยิ่งใหญ
  ๒. ไดสงบใจในคล่ืนอุปสรรคปญหา
  ๓. ไดสรางพุทธานุสาวรียใหแผนดินสยาม
  ๔. ไดพบความงามแหงปาธรรมอุทยาน

  ๕. ไดสืบสานงานธรรมสมโภชประโยชนสุด

 ๑. ไดหลอมรวมศรัทธาครั้งยิ่งใหญ : การสรางส่ิงใหญจําตองอาศัยทุนทรัพยใหญ งาน
จึงจะกาวไปสูความสําเร็จได งานสรางอุโบสถพุทธชยันตีเปนการหลอมรวมกําลังของผูศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาทุกภาคสวน ซึ่งนําโดย คุณนริศ เชยกลิ่น, นายแพทยพิชัย วิจักขณพันธ, คุณจันทนา 

ศรีวิริยะเลิศกุล และกลุมญาติธรรมบุญภาคีอีกมากคนหลายทานชวยกันเปนแมทัพนายกอง แบงปน
หนาที่งานรับผิดชอบ กระจายสายบุญคนละเล็กคนละนอย เอาสติปญญามารวมกัน เอาทุนทรัพย
มาลงขันบุญดวยกัน รวมแรงสามัคคีทอดถวายเปน “กฐินธรรมยาตราสามัคคี” ทําอยูเชนนี้ตลอด 



๔ ปตอเนื่อง แลวนํามาทอดปพุทธศักราช ๒๕๖๐ เปนปที่ ๕ อีกครั้ง จึงมีทุนปจจัยเพียงพอตอการ
กอสรางงานใหญใหเดินสุดถึงปลายทางได กระท่ังในที่สุดกลายเปน “อุโบสถพุทธชยันตี สีขาว” หนึ่ง
เดียวในโลก ณ โคกดินแดง ตั้งสงาแทนคาศรัทธาสามัคคี ทามกลางปาโคกไรนา อันเขียวขจี มีบอนํา
ใสสะอาด บรรยากาศชวนสงบใจเปนท่ีสุด งานครั้งนี้สําเร็จลลุวงได เพราะทุกคนมีหมุดหมายรวมกัน
วา “๑ ศรัทธาสรางอุโบสถพุทธชยันตี คือ ๑ ความดีสรางอนุสาวรียแหงชีวิต”
 
 ๒. ไดสงบใจในคลื่นอุปสรรคปญหา : “ศรัทธาที่ตั้งมั่นยอมยังประโยชนใหสําเร็จ ฉันใด 
อุโบสถที่ตั้งใจสรางยอมมีทางสําเร็จ ฉันน้ัน” การทํางานสรางอุโบสถพุทธชยันตี ยอมมีปญหาบาง
เปนธรรมดา เชน ปญหากระแสไฟฟาไมเพียงพอ วสัดุอุปกรณที่ตองการไมมีขายในตลาดทองถิ่น 
ภาวะการสับเปลี่ยนแรงงาน ขนาดขององคประกอบบางอยางไมไดมาตรฐาน สภาพดินฟาอากาศ
ในบางชวง อาจจะเปนเพราะวาอุโบสถหลังนี้เปนเสนาสนะส่ิงกอสรางขนาดใหญโต การออกแบบ
คอนขางรวมสมัยแบบอีสานคลาสสิค มีความเปนเอกลักษณไมเหมือนที่ไหน อาจจะมีบางเวลารอ
จังหวะใหบุญจัดสรรปรับใหลงตัว สภาพหนางานหลังงานจะเปนเชนนี้ คณะบุญภาคีทั้งพระทั้งโยม
ไดชวยกันหาทางออก ดวยการหมั่นประชุมปรึกษาหารือกันอยูเปนระยะ จนทําใหกาลเวลา ๕ ปผาน
ไปอยางรวดเร็ว ทุกคนทํางานบุญน้ีดวยความสุขเปนฐานรองรับทางจิตใจ บางคร้ังก็บอกกับคณะ
ทํางานวา “ขอดีของการมีตนทุนชีวิตตํา ก็คือเรามุงไปขางหนาได โดยไมตองหันหลังกลับมาคิด
กังวลวา เราจะสูญเสียสิ่งใด” หากจะมีชวงใดงานถึงจุดเปล่ียนแปลงตองอาศัยการตัดสินใจแลว ทุก
สายตาก็จะมองไปท่ีพระหัตถของพระพุทธประธานปางดวงตาเห็นธรรม แลวหลับตาเจริญสติก็จะ
พบวา “ทุกครั้งที่ปญหาเขามากระทบ เพียงทาํใจใหสงบ ยอมพบทางออกแนนอน” 
 
 ๓. ไดสรางพุทธานุสาวรียใหแผนดินสยาม : การสรางอุโบสถครั้งนี้ ถือเปนการสราง
ศาสนสถานเพื่อบูชาพระคุณของพระพุทธเจาโดยแท เพราะชาวพุทธไดสรางในวันสําคัญเกี่ยวของ
กับพระพุทธองคโดยตรง ถือเปนพุทธานุสาวรีย “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรู” ประการ
หนึ่ง และอีกอยางอุโบสถถือเปนหัวใจของวัดในพระพุทธศาสนา พระสงฆจะไดมีเขตดําเนินกิจการ

สวนรวมที่เรียกวาสงัฆกรรม ทั้งการบรรพชาอุปสมบท การสวดพระปาฏิโมกข และกฐินกรรมวินัย 
การสรางอุโบสถสําเร็จก็เทากับวัดนั้นมีฐานะสมบูรณตามพระราชบัญญัติคณะสงฆอีกดวย “สราง
อุโบสถหลังเดียว เที่ยวธรรมไดทั้งวัด” นับวาเปนการสรางส่ิงมหัศจรรยแหงศรัทธาถวายไวบนผืน

แผนไทยบานพุทธเมืองสยาม ที่เรียกวา “แผนดินทองแผนดินธรรม” ซึ่งศาสนสถานแหงนี้จะอยูคู
กับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยตราบนิรันดร

 ๔. ไดพบความงามแหงปาธรรมอุทยาน :  ทางคณะสงฆวัดปาธรรมอุทยานมีแนวความ
คิดในการอนุรักษทรัพยากรปาไมโคกดินแดงทั้งทางตรงและทางออม ดวยทาทีการอยูในปาแบบ

พึ่งพาอาศัยเปนสถานท่ีสัปปายะในการปฏิบัติธรรม หากพิจารณาจากหลักคําสอนของพระพุทธ
ศาสนาก็จะพบวามีหลักคําสอนหลายเรื่องที่เนนยําในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปา
ไม ลําธาร ภูเขา และสิ่งแวดลอมตางๆ อยูมากมาย ดวยหลักการเชนนี้ วัดปาธรรมอุทยานจึงมุง
การพัฒนาคุณภาพของชีวิตพระสงฆ พรอมกับใหการศกึษาแกชุมชน ปลูกจิตสํานึกในการรักษาสิ่ง



แวดลอมปาไมแกนักเรียนนักศึกษา รวมกันสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษปาโคกดินแดง 
อันจะเปนประโยชนตอวิถีการดํารงชีวิตของลูกหลานชาวบานและชุมชนรอบวัดอยางยั่งยืน อีกอยาง
จากการเกิดขึ้นของอุโบสถพุทธชยันตี สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทองธรรมตามสมัยนิยมได 
ตามปรัชญาการสรางวัดวา “สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานหงตักสิลา
นคร” จากการลงมือฟนฟูปาของคณะสงฆอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๙-ปจจุบัน ทําใหชุมชน
ชาวบานเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโคกดินแดงที่เอื้อตอวิถีชีวิตดั้งเดิม 
สงผลใหวัดปาธรรมอุทยานกับชุมชนอยูดวยกันอยางเขาใจกัน พรอมรวมมือกันพัฒนาจิตใจบนผืน
ดินพื้นปาโคกดินแดงเชิงอบรมจริยธรรรมศีลธรรมอยางยั่งยืนอีกดวย 

 ๕. ไดสืบสานงานธรรมสมโภชประโยชนสุด : การผูกสมีาฝงลูกนิมิตในประเพณีของชาว
ไทยนั้น มองในแงคุณคาทางจริยธรรมสามารถแบงได ๒ ประการ คือ “ดานพระวินัย” ทําตามพระ
พุทธบัญญัติเพื่อใหพระสงฆมีเขตสําหรับทําสังฆกรรม, “ดานวัฒนธรรม” ทําตามประเพณีของสังคม
ไทยเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนมีสวนรวมและไดทําบุญอุปถัมภบํารุงกิจพระพุทธศาสนาอยางเขาใจ อนึ่ง 
ในการจัดงานผูกสีมาฝงลูกนิมิตของวัดปาธรรมอุทยาน คณะกรรมการจัดงานมีความต้ังใจใหออกมา
ในรูปแบบ “ธรรมสมโภช : สบืศรัทธา-สานปญญา” โดยมีการเทศนาธรรม บรรยายธรรม ตักบาตร
ทําบุญ ตั้งโรงทาน เจริญพระพุทธมนต ปฏิบัติภาวนา แสดงนิทรรศการเชิงปญญา สวดมนตขามป
สวัสดีชีวิต กาวไปในบุญอิ่มอุนในธรรม เพื่อมุงจัดกิจกรรมเขาหาแกนสาระธรรมเปนสําคัญเปนการ
ฉลองแทนมหรสพสมโภชอื่นๆ ในระหวางวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๗ มกราคม ๒๕๖๑ รวม ๙ 
วัน ๙ คืน 
 การสรางอุโบสถพุทธชยันตเีปนสิ่งสะทอนถึงความเปนวัดปาธรรมอุทยาน อันเปนรมณีย
วิปสสนาสถานที่เกิดจากการสรางดวยแรง “ตถาคตโพธิศรัทธา” คือ ความเล่ือมใสในปญญาตรัสรู
ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
 จากการโจทยที่ตั้งวา “เราไดอะไรจากการสรางงานคร้ังนี้” 
 ขอตอบวา “เราไมไดอะไรเลย” เพราะสิ่งที่เราอยากได เราได “ให” แลว

ดวยสาราณียธรรม

พระมหาอาย ธีรปญโญ, ดร.
ประธานคณะกรรมการจัดสรางอุโบสถพุทธชยันตี ฝายบรรพชิต

ผูเรียบเรียงหนงัสืออุโบสถพุทธชยันตี

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๒๙ น.





I  ส า ร บั ญ  I

 กวาจะมาเปนวัดปา  : พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต
 สัมโมทนียกถา  : พระมหาคุณาวุฒิ เขมเปโม, ดร.
 อนุโมทนากถา  : พระครูปญญาพุทธิวิเทศ (มังกร ปญญาวุฑโฒ)
 ศรัทธาที่ตั้งมั่น        : นายนริศ เชยกลิ่น
 อุโบสถพุทธชยันตี มูลคา-คุณคามากกวาที่ตาเห็น   : พระมหาอาย ธีรปญโญ

ภาค ๑  วัดปาธรรมอุทยาน      ๑๙
 
๑. นามวา “มหาสารคาม”   ๒๑
๒. จากปาชาสูอุทยานธรรม   ๒๓
๓. วัตถุประสงคและปรัชญาการสรางวัด  ๒๗
๔. ตราวัดปาธรรมอุทยาน   ๒๙
๕. การแบงพื้นที่เขตวัด   ๓๒

๖. อุโบสถพุทธชยันตี    ๓๖
๗. พระพุทธประธาน    ๕๔
๘. พระธาตุดินแดง    ๖๖
๙. หอภาวนาพุทธคยา    ๗๖
๑๐. หอแจกสารนาถ    ๗๘
๑๑. หอฉันลุมพินีวัน    ๘๐
๑๒. หมูกุฏิกรรมฐาน    ๘๒

๑๓. หอเก็บนํา    ๘๔
๑๔. สระมุจลินทสิงหนาคราช   ๘๖
๑๕. เสาหินอโศกมหาราช   ๘๘
๑๖. ถนนแหงความดี    ๙๒

๑๗. อุโมงคธรรมตนหางนกยูง   ๙๔
๑๘. ตักสิลาวโนทยาน    ๙๖
๑๙. ศิลาพระธรรมจักรปฐมเทศนา  ๙๘

๒๐. ศิลาพระเกตุแกวโพธิญาณ   ๑๐๒
๒๑. เสนาสนะสําคัญอื่นๆ    ๑๐๖

 



ภาค ๒  การพัทธสีมาในพระพุทธศาสนา    ๑๒๐

๑. อุโบสถกับความหมายท่ีแทจริง  ๑๒๒
๒. มูลเหตุการเกิดโรงอุโบสถ   ๑๒๔
๓. ประเภทของสีมา    ๑๒๗
๔. วิสุงคามสีมากับการพัทธสีมา   ๑๒๘
๕. ลูกนิมิตสําคัญไฉน    ๑๒๙
๖. ความหมายของลูกนิมิตทั้ง ๙ ลูก  ๑๓๐
๗. อานิสงสการฝงลูกนิมิต   ๑๓๓
๘. การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา  ๑๓๕
๙. วาดวยการพัทธสีมา   ๑๓๗
๑๐. ขั้นตอนการผูกสีมา   ๑๓๙
๑๑. การสวดสมมติสีมา   ๑๔๑
๑๒. กรรมวาจาเน่ืองดวยสีมา   ๑๔๒

ภาค ๓  กิจกรรมสรางวัดเพื่อสรางคน     ๑๔๘
 
๑. ธรรมะปฐมวัย : ปลูกตนกลาในนาบุญ  ๑๕๐
๒. ธรรมะมัชฌิมวัย : ปลูกปญญาในลานธรรม ๑๕๘
๓. ธรรมะปจฉิมวัย : ปลูกภาวนาในเรือนใจ ๑๖๖
๔. ธรรมะอุทยาน : ปลูกพันธุไมในพระพุทธศาสนา ๑๗๒
๕. ธรรมะออนไลน  : ปลูกความดีในแผนดินธรรม ๑๗๘

ภาค ๔  สูจิบัตรอุโบสถพุทธชยันตี     ๑๘๔
 
๑. กําหนดการงานธรรมสมโภชอุโบสถพุทธชยันต ี ๑๘๖
๒. รายนามพระสงฆในการพัทธสีมา  ๑๙๖

๓. รายนามเจาภาพลูกนิมิต   ๒๐๐
๔. รายนามผูบริจาคสรางอุโบสถพุทธชยันตี ๒๐๒

 อนุโมทนาสาธุการ . . . สุดทาย     ๒๖๐



ภาพถายทางอากาศอุโบสถพุทธชยันตี
นายวิชาญ สุมาลี ชางภาพ



วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

ภาค : ๑

วัดป่าธรรมอุทยาน



 ๒๐        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๒๑

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

๑.  นามวา “มหาสารคาม”
 คือ ความงามของอารยธรรมอีสาน

“จังหวัดมหาสารคาม” ตั้งอยูตอนกลางของภาคอีสาน เปนจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร
และอารยธรรมอันยาวนาน ดั่งปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่ไดรับอิทธิพลทางพุทธศาสนาต้ังแต
สมัยคุปตะตอนปลายและปลลวะของอินเดียผานเมืองพุกามมาในรูปแบบของศิลปะสมัยทวารวดี 
เชน บริเวณเมืองกันทรวิชัย (โคกพระ) และเมืองนครจําปาศรี โดยพบหลักฐานเปนพระยืนกันทรวิชัย 
พระพิมพดินเผา ตลอดทั้งพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนั้นแลว ยังไดรับอิทธิพลของศาสนา
พราหมณผานทางชนชาติขอม ในรูปแบบสมัยลพบุรี เชน กูสันตรัตน กูบานเขวา กูบานแดง และกู
อื่นๆ รวมไปจนถึงเทวรูป และเครื่องปนดินเผาของขอมอยูตามผิวดินทั่วๆ ไปในจังหวัดมหาสารคาม 
วิถีวัฒนธรรมของชาวมหาสารคามประกอบดวยหลายชนเผา เชน ชาวไทยพ้ืนเมืองพูดภาษาอีสาน 
ชาวไทยยอ และชาวผูไท ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี  “ฮีตสิบสอง” ประกอบอาชีพกสิกรรมเปนหลัก ใชชีวิตอยางเรียบงายไปมาหาสูชวยเหลือ
พึ่งพาอาศัยกันตามแบบของวิถีคนอีสาน

 กระทั่งเมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๔๐๘ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 

๔ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหยก “บานลาดกุดยางใหญ” ขึ้นเปน “เมืองมหาสารคาม”  
โดยแยกพื้นที่และนําพลเมืองราวสองพันคนมาจากเมืองรอยเอ็ดมาตั้งถิ่นฐานบานเรือน และโปรด
เกลาฯ ใหทาวมหาชัย (กวด ภวภูตานนท) เปน “พระเจริญราชเดช” เจาเมือง และมีทาวบัวทองเปน
ผูชวยขึ้นกับเมืองรอยเอ็ด นี่คือ ปฐมบทของการกอตั้งเมืองมหาสารคาม ซึ่งไดรับการสืบสานคุณคา

อันงดงามของแผนดินสืบมาตราบเทาทุกวัน



 ๒๒        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๒๓

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

๒.  จากปาชาสูอุทยานธรรม
วัดปาธรรมอุทยานเปนรมณียวิปสสนาสถานอุทยานปฏิบัติธรรมแหงจังหวัดมหาสารคาม

มีฐานะเปนวัดราษฎร สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๙ ตั้งอยูเลขที่ 
๑๔๙ หมูที่ ๘ บานเหลายาว ติดกับบริเวณพื้นท่ีปาโคกดินแดงมีเน้ือที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไรเศษของ
ตําบลกําพ้ี อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีอาณาเขต 
  ทิศเหนือจรดกับบานดอนงัว  ทิศใตจรดกับบานผักหวาน
  ทิศตะวันออกจรดกับบานเหลาใหญ ทิศตะวันตกจรดกับบานฝาง
ที่ดินที่ตั้งวัดมีจํานวน ๓๙ ไร ๘๐ ตารางวา มีหนังสือสรรมสิทธิ์คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๓๒๗ 

 โดยมีประวัติยอวา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๙ ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป

 พระอาจารยกุหลาบ อคฺคจิตฺโต (ศรีคาม) และพระมหาเดน ฐิตธมฺโม (บุปะเท) พระกรรม
ฐานผูมีชาติภูมิในเขตทองถิ่นมหาสารคาม ไดเขามาปกกลดในพื้นที่ปาชาโคกดินแดงเพื่อปฏิบัติธุดงค
วัตรเจริญวิปสสนากรรมฐานและมีเจตนาประสงคเพื่อรักษาผืนปาที่เส่ือมโทรม ดวยพุทธวิธี “บวช
ปารักษาธรรม” ทานไดพัฒนาฟนฟูตนไมจนเปนปารมณียสถานเขียวขจีอันรมรื่นเกิดประโยชน

ตอชุมชนชาวบานทั้งดานกายภาพและชีวภาพอยางมหาศาล ตอมาป พ.ศ.๒๕๔๔ ไดอนุมัติจัดตั้ง
เปนสํานักสงฆปาโคกดินแดง จากน้ันปพ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดประกาศ
ตั้งเปนวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามวา “วัดปาธรรมอุทยาน” หมายถึง ผืนแผนดินแหงมรรคผล
นิพพาน โดยอาศัยปาเปนแหลงเรียนรูธรรมะสูความหลุดพนจากทุกขทั้งปวง 



 ๒๔        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๒๕

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 กาลตอมาเมื่อปพุทธศักราช ๒๕๕๕ เน่ืองในมหามงคลธรรมาภิสมัยฉลองพุทธชยันตี 
๒๖๐๐ ปแหงการตรัสรูของพระพุทธเจา ทานพระมหาอาย ธีรปญโญ (วงละคร) ไดนําพาพุทธบริษัท
สายบุญพุทธภูมิและศิษยานุศิษยหลอมศรัทธารวมปญญาสรางศาสนสถาน เพื่อนอมถวายบูชาคุณ
พระรัตนตรัย นอมถวายเปนพระราชกุศล นอมบูชาคุณแผนดินเกิดและเนนใหเปนสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมเชิงทองเที่ยวทองธรรม ตามปรัชญาแนวความคิด ๔ ง. คือ เงียบ-งาย-งอก-งาม

 โดยบริหารพื้นท่ีแบงปน ๕ เขต คือ    เขตพุทธาวาส เขตธัมมาวาส เขตสังฆาวาส เขต
ธุดงคาวาส และเขตอรัญญาวาส มีส่ิงกอสรางซ่ึงสรางเสร็จแลวภายใน ๕ ป ไดแก อุโบสถพุทธชยันตี 
พระธาตุดินแดง (กําลังกอสราง) หอฉันลุมพินีวัน หอภาวนาพุทธคยา หอแจกสารนาถ เรือนพักแม
ขาว โรงครัว หองสุขา ถนนคอนกรีต สระมุจลินทสิงหนาคราช เสาหินอโศกมหาราช ศิลาพระเกตุ
แกวโพธิญาณ ศิลาพระธรรมจักรปฐมเทศนา หอเก็บนํา กุฏิรับรองพระมหาเถระ สํานักงานโคก
ดินแดงวิชชาลัย หมูกุฏิกรรมฐาน ๕๙ หลัง ตักสิลาวโนทยาน ลานหินโคงศรีสาลคาม ลานหมอชีวก
โพธิวัน การติดตั้งเสาและระบบกระแสไฟฟา ถนนบดอัดหินคลุก และปลูกตนหางนกยูงเปนอุโมงค
ธรรม เปนตน ทุกองคาพยพของงานขับเคลื่อนอยูภายใตกรอบความคิดวา “สถาปตยกรรมแหง
อารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร” จากตั้งตนเปนสํานักสงฆมีเพียงแคผืนปา
ดินแดงแหงแลงในอดีต กลับฟนชีวิตเปนปารมณียสถานที่อุดมรมรื่นดวยแมกไมนานาพันธุ  ปจจุบัน

ทางวัดไดเปดปามุงเผยแผพระพุทธศาสนาและบําเพ็ญกุศลสงเคราะหแกพุทธศาสนิกชนทั้งเชิงกวาง

เชิงลึกตลอดป เชน งานปริวาสกรรม งานปฏิบัติธรรมกรรมฐาน งานอบรมศีลธรรม งานบวชสามเณร
ภาคฤดูรอน เปนตน อีกท้ังจัดสรรพื้นท่ีกอสรางศาสนสถานเทาที่จําเปน และใชสอยทรัพยากรที่มีอยู
ใหเกิดประโยชนสูงสุดดวยวิสัยทัศนที่วา “ประหยัดใชสอย ประโยชนใชสูง” โดยอาศัยทุนศรัทธา

ความรวมแรงรวมใจของพุทธศาสนิกชนสืบจนปจจุบัน



 ๒๖        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๒๗

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

๓.  วัตถุประสงค

ปรัชญาการสรางวัด
 

วัตถุประสงคการสรางวัด ๕ ประการ
๑. เพื่อนอมถวายเปนพุทธบูชาเนื่องในมหามงคลธรรมาภิสมัยฉลองสัมพุทธชยันตี  
    ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา (๔ มิถุนายน ๒๕๕๕)
๒. เพื่อรวมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ป
    แหงการสถาปนาเมืองมหาสารคาม (๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘) 
๓. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙  
    เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ป (๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๔. เพื่อเปนสถานที่ปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท
    แกพุทธบริษัทชาวไทยและตางประเทศ
๕. เพื่อเปนศูนยกลางจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
    และเปนแหลงทองเที่ยวทองธรรมเชิงพุทธวิถี

ปรัชญาการสรางวัด ๔ ประการ
๑. เงียบ หมายถึง มีพื้นท่ีสงบเงียบ รมรื่นดวยพรรณไมนอยใหญ โอบลอมดวย
บรรยากาศธรรมชาติของปาไมอันเกื้อกูลตอสรรพชีวิตตามวิถีพุทธไทย
๒. งาย หมายถึง  มีเสนาสนะปลอดโปรงและปลอดภัย ที่พักอาศัยเปนสัปปายะ 

และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเชิงกายภาพขั้นพื้นฐานแบบสากลนิยม
๓. งอก หมายถึง เสนาสนะที่สรางสามารถอธิบายธรรมะไดดวยลักษณะทาง
สถาปตยกรรม เนนสรางวัดใหเปนบอเกิดแหงศรัทธาและเปนแหลงแสวงปญญา

๔. งาม หมายถงึ  ผูเขาวัดเกิดแรงบันดาลใจ มีความเขาใจ มีความสงบใจและเจริญ
งอกงามในพระพุทธศาสนาท้ังเบื้องตน ทามกลาง และที่สุด



 ๒๘        อุโบสถพุทธชยันตี

ผูออกแบบตราวัด  : คณะกรรมการบุญภาคีอุโบสถพุทธชยันตี 
ผูอธิบายความหมาย : พระมหาอาย ธีรปญโญ

ผูเขียนแบบ :   อาจารยประกิจ ลัคนผจง

๔

๑

๒

๓

๕



อุโบสถพุทธชยันตี          ๒๙

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

๔.  ตราวัดปาธรรมอุทยาน
ปรัชญาความหมายจากตราวัดปาธรรมอุทยาน

 ๑. องคพระธาตุนาดูน หมายถึง พระธาตุเจดียที่เปนหลักฐานสําคัญวา “พุทธมณฑล
อีสาน” ศูนยกลางการเผยแผพระพุทธศาสนาที่ปรากฏความเจริญรุงเรืองในรองรอยอารยธรรม
พระพุทธศาสนาทั้งในอดีตและปจจุบันของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งตั้งอยูในภาคตะวันเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย การสรางวัดปาธรรมอุทยานขึ้นมาก็เพื่อบูชาคุณแผนดินไทยและการเชิดชูพระพุทธ
ศาสนาใหสงางาม

๒. วงลอธรรมจักร หมายถึง พระธรรมและวงลอจักรนั้น เปนสัญลักษณที่มีความเปน
สากลและเขาใจงายแกผูพบเห็น วงลอที่เปนพลังขับเคล่ือนหมุนไปของพุทธธรรมสูสังคมไทยและ
ประชาคมโลก นับวาเปนทัสสนานุตริยะธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตอยูอยางประเสริฐและมีความสงบ
สันติสุขในชีวิตอยางยั่งยืน

 ๓. ดอกบัวและใบโพธิ์ หมายถึง ดอกบัวและใบโพธ์ิ มีลักษณะเหมือนรูปหัวใจของพุทธ
บริษัทผูประกอบดวยความศรัทธาเล่ือมใสในพระรัตนตรัยและมีจิตปรารถนาพนทุกขดวยปญญา
เห็นชอบในอริยสัจธรรม “ดอกบัว” เปนสัญลักษณแหงศรัทธา มีลักษณะเปนดอกบัวที่ชูดอกพนจาก
ผิวนําขึ้นมารับแสงสวางเหมือนกับผูที่หลุดพนจากความทุกขทั้งปวง “ใบโพธิ์” เปนสัญลักษณแหง
ปญญา มีลักษณะเปนใบโพธิ์สีทองเต็มใบใหความรุงเรืองใหความรมเย็นเปนสุข เหมือนผูเขาถึงโพธิ

ธรรมแลวยอมกลายเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม



 ๓๐        อุโบสถพุทธชยันตี

ผูออกแบบตราวัด  : คณะกรรมการบุญภาคีอุโบสถพุทธชยันตี 
ผูอธิบายความหมาย :   พระมหาอาย ธีรปญโญ

ผูเขียนแบบ :    อาจารยประกิจ ลัคนผจง
ผูจัดทํากราฟก :   พระเอกชัย อรินทโม



อุโบสถพุทธชยันตี          ๓๑

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๔. กวางและธงพุทธชยันตี หมายถึง “กวาง” เปนคติสัญลักษณสื่อถึงปาอิสิ
ปตนมฤคทายวัน อันเปนรมณียสถานและเขตอภัยทานในพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจา
ทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร เปนปฐมเทศนาในวันเพ็ญอาสาฬหบูชา “ธงพุทธ
ชยันตี” สื่อความหมายในการประกาศหลักธรรมเพื่อมุงหวังชนะตนดวยธรรมวิชัย

 ๕. ชื่อวัดปาธรรมอุทยาน หมายถึง ผืนแผนดินแหงมรรคผลนิพพาน โดย
อาศัยปาเปนแหลงเรียนรูธรรมะสูความหลุดพนจากทุกขทั้งปวง วัดปาธรรมอุทยาน ตั้ง
อยูบริเวณปาโคกดินแดง ตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีฐานะเปนวัด
ราษฎร สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๙ ตัวอักษรสีทอง 
เปนสื่อแทนธรรมะท่ีบริสุทธิ์ดวยความหลุดพน พื้นสีเขียว เปนส่ือแทนผืนปาที่อุดมดวย
ความสมบูรณแหงธรรมชาติ

 อัตถจารีชน : 
 คณะกรรมการบุญภาคีอุโบสถพุทธชยันตี ผูออกแบบตราวัด
 พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต ผูเห็นชอบและประกาศใช
 พระมหาอาย ธีรปญโญ ผูอธิบายความหมาย

 อาจารยประกิจ ลัคนผจง ผูเขียนแบบ
 พระเอกชัย อรินทโม ผูจัดทํากราฟก 



 ๓๒        อุโบสถพุทธชยันตี

๕.  การแบงพื้นที่เขตวัด 
การจัดแบงพื้นท่ีใชสอยดวยความตั้งใจที่จะใหอารามแหงนี้ เปนปาที่เหมาะสมแกการเขา

มาแสวงหาความสงบ ความรู เจริญธรรม ปฏิบัติภาวนา เปนแหลงแสวงหาธรรมะดวยปญญา จึง
เนนใหสมประโยชน สมสมัย สมธรรม แบงเปน ๖ โซน บนพื้นที่โฉนดที่ดินวัด ๓๙ ไร ๘๐ ตาราง
วา และเขตพื้นท่ีติดตอกันเปนปาสาธารณะ จํานวน ๕๗๖ ไร ทางวัดไดขอใชสอยประโยชนรวมกับ
โรงเรียนโนนราษีวิทยา โดยความเห็นชอบของชุมชนชาวบาน เพื่อฟนฟูรักษาทรัพยากรปาไม และ
เปนอุทยานสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทุกหมูเหลา โดยทางวัดจัดแบงโซนสถานท่ีใหเปน
มิตรกับธรรมชาติมากท่ีสุด

๑. เขตพุทธาวาส อุโบสถพุทธชยันตี, พระธาตุดินแดง (กําลังกอสราง),
   สระมุจลินทสิงหนาคราช, ตักสิลาวโนทยาน, เสาหินอโศกมหาราช, 
   ศิลาพระเกตุแกวโพธิญาณ, ศิลาพระธรรมจักรปฐมเทศนา, 
   เรือนอีสานโบราณ และสวนปาประดูลาย

๒. เขตธัมมาวาส หอฉันลุมพนิีวัน, หอภาวนาพุทธคยา, หอแจกสารนาถ,
   หอธรรมกุสินารา, ลานหินโคงศรีสาลคาม, ลานหมอชีวกโพธิวัน,
   ซุมศาลาบาตร ๑๐ หลัง, เรือนธรรมอุบาสิกา, เรือนธรรมอุบาสก,
   เรือนพักผูปฏิบัติธรรม, สํานักงานโคกดินแดงวิชชาลัย,
   กุฏิดินจําปาศรี, หอระฆังบุญ, หองสุขา ๖ จุด, และโรงขยะ

๓. เขตสังฆาวาส  หมูกุฏิกรรมฐานพระสงฆ ๒๐ หลัง, หมูกุฏิกรรมฐานสามเณร ๗ หลัง,
   หมูกุฏิกรรมฐานอาคันตุกะ ๘ หลัง, กุฏิมหาเถระ ๑ หลัง,
   หอเก็บนํา และโรงยอมผาจีวร 

๔. เขตธุดงคาวาส  โซน A  กุฏิกรรมฐานวิปสสนาจารย ๑ หลัง,
   กุฏิกรรมฐานพระสงฆอยูปริวาส ๕ หลัง    
   โซน B  กุฏิกรรมฐานธุดงคาจารย ๑ หลัง, 

   กุฏิกรรมฐานพระธุดงค ๖ หลัง
   และเขตปกกลดธุดงคสําหรับเก็บอารมณ

 ๕. เขตอรัญญาวาส  ประกอบดวย ผืนปาสาธารณะเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
   พื้นท่ีเขตปาอภัยทาน



อุโบสถพุทธชยันตี          ๓๓

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๓๔        อุโบสถพุทธชยันตี

เขตธุดงคาวาส

ภาพถายทางอากาศ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ แสดงแผนผังวัดปาธรรมอุทยาน อ.บรบือ จ.มหาสารคาม บนเนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร

เขตอรัญญาวาส



อุโบสถพุทธชยันตี          ๓๕

เขตพุทธาวาส

เขตธัมมาวาส

เขตสังฆาวาส

เขตอรัญญาวาส



  ๖.  อุโบสถพุทธชยันตี
   พุทธานุสาวรียบูชาสูสายธารศรัทธาพุทธศาสนิกชน

ภาพถายอุโบสถพุทธชยันตี
นายวิชาญ สุมาลี ชางภาพ



 



 ๑. ความเปนมา : 

 เมื่อปลายเดือนเมษายนปพุทธศักราช ๒๕๕๕ คุณนริศ เชยกลิ่น คุณจันทนา ศรีวิริยะ
เลิศกุล และคณะบุญภาคีพุทธบริษัท ไดจัดทริปเดินทางไปนมัสการพระธาตุสําคัญในภาคอีสาน
และทําบุญทอดผาปาสรางอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ณ โรงเรียนบานหวยทราย โดย
การนําบุญของพระมหาอาย ธีรปญโญ กระท่ังทอดผาปาและวางกอนอิฐสรางเสาธงโรงเรียนบาน
หวยทรายเสร็จแลว ชวงบายของวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ คณะธรรมยาตราไดแวะทําบุญทอด
ผาปาบํารุงอารามและเขาฟงธรรมจากพระสงฆวัดปาธรรมอุทยาน ซ่ึงมีพระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต 
เปนเจาอาวาส จากน้ันคณะเดินเทาลัดเลาะไปตามทางปาโคกดินแดงผานตนไมนอยใหญซึ่งแผน

กิ่งกานใหความรมรื่นสงบสบาย จนผานทะลุไปถึงบริเวณพื้นที่ของวัดตรงที่พระสงฆปรับกองดินไว

เพ่ือจะปลูกสรางอุโบสถหลังเล็กๆ ตามวิถีของพระสายปา กอนขึ้นรถบัสปรับอากาศเดินทางไปยัง
นมัสการพระธาตุนาดูน คณะธรรมยาตราจึงไดสนทนาธรรมกับพระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต พระ
มหาเดน ฐิตธัมโม และทราบความประสงคของทางวัดที่จะสรางอุโบสถหลังเล็กไวทําสังฆกรรมและ

ใชงบประมาณกอสรางไมมาก พอขึ้นรถบัสทานพระมหาอาย ธีรปญโญ จึงประกาศบอกใหทุกคน
ทราบและอนุโมทนารวมกันตามกําลัง จนเปนเหตุใหคุณนริศ เชยกลิ่น คุณพุทธิพงษ ดานบุญสตุ ได
ปรึกษาหารือกันวา “หากมีบุญรวมชาติมีวาสนารวมกันก็จะขอรับโอกาสน้ีเปนเจาภาพบุญหลักเพื่อ
สรางอุโบสถหลังเล็กๆ น้ี ถวายไวในพระพุทธศาสนานอมเปนพุทธบูชา    เน่ืองในปมหามงคลพุทธ
ชยันตี ณ วัดปาธรรมอุทยาน จังหวัดมหาสารคาม” คณะธรรมยาตราญาติธรรมทั้งคันบัสจึงเปลง

วาจาสาธุการรับบุญโดยทั่วกัน จากวันน้ันซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของบญุศรัทธากลายมาเปนกุศลปญญาส
รางอุโบสถพุทธชยันตี ณ ปจจุบันน้ี



วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๒. โยงอดีตสูปจจุบันเพื่อคนหารากเหงาสิมอีสาน :

วัฒนธรรมงานชางประเภทศาสนาคาร “อุโบสถหรือโบสถ” เปนคําเรียกในวัฒนธรรม
งานชางภาคกลาง ซึ่งคนไทยอีสานจะเรียกกัน “สิม” กรอนมาจากคําบาลีวา “สีมา” หมายถึง
เขตแดนที่กําหนดในการประชุมทําสังฆกรรมอันเปนกิจของสงฆโดยมีแผนสีมาหินเปนเครื่องหมาย
แสดงขอบเขตรอบบริเวณตัวสิมเขตแดน ลักษณะโดยทั่วไปของสิมอีสาน จะแบงได ๒ ประเภท
ตามสภาพของแหลงที่ตั้ง คือ “สิมนําและสิมบก” สิมนํา เปนสิมที่ตั้งอยูกลางนํา เชน สระ หนอง 
บึง สวนใหญเปนอาคารที่สรางอยางชั่วคราวสําหรับวัดที่ยังไมมีวิสุงคามสีมา สวนสิมบก จะเปน
สิมที่ตั้งอยูบนแผนดิน มีลักษณะเปนอาคารถาวร เชน สิมกอผนังแบบดั้งเดิม, สิมโถง, สิมกอผนัง

รุนหลัง, และสิมแบบผสม หากมองโดยภาพรวมการสรางสิมอีสานหรือโบสถอีสานในยุคกอนแถบ

ลุมจังหวัดอุบลราชธานี รอยเอด็ มหาสารคาม มักจะไดรัับอิทธิพลศิลปะวัฒนธรรมลาวยุคลานชาง
นิยม ซึ่งสืบทอดจากรูปแบบจากสายสกุลชางพื้นบานและรูปแบบเชิงชางสายกลุมเจานายพ้ืนเมือง
เขามาเก่ียวของไมมากก็นอย ทั้งนี้นาจะมีสาเหตุมาจากพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง และมิติทางดานเชื้อชาติที่ใกลเคียงกัน การสรางสิมหรืออุโบสถถือเปนศิลปะสถาปตยกรรม

ชั้นสูงชนิดหนึ่งและเปนศาสนาคารสําคัญที่สุดในองคประกอบสิ่งกอสรางภายในวัดพุทธเถรวาท
ไทย กระนั้น “อุโบสถ” ยังถือเปนศิลปะสถาปตยกรรมท่ีบงบอกความเจริญดานภูมิปญญาและดาน
วัฒนธรรมประเพณีของมนุษยแตละยุคสมัยไดเปนอยางดี



 ๔๐        อุโบสถพุทธชยันตี

 ๓. แนวคิดและความสําคัญ : 
 อุโบสถมีลักษณะเปนอาคารสถานที่พระสงฆใชประชุมทําสังฆกรรมตามพระธรรมวินัย 
เดิมทีคณะสงฆวัดปาธรรมอุทยานจะสมมติเอาพื้นที่โลง แลวกําหนดขอบเขตสังฆกรรมสถานขึ้น
ใชสอยเปนการชั่วคราว บางครั้งเกิดภัยธรรมชาติจากลมฟาฝนแดด ตลอดถึงสัตวเล้ือยคลานเขา
มาในขณะประชุมกิจสงฆ ตองหยุดทําสังฆกรรมก็บอยครั้ง ปรารภเหตุเชนนี้ ทางคณะพุทธบริษัทผู
ศรัทธาในนามกลุมบุญภาคีพุทธบริษัทและคณะอุบาสกอุบาสิกาวัดปาธรรมอุทยาน จงึมีฉันทานุมัติ
รวมกันจัดสรางอุโบสถขึ้น โดยใชชื่อโครงการวา “อุโบสถพุทธชยันตี” หมายถึงอุโบสถที่สรางขึ้น

มาเพ่ือนอมถวายเปนพุทธบูชาในการฉลองมหามงคลสมัยสัมพุทธชยันตี มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน

อาคารสถานท่ีใชประกอบศาสนกิจสําคัญและนอมถวายเปนพุทธบูชาฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป 
แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา 
 ในแงความสําคัญน้ัน อุโบสถมีความสําคัญในฐานะเปนอาคารท่ีพระสงฆใชประชุมทํา
สังฆกรรมตามพระวินัย  เปนท่ีประดิษฐานพระพุทธประธานของวัด เปนธรรมสถานท่ีทําวัตรเชา-

เย็นของพระภิกษุสามเณร เปนเขตแดนท่ีพระเจาแผนดินพระราชทานใหแกสงฆเปนพิเศษ เรียกวา 
“วิสุงคามสีมา” การกอสรางอุโบสถพุทธชยันตีของวัดปาธรรมอุทยาน ไดรับทุนจัดสรางจากการ
บริจาคของคณะกรรมการดําเนินงานกอสรางอุโบสถพุทธชยันตีและรับบริจาคจากพุทธศาสนิกชน

ทั่วไป ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๕๕-๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๓๓,๓๓๓,๓๓๓ บาท (สามสิบสามลานสาม
แสนสามหมื่นสามพันสามรอยสามสิบสามบาทถวน)



อุโบสถพุทธชยันตี          ๔๑
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 ๔. แรงบันดาลใจและลักษณะสถาปตยกรรม : 
 ตัวอุโบสถในแถบอีสานเรียกกันวา “สิม” มักมีขนาดเล็ก พอ
แกการใหพระสงฆเขาใชทําสังฆกรรมเทาน้ัน ไมรองรับพุทธศาสนิกชน 
เนื่องจากถือเปนพื้นท่ีเฉพาะสําหรับพระสงฆ ตอมาแนวคิดในการใชพื้นที่
รวมกันก็มีมากขึ้น ภายหลังจากอิทธิพลจากพื้นที่อื่นๆ แผขยายเขามา 
กอปรกับลักษณะทางวัฒนธรรมของสังคมเปล่ียนแปลงไป ความพรอม
ดานกําลังทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น จึงไดพบเห็นการสรางสิมที่มีขนาดใหญ 
รองรับผูคนจํานวนมากได  เอกลักษณของสิมอีสานจะสราง “ชอฟา” หรือ      
“สัตตบริภัณฑ” ไวกลางสันหลังคา เพื่อสื่อความหมายของเขาพระสุเมรุ 
ทําใหพื้นท่ีอาคารนี้มีความสําคัญและศักดิ์สิทธิ์เหนือกวาอาคารใดๆ ซึ่ง
ลักษณะน้ียังอาจพบไดในศิลปกรรรมแบบลานนาและลานชางดวย 
 สวนปลายยอดจ่ัวที่เรารูจักกันในช่ือวา “ชอฟา” แบบภาค
กลาง ทางอีสานจะเรียกวา “โหง” นั่นเอง อุโบสถพุทธชยันตีหลังนี้ ตัว

อาคารอุโบสถไดแรงบันดาลใจในการออกแบบโดยเช่ือมโยงจากอารย
สถาปตยกรรม ๓ ยุค คือ ยุคทวารวดี ยุคลานชาง ยุคลานนา แลวมาผสม
ผสานกับสถาปตยกรรมแนวรวมสมัย อุโบสถพุทธชยันตีจึงมีความเปน

เอกลักษณและอัตลักษณอยางลงตัวสมเปนสถาปตยกรรมแหงยุคสมัย 
โครงสรางเนนความเรียบงาย “ดูสะอาดตา-พาสบายใจ” โดยมุงประโยชน
ใชสอยตามระบบนิเวศวิทยาเชิงพุทธในความเปนวัดกรรมฐานสายปาอีสาน 
อาคารอุโบสถมีลักษณะช้ันเดียว ขนาดกวาง ๒๘ เมตร ยาว ๓๗ เมตร กอ
อิฐถือปูนท้ังหลัง มีชอฟาหางหงษ เรือนยอดรัตนเจดียประดิษฐานอยูดาน

บน เปนศาสนาคารที่อํานวยประโยชนในการประกอบสังฆกรรมสําคัญ เชน 
สวดพระปาฏิโมกข อุปสมบทพิธี กฐินกรรมพิธี อีกทั้งสืบสานงานศิลปกรรม
ไทยอีสานใหคงอยูตราบนานเทานาน



 ๔๒        อุโบสถพุทธชยันตี

 ๕. สรางศิลปกรรมสูสื่อธรรมสอนคน :
 หากเดินเขาไปในอุโบสถพุทธชยันตีจะมองเห็นวงลอธรรมจักรไมสักแกะสลัก ๘ ชิ้นที่
ประดับเรียงรายจากประตูทางเขาจนถึงองคพระพุทธประธาน หากมองดวยสติปญญาก็จะเขาใจ
ถึงสื่อการสอนผานศิลปกรรมช้ันเอก ๘ ชิ้น ซึ่งสื่อความหมายถึงมรรคมีองค ๘ และดานหลังพระ
ประธานที่เปนไมสักแกะสลักในรูปแบบประภามณฑล หมายถึงโพธิญาณตรัสรูของพระพุทธเจา 
และพระพุทธรูปปางดวงตาเห็นธรรม ประทับนั่งบนกอนหิน สื่อความหมายถึงทรงประทับอยู
ทามกลางธรรมชาติ เปนรมณียสถานท่ีใหความรมรื่น ผอนคลายสงบเย็น แกผูที่แวะเวียนเขามา

พักพิง  บรรยากาศโดยรวมของหองอุโบสถตองการใหมีลักษณะเหมือนถําธรรมชาติ และตรงกลาง

องคเหนือเศียรพระประธานจะมีดอกลายประกอบอีก ๘ ดวงลอมรอบ สื่อความหมายถึงการเดิน
ทางในธรรมหรือการปฏิบัติตามรอยทางแหงอริยมรรคเม่ือถึงที่สุดปลายทางแลว มรรคทั้ง ๘  นั้นก็
หลอมรวมกันเปนดวงธรรมหนึ่งเดียวคือ “มัคคสมังคีวิมุตติ” จิตรวมศีล สมาธิ ปญญา เขามาเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกันสูความหลุดพน โดยลายดอกตอนบนมีความหมายซอนกัน ๒ ความหมายคือ ความ

หมายแหงการรูแจง ตื่น เบิกบานในธรรม และความหมายแหงการประกาศพระธรรมหรือกงลอ
ธรรมที่หมุนไปนับแตพระพุทธองคทรงตรัสรูและแสดงปฐมเทศนา ซึ่งสอดรับกับพุทธลักษณะของ
พระประธานเบ้ืองลาง ภาพโดยรวมของผังฝาเพดานทั้งชุดจะสื่อความหมายซอนทับกับแนวคิดที่

กลาวทั้งหมดอีกครั้ง ซึ่งเปนการนําเสนอรูปแบบทางศิลปกรรมที่มีความเช่ือมโยงกับปจจัยเกี่ยวของ
ตางๆ ของโครงการ 



อุโบสถพุทธชยันตี          ๔๓

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๖. ขนาดของอุโบสถ : 
 การกอสรางอุโบสถพุทธชยันตี เปนการออกแบบใหมทั้งหลัง มีปรากฏแหงเดียวในโลก 
การกอสรางตองการสื่อถึงความเรียบหรูเงียบงาย มีภูมิสถาปตยกรรมรวมสมัย ตอบโจทยคนยุค
ปจจุบันที่แสวงหาสิ่งใหมทางอิทธิปญญา สําคัญที่สุดคือ งายตอการบํารุงรักษา พรอมทั้งปองกันนก
พิราบจับจองพื้นท่ี ซึ่งสามารถสรุปขนาดรายละเอียดของโครงสรางและชวงงานอุโบสถพุทธชยันตี 
ไดดังนี้
 ชวงที่ ๑ จากลานประทักษิณ-ฐานพระประธาน
 - มีฐานลานประทักษิณ ขนาดกวาง ๓๒.๔๐ เมตร ยาว ๔๑.๔๐ เมตร สูงจากระดับพ้ืนดิน ๑ เมตร 
 - บันไดทางข้ึนฐานลานประทักษิณ มีจํานวน ๘ จุด ขนาดกวาง ๘.๖ เมตร
 - ซุมใบเสมา มีจํานวน ๘ ทิศ ขนาดกวาง ๑.๕๕ เมตร ยาว ๑.๕๕ เมตร สูง ๓.๔๓ เมตร
 - ฐานมุขบันได ขนาดยาว ๔.๓๐ เมตร
 - ฐานตัวเรือนสูง ๐.๙๐ เมตร
 - ระเบียงคต มีขนาดกวาง ๒ เมตร ราวระเบียงสูง ๐.๙๐ เมตร
 - เสารอบระเบียงคตมีจํานวน ๒๔ ตน
 - บันไดทางข้ึนระเบียงคต จํานวน ๖ จุด 
 - บันไดดานหนาและดานหลัง ขนาดกวาง ๖.๕๐ เมตร
 - บันไดทางข้ึนดานขาง จํานวน ๔ จดุ มีขนาดกวาง ๓.๓ เมตร
 - ผนังภายในอุโบสถ ขนาดกวาง ๑๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร
 - เพดานสูง ๗.๔๐ เมต
 -  ฐานพระประธานสูง ๒ เมตร 
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 ๔๔        อุโบสถพุทธชยันตี

 ชวงที่ ๒ จากลานประทักษิณ-เรือนยอดพุทธเจดีย
 - ความสูงจากพื้นดินรอบนอกอุโบสถถึงเรือนยอดพุทธเจดีย ขนาดสูง ๒๕.๒๐๖ เมตร
 - ความสูงจากพื้นลานประทักษิณรอบบนถึงเรือนยอดพุทธเจดีย ขนาดสูง ๒๔.๒๐๖ เมตร
 - ซุมรวงผึ้งสแตนเลสตัวกลาง ขนาดกวาง ๓.๓๓๓ เมตร สูง ๘.๑๓ เมตร 
 - ซุมรวงผึ้งสแตนเลสดานซายและขวา ขนาดกวาง ๑.๘๓๓ เมตร สูง ๖.๐๒๓ เมตร
 - ซุมประตูทางเขาอุโบสถดานหนา จํานวน ๑ บาน 
   ขนาดกวาง ๒.๘๐ เมตร สูง ๓.๗๐ เมตร
 - ซุมประตูทางเขาดานหลัง จํานวน ๒ บาน ขนาดกวาง ๒.๓๕ เมตร สูง ๓.๗๐ เมตร
 - ซุมหนาตางรอบตัวอาคารอุโบสถ จํานวน ๑๒ บาน กวาง ๒.๓๕ เมตร สูง ๓.๗๐ เมตร
 - เรอืนยอดพุทธเจดีย (องคยอดพระธาตุนาดูนจําลอง) 
   ขนาดกวางและยาว ๒.๓๗๔ เมตร สูง ๗.๓๘๓ เมตร 

 - ภายในเรือนยอดพุทธเจดียใชเปนหองประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

 - เรือนยอดธรรมเจดียใชเปนหองประดิษฐานพระไตรปฎกฉบับภาษาบาลี 
   ขนาดกวาง ๐.๘๓ เมตร สูง ๒.๕๘๒ เมตร 
 - เรือนยอดสังฆเจดียใชเปนหองประดิษฐานบริขารพระสงฆครูบาอาจารย 
   ขนาดกวาง ๐.๘๓ เมตร สูง ๒.๕๘๒ เมตร
 - หนาบันอุโบสถตรงฐานท่ีติดตั้งตราสัญลักษณอุโบสถ
   ขนาดยาว ๓.๗๔๗ เมตร สูง ๓.๒๔๕ เมตร
 - หลังคาชั้นลางลาดเอียง ๔๓ องศา หลังคาช้ันบนลาดเอียง ๖๐ องศา

 - ชอฟา ขนาดยาว ๔.๖๙๙ เมตร สูง ๘.๕๕ เมตร
 - หางหงษ ขนาดกวาง ๐.๖๒๕ เมตร  ยาว ๓ เมตร
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วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร
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หลังคากระเบ้ืองวาวขนาด 13"x13"    ระยะหาง
แป 21 ซม. Center to Center  มุงลาดเอียง 43
องศา

หางหงษ

ยอดชอฟา

หางหงษหางหงษ

หางหงษ

ยอดชอฟา

รูปดาน 2,4
มาตราสวน 1:100

หลังคากระเบ้ืองวาวขนาด 13"x13"    ระยะ
หางแป 21 ซม. Center to Center มุงลาด
เอียง 60 องศา

Fhashing Metal Sheet ดูแบบขยายรูปตัด

ยอดพระธาตุหลักปูนปน

ยอดพระธาตุรองปูนปน

À
Ò¹

ØÇÑ²
¹� ¨

Ñ¹
Å
ÒÇ§È�

087-947-8798

O
W
N
ER

 :

A
R
CH

IT
ECT

S

IN
T
ER

IO
R
 D

ESIG
N
ER

S
ST

R
U
CT

U
R
E  EN

G
IN

EER
S

D
R
A
W
IN

G
 T

IT
LE :

R
EVISIO

N
 :

D
R
A
W
IN

G
 N

O
.

R
EVISIO

N
D
A
T
E

LO
CA

T
IO
N
 :

PR
O
JECT

 N
O
.

PR
O
JECT

 N
A
M
E :

D
R
A
W
N
 B

Y

SCA
LE :

D
A
T
E :

A
PPR

O
VED

 :

N
O
.

All design and drawing

ñ
È
ÃÑ·

¸Ò

ELECT
ICA

L EN
G
IN

EER
S

M
ECH

A
N
ICA

L EN
G
IN

EER
S

SA
N
IT
A
R
Y
 EN

G
IN

EER
S

T
o
tal

T
uesd

ay
, O

cto
b
er 30, 2012

A
-04

ÃÙ»
´
ŒÒ¹

 1,3
1:100

All design and drawing
All design and drawing

All design and drawing
All design and drawing

All design and drawing

1

1

11

1 1

11

1

11

111 1 11

1 2 2' 3 4 5' 5 6

F2F2 Detail

F3F3 Detail

F4F4 Detail

250

15,000
2,500 1,500 1,833 3,333 1,833 1,500 2,500

-900

+-0
+100

+1,100

+2,357

+3,527

+4,400
+4,900
+5,200

+8,100

+9,200
+9,700

+11,324

+12,300
+12,800

+16,634

+19,598

+21,748

+24,306

1,8
00

7,9007,900

หลังคากระเบ้ืองวาวขนาด 13"x13"    ระยะหาง
แป 21 ซม. Center to Center  มุงลาดเอียง 43
องศา

หางหงษ
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ยอดชอฟา

หางหงษ
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รูปดาน 1,3
มาตราสวน 1:100

หลังคากระเบ้ืองวาวขนาด 13"x13"    ระยะ
หางแป 21 ซม. Center to Center มุงลาด
เอียง 60 องศาFhashing Metal Sheet ดูแบบขยายรูปตัด

ฐานยอดพระธาตุปูนปน



 ๔๖        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๔๗

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

๗. พระราชทานวิสุงคามสีมา : 
 อุโบสถพุทธชยันตี ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๑ เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๙ 
ง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ความวา “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา, 
ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ใหแกวัด
ตางๆ จํานวน ๗๕ วัด ไปแลวนั้น บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา งวด
ที่ ๓ ประจําป ๒๕๕๙ ใหแกวัดที่มีชื่อในบัญชีทายประกาศน้ี จํานวน ๑๐๒ วัด ตามเขตท่ีกําหนดไว
ในบัญชีนั้น และใหนายอําเภอทองที่ปกหมายเขตใหถูกตองตามที่กําหนดไว, (เลขที่ ๕๗ วัดปาธรรม
อุทายาน ตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตั้งวัด พ.ศ.๒๕๕๕ ขนาดอุโบสถ กวาง ๒๘ 
เมตร ยาว ๓๗ เมตร คณะสงฆภาค ๙)”, ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ผูรับสนอง
พระบรมราชโองการ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

๘. คณะทํางานผูปดทองหลังพระ : 
 พระมหาอาย ธีรปญโญ  
  ผูจุดประกายความคิดและประสานบุญศรัทธา
 พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต และคณะสงฆวัดปาธรรมอุทยาน 
  ผูใหความอนุเคราะหเกื้อทาน-เอื้อธรรมทุกอยางตั้งแตตนจนจบโดยสวัสดี

พระเอกชัย อรินทโม  ผูออกแบบส่ิงพิมพและผูอยูเบื้องหลังกิจกรรมบุญกุศล
คุณนริศ เชยกลิ่น และคณะกรรมบุญภาคีพุทธบริษัท 

  ผูเปนประธานอุปถัมภจัดหาทุนสรางและอํานวยการจัดสราง
คุณจันทนา ศรีวิรยิะเลิศกุล  

  เลขานุการ, ผูดูแลงานบัญชี-การเงินและประสานบุญศรัทธาทุกภาคสวน 
นายภานุวัฒน จันลาวงศ  

  สถาปนิกผูออกแบบ
นายสมเกียรติ รอดดียิ่ง  

  ผูควบคุมการกอสราง
คุณธเนษ ลิ้มโสภาธรรม-คุณมนัสนันท กาญจนบุตร 

  มัณฑนากร
อาจารยประกิจ ลัคนผจง 

  สถาปนิกสถาปตยกรรมไทย 

บริษัท ฤทธา จํากัด  
  งานโครงสรางชวงเสาเข็ม ฐานรากและคานคอดิน 

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) 
  งานโครงสรางเสา คาน หลังคาและโครงสรางทั่วไป



 ๔๘        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๔๙

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

ภาพกราฟก ๓ มิติ จําลองอุโบสถพุทธชยันตี

นายภานุุวัฒน จันลาวงศ สถาปนิก



 ๕๐        อุโบสถพุทธชยันตี

ภาพถายกิจกรรมการจุดเทียนประทีป ของสามเณรปลูกตนกลาในนาบุญเพื่อถวายเปนพุทธบูชา
ในคืนพระจันทรเต็มดวง ณ อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๕๑

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๕๒        อุโบสถพุทธชยันตี

๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๙ มิถุนายน ๒๕๕๕



อุโบสถพุทธชยันตี          ๕๓

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘



 ๕๔        อุโบสถพุทธชยันตี๕๕๔ ๔       อุออุอุอโบโบโ สถสถส พุพุทธทธทธทธทธทธทธธธธทธชยชยชชยชยชยชยยช ันันตีตีต



อุโบสถพุทธชยันตี          ๕๕

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

๗. พระพุทธประธาน
 พระธรรมจักรอนุตรเทศนาญาณสิชฌโนดม

 ๑. ประวัติพระพุทธประธาน : 
 หลังจากวันตรัสรูแลวได ๒ เดือน พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาดวยบทพระธรรมจัก
กัปปวัตตนสูตร ซึ่งเปนพระสูตรวาดวยการหมุนวงลอธรรมทรงแสดงแกพระปญจวัคคียที่ปาอิสิป
ตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในวันอาสาฬหปูรณมี ขึ้น ๑๕ คํา เดือน ๘ พระธรรมเทศนา
มีใจความสําคัญ คือ ทรงใหงดเวนทางสุดโตง ๒ สาย ไดแก กามสุขขัลลิกานุโยค การประกอบตน
ใหหมกมุนในกาม และอัตตกิลมถานุโยค ทําตนเองใหลําบาก จากนั้นทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทา 
(ทางสายกลาง) ไดแก มรรคมีองค ๘ อันเปนขอปฏิบัติใหถึงทางดับทุกข และอริยสัจ ๔ ความจริง
อันประเสริฐ  ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เมื่อแสดงธรรมจบลง โกณฑัญญพราหมณ หนึ่งใน

ปญจวัคคียไดดวงตาเห็นธรรมมีความเห็นแจงชัดวา “ยํ กิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ   ส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงน้ันท้ังหมดมีความดับเปนธรรมดา” โกณฑัญญพราหมณ
สําเร็จเปนพระโสดาบันในวันน้ัน เปนบุคคลแรกในพุทธศาสนาท่ีไดสําเร็จเปนอริยบุคคลจากน้ัน

พระพุทธเจาทรงเริ่มประดิษฐานพระพุทธศาสนาในชมพูทวีป เนื่องจากมีองคประกอบของพระ
รัตนตรัยครบถวนคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เหตุการณนี้เกิดขึ้นกอนพุทธศักราช ๔๕ ปี



 ๕๖        อุโบสถพุทธชยันตี

การประชุมหลอพระประธาน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖

การประชุมหลอพระประธาน ครั้งที่ ๑



อุโบสถพุทธชยันตี          ๕๗

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๒. ความเปนมา :
 สืบเนื่องจากปพุทธศักราช ๒๕๕๕ ชาวพุทธทั่วโลกไดจัดงานพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป แหง
การตรัสรูของพระพุทธเจา คณะสงฆวัดปาธรรมอุทยานและคณะบุญภาคีพุทธบริษัท ซึ่งนําโดย 
คุณนริศ เชยกล่ิน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท สิงห เอสเตท จํากัด (มหาชน) ไดมีกุศลศรัทธา
สรางอุโบสถพุทธชยันตี กําหนดเขตกวาง ๒๘ เมตร ยาว ๓๗ เมตร อุโบสถหลังนี้ตั้งอยูบนพื้นที่วัด
ปา ๑,๐๐๐ กวาไรของจังหวัดมหาสารคาม โดยประกอบพิธีวางศิลาฤกษเม่ือวันเสารที่ ๙ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๕๕ ตรงกับวันแรม ๕ คํา เดือน ๗ ปเถาะ เวลา ๐๙.๑๙ น. การกอสรางอุโบสถหลังนี้ก็เพื่อ
ประโยชนใชสอยในการประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ และนอมถวายเปนพุทธบูชาฉลองพุทธ
ชยันตี ๒๖๐๐ ปแหงการตรัสรูของพระพทุธเจา
 ตอมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดสรางอุโบสถพุทธชยันตีจึงมีมติจัดสราง

พระพุทธประธานเพื่ออัญเชิญประดิษฐานภายในอุโบสถ โดยอาศัยหลักความเช่ือตามคตินิยมวา 

“การสรางพระพุทธประธานหรือสรางรูปเปรียบพระพุทธเจาน้ัน จัดเปนอุทเทสิกเจดีย และเปน
พุทธานุสติ ชาวพุทธนิยมสรางขึ้นเพื่อนอมระลึกถึงพระพุทธองคในฐานะผูใหกําเนิดพระพุทธศาสนา
และทรงประกาศสันติธรรมแกชาวโลกใหมีสันติสุขอยางแทจริง” คณะสงฆวัดปาธรรมอุทยาน
และคณะบุญภาคีพุทธบริษัทไดระลึกถึงพระพุทธจริยาดังกลาว จึงไดจัดสรางพระประธาน “ปาง

ดวงตาเห็นธรรม” ขนาดหนาตักกวาง ๑.๙๙ เมตร สูง ๓ เมตร ทองเหลือง ไมปดทอง ซึ่งเปน
พุทธปฏิมาที่ออกแบบจากหลอมรวมศิลปะจากอดีตสูปจจุบันอยางลงตัว การจัดสรางพระประธาน
นี้ วัตถุประสงคเพ่ือนอมถวายเปนพุทธบูชาในมหาสมัยพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรูของ
พระพุทธเจา และเพ่ืออัญเชิญประดิษฐานภายในอุโบสถพุทธชยันตี ใหเปนพุทธานุสาวรียในการกราบ
ไหวบูชาของพุทธศาสนิกชน อีกท้ังเปนการสืบอายุพระพุทธศาสนาใหสถาพรตอไป

ภาพการปนองคพระพุทธประธานจําลอง
โดย นายปรัชญา แกวประดิษฐ ประติมากร



 ๕๘        อุโบสถพุทธชยันตี

๓. ลักษณะพระพุทธประธาน : 
  พุทธลักษณะของพระพุทธรูปปางดวงตาเห็นธรรมนี้ เปนพระพุทธ
ปฏิมาที่จัดสรางขึ้นโดยอาศัยแรงบันดาลใจและแนวความคิดจากพระพุทธรูปปาง
ปฐมเทศนาท่ีพิพิธภัณฑสารนาถประเทศอินเดีย การออกแบบจัดสรางพระประธาน
ปางนี้จึงมีลักษณะแตกตางพิเศษจากพระประธานปางอื่นๆ ที่มีปรากฏอยูในพระพุทธ
ศาสนา พระพุทธประธานปางดวงตาเห็นธรรมออกแบบโดย คณะกรรมการบุญภาคี
ผูจัดสรางอุโบสถพุทธชยันตี โดยมีนายปรัชญา แกวประดิษฐ (ชางตอง) นายชางผู
เชี่ยวชาญพุทธปฏิมากรรมเปนผูปนแบบ และดําเนินพิธีการหลอแลวเสร็จโดย บาน

หลอพิจิตรพุทธปฏิมาของนายสุรพล วชิรนันท (ชางตุม) กลาวตามลักษณะของ
พระพุทธรูปปางดวงตาเห็นธรรมน้ี อยูในพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบบนพุทธ
บัลลังก ทรงครองจีวรพาดสังฆาฏิยาวมีริ้วตามธรรมชาติพระหัตถซายน้ิวชี้ไปที่วงลอ

ธรรมจักรบนฝาพระหัตถขวา สวนพระหัตถขวายกตั้งขึ้นเสมอพระอุระ จีบพระอังคุฐ
เขากับพระดรรชนีในทาแสดงธรรมนิ้วพระหัตถงองุมลงเล็กนอยภายในพระหัตถมีวง
กงลอธรรมจักร เปนกิริยาคติวา “ขอใหไดดวงตาเห็นธรรม”



อุโบสถพุทธชยันตี          ๕๙

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๔. พิธีหลอพระพุทธประธาน : 
 พระพุทธรูปปางดวงตาเห็นธรรมเปนพุทธศิลปอันทรงคุณคาทางปฏิมากรรมสมัย
รัตนโกสินทรองคพระหลอดวยทองเหลืองรมสีคราบสนิมโลหะ (Patina) โดยชางผูมีฝมือชํานาญการ
พิเศษ มีขนาดสูงพรอมฐาน ๓ เซนติเมตร หนาตักกวาง ๑.๙๙ เซนติเมตรจัดพิธีหลอในวันศุกรที่ ๒๔ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกับวันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ คํา เดือน ๖ ปมะโรง เวลา ๑๓.๑๙ น. ณ วัด
ปาธรรมอุทยาน-มหาสารคาม โดยมี พระเทพสิทธาจารย (นอย ญาณวุฑฺฒมหาเถร) เจาอาวาสวัด
มหาชัย พระอารามหลวง, เจาคณะจังหวัดมหาสารคาม เปนประธานพิธีฝายบรรพชิต,นายนพวัชร 
สิงหศักดา ผูวาจังหวัดมหาสารคาม เปนประธานพิธีฝายฆราวาส, นายนริศ เชยกลิ่น เปนประธาน

ดําเนินงานจัดสรางพระประธานปางดวงตาเห็นธรรม 
 อนึ่งในวันทําพิธหีลอพระพุทธประธานปรากฏมีพุทธศาสนิกชนรวมพิธีจํานวน ๗๐๐ กวา
คนและหลังจากพิธีหลอองคพระเสร็จแลวเกิดความมหัศจรรย มีฝนตกนอกฤดูอยางหนักสรางความ

ปลาบปลื้มปติดีใจแกผูรวมพิธีเปนอยางยิ่ง ทําใหพื้นที่บริเวณวัดปาและชุมชนโดยรอบเกิดความชุม
ชื่นเย็นสบายตลอดทั้งวัน นับเปนนิมิตหมายแหงความรมเย็นเปนสุขจากการสรางพระพุทธประธาน
ปางดวงตาเห็นธรรมเพื่อประดิษฐานบนผืนแผนดินที่ตั้งแหงพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม



 ๖๐        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๖๑

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๕. พิธีอัญเชิญและสถานท่ีประดิษฐาน : 
 คณะสงฆและคณะกรรมการไดจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธ

ประธานเขาประดิษฐานบนฐานภายในอุโบสถพุทธชยันตี ใน
วันศุกรที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๗ ตรงกับวันมาฆบูชา 
ขึ้น ๑๕ คํา เดือน ๓ ปมะเส็ง เวลา ๐๙.๑๙ น. ณ วัดปาธรรม

อุทยาน ตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อ
ใหพุทธศาสนิกชนกราบไหวบูชาสักการะเกิดพุทธานุสติเปน
แนวทางดําเนินชีวิตและอาศัยพระพุทธประธานปางดวงตาเห็น

ธรรมเปนเครื่องปล้ืมใจระลึกถึงจริยาของพระพุทธเจา



 ๖๒        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๖๓

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๖. นามพระพุทธประธาน: 
 เจาประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ประยุทธ ปยุตฺโต), กรรมการมหาเถรสมาคม, 
เจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, หลวงพอผูเปนเอกบัณฑิตแหง
พระพุทธศาสนา ไดประทานนามพระพุทธประธานวา “พระธรรมจักรอนุตตรเทศนาญาณสิชฌ
โนดม” (อานวา พระ-ทํา-มะ-จัก-กระ, อะ-นุต-ตะ-ระ-เท-สะ-นา, ยา-นะ-สิด-ชะ-โน-ดม) แปล
วา “พระพุทธเจาผูสูงสุด โดยการทรงฤทธิ์ดวยพระญาณ ซึ่งพระเทศนาอันยอดเยี่ยม คือพระ
ธรรมจักร” นับเปนเกียรติประวัติของคณะกรรมการจัดสรางอุโบสถพุทธชยันตีและเปนหลักฐาน
สําคัญใหมวลพุทธบริษัทไดเจริญปติโสมนัสในความเมตตาของหลวงพอสมเด็จฯ จักเปนสิริมงคลตอ
แผนดินวัดปาธรรมอุทยานตลอดถึงพุทธบริษัทมหาสารคามตราบนิรันดร

 ๗. คํากลาวบูชาพระพุทธประธาน:  
 (คําบูชาบาลีไทย) อิมินา สักกาเรนะ อิมัสสะมิง พุทธะชะยันติอุโปสะถาคาเร สุปะติฏฐิตัง 

ธัมมจักกะ-อะนุตตะระ-เทสะนา-ญาณะสิชฌะ-โนตะมัง นามะ พุทธะปะฏิรูปง อะภิปูชะยามะ, เอตัส
สานุภาเวนะ มัยหัญจะ ปยะชะนานัญจะ โสตถี ภะวะตุ สัพพะทาฯ
 

 (คําแปล) ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมบูชาโดยยิ่ง ซึ่งพระพุทธรูป อันมีนามวา พระธรรมจักร
อนุตรเทศนาญาณสิชฌโนดม ที่ประดิษฐานดีแลว ในโรงอุโบสถพุทธชยันตีนี้ ดวยเคร่ืองสักการะนี้, 
ดวยอานุภาพแหงบุญสักการะน้ี ขอความสุขสวัสดี จงมีแกขาพเจา และแกปยชนทั้งหลาย ตลอด
กาลทุกเมื่อเทอญฯ

เจาประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย
(ประยุทธ ปยุตฺโต)

กรรมการมหาเถรสมาคม
เจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม



 ๖๔        อุโบสถพุทธชยันตี

ภาพถายพระพุทธประธานองคจริง
เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๐



อุโบสถพุทธชยันตี          ๖๕

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๖๖        อุโบสถพุทธชยันตี

๘.  พระธาตุดินแดง
 จากแรงบันดาลใจสูแรงสามัคคีธรรม

 ๑. ความเปนมา : 
 เมื่อตนเดือนเมษายนปพุทธศักราช ๒๕๕๘ คณะญาติธรรมประกอบ

ดวย อาจารยรุงปญญา ตั้งธนาปญญา, นายคุณเอก ตัณฑเกษม, คุณเสาวภาคย 
ถนอมศักดิ์กุล, คุณธัญณัชญ อิ่มสุขสมวงษ, คุณเสริมศรี ธีระดากร, คุณวรัญญา 
ศิริชาติวาป และคุณปยคเณศร วรรณพรภักดี ไดเดินทางมาทําบุญถวายภัตตาหาร

เพลสามเณรภาคฤดูรอนในโครงการปลูกตนกลาในนาบุญ รุนที่ ๓ ณ วัดปาธรรม
อุทยาน 



อุโบสถพุทธชยันตี          ๖๗

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 หลังจากทําบุญเสร็จแลว คณะญาติธรรมไดเดินทางชมบรรยากาศภายในวัดและศึกษาดู

งานกอสรางอุโบสถพุทธชยันตี พรอมท้ังรับฟงแนวทางการพัฒนาวัดปาใหเปนสถานที่ปฏิบัติธรรม
อีกหนึ่งของภาคอีสาน จนกระท่ังชวงหนึ่งของการสนทนาธรรม ทานพระมหาอาย ธีรปญโญ ได
เลาประวัติชีวิตพระสารีบุตรในชวงวาระสุดทายที่ทานกลับไปโปรดโยมมารดาในหองที่ทานเกิด
ของหมูบานนาลันทคาม พอเลาจบทุกคนมีความซาบซึ้งในปฏิปทาของพระสารีบุตรมาก บางคน

ถึงกลับนําตาอาบแกม ทานพระมหาอาย ก็เลยเลาตอมา “โยมเห็นแผนดินวางเปลาอยูฝงตรงขาม
กับหลังอุโบสถโนนม๊ัย? อาตมามีปณิธานอยากจะสรางพระธาตุรูปทรงคลายกับเจดียพระสารีบุตรที่
มหาวิทยาลัยนาลันทา ถึงแมเจดียนาลันทาจะถูกทําลายไมหลงเหลือรูปทรงแลวก็ตาม เพราะสวน

ตัวอาตมาเองก็มีความเคารพและซาบซึ้งในปฏิปทากตัญูกตเวทีธรรมพระสารีบุตรมาก ถึงกับตอง
ทําเปนวิทยานิพนธตอนศึกษาอนุปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลัยเดลี-อินเดีย หากอาตมายังมีบุญอยูยัง
มีลมหายใจอยู ก็อยากสรางเจดียนอยๆ รูปทรงแบบนี้เพื่อบูชาคุณพระพุทธเจาและระลึกถึงคุณสติ
ปญญาของพระสารีบุตรใหถึงที่สุด แตไมรูวาชาตินี้จะมีโอกาสทําไดหรือเปลานะ” 

ภาพถายการกอสรางพระธาตุดินแดง 
๘ ธันวาคม ๒๕๖๐



 ๖๘        อุโบสถพุทธชยันตี

 ดวยธรรมสากัจฉาสั้นๆ แบบจับจิตจดใจหลังอุโบสถพุทธชยันตีจบแลว ทุกคนก็เลยเดิน
ไปดูสถานที่แหงนั้น ทานอาจารยรุงปญญาก็เลยชักชวนญาติธรรมและแจงเจตนาปรารภกับพระ
มหาอาย วา “โยมและคณะท่ีเดินทางมาตักบาตรลูกเณรกลุมนี้ จะขอรับเปนภาระเบ้ืองตนในการ
พิจารณาหาทางหาทุนสรางพระธาตุดินแดงถวายไวในพระพุทธศาสนาใหไดขอรับ” จากนั้นคําวา 
“ปญญาภาคี” จึงเริ่มกอรางตั้งตัวเปนกลุมบุญนอยใหญดั่งแมนําสายเล็กๆ ขยายไปสูหวงนําศรัทธา
สายใหญแลวไหลมารวมกัน 
 ฉะนั้นจึงเปนเหตุใหเกิดโครงการกอสราง “พระธาตุดินแดง” ชื่อนี้ไดมาก็เพราะอาศัย
แผนดินเดิมแหงนี้ชื่อ “โคกดินแดง” บรมธาตุสถานแหงนี้ขุดลึกลงไปในแผนดินชี้สูงขึ้นไปบนแผน
ฟา ยอมมีนาคเทวดานาคราชคอยปกปองคุมครองรักษาอยู ผูมีบุญญาธิการผูมีวาสนาส่ังสมรวมกัน

ไวดีแลว ถึงคราวถึงเวลาก็จักมาหลอมรวมกันสรางธาตุสถานอันศักดิ์สิทธิ์ใหเปนศาสนาคารสาธารณ

สมบัติคูแผนดินไทยบานพุทธเมืองสยามตราบนิรันดร   
 



อุโบสถพุทธชยันตี          ๖๙

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๒. แรงบันดาลใจกับวัตถุประสงค : 
 จังหวัดมหาสารคามเปนจังหวัดทางภาคอีสานที่มีพุทธสถาปตยกรรมสําคัญประจําเมือง
คือ พระธาตุนาดูน องคพระธาตุเปนศิลปสถาปตยกรรมในยุคสมัยทวารวดี ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีเริ่มกอ
รางสรางชุมชนที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานเปนปฐมในดินแดนที่เรียกวาประเทศไทยในปจจุบัน   
โดยออกแบบกอสรางจากเคารูปทางศิลปกรรมสมัยทวารวดีเปนสําคัญ ซึ่งศิลปกรรรมสมัยทวารวดี
นั้นจะแตกตางจากสมัยปจจุบัน โดยเนนท่ีลวดลายที่มีลักษณะเปนพันธุพฤกษา ยังไมเปนยอดลาย
แหลมๆ แบบกนกอยางที่ปรากฏในสมัยหลัง ฉะนั้นพุทธสถาปตยกรรมพระธาตุดินแดงที่จะปรากฏ 
จึงไดสะทอนถึงสาระสําคัญแหงการกอตั้งวัดปาธรรมอุทยานแหงนี้  ซึ่งการสื่อความหมายของการ
ประกาศหลักธรรมนั้น แสดงอยางชัดเจนดวยองคพระพุทธรูปในปางดวงตาเห็นธรรม พันธกิจของวัด
เปนไปเพื่อสรางความสวางทางปญญาใหแกพุทธศาสนิกชนอยางกวางขวาง 

 วัตถุประสงคหลักของการจัดสรางพระธาตุดินแดงก็เพ่ือนอมถวายเปนอนุสรณมิ่งมงคล

แหงพุทธสถาปตยกรรมอารยธรรมอีสาน เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ไดอัญเชิญมาจาก
ประเทศศรีลังกา เพื่อฉลองวาระมงคลแหงการสถาปนาครบ ๑๕๐ ป ของจังหวัดมหาสารคาม ป
พุทธศักราช ๒๕๕๘ และเพื่อเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ทรงครองสิริราช
สมบัติครบ ๗๐ ปในปพุทธศักราช ๒๕๕๙ การสรางพระธาตุหรือเจดียนั้น ถือเปนบญุสถานแดน
ศักดิ์สิทธิ์ ดังคําที่ผูรูบันทึกวา “ประเพณีการสรางเจดียนี้ ถือเปนความชาญฉลาดของบรรพบุรุษ
ไทยที่จะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยสูลูกหลานชั่วกัลป เปนมรดกตกทอดสืบเน่ืองไปเปนพันๆ 
ป เจดียแสดงถึงความเปนไทย เปนปูชนียสถานเปนมิ่งขวัญคูบานคูเมือง เปนที่กราบไหวบูชาของ

พุทธมามกะ บงบอกถึงความรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนาและจิตใจของคนไทย” 



 ๗๐        อุโบสถพุทธชยันตี

 ๓. แนวคิดและลักษณะสถาปตยกรรม : 
 มหาสารคามถือวาเปนผืนแผนดินอารยธรรมของประเทศไทย
 ๓ ประการ คือ 
 ๑. เปนพุทธมณฑลแหงอารยธรรมอีสาน
 ๒. เปนตักสิลานครแหงอารยธรรมอีสาน
 ๓. เปนสะดือแหงอารยธรรมอีสาน 
 พระธาตุเจดียถือเปนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
มาอยางยาวนาน นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน คนโบราณเม่ือวางภารกิจงาน
ก็จะพากันสรางวัด สรางพระธาตุเจดีย เพื่อใหเปนศูนยรวมความสามัคคีและ

ความดีงามของพุทธบริษัท พระธาตุเจดียนั้นถือวา “เปนส่ิงกอสรางที่เคารพ
บูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนา” เม่ือเหตุเชนนี้คณะกรรมการกอสรางพระธาตุ
ดินแดง จึงไดวางกรอบแนวความคิดเพื่อเปนหมุดหมายของการทํางานวา “รอย

ศรัทธา สรางพระธาตุดินแดงถวายเปนพุทธบูชา เสมือนหนึ่ง รวมปญญา สราง
พุทธสถาปตยกรรมถวายเปนพระราชกุศล” พระธาตุดินแดงมีลักษณะทาง
สถาปตยกรรมไทย แบงเปน ๒ รูปแบบ ไดแก 

จุดเร่ิมตนแหงพระธาตุดินแดง
๗ เมษายน ๒๕๕๙



อุโบสถพุทธชยันตี          ๗๑

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

(๑) รูปแบบภายนอก : พระธาตุดินแดง มีขนาดกวาง ๕๐ เมตร ยาว 
๕๐ เมตร ความสูงของเจดียพระประธานจากพื้น (ลานประทักษิณ) ถึงสวนยอด
สุด (เม็ดนําคาง) ๒๕ เมตร มีเจดีย ๔ ทิศ รายรอบ ๒ ชั้น รวมทั้งหมด ๘ องค มี
การใชวัสดุอิฐโบราณ เชน กอสรางบริเวณฐาน เจดียฐานส่ีเหล่ียม พื้นที่ประทักษิณ 
ลักษณะยอเก็จในตามคติเดิม โดยรอบมีระเบียงคต มีเวฑิกาใชกั้นขอบเขต องค
เจดียทรงระฆังควํา สวนบนมีบัลลังค บาตรควํา กานฉัตร ปลองไฉน ปลียอด และ
เม็ดนําคางยอดแหลมอยูดานบนสุด บริเวณซุมประตูทั้ง ๔ ซุม แกะสลักหินศิลาแลง
ภาพนูนตํา สัญลักษณ ๑๕๐ ปเมืองมหาสารคามผสมผสานกับลวดลายประจํายาม 

(๒) รูปแบบภายใน : พระธาตุดนิแดง ภายในซุมประตูและฝาผนังบอก

เลาเร่ืองราว พุทธประวัติ และสังเวชนียสถาน ๔ ดวยการแกะสลักหินทรายภาพ
นูนตํา บริเวณสวนโถงกลาง ทําแทนประดิษฐานสถูปสําริด (จําลอง) พระบรม
สารีริกธาตุ เพื่อใหพุทธศาสนิกชนสามารถเขาสักการะบูชาไดทั้ง ๔ ดาน 

 ในคัมภีรขุททกนิกาย อปทานและคัมภีรมังคลัตถทีปนี บันทึกไววา ผู
สรางพระธาตุเจดียหรือไดบูชาพระบรมสารีริกธาต ุยอมไดอานิสงสดังนี้ “เปนที่รัก

ของภรรยาหรือสามี เปนเศรษฐีทุกชาติไป ภยันตรายใดๆ ไมแผวพาน มียศบริวาร
พรอมพรัก เปนท่ีรักของเทวดาและมนุษย ผิวพรรณผุดผองดั่งทองคํา เปนผูนําของ
มวลชน กุศลดลใหเกิดเปนพระราชา จักบรรลุอภิญญาทั้งหก ปดประตูนรกโลกันต 

ประตูสวรรคทุกชั้นเปด บังเกิดเปนจอมเทวดา สมความปรารถนาทุกประการ” 

 

ภาพถาย
การกอสรางพระธาตุดินแดง 
๑๔ เมษายน ๒๕๖๐



๔. พระธาตุดินแดง ๙ ยอด : 
  พระธาตุดินแดง มีลักษณะเปนเจดียทรง ๙ ยอด (๑ องค ๘ ทิศ) ตั้ง
ลดหลั่นลงมาตามลําดับตามภูมิสถาปตยกรรมโบราณ กลาวตามคําแปลของบทสวดคาถา
พระอรหันต ๘ ทิศ ก็จะเรียงตามลําดับดังนี้ 
  ๑. พระพุทธเจา ทรงประทับนั่งอยูทามกลาง 
  ๒. พระอัญญาโกณฑัญญะ อยูทางทิศบูรพา (ตะวันออก) 
  ๓. พระมหากัสสปะ อยูทางทิศอาคเนย (ตะวันออกเฉียงใต) 
  ๔. พระสารีบตุร อยูทางทิศทักษิณ (ใต) 
  ๕. พระอุบาลี อยูทางทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต) 
  ๖. พระอานนท อยูทางทิศปจฉิม (ตะวันตก) 
  ๗. พระควัมปติ อยูทางทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) 
  ๘. พระมหาโมคคัลลานะ อยูทางทิศอุดร (เหนือ) 
  ๙. พระราหุล อยูทางทิศอิสาณ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
  
องคกลาง คือสัมพุทธเจดีย เปนท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรายลอบดวยเจดีย

พระอรหันต ๘ องคเปนบริวาร โดยใชปรัชญาคติที่สรางวา “พระพุทธเจาเปนศูนยกลางแหงความดี 
พระอรหันตเจดียเปนบริวารแหงความงาม” และ “ธุรกิจจะรุงเรืองก็เพราะไดผูบริหารมีสติปญญา
ที่เปนยอดคน ชีวิตจะเปยมสุขลนก็เพราะไดบริวารผูเปนยอดเยี่ยม” โดยวัตถุประสงคการกอสราง
พระธาตุดินแดง ก็เพื่อเปนเครื่องระลึกถึงพุทธานุภาพและสาวกานุภาพ ผูทรงไวซึ่งความเปนเลิศใน
ดานตางๆ อนึ่งผูใดไดกราบไหวบูชาสักการะอยูเปนประจําดวยการนอมระลึกถึงพระพุทธจริยาและ
อริสังฆปฏิปทาเหลานี้ จักไดรับความไพบูลยแหงความดี และจักมั่งมีความสวัสดีดวยการกราบไหว
พระรัตนตรัยอยูประจํานั่นเอง 
 



๕. ศรัทธาท่ีตั้งมั่นคือฐานสําคัญที่สําเร็จ : 
 การสรางพระธาตุดินแดงถือวาเปนงานใหญมีนัยความสําคัญยิ่ง 
การดําเนินการตองอาศัยกําลังความสามัคคีแหงศรัทธาทุกภาคสวน รวม
ลงขันกําลังศรัทธา กําลังกาย กําลังทรัพย และกําลังปญญา งานจึงจัก
สําเร็จลุลวงดวยดี ซึ่งการกอสรางไดดําเนินไปตามลําดับ คือ 
 กาวที่ ๑ วางศิลาฤกษ
 คณะกรรมการไดประกอบพิธีวางศิลาฤกษเม่ือวันเสารที่ ๒๔ 
ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตรงกับวันขึ้น ๑๒ คํา เดือน ๑๑ ปมะแม 
เวลา ๑๐.๐๙ น. โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท 
ป.ธ.๙) เจาคณะภาค ๙ เปนประธานพิธีวางศิลาฤกษ 
 กาวที่ ๒ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
 เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตรงกับวันขึ้น ๘ คาํ 
เดือน ๘ เวลา ๑๑.๐๒ น. พระมหานายก พระทิพโบตุเววา ศรี สิทธัตถะ 
สุมังคละ มหานายกเถโร (หรือพระสังฆราชแหงคณะมัลละวัตตะ) วัด
มัลละวัตตะ นครแคนดี้ ประเทศศรีลังกา ไดประทานพระบรมสารีริกธาตุ
แกคณะกรรมการจัดสรางพระธาตุดินแดง ซึ่งเดินทางไปรับพระบรม
สารีริกธาตุ นับเปนบุญสิริมงคลอยางสูงสุด และจะอญัเชิญขึ้นประดิษฐาน 
ณ พระธาตุดินแดงเมื่อการกอสรางแลวเสร็จสมบูรณ 
 กาวที่ ๓ ทอดกฐินสามัคคี
 คณะกรรมการไดจัดทอดกฐินสามัคคีเพื่อหลอมรวมแมนําแหง
ศรัทธา ๙ สาย และนําปจจัยบริวารกฐินมาสมทบทุนสรางพระธาตุดินแดง 

เนื่องในวันปยมหาราช วันอาทิตยที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตรงกับวัน

แรม ๗ คํา เดือน ๑๑ ปวอก เวลา ๐๙.๐๙ น. 
 กาวที่ ๔ ทอดผาปาสามัคคี
 คณะกรรมการไดจัดทอดผาปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนสรางพระ
ธาตุดินแดงและเจดียพระอรหันต ๘ ทิศ เน่ืองในวันอาสาฬหบูชา วันเสาร

ท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตรงกับวันข้ึน ๑๕ คาํ เดือน ๘ ประกา เวลา 
๑๐.๑๐ น.



 ๗๔        อุโบสถพุทธชยันตี

ภาพกราฟกจําลองพระธาตุดินแดง เมื่อสรางเสร็จสมบูรณ
โดย นายคุณเอก ตัณฑเกษม สถาปนิก



อุโบสถพุทธชยันตี          ๗๕

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 การกอสรางพระธาตุดินแดง ๙ ยอดเพิ่งเริ่มตั้งตนกาวเดินไปสู
ความสําเร็จ ยังตองกาวอีกหลายกาว ยังรอสายธารบุญเพื่อรวมกันสรางส่ิง
มหัศจรรยแหงศรัทธานอมถวายเปนพุทธบูชาตอไป ผูศรัทธารวมสรางพระ
ธาตุดินแดง ยอมไดรับอานิสงสผลบุญดังนี้ “ไดหลอมรวมพลังไตรสามัคคี, 
ไดสรางพระธาตุดินแดงเปนพุทธบูชา, ไดสะสมทุนบุญจริยาแหงชีวิต, ไดทํา
กิจหนาที่ของชาวพุทธ, ไดสรางส่ิงบูชาสูงสุดถวายเปนพระราชกุศล, ไดเปน
บันไดสูมรรคผลนิพพาน”

 ๖. ประโยชนของพระธาตุดินแดง :
 เปนสถานท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจาก
ประเทศศรีลังกา, เปนพุทธานุสาวรียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธไทย
ที่สรางขึ้นเนื่องในโอกาสการสถาปนาครบรอบ ๑๕๐ ปมหาสารคาม, เปน
แหลงทองเที่ยวธรรมอันสําคัญอีกแหงหนึ่งของภาคอีสาน และเปนสถานที่
ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา



 ๗๖        อุโบสถพุทธชยันตี

 ๙. หอภาวนาพุทธคยา
 ๑. ความเปนมา : 
 เม่ือเดือนมกราคมปพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระมหาอาย ธีรปญโญ นําบรรยายคณะผูแสวงบุญ 
ประกอบดวย คุณวิลาวันย โรจนเพียรสถิต พรอมดวยครอบครัวและคณะญาติธรรม บริษัท บริวาร 
กัลยาณมิตร ซึ่งมีคุณพอประวิทย-คุณแมอรุณี โรจนะเพียรสถิต เปนประธานบุญยาตราในคร้ังนั้น 
คณะผูแสวงบุญเดินทางไปนมัสการพระธาตุและกราบพอแมครูบาอาจารยพระกรรมฐานสายปา

ตามเสนทางลุมแมโขงของภาคอีสาน หลังจากจบทริปบุญคุณวิลาวันย โรจนเพียรสถิต เกิดศรัทธา

เลื่อมใสยิ่ง จึงแจงความประสงคกับคณะสงฆวัดปาธรรมอุทยาน ขอเปนเจาภาพสรางศาลาปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือตอบบุญแทนคุณพอแมและถวายใหเปนธรรมสถานปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน กาล
ตอมา คุณวิลาวันย โรจนเพียรสถิต และครอบครัว ไดหลอมรวมศรัทธาหลอพระประธานปางสมาธิ
นามวา “พระพุทธโรจนเพียรสถิตมหามุนี” ในวันวิสาขบูชา วนัพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํา เดือน ๖ ประกา เวลา ๐๙.๑๐ น. ณ บานหลอพิจิตรพุทธปฏิมา จังหวัดนนทบุรี 
จากนั้นในวันแมแหงชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไดอัญเชิญพระพุทธประธานขึ้นประดิษฐานบนแทน
ภายในหอภาวนาพุทธคยา จึงตั้งชื่อศาลาปฏิบัติธรรมวา “หอภาวนาพุทธคยา” 



อุโบสถพุทธชยันตี          ๗๗

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 

 ๒. แนวคิดและขนาดลักษณะ : 
 หอภาวนาพุทธคยาเปนศาลาคูแฝดกับหอแจกสารนาถ การออกแบบเนนความเรียบงาย 
พอเพียง พอใช พอดี พองาม ฟงกชั่นการใชงานมีความหลากหลาย ตอบโจทยวิถีชีวิตคนยุคปจจุบัน 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รักษาแบบสถาปตยกรรมความเปนอีสานโบราณไว หอภาวนาพุทธคยามี
ลักษณะเปนอาคารไทยอีสานประยุกตชั้นเดียว กออิฐถือปูนทั้งหลัง ไมมีชอฟาใบระกา หลังคาคลุม
สูง ๒ ชั้น มุงดวยแผนเมทัลชีทสีเขียว ขนาดกวาง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๑๐ เมตร ทางเดิน
รอบศาลาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ไมฝากรอบประตูหนาตางทําจากไมสักและประตูทางเขาแกะ
สลักเปนรูปหงษและมังกรอยางสวยงาม ภายในศาลาประดิษฐาน “พระพุทธโรจนเพียรสถิตมหา
มุนี” หลอดวยทองเหลือง ปดทอง ปางสมาธิ พุทธลักษณะแบบสุโขทัย ขนาดหนาตักกวาง ๓๐ นิ้ว 

ถัดจากหองพระประธานตอยื่นเปนหองพักพระวิปสสนาจารย หอภาวนาพุทธคยาใชงบกอสรางทั้ง

สิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐ (สองลานสามแสนบาทถวน) 

 ๓. เจาภาพและอัตถจารีชน : 
 คุณพอประวิทย-คุณแมอรุณี โรจนเพียรสถิต, คุณวิลาวันย โรจนะเพียรสถิต และครอบครัว 
ผูสรางถวาย, นายภานุวัฒน จันลาวงศ ผูออกแบบ, พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต ผูควบคุมดูแลการ
กอสราง และพระมหาอาย ธีรปญโญ ผูใหแนวความคิดสราง  

 ๔. ประโยชนใชสอย : 
 เปนสถานท่ีปฏิบัติธรรม, ศาลาฟงธรรม, รับรองพระมหาเถระ, รับรองพุทธศาสนิกชน, 
ประชุมสัมมนา, หองพักพระวิปสสนาจารย, จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และ
บําเพ็ญกิจกุศลอื่นๆ ตามโอกาสอันควร 



 ๗๘        อุโบสถพุทธชยันตี

 ๑๐. หอแจกสารนาถ

๑. ความเปนมา : 
 เมื่อกลางปพุทธศักราช ๒๕๕๗ คณะบุญภาคีอุโบสถพุทธชยันตี นําโดย คุณนริศ เชยกลิ่น-
คุณจันทนา ศรีวิริยะเลิศกุล ประธานอุปถัมภและประธานคณะกรรมการดําเนินการกอสรางอุโบสถ
พุทธชยันตี มองเห็นความจําเปนของเสนาสนะของวัดปาธรรมอุทยานที่มีอยูคอนขางจํากัด ดวย
สาเหตุวาวัดปาธรรมอุทยานต้ังอยูในปาใหญไมมีชุมชนใดหมูบานหนึ่งคอยอุปถัมภเฉกเชนวัดทั่วไป 
จึงปรารภกับคณะสงฆวัดปาธรรมอุทยาน วาจะขอสรางถาวรวัตถุหลังใหมแทนศาลาหลังเกาที่ทรุด

โทรม เพ่ือเปนสถานที่ฉันภัตตาหารเชา-เพล ทํากิจกรรมบําเพ็ญกิจกุศลสําคัญ และใชเปนหอสวด

มนตชั่วคราว 
 ดวยบุญปรารภนี้ คณะบุญภาคีมีฉันทามติเปดรับบริจาคจากผูศรัทธาทั่วไป ทั้งอนุมัติงบ
ประมาณสวนหนึ่งจากกองทุนอุโบสถพุทธชยันตีจัดสรางหอแจกสารนาถ เม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘ ทําพิธีมอบถวายศาลาเนื่องในวันทอดกฐินสามัคคีปที่ ๔ โดยมี คุณสันติ ภิรมยภักดี เปน
ประธานพิธี กาลตอมาพระมหาอาย ธีรปญโญ นําพาคณะผูบริหารสถานีโทรทัศน และผูจัดละคร
สายบุญ อาทิเชน คุณพลากร สมสุวรรณ, คุณดวงดาว จารุจินดา, คุณทาริกา ธิดาทิตย, คุณกอบสุข 
จารุจินดา, คุณทัศนวรรณ เสนียวงศ ณ อยุธยา, คุณจารุวรรณ ปญโญภาส, คุณณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม 
และญาติธรรมผูจัดละคร ดารานักแสดงอีกมากมาย รวมกันหลอพระประธานปางนาคปรกพรอมคู

พระอัครสาวก ณ โรงหลอจังหวัดนครปฐม และอัญเชิญมาประดิษฐานเปนพระพุทธประธานประจํา
หอแจกสารนาถแหงนี้ จึงตั้งชื่อศาลาวา “หอแจกสารนาถ”



อุโบสถพุทธชยันตี          ๗๙

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๒. แนวคิดและขนาดลักษณะ : 
 หอแจกสารนาถเปนศาลาคูกับหอภาวนาพุทธคยา แนวคิดการออกแบบเนนตอบโจทย
เปนอาคารเอนกประสงค ทํากิจวัตรของพระสงฆและเก้ือกูลกิจกรรมหลากหลายระหวางวัดกับ
ชุมชน งายตอการดูแลรักษาในปจจุบันและไมเปนภาระตอการบูรณะปฏิสังขรณในอนาคต ตองการ
สรางวัดใหเปนศูนยรวมทางจิตใจของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ลักษณะทางสถาปตยกรรมยัง
คงรักษาแบบพื้นถ่ินไทยอีสานโบราณไว หอแจกสารนาถมีลักษณะเปนอาคารไทยอีสานประยุกตชั้น
เดียว กออิฐถือปูนท้ังหลัง ไมมีชอฟาใบระกา หลังคาคลุมสูง ๒ ชั้นมุงดวยแผนเมทัลชีทสีเขียว ขนาด
กวาง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๑๐ เมตร ทางเดินรอบศาลาเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ศาลาประดิษฐาน “พระพุทธศาสดาพลากร” ปางนาคปรก หลอดวยทองเหลือง พนสีขาว ปาง
สมาธิ พุทธลักษณะแบบรัตนโกสินทร ขนาดหนาตักกวาง ๒๐ นิ้ว มีคูพระอัครสาวกในอิริยาบทนั่ง
พับเพียบดูสงบสํารวม ขนาดหนาตักกวาง ๑๖ นิ้ว เม่ือวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ คณะเจา
ภาพไดทําพิธีถวายและอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแทนภายใน หอแจกสารนาถใชงบกอสรางทั้งสิ้น 
๒,๕๐๐,๐๐๐ (สองลานหาแสนบาทถวน) 

 ๓. เจาภาพและอัตถจารีชน : 
 คุณนริศ เชยกลิ่น, คุณจันทนา ศรีวิริยะเลิศกุล และคณะกรรมการบุญภาคีอุโบสถพุทธ
ชยันตี ผูสรางถวาย, นายภานุวัฒน จันลาวงศ ผูออกแบบ, พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต ผูควบคุม
ดูแลการกอสราง และพระมหาอาย ธีรปญโญ ผูใหแนวความคิดสราง

 ๔. ประโยชนใชสอย : 
 เปนสถานท่ีปฏิบัติธรรม, ศาลาฟงธรรม, รับรองพุทธศาสนิกชน, ประชุมสัมมนา, ฉัน
ภัตตาหาร, จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และบําเพ็ญกิจกุศลอ่ืนๆ ตามโอกาสอันควร 



 ๘๐        อุโบสถพุทธชยันตี

 ๑๑. หอฉันลุมพินีวัน
 ๑. ความเปนมา : 
 เมื่อเดือนกุมภาพันธ ปพุทธศักราช ๒๕๕๘    พระมหาอาย    
ธีรปญโญ นําพาคณะญาติธรรมผูศรัทธาในพระพุทธศาสนาประกอบดวย 

คุณสุเมธ-คุณยุพา เตชะไกรศรี, คุณสิริพิชญ เตชะไกรศรี, คุณสุดาวรรณ 
เตชะไกรศรี, คุณเพชรา รัตนพฤกษสกุล, คุณณัฐยา แซเฮง, คุณพงษ
ศักดิ์ มหัทธนสกุล, คุณลลิตา ลีละยูวะ และคุณวิภา-คุณวิไล ธนพัฒนพา

นิชย เปนตน เพื่อเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล ประเทศ
อินเดีย-เนปาล กาลครั้งนั้นคณะผูแสวงบุญเขากราบนมัสการพระมูล
คันธกุฏี ณ วัดพระเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ไดฟงเรื่องราวของทาน

อนาถบิณฑิกเศรษฐีและประวัตินางวิสาขามหาอุบาสิกา จึงปรารภบุญ
กับพระมหาอาย ธีรปญโญ ขอเปนเจาภาพสรางโรงทาน “หอฉันลุมพินี
วัน” ถวายเปนสาธารณสถานไวในพระพุทธศาสนา 



อุโบสถพุทธชยันตี          ๘๑

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๒. แนวคิดและขนาดลักษณะ : 
 “สรางโรงครัวถวายเปนสาธารณทาน เสมือนหนึ่งสรางทิพยวิมานอ่ิมบุญ
อุนธรรม” ผูใดทําบุญสรางโรงทานถวายเปนสาธารณสมบัติในพระพุทธศาสนา ผู
นั้นจักไดรับอานิสงสประหนึ่งวา “ไดทําบุญตักบาตรกับพระสงฆทุกวัน” อานิสงส
นี้จะสงผลใหเกิดเปนมนุษยชาตินี้ก็ดี เกิดใหมภพหนาก็ดี ยอมไมขาดแคลนดวย
ธัญญาหาร ยอมสมบูรณพรั่งพรอมดวยโภคสมบัติ บริวารสมบัติ มนุษยสมบัติ สวรรค
สมบัติ กายยอมอิ่มในบุญ ใจยอมอิ่มในธรรม ชีวิตยอมเจริญยิ่งดวยจตุรพิธพรธรรม 
การสรางโรงทานชื่อวา “ยิ่งใหยิ่งได-ยิ่งใชยิ่งมี-ยิ่งดียิ่งเลศ” ยอมเปนผูเจริญรอย
ตามทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ผูเปนยอดทายก และนางวิสาขา ผูเปนยอดทายิกา ทั้ง
สองนับเปนตนแบบมหาเศรษฐีสรางโรงทานถวายพระพุทธเจาและเหลาพระอรหันต
สาวกครั้งพุทธกาล โรงทานนี้มีลักษณะสถาปตยกรรมทรงประยุกตรวมสมัย ขนาด
กวาง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร โดยมีวัตถุประสงคสรางเปนที่ฉันภัตตาหาร, หอง
เตรียมภัตตาหาร หองเก็บบริขารสังฆภัณฑ และหองเก็บอุปกรณเคร่ืองใชในครัว หอ
ฉันลุมพินีใชงบกอสรางทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)

 ๓. เจาภาพและอัตถจารีชน : 
 คุณสุเมธ-คุณยุพา เตชะไกรศรี และคณะญาติธรรม ผูสรางถวาย, คุณพงษ
ศักดิ์ มหัทธสกุล-คุณลลิตา ลีละยูวะ ผูออกแบบ, พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต ผู
ดูแลการกอสราง และพระมหาอาย ธีรปญโญ ผูใหแนวความคิดสราง 
 

 ๔. ประโยชนใชสอย : 
 เปนสถานที่ฉันภัตตาหารเชา-เพล, เปนที่เตรียมภัตตาหารพระสงฆอยาง

ถูกสุขลักษณะ, เปนท่ีเก็บสังฆภัณฑบริขารเคร่ืองใชของพระภิกษุสามเณร, เปนที่เก็บ
อุปกรณเครื่องใชเครื่องครัว, เปนสถานที่บําเพ็ญบุญกิจกุศลของวัด และอื่นๆ ที่เห็น
สมควร



 ๘๒        อุโบสถพุทธชยันตี

 ๑๒. หมูกุฏิกรรมฐาน
  

 ๑. ความเปนมา : 
 กอนสรางวัดไดตั้งคําถามวา “เม่ือญาติโยมจะสรางวัดในยุคปจจุบัน 
ควรจะสรางวัดอยางไรใหสมประโยชน สมสมัย สมธรรมมากท่ีสุด” ดวยตรรกะ
ดังกลาว จึงปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญหลายสายงานดวยกันเพื่อหาแนวทาง
สรุปลงตัวมากท่ีสุด กระท่ังสรุปคําตอบวา “ถาจะสรางวัดในยุคน้ี ควรออกแบบ
ภูมิสถาปตยใหดี ตอบโจทยคนปจจุบัน เปนอารามท่ีเอื้อตอการเรียนรูทาง

กายภาพ เปนรมณียสถานยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณ มีเสนาสนะกลมกลืน
กับธรรมชาติ มีพื้นท่ีสีเขียวสงบรมเย็นรมรื่น มีความสมถะสันโดษแบบพุทธ
เถรวาทดั้งเดิม อาจมีเพิ่มสัปปายะบางแตไมเลอะเกินสมณวิสัย” การออกแบบ
กุฏิกรรมฐานวัดปาธรรมอุทยาน ยึดถือคติตามพุทธวิถีวา “ประหยัดใชสอย-

ประโยชนใชสูง” โดยหวังใหพระสงฆสามเณรภายในวัด พระสงฆผูจรจาริกมา
จากทิศตางๆ อุบาสกอุบาสิกาผูสนใจใครในการปฏิบัติอยูอาศัยเพียงพอตอการ
ปฏิบัติธรรมและวัดมีศาสนาคารที่มุงบังสําหรับปองกันแดด นํา ลม ฝน สัตว

เลื้อยคลาน อาคารเปนระเบียบปลอดภัย การสรางกุฏิกรรมฐานน้ันมีผลานิสงส
มาก ดังปรากฏในวิหารทานกถาวา “การถวายวิหารที่อยูอาศัยแกภิกษุสงฆ เปน
สมุฏฐานกอใหเกิดประโยชนสุข ทั้งผูรับและผูถวาย ซึ่งทรงแสดงอานิสงสไววา 
เปนยอดของสังฆทาน เปนปจจัยใหประสบความเกษมศานต จนบรรลุถึงพระ
นิพพานเปนท่ีสุด” 



อุโบสถพุทธชยันตี          ๘๓

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๒. แนวคิดและขนาดลักษณะ : 
 เมื่อคิดจะสรางกุฏิกรรมฐานใหสมสมัย จึง
ออกแสวงหารูปแบบตามวัดปาทั้งยุคเกายุคใหม แลว
เลาแนวความคิดที่ประสงคจะทําใหสถาปนิกชวย
ออกแบบกุฏิกรรมฐาน เนนใหเขากับสิ่งแวดลอมของ
พื้นที่ วางผังแมบทของหมูกุฏิกรรมฐาน ประชาสัมพันธ
แนวความคิดแกผูศรัทธา ลงมือกอสรางตามแบบแปลน 
จากความคิดแปลงเปนกุฏิกรรมฐานหลังเล็กๆ เพียง
พอเหมาะควรตอสมณบริโภค ดูเปนระเบียบเรียบรอย 
สะอาดตาเจริญใจ ราคากอสรางก็พอเหมาะ เจาะจง

เลือกใชวัสดุหาไดงายในทองถิ่น สวนตนไมก็พยายาม
รักษาตนไมเดิมและปลูกเสริมพันธุไมที่เหมาะกับสภาพ
พื้นที่ไว หมูกุฏิกรรมฐานมีลักษณะเปนอาคารชั้นเดียว
ยกพื้นสูง ขนาดกวาง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๖ เมตร ระเบียง

กวาง ๓ เมตร ยาว ๓.๑๐ เมตร ชายคายื่น ๑ เมตร  
ความสูงพื้นกุฏิ ๑.๕๐ เมตร หองนํากวางขนาด ๑ เมตร 
ยาว ๑.๕๐ เมตร กุฏิกรรมฐานใชงบกอสรางหลังละ 
๑๕๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนหาหมื่นบาทถวน) รวมหมู
กุฏิกรรมฐานในวัดปาธรรมอุทยาน มีจํานวน ๕๙ หลัง 

แยกเปนเขตพระสงฆ เขตสามเณร เขตอาคันตุกะ เขต
ธุดงค และเขตอุบาสกอุบาสิกา

๓. เจาภาพและอัตถจารีชน : 
คณะพุทธศาสนิกชนทั่วไป ผูสรางถวาย, นายภานุ
วัฒน จันลาวงศ ผูออกแบบ, พระอธิการกุหลาบ อัคค
จิตโต ผูควบคุมดูแลการกอสราง และพระมหาอาย 
ธีรปญโญ ผูใหแนวความคิดจัดสราง

๔. ประโยชนใชสอย : 
เปนที่พักอาศัยของพระภิกษุสงฆสามเณรภายในวัด, 
รับรองพระมหาเถระ, รับรองการปฏิบัติธรรมของ
พระสงฆผูจรจาริกมาจากทิศตางๆ, ที่พักอาศัยของผู

ปฏิบัติธรรมสําหรับอุบาสกอุบาสิกา, เปนสถานที่ปด

วาจาเก็บอารมณกรรมฐาน และเปนพื้นที่รักษาปา
ดั้งเดิมใหมีสภาพสมบูรณมากที่สุด



 ๘๔        อุโบสถพุทธชยันตี

  ๑๓. หอเก็บนํา
 



อุโบสถพุทธชยันตี          ๘๕

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๑. ความเปนมา : 
 เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๕๗ พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต รายงานปญหา
เรื่องปริมาณฝนและคุณภาพของนําจากพื้นที่วัดปาธรรมอุทยานใหทราบวา ฝน
ตกปริมาณนอยและคุณภาพนํายังไมไดมาตรฐาน เม่ือถึงคราวจัดงานปฏิบัติธรรม
มีผูคนมาใชจํานวนมาก นําไมเพียงพอตอการใชสอย จากขอมูลดังกลาว พระมหา
อาย ธีรปญโญ จึงรับเปนผูประสานศรัทธาจัดสรางหอเก็บนําขนาดสูงเพื่อสูบนํา
บาดาลขึ้นไปกักเก็บนําแลวปลอยลงสูที่ตําใชสอยตามจุดสําคัญตางๆ กลาวตาม
ลักษณะทางธรณีวิทยาภูมิประเทศของวัดปาธรรมอุทยาน มีลักษณะตั้งอยูบนเนิน
สูงของลูกคลื่น ชาวบานเรียกวา “มอ” คลายหลังเตาลาดข้ึนลงไปตามลําดับ ปาไม
เปนปาเบญจพรรณหรือปาโคก ดินมีสภาพเปนดินไรกับดินคละ สภาพดินฟาอากาศ
มีความแตกตางจากจังหวัดอื่นท่ีอยูเขตรอบนอกของภาคอีสาน เพราะมหาสารคาม
อยูตรงกึ่งกลางภาคในเขตที่เรียกวาเปนเขตเงาฝนจึงมีฝนนอยกวาจังหวัดอื่น

 ๒. แนวคิดและขนาดลักษณะ : 
 หอเก็บนําหลังนี้กอสรางแบบทฤษฎีกาลักนํา โดยถายเทของเหลวจากท่ี
สูงลงไปสูที่ตําอยางตอเนื่องโดยใชพลังงานธรรมชาติ หอเก็บนําทําจากโครงสราง
เหล็กแบบเรียบงาย หลังคาทรงปนหยา มุงดวยเมทัลชีทสีเขียว ขนาดหลังคากวาง 
๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ชายคายื่น ๐.๕๐ เมตร  ความสูง ๙.๕๐ เมตร ขางบนหอเก็บ
นํามีถังขนาดใหญจุนําได ๘,๐๐๐ ลิตร เปนอุทกาคารสําหรับเก็บนําดีและจายนํา
ไปยังเสนาสนะตางๆ ภายในวัด งบประมาณในการกอสรางทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
(สามแสนหาหมื่นบาทถวน)  

 ๓. เจาภาพและอัตถจารีชน : 
 คุณสุภาพร หอพรสิริ, คุณนวลอนงค เจริญตนภูบาล และคณะศรัทธาชน

สายบุญพุทธภูมิ ผูสรางถวาย, นายภานุวัฒน จันลาวงศ ผูออกแบบ, พระอธิการ

กุหลาบ อัคคจิตโต ผูควบคุมดูแลการกอสราง และพระมหาอาย ธีรปญโญ ผูใหแนว
ความคิดจัดสราง

 ๔. ประโยชนใชสอย : 
 เปนสถานที่ใชเปนหอเก็บนํา เพื่อปลอยใชสอยบริเวณเขตกุฏิกรรมฐาน 
และเขตบริเวณอื่นๆ ที่ใกลเคียง



 ๘๖        อุโบสถพุทธชยันตี

๑๔. สระมุจลินทสิงหนาคราช
 

 ๑. ความเปนมา : 
 เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ หลังจากเสร็จพิธีทอดกฐินสามัคคี
สรางอุโบสถพุทธชยันตีแลว ทานพระมหาอาย ธีรปญโญ ไดสนทนาธรรมกับคุณ
สันติ ภิรมยภักดี ณ บริเวณดานหลังอุโบสถ คุณสันติชี้นิ้วไปยังสถานที่แหงหนึ่ง

พลางถามวา “พื้นดินท่ีเปนบอดินแหงผากนั้นเอาไวทําอะไรครับ?” ทานพระมหา
อาย กลาวตอบเชิงคมคิดวา “พื้นท่ีตรงนั้นอาตมาเรียกวา “นําบมี บมีนํา” คุณสันติ
มีทาทีสุขุมลุมลึกดวยความสนใจปรัชญาที่ซอนอยูในภาษาทองถิ่น ทานพระมหา

อาย จึงอธิบายความหมายเชิงอีสานภาษาศาสตรวา “นําบมี คือ ไมมีนํา, บมีนํา 
คือ นําไมมี” หากตีความเชิงภาษาไทยจะเปน “นําบมี คือ มีนําในสระ, บมีนํา คือ 
สระมีนํา” ดวยธรรมพาทีสั้นๆ เชนน้ี กาลตอมาจึงเกิดเปนบอเก็บนําอันศักดิ์สิทธิ์
ขนาดใหญตั้งอยูกลางระหวางอุโบสถพุทธชยันตีและพระธาตุดินแดง หากมองมุม
สูงจะปรากฏภูมิทัศนของสระมุจลินทสิงหนาคราชอยางงดงามที่สุด

 



อุโบสถพุทธชยันตี          ๘๗

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ทานพระมหาอาย ธีรปญโญ ไดกรุณาต้ังชื่อและอธิบายที่มาวา “มุจลินท” หมายถึง 
พญานาคมุจลินทผูแผพังพานปองพระสมณโคดมเมื่อเกิดพายุฝนเปนเวลา ๗ วันหลังตรัสรู, “สิงห” 
หมายถึง สัตวที่มีอํานาจดูสงานาเกรงขามและอีกนัยหนึ่งเปนนามมงคลของบริษัทสิงห คอรปอเรชั่น 
ผูบริจาคสรางบอนําถวาย, “นาค” หมายถึง งูขนาดใหญมีหงอน เปนสัญลักษณแหงความย่ิงใหญ 
ความอุดมสมบูรณ และชาวพุทธอีสานมีความเชื่อในพญานาคต้ังแตบรรพบุรุษ, “ราช” หมายถึง 
สรางบอนําตามรอยศาสตรพระราชาเพื่อนอมอุทิศถวายเปนพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพราะ
ฉะนั้นจึงเรียกช่ือบอนําวา “สระมุจลินทสิงหนาคราช”

 ๒. แนวคิดและขนาดลักษณะ : 
 “ขุดบอนําถวายไวในพระพุทธศาสนา เสมือนหนึ่งสรางตานําแหงโพธิญาณไวในธัมมิกชน” 
เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๕๙ บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรซ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัท สิงห 
คอรเปอเรชั่น จํากัด ไดมอบหมายใหบริษัท กอลฟอีสท จํากัด เปนผูดูแลโครงการงานขุดขยายบอ
เดิมของสระมุจลินทสิงหนาคราช โดยแบงระบบงานเปน ๕ ชวง คือ ๑.งานขุด, งานขนดินถมดิน
พรอมปรับเกลี่ยในบริเวณ ๒. งานปูแผนดินเหนียวสังเคราะห, งานแตง Slope ขอบบอ, งานขุดรอง
ดินขอบบอ ยึดแผน Bentonite และงานปูแผนเบนโทไนท, ๓. งานถมดิน, งานขุดดินใชถมทับแผน
เบนโทไนท, ถมดินยึดแผนเบนโทไนท และถมดินทับแผนเบนโทไนทหนา ๓๐ ซม. ๔. งานปรับแตง 
Slope ขอบลางหลังปูดินทับแผน และ ๕. งานปูหญาตาม Slope ขอบบอหนาดินสําหรับปลูกหญา 
 การจัดสรางบอนํา ไดแบงระยะแนวบอนําเปน ๔ แนว คือ แนวกนบอ, แนวรอยตอระหวาง
แผน, แนวขอบบนบอ, และแนวระดับนํา การขุดขยายสระนําแหงน้ี ใชพ้ืนท่ีขอบบอ ๓,๙๗๔ ตาราง
เมตร, พ้ืนท่ีขอบนํา ๓,๖๒๖ ตารางเมตร, ปริมาณนํากักเก็บ ๑๑,๔๘๒ ลูกบาศเมตร, พ้ืนท่ีปลูกหญา
ปองกันการไหลเซาะ ๓๖๕ ตารางเมตร, บอนํามีขนาดลึกชัน ๕.๕ เมตร, ปูดวยแผนเหนียวสังเคราะหปู
ทับซอนดวยแผน GCL. จํานวน ๒๓ มวนๆ ละ ๕๐ เมตร (GCL. คือแผนดินเหนียวสังเคราะหผลิตจาก
วัสดุใชปองกันการร่ัวซึมของนํา) ขนาดยาว ๑,๐๒๐ เมตร x ๖.๕ ตารางเมตร รวมพ้ืนท่ีท้ังส้ิน ๖,๖๓๐ 

ตารางเมตร สระมุจลินทสิงหนาคราชแหงน้ีใชงบประมาณท้ังส้ิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานหกแสน
บาทถวน)  

 ๓. เจาภาพและอัตถจารีชน : 
 บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรซ จํากัด บริษัทในเครือของบริษัท สิงห คอรเปอเรช่ัน จํากัด โดย
ศรัทธานุมัติของคุณสันติ ภิรมยภักดี ผูสรางถวาย, นายทิดฐพงษ พรมภักดี เปนวิศวะกรโครงการ, พระ
อธิการกุหลาบ อัคคจิตโต ผูประสานการขุดบอ และพระมหาอาย ธีรปญโญ ผูใหแนวคิดจัดสราง

 ๔. ประโยชนใชสอย : 
 สระนําตั้งอยูทามกลางระหวางอุโบสถพุทธชยันตีและพระธาตุดินแดง, เปนบอเก็บนําอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของวัด, เปนลานปฏิบัติธรรมและทํากิจกรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา, เปนสถานที่ทอง
เที่ยวทองธรรมของชาวมหาสารคาม 



 ๘๘        อุโบสถพุทธชยันตี

๑๕. เสาหินอโศกมหาราช
 

 ๑. ความเปนมา : 
 เสาหินพระเจาอโศก เปนเสาสัญลักษณพระพุทธศาสนาในชมพูทวีป สรางขึ้นโดยพระเจา
อโศก ผูเปนมหาราชอินเดียโบราณแหงราชวงศโมริยะ จอมจักรพรรดิ์นักปกครองอนุทวีปอินเดีย 
โดยจะสรางเสาศิลาปกตั้งไว ณ ตําแหนงของสถานท่ีที่เปนสังเวชนียสถาน และสถานท่ีตางๆ ที่
เกี่ยวของกับพระสัมมาสัมพุทธเจา สันนิษฐานวา การสรางเสาอโศกไมเพียงแตเปนการระบุถึงที่ตั้ง
ของสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาเทานั้น ยังหมายถึงการประกาศถึงพระพุทธศาสนาท่ีไดขยาย
ขอบเขตแวนแควนไปท่ัวทุกแหงหนในรัชสมัยของพระองค เปนเคร่ืองหมายแทนพุทธบูชา และเตือน
ขุนนางทั้งปวงใหปกครองราษฎรโดยธรรมอีกดวย 

 เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๕๑ จากการท่ีไดนําบรรยายสังเวชนียสถาน ๔ ประเทศอินเดีย-
เนปาล แกคณะคุณยาเยาวเรศ บุนนาค จึงทราบเจตนารมณของคุณยาที่มีศรัทธาแรงกลาสรางเสา
หินอโศก ซึ่งคุณยาสรางถวายแลว ๒ แหง และประสงคจะสรางถวายวัดปาธรรมอุทยานแหงนี้ดวย 
เสาหิน ๓ แหง ๓ ภาคของประเทศไทย ไดแก 
 (๑) เสาหินอโศกแหงที่ ๑ 
 ตั้งอยูที่วัดเกาโบราณ เลขท่ี ๓๗ สุขุมวิท ซอย ๙ ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
๒๐๑๓๐ 
 (๒) เสาหินอโศกแหงที่ ๒ 
 ตั้งอยูที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี เลขท่ี ๙๘๙ หมูที่ ๙ ถนนจรเขนอย ๘ ตําบลศีรษะจรเข
นอย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ 
 (๓) เสาหินอโศกแหงที่ ๓ 
 ตั้งอยูที่วัดปาธรรมอุทยาน ปาโคกดินแดง เลขที่ ๑๔๙ ตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ จังหวัด

มหาสารคาม ๔๔๑๓๐ 

 สี่สิงห ทูนธรรมจักร
 พระเจาอโศกมหาราช กษัตริยพระองคที่ ๓ แหงราชวงศโมริยะ ครองราชยสมบัติ ณ 
นครปาฏลีบุตร ในชมพูทวีป เมื่อพ.ศ. ๒๑๘-๒๖๐ (ตําราฝายตะวันตกมักวา พ.ศ.๒๗๐-๓๑๒) ทรง
เปนพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตรของชมพูทวีป ครองอาณาจักรกวางใหญที่สุด

ในประวัติศาสตรอินเดีย เปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภกองคสําคัญที่สุดในประวัติศาสตรพระพุทธ
ศาสนา และเปนอัครมหาบุรุษผูหนึ่งในประวัติศาสตรโลก
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วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 เมื่อครองราชยได ๘ พรรษา ทรงกรีฑาทัพไปปราบแควนกลิงคะ แมจะมีชัยชนะ แต
ทรงสลดพระทัยในความโหดรายของสงคราม เปนเหตุใหทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนา และ
ทรงดําเนินนโยบายธรรมวิชัย มุงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ปกครองแผนดินโดยธรรม สรางสรรค
ประโยชนสุขของประชาชน สงเสริมความเจริญรุงเรืองของประเทศในทางสันติ พระนามที่เคยเลาลือ
วา จันฑาโศก (อโศกผูโหดราย) ก็เปลี่ยนใหมมาเปน ธรรมาโศก (อโศกผูทรงธรรม) ชาวพุทธไทยแต
เดิมมามักเรยีกพระองควา พระเจาศรีธรรมาโศกราช
 พระเจาอโศกมหาราช ไดทรงสรางมหาวิหาร (วัด) ๘๔,๐๐๐ แหง เปนศูนยกลางการศึกษา 
ที่สั่งสอนประชาชน ทรงอุปถัมภการสังคายนาที่ ๓ และการศาสนทูตไปเผยแพรพระพุทธศาสนา
ในนานาประเทศ เชน พระมหินเถระไปยังลังกาทวีป และพระโสณะ-พระอุตตระมายังสุวรรณภูมิ 
เปนตน
 พระเจาอโศกมหาราช โปรดใหเขียนสลักศิลาจารึก (เรียกวา”ธรรมลิป” คือ ลายสือธรรม
หรือธรรมโองการ) ไวในท่ีตางๆ ทั่วมหาอาณาจักรเพื่อสื่อพระราชกรณียกิจตามหลักธรรมวิชัย เชน 
การจัดบริการสาธารณะ ไมวาจะเปนบอนํา ที่พักคนเดินทาง สวนปา โอสถศาลา สถานพยาบาล
เพ่ือคนและเพื่อสัตว ยกเลิกประเพณีเสด็จเที่ยวลาสัตวหาความสําราญ เปล่ียนมาเปนธรรมยาตรา 
เสด็จไปนมัสการปูชนียสถาน เยี่ยมเยือนชาวชนบท ยําการปฏิบัติธรรมในสังคม เชน การเช่ือฟง
บิดามารดา การเคารพนับถือครูอาจารย การปฏิบัติชอบตอทาสกรรมกร เปนตน ใหเสรีภาพในการ
นบัถือศาสนา โดยมีความสามัคคีเอื้อเฟอกันระหวางชนตางลัทธิศาสนา และเจริญพระราชธรรม
ไมตรีกับนานาประเทศ (ที่ระบุในจารึก โดยมากเปนอาณาจักรกรีก ถึงอียิปต และทางใตลงมาถึงศรี
ลังกา สวนทางสุวรรณภูมิ มีศาสนทูตมา แตไมปรากฏการติดตอกันเปนทางการ)
 ธรรมลิปที่โปรดใหจารึกไว ทั้งบนแผนศิลา และบนเสาศิลา เทาที่พบมี ๒๘ ฉบับ แตละ
ฉบับมักจารึกไวหลายแหง บางฉบับขุดคนพบแลวถึง ๑๒ แหง โดยเฉพาะเสาศิลาจารึกที่สารนาถ 
คือที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน อันเปนท่ีแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจา ซึ่งจําลองไว ณ ที่นี้ ถือกัน
วาสงางาม สําคัญ และเปนท่ีรูจักกันมากท่ีสุด

 เมื่ออินเดียเปนเอกราชพนจากการปกครองของอังกฤษใน พ.ศ.๒๔๙๐ ไดนําเอารูปพระ
ธรรมจักร ซึ่งทูนอยูบนหัวสิงหยอดเสาศิลาจารึกของพระเจาอโศกมหาราช ที่สารนาถมาเปนตรา
สัญลักษณที่กลางผืนธงชาติ และใชรูปสิงหทั้งสี่ที่ทูนพระธรรมจักรนั้น เปนตราแผนดินสืบมา

 สิงหทั้งสี่ หมายถึง พระราชอํานาจที่แผนไปทั่วทั้งสี่ทิศ สิงหเทินธรรมจักร สื่อความวา 
อํานาจรัฐนั้น ถือธรรมเปนใหญ เชิดชูบูชาธรรม และหนุนการแผขยายธรรมไปทั่วทิศทั้งสี่

ขอความจากแผนจารึก “สี่สิงห ทูนธรรมจักร”
ณ วัดญาณเวศกวัน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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 ๒. แนวคิดและขนาดลักษณะ : 
 คุณยาเยาวเรศ บุนนาค ผูกอตั้งสถาบันพลังกายทิพยเพื่อสุขภาพ ไดสราง
เสาหินอโศกเพื่อนอมถวายเปนพุทธบูชา เสาหินอโศกที่ประดิษฐานวัดปาธรรมอุทยาน 
มีลักษณะเปนหินทรายเขียว นายชางสมศักดิ์ สมสุข ชาววังนําเขียวเปนชางแกะสลัก 
เสาหินมีนําหนักรวม ๑๗ ตัน ๖๕๐ กิโลกรัม โดยแบงเปนเสา ๑๒ ตัน ๖๕๐ กิโลกรัม, 
หัวสิงห ๔ ตัน, ธรรมจักร ๑ ตัน นอกจากน้ันเสาหินอโศกยังมีเสนผาศูนยกลาง ๑.๐๖ 
เมตร และมีขนาดความสูง ๑๐.๙ เมตร โดยแบงเปน ๓ ทอนสวน คือ 
 (๑) ทอนเสา สูง ๖.๑๙ เมตร   

 (๒) ทอนหัวสิงห สูง ๒.๔๐ เมตร และ

 (๓) ทอนธรรรมจักร สูง ๑.๕๐ เมตร 
 เสาหินอโศกมหาราชน้ีไดแกะเปนรูปสลักสิงโต ๔ ตัว น่ังหันหลังชนกัน ดานบน
มีธรรมจักร และถัดจากสิงโตลงมา เปนรูปสัตวมงคล ๔ ชนิด คือ ชาง วัว มา สิงโต พรอม
ดวยวงลอธรรมจักร ๔ วงประดิษฐานรอบฐานสิงห 

 เมื่อวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ คํา เดือน ๘ ป
ระกา เวลา ๐๙.๑๐ น. คณะสงฆวัดปาธรรมอุทยานและนายชางสมศักดิ์ สมสุข ทําพิธี
อัญเชิญยกเสาหินข้ึนประดิษฐานตั้งมั่นเปนหลักชัยบนผืนแผนดินตักสิลามหาสารคาม 
ตั้งเดนเปนสงา ณ ลานสังเวชนียสถานที่ประสูติจําลองทางเขาอุโบสถพุทธชยันตี 
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วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 

 ๓. ความหมายของเสาหินอโศก :  
 เมื่อมองขึ้นไปจะเห็นวา บนยอดเสาหินอโศกไดแกะสลักเปนกงลอธรรมจักรหมุนวิ่งไปทาง
ดานทิศเหนือตั้งตออยูบนสิงห ๔ ตัวซ่ึงนั่งหลังชนกันอยูในลักษณะคําราม จากใตฐานสิงหจะมีวงลอ
ธรรมจักร ๔ ดาน ๒๔ ซี่ เทากับจํานวนปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ พรอมทั้งแกะสลักเปน
สัตวมงคล ๔ ตัว ไดแก “ชาง โค มา และสิงห” ซึ่งมีความหมายเก่ียวของกับเหตกุารณพระพุทธ
จริยา คือ “ชาง” หมายถึง การเสด็จลงสูพระครรภที่พระมารดาสุบินเห็นชางเผือก (ปญญา) “โค” 
หมายถึง ทรงไดปฐมฌานขณะพระบิดาทรงทําพิธีแรกนาขวัญ (ขันติ) “มา” หมายถึง การทร
งมากัณฑกะเสด็จออกผนวช (วิริยะ) “สิงโต” หมายถึง ทรงบันลือธรรมจักรอันยอดเยี่ยมใหเปนไป
เสมือนหนึ่งพญาราชสีหคํารามสรางความยําเกรงแกสรรพสัตวทั้งหลาย (พละ) ใตฐานสัญลักษณ
สัตวมงคลทั้ง ๔ เปนรูปกลีบบัวดอกไมมงคลในพระพุทธศาสนา ซึ่งหมายเอาความบริสุทธิ์นั่นเอง

 ๔. เจาภาพและผูออกแบบ : 
 คุณยาเยาวเรศ บุนนาค ผูสรางถวาย, นายชางสมศักดิ์ สมสุข ผูแกะหิน, พระอธิการ
กุหลาบ อัคคจิตโต ผูควบคุมดูแลการตั้ง และพระมหาอาย ธีรปญโญ ผูใหแนวคิดจัดสราง

 ๕. ประโยชนใชสอย : 
 เปนสังเวชนยีสถานจําลองที่ประสูติของพระสัมมาพุทธเจา, เปนลานธรรมเพ่ือการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรูของพุทธศาสนิกชน และเปนจุดทองเที่ยวทองธรรมสําคัญหลักของวัดปาธรรม
อุทยาน
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 ๑๖. ถนนแหงความดี
 ๑. ความเปนมา : 
 จากธรรมยาตรามหาสถูปบรมพุทโธสูการสรางความดี “ถนนแหงธรรม” เม่ือตนป
พุทธศักราช ๒๕๕๙ คณะญาติธรรมเดินทางไปแสวงบุญและนมัสการพระมหาเจดียบรมพุทโธ 
ประเทศอินโดนีเชีย โดยมีพระมหาอาย ธีรปญโญ นําบรรยายตลอดเสนทาง วันหนึ่งขณะที่ทานขาว

กลางวันกอนเดินทางกลับประเทศไทย คณะผูศรัทธาไดแจงความประสงคทําบุญสรางถนนภายใน
วัดปาธรรมอุทยานเปนเบื้องตน กระท่ังหลังจากพรรษาปเดียวกัน คณะธรรมยาตราซ่ึงนําโดย คุณ
ยุพา เตชะไกรศรี มีโอกาสเขารวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีสรางพระธาตุดินแดงที่วัดปาธรรมอุทยาน 

พรอมกันนั้นพระมหาอาย ธีรปญโญ ไดเดินเทานําพาคุณยุพา ตรวจงานสรางโรงทาน สํารวจพื้นที่
บริเวณวัด นั่งรถตรวจดูเสนทาง วางแผนลําดับความสําคัญ และประเมินงบประมาณที่จะจัดสราง
ถนน ๓ เสนทาง คือ 
 เสนท่ี ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนภายในบริเวณวัด จํานวน ๔,๓๖๗ ตารางเมตร และ เสน

ท่ี ๒ ถนนหินคลุกบดอัดแนนแบบมาตรฐานสากลเสนจากปากทางถึงพระธาตุดินแดง จํานวน ๖,๘๑๐ 
ตารางเมตร เสนทางท่ี ๓ ถนนหินคลุกบดอัดแนนแบบมาตรฐาน เทรอบถนนวงรอบสระมุจลินทสิงห
นาคราช ดานหลังอุโบสถพุทธชยันตี ปรารภเหตุเชนน้ี คุณยุพา เตชะไกรศรี และคณะญาติธรรม ได
ทราบปญหาและมองเห็นความจําเปนในการสรางถนนดังกลาวจึงตอบรับเปนเจาภาพ การสรางถนน
สายน้ีกลาวตามอานิสงสนับวา “เปนถนนแหงความดีมุงสูทางแหงการดับทุกขโดยแท” 



อุโบสถพุทธชยันตี          ๙๓

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๒. แนวคิดและอานิสงสสรางถนน : 
 ปรัชญาความคิดการสรางถนนแหงความดีวา “สรางถนนสายบุญ
ถวายไวในพระพุทธศาสนา เสมือนหนึ่ง สรางหนทางปญญาสูการบรรลุธรรม” 
อานิสงสการสรางถนนเขาวัดนั้น สงผลใหผูทําบุญมีลูทางมีชองโอกาสในการทํามา
หากิน เดินทางไปท่ีไหนก็แคลวคลาดปลอดภัย ทําอะไรก็ไมติดขัดจนปญญา จัก
พบหนทางสวางโลงเตียนอยูเสมอ และที่สุดคือตั้งมั่นในธรรมเหมือนอดีตพระชาติ
พระพุทธเจาสมณโคดม ขณะเสวยพระชาติเปน “สุเมธดาบส” ไดขนดินหินทราย
มาถมหลุมบอปรบัทางสรางถนน ถวายแผนหลังเปนสะพานใหพระพุทธเจาทีปงกร
ไดขามพน เปนอานิสงสใหมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาพระนามวา “สมณโคดม” มี
พุทธวจนะตรัสรับรองอานิสงสการสรางถนนปรากฏในวนโรปสูตร สังยุตตนิกาย ส
คาถวรรควา
 เทวดาทูลถามวา 
 ชนพวกไหนมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน 
 ชนพวกไหนต้ังอยูในธรรม สมบูรณดวยศีลเปนผูไปสวรรค ฯ
 พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
 ชนเหลาใดสรางอาราม (สวนไมดอกไมผล) ปลูกหมูไม (ใชรมเงา) 
 สรางสะพาน (ถนนหนทาง) และชนเหลาใดใหโรงนําเปนทาน และบอนํา
ทั้งบานที่พักอาศัย 
 ชนเหลานั้นยอมมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน 
 ชนเหลานั้นตั้งอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล เปนผูไปสวรรค ฯ

วนโรปสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

 ๓. เจาภาพและอัตถจารีชน :
 คุณสุเมธ-คุณยุพา เตชะไกรศรี, คุณสรพจน เตชะไกรศรี และครอบครัว 
ผูสรางถวาย, นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
มหาสารคาม ผูสนับสนุนเครื่องจักรและคานํามัน เพื่ออุทิศสวนกุศลให ดร.ยิ่งยศ 

อุดรพิมพ, พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต ผูควบคุมดูแลการกอสราง และพระมหา
อาย ธีรปญโญ ผูใหแนวความคิดจัดสราง

 ๔. ประโยชนใชสอย :
  ใชในการสัญจรจาริกของพระสงฆสามเณรและพุทธศาสนิกชน, ชาว
มหาสารคามไดถนนที่แลดูงดงามสะอาดตา สัญจรไปมามีความปลอดภัย, วัดปา
ธรรมอุทยานไดถนนท่ีเขากับบรรยากาศปารมณียสถาน, และเปนการสรางสาธารณ
ทานถวายไวในพระพุทธศาสนาอยางยั่งยืน



 ๙๔        อุโบสถพุทธชยันตี

 ๑๗. อุโมงคธรรมตนหางนกยูง
 ๑. ความเปนมา : 
 ตนปพุทธศักราช ๒๕๖๐ คุณอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร, คุณพิสิฏฐ ภัสฐาพงษ, คุณวิภาวรรณ 
พงษพิลาสาร, คุณกฤชวรรณ ซื้อเจริญชัย, คุณศิริลักษณ จันทร, คุณนราวดี ธนเศรษฐกร และกลุม
ญาติธรรมกัลยาณมิตรผูศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยมีคุณณัฐยา แซเฮง คุณเพชรา รัตนพฤกษ
สกุล เปนจิตอาสาผูประสานงาน จัดหาพันธุไม ออกแบบการปลูก จัดระบบบํารุงรักษา และเปนผู

ลงพื้นที่ปลูกปา กลุมญาติธรรมทั้งหมดนี้ไดปวารณาเปนอัตถจารีชน ขอเปนสะพานบุญเปนเจาภาพ

จัดภูมิทัศนภายในวัดและปลูกตนหางนกยูง ขนาด ๒-๓ เมตร ปลูกระหวาง ๒ ขางทางของถนนซ่ึงมี
ความยาว ๑,๗๕๖ เมตร จํานวน ๕๐๐ ตน เมื่อตนหางนกยูงเติบโตเต็มที่จะลักษณะเปนอุโมงคตนไม
อันสวยงาม เปนถนนสายหลักไปกราบพระพุทธประธาน และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ กาลตอ
มาเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ คณะสงฆวัดปาธรรมอุทยาน รวมกับผูนํา
ชุมชนและชาวบานทองถิ่น พากันปลูกตนหางนกยูงเปนปฐมมงคลตนแรก ระยะจากปากทางเขา
วัดไปสิ้นสุดที่หนาลานพระธาตุดินแดง ทั้งนี้โดยวัตถุประสงคเพื่อนอมถวายเปนพุทธบูชาและนอม

อุทิศถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ตาม
ปรัชญาแนวความคดิวา “ปลูกตนหางนกยูงไวในพระพุทธศาสนา เสมือนหนึ่ง ปลูกตนบุญภาวนา
ประดับไวในชีวิต”



อุโบสถพุทธชยันตี          ๙๕

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๒. แนวคิดและลักษณะพันธุไม : 
 ปรัชญาความคิดการสรางอุโมงคตนไมวา “ปลูกฝนปาใหแผนดินไทย, ปลูกดวง
ใจภักดิ์แดองคราชัน, ปลูกปญญาไวในพระพุทธศาสนา, ปลูกอนุสาวรียความดีเปนของขวัญ
ชีวิต” พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนใหคนดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เพราะปาไมถือวา “เปน
รมณียสถาน” ที่ควรตอการปลีกกายวิเวกเพื่อใหเกิดจิตติวิเวกความสงบทางจิตใจ จากการ
ศึกษาทางพุทธประวัติจะพบวา พระพุทธเจาและเหลาพุทธสาวกอาศัยปาไมนอยใหญเปนที่
เจริญสติปฏิบัติธรรมสูการพนทุกขทั้งนั้น การปลูกปาคร้ังนี้ เนนการปลูกตนหางนกยูง ซึ่งเปน
ไมยืนตนขนาดกลาง เมื่อตนโตเต็มท่ีจะมีความสูงประมาณ ๑๒-๑๘ เมตร มีเรือนยอดแผกวาง
เปนทรงกลมคลายรมและแผกิ่งกานออกคลายกับตนจามจุรี แตจะมีขนาดเล็กกวาลําตนหาง
นกยูงฝรั่ง ลักษณะลําตนจะเกล้ียง เปลือกมีสีนําตาลออนอมขาวถึงสีนําตาลเขม โคนตนเปน
พูพอน และเมื่อตนโตเต็มท่ีมักจะมีรากโผลขึ้นมาบนดินโดยรอบ ซึ่งตนหางนกยูงฝรั่งจะขยาย
พันธุดวยวิธีการใชเมล็ดเปนหลัก แตก็สามารถใชวิธีการติดตาตอกิ่ง และเสียบยอดก็ไดเชนกัน 
โดยจะเจริญเติบโตไดดีในดินท่ัวไป 

 ๓. เจาภาพและอัตถจารีชน :
  คุณอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร, คุณพิสิฏฐ ภัสฐาพงษ, คุณวิภาวรรณ พงษพิลาสาร, คุณ
กฤชวรรณ ซื้อเจริญชัย, คุณศิริลักษณ จันทร, คุณนราวดี ธนเศรษฐกร และกลุมญาติธรรม
กัลยาณมิตร เปนเจาภาพ, คุณณัฐยา แซเฮง, คุณเพชรา รัตนพฤกษสกุล ผูจัดหาพันธุไมและ
ออกแบบจัดปลูก, คุณบุญเยี้ยม คําโฮง, คุณคลาย วงละคร ผูประสานงานสวนทองถิ่น, พระ
อธิการกุหลาบ อัคคจิตโต และคณะสงฆวัดปาธรรมอุทยาน ผูใหการบํารุงรักษา, และพระมหา
อาย ธีรปญโญ ผูใหแนวความคิดจัดปลูก

 ๔. ประโยชนของอุโมงคตนหางนกยูง : 
 ไดปลูกปาสองขางทางเปนอุโมงธรรม-ถนนแหงความดี, ไดสรางความรมรื่นสวยงาม
อยางมีเอกลักษณ, ไดมีอุโมงคเปนรมเงาตลอดเสนทางจากปากเขาวัดจนถึงพระธาตุดินแดง, 
และเปนแหลงทองเที่ยวทองธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 



 ๙๖        อุโบสถพุทธชยันตี

 ๑๘. ตักสิลาวโนทยาน
 ๑. ความเปนมา : 
 มหาสารคาม ไดชื่อวา “เมืองแหงการศึกษา” หรือ “แผนดินแหง
สะดืออีสาน” เปนจังหวัดที่มีเอกลักษณโดดเดนหลายประการ ประชาชนมี
ลักษณะเปน “สังคมแหงภูมิปญญา” เพียบพรอมดวยภูมิรูภูมิธรรม มีวิถีชีวิต
เรียบงาย เมืองตั้งอยูกึ่งกลางของภาคอีสาน ไมมีภูเขา มีแมนําชีไหลผาน เปนที่
ตั้งสถานศึกษาทุกระดับชั้น จึงเปนที่มาของชื่อวา “ตักสิลานคร” จุดเดนความ
เปนตักสิลานคร เพราะมีสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดหลายแหง สามารถผลิต
ทรัพยากรแรงงานระดับคุณภาพที่จะตอบสนองความตองการดานเทคโนโลยี
และธุรกิจหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับความตองการทางเศรษฐกิจและแนวทาง
การพัฒนาประเทศไทย 
 อาศัยเหตุเชนน้ี พระอาจารยมหาเดน ฐิตธัมโม รองเจาอาวาส
และอาจารยใหญฝายวิปสสนาของวัดปาธรรมอุทยานจึงมีแนวความคิดสราง
ประติมากรรมเลาเร่ืองราวผานปูนปนเพ่ือเปนคติธรรมและแฝงขอคิดสําหรับการ
ดําเนินชีวิตแบบมองเห็นภาพดูเห็นผล เรียกอีกอยางวา “ตักสิลาวโนทยาน” 
หมายถึงอุทยานปาแหงการศึกษาธรรมเฉกเชนมหาวิทยาลัยตักสิลาคร้ังพุทธกาล 
เปนประติมากรรมปูนปนเลาเร่ืองพุทธประวัติ พระเวสสันดร สุภาษิตคําสอน 
ผญาอีสาน สวนสวรรคและสวนนรกภูมิ ต้ังเรียงรายเปนหมวดหมูเหมาะสําหรับ
เยาวชนนักเรียนและผูคนท่ัวไป ลักษณะการเท่ียวชมประติมากรรมปูนปนน้ี
สามารถนําพาผูชมจินตนาการเห็นภาพโดยไมตองอธิบาย

 

ผลงานการปนจากจิตดวงของ
พระอาจารยมหาเดน ฐิตธัมโม

รองเจาอาวาส
อาจารยใหญฝายวิปสสนา



อุโบสถพุทธชยันตี          ๙๗

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

๒. แนวคิดและลักษณะการปนหลอ : 
 ประติมากรรม เปนงานศิลปะท่ีแสดงออกดวยการ
ปน แกะสลัก หลอ และการจัดองคประกอบความงามอ่ืน ลงบน
สื่อตางๆ เชน ไม หิน โลหะ สัมฤทธ์ิ ฯลฯ เพื่อใหเกิดรูปทรง ๓ 
มิติ มีความลึกหรือนูนหนา สามารถสื่อถึงสิ่งตางๆ สภาพสังคม 
วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษยโดยชิ้นงาน ผานการสรางของ
ประติมากร ประติมากรรมเปนแขนงหนึ่งของทัศนศิลป ผูทํางาน
ประติมากรรม มักเรยีกวา ประติมากร   การเกิดขึ้นของตักสิลา
วโนทยาน เปนสื่อการสอนแบบ “มองวัตถุ-ทะลุถึงธรรม” ผูริเริ่ม
แนวความคิดและนําพาลูกศิษยปน คือ พระอาจารยมหาเดน ฐิต
ธัมโม อาจารยใหญฝายวิปสสนากรรมฐาน พรอมดวยลูกศิษย คือ 
นายศิริเพชร แสนมี (ชางตุบ) ซึ่งใชเวลาปนตั้งแตป ๒๕๕๖ ถึง
ปจจุบัน ตักสิลาวโนทยานแบงเปน ๓ หมวด คือ 

 (๑). ประติมากรรมปนปูนเก่ียวกับเหตุการณพุทธประวัติ 
ตอนประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน, เหตุการณชัยชนะ ๘ ประการ
ของพระพุทธเจาที่ปรากฎในบทสวดพาหุง, เหตุการณเรื่องพระ
เวสสันดรชาดก 
 (๒). ประติมากรรมปนปูนเก่ียวกับเหตุการณการเสวย
วิบากกรรมผูทําบาปกรรมแลวตกนรก-ผูทําความดีแลวไปสวรรค 
 (๓). ประติมากรรมปนปูนเก่ียวกับสุภาษิตคําสอน ผญา
ของชาวอีสาน และอื่นๆ อีกมากมาย 

 ๓. เจาภาพและประติมากร : 
 พระอาจารยมหาเดน ฐิตธัมโม ผูปนประติมากรรม, 

โครงการปลูกตนกลาในนาบุญ (บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน) รุน
ที่ ๑-๕ และผูศรัทธาทั่วไป ผูสรางถวาย, นายศิริเพชร แสนมี (ชาง
ตุบ) ประติมากร   

 ๔. ประโยชนใชสอย : 
 เปนแหลงทัศนศึกษาและพักผอนทางจิตวิญญาณ
สําหรับทุกเพศวัย, เปนสถานท่ีฝกบุคลากรในการเรียนรูศิลปะปูน
ปน, เปนสื่อการสอนเรื่องนรกภูมิ-สวรรคภูมิ ตามแนวพระพุทธ
ศาสนาเพ่ือใหคนเห็นโทษของบาปบุญคุณโทษ, และเปนสถานท่ี

ทองเที่ยวธรรมนาสนใจอีกแหงของจังหวัดมหาสารคาม

ผลงานการปนจากดวงจิตของ
พระอาจารยมหาเดน ฐิตธัมโม
รองเจาอาวาส
อาจารยใหญฝายวิปสสนา



 ๙๘        อุโบสถพุทธชยันตี

๑๙. ศิลาพระธรรมจักรปฐมเทศนา
 

 ๑. ความเปนมา : 
 เมื่อตนเดือนสิงหาคมปพุทธศักราช ๒๕๖๐ คุณสมพงษ-คุณภัทรภร วรรณภิญโญ ผูบริหาร
บริษัท ทีวี ธันเดอร จํากัด (มหาชน) บริษัทผลิตรายการโทรทัศนชื่อดังรายใหญของเมืองไทย เดินทาง

ไปกราบนมัสการทําบุญและสนทนาธรรมวาดวยเรื่องการเขียนหนังสือปรัชญาชีวิตกับพระมหาอาย 

ธีรปญโญ ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กระทั่งคุณสมพงษ วรรณภิญโญ กลาว
ถึงงานเขียนหนังสือดวยสุนทรียกถาและถามถึงความคืบหนาของโครงการจัดสรางสถานปฏิบัติธรรม
วัดปาธรรมอุทยาน-มหาสารคาม 

 ทานพระมหาอาย ธีรปญโญ ก็เลยปรารภถึงงานแกะสลักศิลาธรรมจักรเพื่อทําเปนสังเวช
นียสถานที่แสดงปฐมเทศนาจําลอง ประดิษฐานไวดานหนาพระธาตุดินแดง อันแสดงถึงความเจริญ
รุงเรืองของพระพุทธศาสนาและเปนการสรางศาสนวัตถุแกะสลักจากหินสีเหลืองมีลายหินงดงาม ทั้ง
สองทราบถึงเจตนารมณดังกลาวจึงปวารณารับเปนเจาภาพหินแกะสลักพระธรรมจักรปฐมเทศนา
เพ่ือนอมถวายเปนพุทธานุสาวรียและฝากความดีงามไวในพระพุทธศาสนา



อุโบสถพุทธชยันตี          ๙๙

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๒. กําเนิดการแกะศิลาเปนสิ่งเคารพ : 
 แตเดิมนั้นพุทธศาสนาไมมีรูปเคารพ หลังจากพระพุทธเจา
ปรินิพพานแลว ผูเลื ่อมใสในพระพุทธศาสนาอยากจะมีวัตถุสิ ่งของหรือ
สัญลักษณแทน องคศาสดา เริ่มแรกชาวพุทธก็นําเอาส่ิงของเปนตนวา อิฐ หิน 
ดิน นํา กิ่ง กาน ใบโพธิ์ จากบริเวณสังเวชนียสถานที่ประสูติลุมพินวีัน, ที่ตรัส
รูพุทธคยา, ที่แสดงปฐมเทศนาสารนาถ และที่ปรินิพพานกุสินารา นําเก็บมาไว
เปนท่ีระลึกเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจา ลวงมาถึงรัชสมัยพระเจาอโศกมหาราช 
(พ.ศ.๒๑๘-๒๖๐) พระองคผูเปนพุทธศาสนูปถัมภกที่ยิ่งใหญพระองคหนึ่ง 
พระเจาอโศกมหาราชทรงสงสมณะทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนาตามเมือง
สําคัญตางๆ มีพระราชโองการใหแกะสลักศิลาเปนรูปตางๆ เชน เสาหินอโศก 
ศิลาจารึก พระวัชรอาสน ตนโพธ และพระธรรมจักรศิลาฯลฯ ตามสถานท่ีที่
เกี่ยวของกับพระพุทธเจา กาลตอมาส่ิงเหลาน้ีกลายเปนหลักฐานสําคัญที่ระบุ
ถึงความมีอยูจริงของพระพุทธเจาจนถึงปจจุบัน 



 ๑๐๐        อุโบสถพุทธชยันตี

 ๓. แนวคิดและลักษณะศิลา : 
 ศิลาธรรมจักรปฐมเทศนาท่ีตั้งตระหงานงดงามทามกลางอุทยานธรรมน้ีเปนงาน
ประติมากรรมชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความเลื่อมใสของพุทธบริษัทที่ปรารถนาสรางมิติศรัทธาผานส่ิง
เคารพบูชาแทนพระพุทธเจา ศิลาธรรมจักรปฐมเทศนามีลักษณะสําคัญ คือเปนหินทรายเหลืองจาก
สีคิ้ว เเหลงเดียวกับหินท่ีสรางปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา หินทรายเหลืองชนิดนี้เปนวัสดุสําคัญ
ที่ใชในการสรางปราสาทในสมัยโบราณในประเทศไทย เปนหินมีลักษณะเนื้อหยาบ จับดูระคายมอื 
เพราะประกอบดวยเม็ดทรายขนาดแตกตางกัน เม็ดแรสวนใหญเปนแรควอรตซ แตอาจมีแรอื่นและ
เศษหินดินปะปนอยูดวย เพราะมีวัตถุประสารมีความแข็งมากสามารถขูดเหล็กเปนรอยได มีสีตางๆ 
เชน แดง นําตาล เทา เขียว เหลืองออน สีของหินทรายอาจแสดงรอยช้ันใหเห็น มีซากดึกดําบรรพ 
ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของเม็ดทราย ประกอบดวยควอรตซเปนสวนใหญ อาจมีแรแมกเนไทตและ
ไมกาปะปนอยู วัตถุประสาร สวนมากเปนพวกซิลิกา แคลไซด โดโลไมต เหล็กออกไซด ซึ่งมักทําให
หินมีสีเหลือง นําตาล แดง ในประเทศไทย พบมากทางภาคอีสาน จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี 
และทางภาคใตบางแหงประโยชนหินทรายใชประโยชนทางดานการสรางปราสาทในสมัยโบราณ ทํา
หินลับมีด ทําครก ทําโม ดังปรากฏเห็นตามแหลงที่ระบุนี้

 ขนาดของศิลาธรรมจักรปฐมเทศนาน้ี วัดจากแทนศิลาที่ตอจากฐานมีความสูงจากฐาน
ถึงยอดรวม ๓.๓๐ เมตร วงธรรมจักรมีเสนผาศูนยกลาง ๒.๕๐ เมตร สวนดุมธรรมจักรหนา ๐.๖๐ 
เมตร ธรรมจักรตั้งอยูบนกลีบบัวหงายบัวควํา ตัวธรรมจักรแกะสลักลาย แบงออกเปน ๓ ตอน คือ
วงภายในสุดเปนลายกลีบบัว ๒ ชั้น ถัดมาเปนซ่ีกํา ๓๒ ซี่แกะสลักเปนลายไทย วงนอกเปนวงลอม
ธรรมจักรแกะสลักประกอบเปนลายลูกฟกกามปู มีลูกแกวประกบทั้งสองขาง ขอบนอกสุด มี
ลักษณะเปนลายกนกเปลวเพลิง สวนแทนประดิษฐานธรรมจักร ยาว ๒.๔๐ เมตร หนา ๑ เมตร 
แผนหินดานขางแกะสลักลายนูนรูปตราวัดปาธรรมอุทยาน และอีกดานแกะสลักลายรูปนูนของพระ
ปญจวัคคีย มีธรรมจักรหมุนและกวางหมอบอยูตรงกลางเปนสัญลักษณแทนปาอิติปตนมฤทายวัน 

และรอบขางศิลาพระธรรมจักรปฐมเทศนาน้ัน มีพญากวางโพธิสัตวเหมือนจริง ๒ ตัว ซึ่งหลอจาก

ทองเหลืองกลายเปนสนิมเขียว สรางถวายโดยนายชางตุม    สุรพล วชิรนันท จากนั้นเม่ือวันองัคาร

ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตรงกับวันแรม ๒ คํา เดือน ๑ ประกา เวลา ๑๓.๑๐ น. คณะชางได
อัญเชิญศิลาพระธรรมจักรปฐมเทศนาต้ังประดิษฐานหนาลานพระธาตุดินแดง โดยมีพระสงฆ ๙ รูป
จากวัดปาธรรมอุทยานเจริญพระพุทธมนตบทพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อประกาศใหมนุษย

และเทวดาทั้งหลายไดอนุโมทนาสาธุการวา “อโห พุทโธ! อโห ธัมโม! อโห สังโฆ!, ศิลาพระธรรมจักร
ปฐมเทศนามหามงคลนี้ ประดิษฐานตั้งมั่นในอารามวัดปาธรรมอุทยาน จังหวัดมหาสารคามแลว” 



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๐๑

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๔. เจาภาพและอัตถจารีชน : 
 คุณสมพงษ-คุณภัทรภร วรรณภิญโญ และ
ครอบครัว ผูสรางถวาย, นายชางสุนทร ปะเกาคัน ชาว
วาปปทุม-มหาสารคาม ผูแกะสลักหิน, นายชางสุรพล วชิร
นันท ผูสรางกวางโพธิสัตว, นายชางสมศักดิ์  ผูควบคุม
ดูแลการต้ัง, และพระมหาอาย ธีรปญโญ ผูใหแนวคิดจัด
สราง, ศิลาพระธรรมจักรปฐมเทศนาน้ีใชงบจัดสรางทั้งสิ้น 
๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหาหมื่นบาทถวน)    

 ๕. ประโยชนการใชสอย : 
 เปนสังเวชนยีสถานที่แสดงปฐมเทศนาจําลองของ
พระพุทธเจา, เปนลานธรรมเพื่อการศึกษาแลกเปล่ียนเรียน

รูของพุทธศาสนิกชน และเปนจุดทองเที่ยวทองธรรมสําคัญ
ของวัดปาธรรมอุทยาน 



 ๑๐๒        อุโบสถพุทธชยันตี

๒๐. ศิลาพระเกตุแกวโพธิญาณ
 

 ๑. ความเปนมา : 
 เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมปพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในชวงกาลเขาพรรษาขณะ

ที่ทานพระมหาอาย ธีรปญโญ ไดอธิษฐานเขาจําพรรษาปที่ ๒๐ ณ วัดปาธรรมอุทยาน 
จังหวัดมหาสารคาม คุณภุชคฤน ตั้งตรงเจตนา (เบ็ท) เจาของโรงแรมนาคนครา 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนลูกศิษยคนหนึ่งที่มีจิตใจงดงามและมีนิสัยชอบทําบุญใฝการ

ปฏิบัติธรรมเปนปกติวิสัย ไดสื่อสารมาสนทนาธรรมและถามสภาพความเปนอยูใน
ปาโคกดินแดง อันเปนรมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร จึงทราบความประสงค
ที่ทานพระมหาอาย ธีรปญโญ มีจิตกุศลจะสรางสังเวชนียสถานที่ตรัสรูจําลองเพ่ือ
นอมถวายเปนพุทธบูชา และเปนแหลงศึกษาพุทธประวัติเชิงคติสัญลักษณที่แฝงดวย



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๐๓

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

ปริศนาธรรมอันเหมาะสําหรับคนยุคปจจุบัน เปนเหตุใหคุณภุชคฤน ตั้ง
ตรงเจตนา ปวารณารับบุญมงคลน้ีไวในความอุปถัมภ กาลตอมาก็ปรากฏ
เปน “ศิลาพระเกตุแกวโพธิญาณ” หมายถึง หินแกะสลักยอดโพธิญาณ
เพื่อบูชาพระปญญาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูตรัสรูชอบไดโดย
พระองคเอง พุทธประติมากรรมนี้ตั้งเดนเปนสงา ณ ดานหลังอุโบสถพุทธ
ชยันตี ประดษิฐานม่ันคง ณ ริมขอบสระมุจลินทสิงหนาคราช หากเพง
พินิจดวยความสงบใจและฝกสมองมองปริศนาธรรมท่ีซอนอยูในองคศิลา
พระเกตุแกวโพธิญาณ จักคนพบรหัสธรรมเพ่ือนําไปไขสูหนทางอริยมรรค
ดับทุกขโดยไมมีสวนเหลือได  

 ๒. ยอดพระเกศสูยอดพุทธศิลป : 
 ในเมืองไทยมีประติมากรรมแหงหนึ่งที่ศูนยประชุมแหงชาติ
สิริกิติ์ปนเปนเปลวรัศมีแบบเดียวกับยอดแหลมเหนือพระเศียรของ
พระพุทธปฏิมา เรียกกันวา “โลกุตระ” หรือเรียกทั่วไปวา “ยอดพระ
เกตุมาลา” ซึ่งพุทธศิลปบางสกุลจะทําเปนบัวตูมบางเปนยอดแหลมบาง 
เปลวรัศมีนี้ชวยเสริมพุทธลักษณะของพระพุทธปฏิมากรรมใหมีความ
เดนพิเศษขึ้น ทานผูรูกลาววา “เปนปริศนาธรรม” หมายถึงพระปญญา
ตรัสรูที่แทงทะลุปญหาคือทุกขทั้งปวง หรือแทงทะลุกระแสโลกยกจิต
ขึ้นอยูเหนือโลก หากสังเกตใหดีในการเขาวัดวาอาราม บางวัดจะมีวิหาร
หรือศาลาสมัยเกาหลายแหงที่ประดิษฐานพระประธานองคใหญ เพดาน
เหนือพระเศียรจะเจาะชองใหยอดพระเกตุมาลาทะลุขึ้นไป ดูเหมือนกับ
วาทําเพดานเตี้ยไปหนอยหน่ึง แตทานวาน่ันคือปริศนาธรรม เตือนใจผู
ไหวพระใหระลึกวา “จงมีปญญาแทงทะลุกระแสโลก” ผูเชี่ยวชาญดาน
พุทธประติมากรรมใหการสรุปเรื่องนี้ไวอยางนาคิดวา “แรกเริ่มเดิมทีพระ
รัศมีเปนรูปประภามณฑล มีลักษณะกลมลอมพระเศียร มีจุดศูนยกลาง

อยูที่กึ่งกลางระหวางคิ้ว  ภายหลังเปล่ียนไปเปนดวงกลมเล็กอยูเหนือ

พระนลาฏ ตอมาจึงเลื่อนขึ้นไปอยูบนพระเกตุมาลา มีลักษณะเปนรูปตอม
กลมหรือปลายแหลมดุจดอกมะลติูม ซึ่งหมายถึงกอนแกว คือ “โพธิญาณ
หรือดวงปญญา” เมื่อมีการประดิษฐพระรัศมีเปนรูปเปลวข้ึน ซึ่งเขาใจวา

เกิดในสุวรรณภูมินี้เอง แมจะมีบางในอินเดียและลังกาแตก็ไมแสดงอยาง
ชัดเจนเหมือนดังที่ปรากฏอยูทุกวันนี้  พระรัศมีรูปเปลวมีใจกลางเปนรูป
อุณาโลม ซึ่งเปนอักษรแทนคําวา “โอม” อันเปนคําตนของการกลาวมนต
คาถา หรือคําแรกที่เอยขึ้นเพื่อความศักดิ์สิทธิ์  สวนลักษณะรูปเปลวน้ัน
เปนสวนท่ีตกแตงขึ้นตามแนวเสนออนไหวของตัวอุณาโลม จึงพบวารัศมี

รูปเปลวน้ันมีลักษณะแตกตางกันออกไปตามความนิยม”  
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๓. แนวคิดในเชิงคติสัญลักษณ : 
 ศิลาพระเกตุแกวโพธิญาณท่ีประดิษฐานวัดปาธรรมอุทยาน มีลักษณะ
เปนหินทรายเขียว นายชางสมศักดิ์ สมสุข ชาววังนําเขียวเปนผูแกะสลัก เสาหิน
มีนําหนักประมาณ ๕ ตัน หรือ ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ฐานกวาง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒ 
เมตร ฐานตั้งพระเกตุสูง ๐.๕๐ เมตร ความสูงของพระเกตุ ๒.๔๐ เมตร ความ
หนา ๐.๙๐ เมตร รวมความสูงของยอดพระเกตุแกวโพธิญาณ ๒.๙๐ เมตร แกะ
สลักเปนรูปเปลวรัศมียอดพระเกศบนพระเศียรของพระพุทธเจา ดานหนาแกะ
เปนรูปดวงตามนุษยและภายในดวงตาก็มีวงลอพระธรรมจักรปรากฏอยู เปนคติ
สัญลักษณเชิงปริศนาธรรมวา “ขอใหไดดวงตาเห็นธรรม” อีกดานหน่ึงของศิลา
ก็แกะสลักเปนรูปนูนพระพุทธเมตตาหันหนาเขาไปในศิลาพระเกตุแกวโพธิญาณ 
ซึ่งหมายถึง การสรางคุณงามความดีแบบผูปดทองหลังพระ หรือการทําบุญไม
หวังหนาตา
 ดังพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖ วา “การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราว
จําเปน ก็ตองปด วาที่จริงแลว คนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลังพระกัน
นัก เพราะวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปด
ทองหลังพระเลย พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได”  ถัดขึ้นไปขางบนจะเปน
เลข ๙ หมายถึง มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ซึ่งเปนขอปฏิบัติใหถึงโลกุตรธรรมก็
คือโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ หมายถึง ธรรมอันเปนฝกฝายแหงความตรัสรู 
ประกอบดวยธรรมะ ๗ หมวด ไดแก สติปฏฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, อิทธิบาท 
๔, อินทรีย ๕, พละ ๕, โพชฌงค ๗, มรรคมีองค ๘  หรือในแงคติการดําเนินชีวิต

วา จงกาวไปใหถึงที่สุดคือยอดแหงชัยชนะ และบนปลายยอดสุดของศิลาพระ

เกตุแกวโพธิญาณก็ไดแกะเปนสัญลักษณพระมหาเจดียพุทธคยา ซึ่งเปนสถานท่ี
ตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจานั่นเอง 
 กาลตอมาเมื่อวันจันทรที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ตรงกับวันขึ้น ๕ 
คํา เดือน ๑๑ ประกา เวลา ๐๙.๑๐ น. คณะสงฆวัดปาธรรมอุทยานและนาย

ชางสมศักดิ์ สมสุข ไดทําพิธีอัญเชิญศิลาพระเกตุแกวโพธิญาณขึ้นประดิษฐาน 
ณ บริเวณหลังอุโบสถพุทธชยันตี เพื่อเปนพุทธานุสาวรียของพระพุทธเจาผูทรง
ประเสริฐที่สุดในโลกนี้
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วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 

๔. เจาภาพและอัตถจารีชน : 
คุณภุชคฤน ตั้งตรงเจตนา และครอบครัว ผูสรางถวาย 
นายชางสมศักดิ์ สมสุข ผูแกะหิน 
พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต ผูควบคุมดูแลการตั้ง
พระมหาอาย ธีรปญโญ ผูใหแนวคิดจัดสราง 
ศิลาพระเกตุแกวโพธิญาณน้ีใช งบจัดสร าง ท้ัง ส้ิน 
๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหาหม่ืนบาทถวน)   

๕. ประโยชนการใชสอย : 
 เ ป น สั ง เ ว ชนี ย ส ถ านที่ ต รั ส รู จํ า ล อ ง ข อ ง
พระพุทธเจา, เปนลานธรรมเพ่ือการศึกษาแลกเปล่ียน
เรียนรูของพุทธศาสนิกชน, และเปนจุดทองเที่ยวทอง
ธรรมสําคัญของวัดปาธรรมอุทยาน
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๒๑. เสนาสนะสําคัญอื่นๆ 

 ภายในวัดปาธรรมอุทยาน

 ๑. ลานหินโคงศรีสาลคาม :
 เปนสถานที่ทํากิจกรรม-กิจวัตรกลางแจง ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากสวน
โมกขพลารามของหลวงพอพุทธทาสภิกขุ จังหวัดสุราษฎรธานี ลานหินโคงสรางขึ้น
ภายใตรมไมชายคา ดูเรียบงาย มีความสงบ กลมกลืนกับธรรมชาติ เนนใหเปนลาน
พักผอนอยางลึกซ้ึงทั้งทางกายและจิตใจ สรางเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๗ ใชงบประมาณ 

๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน) โดยงบบริจาคจากพุทธศาสนิกชนทั่วไป กาล

ตอมาในพรรษากาลป พ.ศ.๒๕๖๐ ไดอัญเชิญองคยอดพระธาตุนาดูนจําลองและ
พระพุทธรูปปางมารวิชัย “พระพุทธศาสดาศรีสาลคามวรมุนินทร” หลอดวยทอง

เหลือง พุทธลักษณะยุคสุโขทัย คณะสงฆอัญเชิญขึ้นประดิษฐานเปนพระประธาน
ประจําลานหินโคง ซึ่งนํามาถวายโดยชางตุม นายสุรพล วชิรนันท สวนองคยอดพระ
ธาตุนาดูนจําลอง มีลักษณะเผยใหเห็นเน้ือในแทของวัสดุ เรียบงาย สันโดษ มีความ
สงบใจแบบสุขศานติ ลานหินโคงนี้ พระอธิการกุหลาบ อัคจิตโต นําพระสงฆสามเณร
วัดปาลงมือกอสรางตั้งแตตนงานถึงปลายงาน นอกจากนี้ลานหินโคงศรีสาลคาม ยัง

เปนลานธรรมสําหรับน่ังฟงเทศนฟงบรรยาย เปนลานตักบาตร เปนแทนอาสนะฉัน
ภัตตาหารในบาตร เปนลานรวมทํากิจวัตร เจริญบุญ และบําเพ็ญกุศลของคณะสงฆ
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกดวย 
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 ๒. ซุมศาลาบาตร :
 เปนสถานท่ีตั้งซุมโรงทาน ซุมสําหรับตักบาตร มีขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๓ 
เมตร สรางดวยเสาไม มุงดวยเมทัลชีท มีที่นั่งพักพิงกาย เปนสถานที่ศึกษาปริยัติธรรม ทองพระพุทธ
มนต ตั้งวางสิ่งของเครื่องใช หรือบางครั้งก็ใชเปนหองเรียนสําหรับแยกฐานศึกษาธรรมะ มีซุมศาลา
บาตรทั้งหมด จํานวน ๑๐ หลังๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท สรางเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยไดรับงบประมาณ
จากพุทธศาสนิกชนท่ัวไป พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต เปนผูนําบุญศรัทธาและควบคุมดูแลการ
กอสราง ใชงบประมาณท้ังสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน)  

 ๓. หองสุขาเขตพุทธาวาส :
 สถานท่ีตั้งอยูขางอุโบสถพุทธชยันตี มีจํานวน ๒๐ หอง แยกเปนหองนําผูหญิง ๙ หอง หอง
นําผูชาย ๙ หอง หองนําคนพิเศษ ๒ หอง (พระภิกษุสามเณร คนพิการ คนสูงอายุ และคนมีครรภ) 
กอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๒๖.๔๐ เมตร สูง ๔.๘๐ เมตร การ
สรางหองสุขาเขตนี้อยูในเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คือ 
“สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย” ออกแบบกอสรางเพื่อรับรองใหถูกตามหลักสุขาภิบาล คือ หองนํามี
เพียงพอตอความตองการของผูใชรวมถึงพระภิกษุสามเณร ผูพิการ ผูสูงวัย หญิงมีครรภ ผูใชบริการมี
ความปลอดภัย มีแสงสวางเพียงพอ อยูในสภาพพรอมใชงาน มีการระบายอากาศดี มีสัญลักษณบอก
ถึงหองนําชาย-หญิง และที่สําคัญเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางเม่ือป พ.ศ.๒๕๖๐ จากงบประมาณ
บริจาคของคุณสุชาติ-คุณทิพวรรณ ธนากอบกิจ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยการนําบุญของ
พระมหาอาย ธีรปญโญ, นายชางสมศักดิ์ มาลาม ผูควบคุมดูแลการกอสราง ใชงบประมาณท้ังสิ้น 
๕๕๐,๐๐๐ บาท (หาแสนหาหมื่นบาทถวน)

 ๔. หองสุขาเขตธัมมาวาส :
 สถานท่ีตั้งขางหอธรรมกุสินารา มีจํานวน ๑๐ หอง แยกเปนหองนําผูหญิง ๕ หอง หองนํา
ผูชาย ๕ หอง กอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สูง ๔ 

เมตร หองละ ๒๐,๐๐๐ บาท  สรางเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๔ จากงบประมาณบริจาคของพุทธศาสนิกชน

ทั่วไป พระอธิการกหุลาบ อัคคจิตโต เปนผูนําบุญศรัทธาและควบคุมดูแลการกอสราง ใชงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน)

 ๕. หองสุขาเขตสังฆาวาส :
 สถานท่ีตั้งริมถนนเขตสังฆาวาส มีจํานวน ๑๐ หอง แยกเปนหองนําผูหญิง ๕ หอง หองนํา
ผูชาย ๕ หอง กอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๑๓  เมตร ความสูง 
๓ เมตร หองละ ๑๐,๐๐๐ บาท สรางเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๙ จากงบประมาณบริจาคของพุทธศาสนิกชน

ทั่วไป พระอธิการกุหลาบ อคัคจิตโต เปนผูนําบุญศรัทธาและควบคุมดูแลการกอสราง ใชงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)



 ๑๐๘        อุโบสถพุทธชยันตี 

 ๖. หองสุขาเขตอรัญญาวาส :
 สถานท่ีตั้งริมถนนเขตปาโคกดินแดงสาธารณะประโยชน มีจํานวน ๑๐ หอง แยกเปนหอง
นําผูหญิง ๕ หอง หองนําผูชาย ๕ หอง กอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกวาง ๔.๕๐ 
เมตร ยาว ๙  เมตร ความสูง ๓.๕๐ เมตร หองละ ๑๐,๐๐๐ บาท สรางเม่ือป พ.ศ.๒๕๔๙ จากงบ
ประมาณบริจาคของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต เปนผูนําบุญศรัทธาและ
ควบคุมดูแลการกอสราง ใชงบประมาณท้ังสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

 ๗. หองสุขาเขตอุบาสิกาวาส :
 สถานท่ีตั้งริมถนนเขตอุบาสิกาวาส มีจํานวน ๖ หอง แยกเปนหองนําผูหญิง ๓ หอง หอง
นําผูชาย ๓ หอง กอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๘  เมตร  สูง ๔ 
เมตร สรางเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดรับงบประมาณจากการบริจาคครอบครัวขรึมสันเทียะ ผูเปนบุตร
ธิดาหลวงพอสาย อนาลโย พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต ผูควบคุมดูแลการกอสราง ใชงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) 

 ๘. หองสุขาหอภาวนา : 
 สถานท่ีตั้งอยูขางหอภาวนาพุทธคยา มีจํานวน ๑๓ หอง แยกเปนหองนําผูหญิง ๖ หอง 
หองนําผูชาย ๖ หอง หองนําพิเศษ ๑ หอง (สําหรับพระภิกษุสามเณร คนพิการ คนสูงอายุ และคนมี
ครรภ) กอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว ขนาดกวาง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙ เมตร ชายคาย่ืน ๑ 
เมตร  ความสูง ๓.๕๐ เมตร สรางเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดรับงบประมาณบริจาคจากพุทธศาสนิกชน
ทั่วไป โดยการนําบุญของพระมหาอาย ธีรปญโญ, พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต ผูควบคุมดูแลการ
กอสราง ใชงบประมาณท้ังสิ้น ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหาหมื่นบาทถวน)



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๐๙

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๙. หองสุขาหอแจก :
 สถานที่ตั้งอยูขางหอแจกสารนาถ มีจํานวน ๑๓ หอง แยกเปนหองนํา
ผูหญิง ๖ หอง หองนําผูชาย ๖ หอง หองนําพิเศษ ๑ หอง (สําหรับพระภิกษุ
สามเณร คนพิการ คนสูงอายุ และคนมีครรภ) กอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชั้นเดียว ขนาดกวาง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙  เมตร   ชายคาย่ืน ๑ เมตร  ความ
สูง ๓.๕๐ เมตร สรางเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๗ ไดรับงบประมาณจากการบริจาคของ
พุทธศาสนิกชนผูใจบุญ โดยการนําบุญของพระมหาอาย ธีรปญโญ, พระอธิการ
กุหลาบ อัคคจิตโต ผูควบคุมดูแลการกอสราง ใชงบประมาณท้ังสิ้น ๖๕๐,๐๐๐ 
บาท (หกแสนหาหมื่นบาทถวน)

 ๑๐. หอธรรมกุสินารา :
 เปนศาลาการเปรียญชั่วคราวสรางตั้งแตยุคเริ่มกอสรางวัด ขนาดกวาง 
๑๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร สูง ๗ เมตร ศาลาหลังนี้สรางดวยเสาไม โครงหลังคา
ไม มุงดวยเมทัลชีทและดานหลังหอธรรมกุสินาราทําเปนหองเก็บส่ิงของเครื่อง
ใชบางสวนของวัด ปจจุบันน้ีใชเปนที่ทํากิจกรรมในรมและจัดนิทรรศการแบบ
ชั่วคราว สรางเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๔ จากงบประมาณบริจาคของพุทธศาสนิกชน
ทั่วไป พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต เปนผูนําบุญศรัทธาและควบคุมดูแลการ
กอสราง  ใชงบประมาณท้ังสิ้น ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหาหมื่นบาทถวน)

  ๑๑. กุฏิเจาอาวาส :
 เปนท่ีพักอาศัยและปฏิบัติภาวนาของเจาอาวาส มีลักษณะเปนอาคาร 
๘ เหลี่ยม ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๗ เมตร สูง ๘ เมตร สรางเม่ือป พ.ศ.๒๕๕๘ 
จากงบประมาณบริจาคของครอบครัวสงาเนตร และครอบครัวอินทพิเชฏฐ   

พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต เปนผูนําบุญศรัทธาและควบคุมดูแลการกอสราง 
ใชงบประมาณท้ังสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)



 ๑๑๐        อุโบสถพุทธชยันตี

 ๑๒. หอพระไตรปฎก :
 เปนสถานที่ปฏิสันถารอาคันตุกพระมหาเถระ พระภิกษุสามเณร
ทั่วไป และตอนรับในสวนศาสนกิจสัมพันธ ราชกิจสัมพันธ วิเทศสัมพันธ 
และพุทธศาสนิกชนสัมพันธ ขางในหอไตรหรือศาลาแปดเหล่ียมใชเปนที่เก็บ
พระไตรปฎก หนังสือคนควาทางพระพุทธศาสนา และประดิษฐานพระพุทธ
รูปหินขาวจากประเทศพมา สรางเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๘ จากงบประมาณบริจาค

ของ ครอบครัวอินทพิเชฏฐ, คุณศิริพร ศาตวินท, ครอบครัวสงาเนตร, คุณ
วิวฒัน กัฏฐกมาลากุล, คุณรัตนา กัณฐกมาลากุล, คุณเสาวรส อังศุธนาสาร, 
นพ.มาวิน วัฒนแพทย และครอบครัววัฒนแพทย-พิชัยกมล, บริษัท ไทยฟูด 
แอนด เคมิคอล จํากัด และบริษัท จารพา เท็คเซ็นเตอร จํากัด 

 พระมหาอาย ธีรปญโญ เปนผูนําบุญศรัทธา พระอธิการกุหลาบ 
อัคคจิตโต เปนผูควบคุมดูแลการกอสราง ใชงบประมาณท้ังสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ 
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๑๑

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๑๓. กุฏิกรรมฐานไม :
 เปนสถานท่ีพักอาศัยของพระวิปสสนาจารย จํานวน ๒ หลัง 
ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร  สูง ๖ เมตร สรางตั้งแตยุคเริ่มตนสราง
วัดปาธรรมอุทยาน เปนกุฏิกรรมฐานทําดวยเสาไมยืนตนตาย หลังคา
มุงสังกะสี พื้นลางโลง และยกเสาสูงเพื่อใหอากาศถายเทสะดวก, สราง
เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๔ จากงบประมาณบริจาคของพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
พระอธิการกุหลาบ อัคคจติโต เปนผูนําบุญศรัทธาและควบคุมดูแลการ

กอสราง ใชงบประมาณท้ังสิ้น ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นบาท
ถวน)

 ๑๔. กุฏิดินจําปาศรี :
 เปนสถานท่ีพักอาศัย เก็บบริขาร หนังสือธรรมะ และเปน
สถานที่ปฏิบัติภาวนาของเจาอาวาส ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร 
สูง ๕ เมตร สรางเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๕ จากงบประมาณบริจาคของ คุณรุง

นภา ตติยมณีกุล และครอบครัว, พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต เปนผู
ควบคุมดูแลการกอสราง ใชงบประมาณท้ังสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน
บาทถวน) 



 ๑๑๒        อุโบสถพุทธชยันตี

 ๑๕. เรือนพักอุบาสิกา ๑ :
 สถานที่ตั้งอยูในเขตอุบาสิกาวาส ใชเปนหองพักสําหรับแมชี แม
ขาวผูบวชเนกขัมมจารินี ผูถือศีลอุโบสถ และหองพักอาศัยรับรองอุบาสิกา
ผูมาปฏิบัติรรมทั่วไป มีลักษณะเปนอาคารประยุกตรวมสมัยชั้นเดียวมีหอง
นําในตัว จํานวน ๖ หอง พรอมเฉลียงหนาหอง ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว 
๔.๕๐ เมตร  เฉลียงกวาง ๔ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร หองนํากวาง ๒.๑๐ 
เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร อาคารสูง ๕ เมตร สรางเม่ือป พ.ศ.๒๕๕๘ จากงบ
ประมาณบริจาคของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยการนําบุญของพระมหาอาย 
ธีรปญโญ, พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต ผูควบคุมดูแลการกอสราง ใชงบ
ประมาณท้ังสิ้น ๗๘๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหม่ืนบาทถวน)

 ๑๖. เรือนพักอุบาสิกา ๒ : 
 สถานที่ตั้งอยูในเขตอุบาสิกาวาส ใชเปนหองพักสําหรับแมขาวผู
บวชเนกขัมมจารินี ผูถือศีลอุโบสถ และหองพักอาศัยรับรองอุบาสิกาผูมา
ปฏิบัติธรรมทั่วไป มีลักษณะเปนอาคารประยุกตรวมสมัย ๒ ชั้นมีหองนําใน
ตัว ขางบนแบงเปน ๒ หองพัก มีหองนําในตัว ขางลางติดดวยไมฝา มีขนาด
กวาง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๖ เมตร สรางเม่ือป พ.ศ.๒๕๕๔ จากงบ
ประมาณบริจาคของคณะญาติธรรมบุตรธิดาหลวงพอสาย อนาลโย, พระ
อธิการกุหลาบ อัคคจิตโต ผูควบคุมดูแลการกอสราง ใชงบประมาณท้ังสิ้น 
๑๐๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกาพันบาทถวน) 

 ๑๗. เรือนพักอุบาสก :
 สถานที่ตั้งอยูในเขตอุบาสกาวาส ใชเปนหองพักสําหรับอุบาสก 
พอขาวผูถือศีลอุโบสถ และหองพักอาศัยรับรองอุบาสกผูมาปฏิบัติธรรม
ทั่วไป มีลักษณะเปนอาคารประยุกตรวมสมัย ขนาดกวาง ๔.๕๐ เมตร ยาว 

๒๔ เมตร สูง ๖ เมตร สรางเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๔ จากงบประมาณบริจาคของ
คุณอนงค รันสันเทียะ และคณะญาติธรรมกฐินสามัคคี, พระอธิการกุหลาบ 
อัคคจิตโต ผูควบคุมดูแลการกอสราง ใชงบประมาณท้ังสิ้น ๔๙๐,๐๐๐ บาท 
(สี่แสนเกาหมื่นบาทถวน)



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๑๓

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 

 ๑๘. สํานักงานกลางโคกดินแดงวิชชาลัย :
 สถานที่ตั้งอยูในใกลหอฉันลุมพินีวัน เปนสถานที่ทํางานฝายกอง
งานเลขานุการ เก็บเอกสารสําคัญ ติดตอกิจนิมนต งานอบรม งานปฏิบัติ
ธรรม และประสานงานทั่วไป มีลักษณะเปนอาคารประยุกตรวมสมัย ขนาด
กวาง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๖ เมตร ๒ ชั้น สรางเม่ือป พ.ศ.๒๕๕๙ 
จากงบประมาณบริจาคของบุตรธิดาคุณพอออนสา-คุณแมกอง ศรีคาม, 
พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต ผูควบคุมดูแลการกอสราง ใชงบประมาณท้ัง

สิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) 

 ๑๙. กุฏิธรรมวิชัย :
 สถานที่ตั้งอยูในเขตพุทธาวาสใกลสระมุจลินทสิงหนาคราช เปน
พักอาศัยปฏิบัติภาวนาและศึกษาปริยัติธรรมของพระมหาเถระ มีลักษณะ
เปนอาคารประยุกตรวมสมัย ขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง 

๖.๕๐ เมตร สรางเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๐ จากงบประมาณบริจาคของคุณวิชัย 
มาลายทอง และครอบครัว, พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต ผูควบคุมดูแล
การกอสราง ใชงบประมาณท้ังสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 



 ๑๑๔        อุโบสถพุทธชยันตี

 ๒๐. หองนําสาธุชน :
 สถานท่ีตั้งอยูในเขตตักสิลาวโนทยานใกลสระมุจลินทสิงหนาคราช มี
จํานวน ๒ หอง แยกเปนหองนําผูหญิง ๑ หอง หองนําผูชาย ๑ หอง กอสรางดวย
คอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียวขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร สูง ๕ เมตร สราง
เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๐ จากงบประมาณบริจาคของบุตรธิดาหลวงพอสาย อนาลโย, 
พระอธิการกุหลาบ อคัคจิตโต ผูควบคุมดูแลการกอสราง ใชงบประมาณท้ังสิ้น 
๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถวน)

 ๒๑. หอเทวดา :
 สถานท่ีตั้งอยูในเขตธัมมาวาสใกลหอภาวนาพุทธคยา เปนที่ตั้งรูป
หลอพอหมอชีวกโกมารภัจจ และเก็บรักษาวัตถุมงคลตางๆ ที่พุทธศาสนิกชน
นํามาถวาย กอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว 
๔ เมตร สูง ๕ เมตร  สรางเม่ือป พ.ศ.๒๕๕๘ จากงบประมาณบริจาคของ
พุทธศาสนิกชนท่ัวไป โดยการนําของพระครูปญญาพุทธิวิเทศ (มังกร ปญญา
วุฑโฒ), พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต ผูควบคุมดูแลการกอสราง ใชงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นหาพันบาทถวน)

 ๒๒. ปฐมสถานอุทยานธรรม :
 สถานที่ตั้งอยูในเขตธัมมาวาสตรงกลางลานระหวางหอภาวนาพุทธ
คยากับหอแจกสารนาถ “เปนปฐมมงคลสถาน” ที่ปกกลดอธิษฐานอยูจํา
พรรษาแรกของพระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต เจาอาวาสวัดปาธรรมอุทยาน ใน

ฐานะผูบุกเบิกวัดปาธรรมอุทยานแหงนี้ ตั้งแตวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๙ โดย
มีเจตนาประสงคเพื่อฟนฟูรักษาปาโคกดินแดงพื้นที่สาธารณะประโยชนใหเปน
ปาอุดมสมบูรณคืนสูธรรมชาติอันรมรื่น และเพ่ือปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาที่ถูกตองตรงตามพระธรรมวินัย ปจจุบันนี้เปนลานวงกลมและ

เปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปหลอดวยปูนองคแรกตั้งแตสรางวัด เปนที่ตั้งวาง
ตอไมมงคลอายุ ๒๐๐ กวาป และเปนที่ตั้งของหอกระจายเสียงกระจายธรรม 
“เสียงปลุกจากปาธรรมอุทยาน” ซึ่งถือวา เปนจุดศูนยกลางของวัดปาธรรม

อุทยาน คือ ทิศเหนือจรดบานดอนงัว ทิศใตจรดบานผักหวาน ทิศตะวันออก
จรดบานเหลาใหญ และทิศตะวันตกจรดบานฝาง  



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๑๕

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ๒๓. ลานหมอชีวกโพธิวัน : 
 สถานท่ีตั้งอยูในเขตธัมมาวาสขางหอภาวนาพุทธคยาและหอธรรมกุสินารา 
ดานหนากุฏิเจาอาวาส เปนสถานท่ีตั้งรูปหลอพอหมอชีวกโกมารภัจจ ขนาดเทาองค
จริงของมนุษย หลอดวยทองเหลือง พนสีขาว มีลักษณะถือครกปรุงยา ใบหนาแลดูอิ่ม
บุญ ซึ่งทางศิลปนแหงชาติ ผูจัดละคร และดารานักแสดง นําโดยคุณแมกอย ทาริกา 
ธิดาทิตย ไดเปนเจาภาพหลอทั้งหมด ๓ องค (องคที่ ๑ ถวายที่วัดพระธาตุพนม
วรวิหาร-นครพนม, องคที่ ๒ ถวายท่ีวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี-สมุทรปราการ, องค
ที่ ๓ ถวายที่วัดปาธรรมอุทยาน-มหาสารคาม) กาลตอมาเม่ือวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกัลยาณธรรรมไดอัญเชิญมาสมโภชและถวายไวที่วัดปา
ธรรมอุทยาน โดยอัญเชิญข้ึนประดิษฐานบนแทนใตตนไมใหญ เพื่อใหพุทธศาสนิกชน

กราบไหวบูชาและระลกึถึงคุณงามความดีของพอหมอชีวก ตามประวัติของทานมี
บันทึกไววา ทานเปนบรมครูแหงการแพทยแผนโบราณ เปนบุคคลท่ีมีตัวตนจริงใน
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา เรื่องราวชีวิตของทานมีกลาวไวในพระไตรปฎกและ
คัมภีรอรรถกถา ตลอดชีวิตของหมอชีวกโกมารภัจจ ไดบําเพ็ญแตคุณงามความดี ชวย

เหลือผูเจ็บไขโดยไมเลือกฐานะ จนไดรับยกยองจากพระพุทธองควา เปนเอตทัคคะ ผู
เลิศกวาอุบาสกท้ังปวงในทาง “เปนท่ีรักของปวงชน” 



 ๑๑๖        อุโบสถพุทธชยันตี

 ๒๕. กระแสไฟฟา บุญสวางทางเจริญ : 
 แรกเริ่มการตั้งวัดปาธรรมอุทยาน ยังไมมีกระแสไฟฟาใชแมแตจุดเดียว ตอมาเม่ือวัด
พัฒนามากขึ้นตามลําดับ ความจําเปนขั้นพื้นฐานของพระภิกษุสามเณร และผูมาปฏิบัติธรรมก็ตาม
มาดวย จึงมีการนําระบบกระแสไฟเขามาใช แตยังไมเพียงพอกรณีมีคนจํานวนมาก เม่ือป พ.ศ.
๒๕๕๖ คณะกรรมการบุญภาคีโครงการกอสรางอุโบสถพุทธชยันตี โดย คุณนริศ เชยกลิ่น และคุณ
จันทนา ศรีวิริยะเลิศกุล ไดมองเห็นความจําเปนเรื่องกระแสไฟมาใชการกอสรางสวนงานอุโบสถ
พุทธชยันตี จึงมีมติศรัทธานุมัติถวายเงินบริจาคสรางกระแสไฟฟาสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่ง ทาน
พระมหาอาย ธีรปญโญ ไดรับภาระเปนผูประสานบุญแจงผูศรัทธารวมกันสรางกระแสไฟฟาถวาย
วัดปา โดยจัดซ้ือจัดจางตามมาตรฐานของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจัดซื้อจัดจางเปนเสาขยายเขต
ไฟฟาแรงสูง ๑๗ ตน เสาจายไฟฟาแรงตําภายในวัด ๔๕ ตน 
 ความตองการกระแสไฟฟาของวดั คือ ระบบ ๓ เฟส ซึ่งเปนมาตรฐานการออกแบบและ
ติดตั้งระบบไฟฟา ซึ่งมีความสําคัญยิ่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย คงทนถาวร ยืดอายุการใชงานของ
อุปกรณไฟฟาตางๆ ที่ใชอยูในระบบใหยาวนาน การติดตั้งระบบไฟฟา ตองเปนไปตามมาตรฐาน
กําหนดที่แนนอนของการไฟฟาสวนภูมิภาค ก็คือ ระบบ ๓ เฟส ซึ่งจะมี ๔ สายในระบบ ประกอบ
ดวย สาย LINE (มีไฟ) ๓ เสน และสายนิวตรอน (ไมมีไฟ) ๑ เสน มีแรงดันไฟฟาระหวาง สาย LINE 
กับ LINE ๓๘๐-๔๐๐ โวลท และแรงดันไฟฟาระหวางสาย LINE กับ Neutral ๒๒๐-๒๓๐ โวลท และ
มีความถี่ ๕๐ เฮิรซ (Hz) ซึ่งทางวัดปาธรรมอุทยานไดใชมาจนถึงปจจุบันนี้ โดยใชงบประมาณในสวน
ติดตั้งเสาไฟฟาและระบบกระแสไฟฟาจากการบริจาคของพุทธศาสนิกชนทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งลานสองแสนบาทถวน) 



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๑๗

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

รายนามเจาภาพสรางกุฏิกรรมฐาน
วัดปาธรรมอุทยาน ปาโคกดินแดง ตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๕๕-๒๕๖๐

______________________

๑. กุฏิหอพรสิริ    คุณสมพร-คุณสุภาภรณ หอพรสิริ, คุณกัลป-คุณชัยพร หอพรสิริ 
๒. กุฏิปาริชาติดุสิต   คุณสุขเกษม-คุณสุวรรณี-คุณทรรศ ปาริชาติดุสิต
๓. กุฏิพุทธคยา    คุณนวลอนงค เจริญตนภูบาล, คุณเพียงพอ หอพรสิริ
๔. กุฏิมงคลธรรมากุล   คุณสกล-คุณโสภาวรรรณ มงคลธรรมากุล
๕. กุฏิเตมียาเวส   พล.ต.อ. เสรีพิสุทธิ์-คุณพัสวีสิริ เตมียาเวส และครอบครัว
๖. กุฏิวิโรจนนาโค    คุณณัฐ อรรถวิโรจนากร และญาติธรรม
๗. กุฏิธรรมเสนาบดี   พล.อ.ปรีชา-คุณหญิงวนิดา สุวัณณะศรี, 
   พล.ท.อุทัย-คุณจินตนา รัตนรักษ,
   พล.อ.ขวัญชาติ-คุณพัชราภรณ กลาหาญ, 
   พล.อ.ณัฏฐพลชัย-คุณสริิณัฏฐ วิเศษสินธุ, 
   คุณณฤดี แยมสคราญ, คุณนันทนภัส อินทรักษา
๘. กุฏิจารมรมาน    ดร.ศักดิ์สม จามรมาน
๙. กุฏิเชตวันมหาวิหาร   คุณวงศวัฒนา มีไทยวาลา และญาติธรรม
๑๐. กุฏิสุขหรรษา    คุณเดชา-คุณธิดารัตน  ยงวัฒนา และญาติธรรม
๑๑. กุฏิสาราณียธรรม   คุณวิเชียร-คุณอริยา เจนสวัสดิชัย และครอบครัว, 
   พล.อ.สาทิส-คุณจารุวรรณ จันทรมี, คุณภัทรา สกุลไทย, 

   คุณสุวิมล ลิ้มเล็งเลิศ
๑๒. กุฏิเรือนรัตนะ   คุณวรรณวิไล กันเพช็ร
๑๓. กุฏินิติศาสตรไพศาลย  คุณวิเชียร-คุณอริยา เจนสวัสดิชัย และครอบครัว 
   สรางอุทิศสวนกุศลให 

   พระยานิติศาสตรไพศาลยและคุณหญิงนิติศาสตรไพศาลย
๑๔. กุฏิธัมมิกสกุล   คุณธนิต-คุณอุไรวรรรณ ธัมมิกสกุล และครอบครัว 
๑๕. กุฏิไกรพิสิทธิ์กุล   คุณวิลาวรรธณ-คุณธัญณีย ไกรพิสิทธิ์กุล และครอบครัว
๑๖. กุฏิวิริยะบารมี   คุณตรีชัย ภูริภูษิต
๑๗. กุฏิชัยยานนท   คุณสมชัย-คุณสุพัตรา ชัยยานนท และญาติธรรม 



 ๑๑๘        อุโบสถพุทธชยันตี

๑๘. กุฏิวิสังขารศาลา   ครอบครัวอินทพิเชฏฐ, คุณศิริพร ศาตวินท, ครอบครัวสงาเนตร,
   คุณวิวัฒน กัฏฐกมาลากุล, คุณรัตนา กัณฐกมาลากุล, 
   คุณเสาวรส อังศุธนาสาร, นพ.มาวิน วัฒนแพทย 
   และครอบครัววัฒนแพทย-พิชัยกมล, 
   บริษัท ไทยฟูด แอนด เคมิคอล จํากัด 
   และบริษัท จารพา เท็คเซ็นเตอร จํากัด 

๑๙. กุฏิอนุตริยะ    ครอบครัวสงาเนตร, ครอบครัวอินทพิเชฏฐ 
๒๐. กุฏิสุขใจ    คุณปาลิดา กาญจนทรงกิจ อุทิศแด คุณบุญชาญ กาญจนาทรงกิจ
๒๑. กุฏิสุขในธรรม   คุณเอี้ยวเง็กเฮียง และครอบครัว อุทิศแด คุณพอลิ้มอาจ๊ัว
๒๒. กุฏิสุขจิตเปนอาจิณ   คุณสุณี วลายุทธสวัสดิ์
๒๓. กุฏิอัศวนิเวศน   คุณธงชัย-คุณเพ็ญพักตร อัศวนิเวศน และครอบครัว
๒๔. กุฏิสมภาร    คุณคาร-คุณอนงค ออทโท  
๒๕. กุฏิเทวตานุสสติ   คุณแมกิ่งเพชร รัตนพร 
   สรางอุทิศแด คุณยายตา จันทรัตน และนายสุชาติ รัตนพร
๒๖. กุฏิรัตนพฤกษสกุล   คุณแมวันเพ็ญ รัตนพฤกษสกุล และครอบครัว
๒๗. กุฏิมาตา    คุณณรงคศักดิ์-คุณทิพยภาพร  เตชะไกรศรี
๒๘. กุฏิใหญยิ่งยง    คุณสุเมธ-คุณยุพา เตชะไกรศรี และครอบครัว
๒๙. กุฏิศุภสิริ    คุณศุภกร-คุณสิริพิชญ เตชะไกรศรี และครอบครัว
๓๐. กุฏิแกวสารพัดนึก   คุณศิริพร ศาตวินท
๓๑. กุฏิบันฑิตตระกูล ๑  คุณพอเพรียว-คุณแมนงนาฎ บัณฑิตตระกูล และครอบครัว
๓๒. กุฏิบัณฑิตตระกูล ๒  คุณพอเพรียว-คุณแมนงนาฎ บัณฑิตตระกูล และครอบครัว
๓๓. กุฏิศาตวินท    คุณศิริพร ศาตวินท
๓๔. กุฏิพงษธนะเศรษฐ   คุณจิรพล-คุณจริยา พงษธนะเศรษฐ และครอบครัว

๓๕. กุฏิมงคลรัตนเมตตา   คุณพุทธิพงษ ดานบุญสุต อุทิศสวนกุศลแดบุพการีชน
๓๖. กุฏิสุขถาวร    คุณสุชาติ-คุณกิติมา ประดิษฐสุขถาวร
๓๗. กุฏิเอตทัคคะ    คุณวราธร-คุณนิตยกานต-คุณกานตธีรา เทวอักษร

๓๘. กุฏิเจริญธรรม   คุณประดิษฐ-คุณจําเรียง-คุณใหม เจริญธรรม
๓๙. กุฏิจําปาศรี    คุณรุงนภา ตติยมณีกุล และครอบครัว 
๔๐. กุฏิอุเบกขาบารมี   คุณดรุนุช อรรจนอังกูร และเพื่อนกัลยาณมิตร
๔๑. กุฏิเมตตาบารมี   คุณนวลอนงค เจริญตนภูบาล, คุณวิณาพร หาญธนสุข, 
   คุณอุทัยรัตน เภตรา, คณุทัศนีย รื่นพานิช, 

   คุณมาริสา ตันติวัชรประกาย
๔๒. กุฏิอธิษฐานบารมี   คุณวันเฉลิม ชูชินวัตร-คุณสุคนธา ชัยสถาพรวรวงศ และครอบครัว
๔๓. กุฏิสัจจบารมี    คุณเพียงพอ หอพรสิริ
๔๔. กุฏิทองทิพย    คุณทองทิพย พงษนุมกุล
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๔๕. กุฏิขันติบารมี   พล.อ.ต.สมโภค-คุณสุจิตรา หงสไกร 
๔๖. กุฏิมหาสติปฏฐาน   คุณชุติมา สงาเนตร-คุณกนกวรรณ ภูระหงษ
๔๗. กุฏิทานบารมี   คุณอารีรัตน จริยเศรษฐพงศ 
๔๘. กุฏิสีลบารมี    คุณกณิตา ตั้งอุไรวรรณ
๔๙. กุฏิเนกขัมมะบารมี   ครอบครัวเภตรา อุทิศใหนางสุขใจ ปยะดํารง
๕๐. กุฏิปญญาบารมี   ครอบครวัชัยสถาวรวงศ
๕๑. กุฏิกัณฑกมาลากุล   คุณรัตนา กัณฑกมาลากุล และลูกๆ 
   อุทิศแด คุณเสริม กัณฑกมาลากุล
๕๒. กุฏิจิตสงบใจสบาย   คุณอภิญญา อัศวเรืองชัย และครอบครัว
๕๓. กุฏิเบาใจมีสุข   คุณจําเริญ-คุณพันทิพา อัศวเรืองชัย
๕๔. กุฏิวิมุตติ    คณะเขมะสิริอนุสรณ ๒๑
๕๕. กุฏินเรศเสนีย   พ.อ.อทุก นเรศเสนีย
๕๖. กุฏิประภา-ทองเสริฐ ครอบครัวคุณประภา
๕๗. กุฏิฐิตธัมโม   คุณถิรเจตน-คุณศศิกาญจน  สมสงวน และครอบครัว
๕๘. กุฏิมาลายทอง   คุณวิชัย มาลายทอง และครอบครัว
๕๙. กุฏิตันติเฉลิม  เรือเอกผจง-คุณแมอานันท ตันติเฉลิม
   คุณฌานนท โปษยะจินดา-คุณแกวกมล ตันติเฉลิม
   คุณฉัตรพี ตันติเฉลิม, คุณสีหศักด์ิ-คุณไปรลิดา-คุณปาณัสม ตันติเฉลิม
   พันเอกขันติรักษ - ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม 
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ภาค : ๒

การพัทธสีมา

ในพระพุทธศาสนา
พระมหาอาย ธีรปญโญ, ดร. รวบรวมและเรียบเรียง



 ๑๒๒        อุโบสถพุทธชยันตี

 ๑. อุโบสถกับความหมายท่ีแทจริง

 อุโบสถ (อานวา อุ-โบ-สด) ถือเปนอาคารท่ีสําคัญภายในวัดเนื่องจากเปนสถานที่ที่พระ

ภิกษุสงฆใชทําสังฆกรรมซ่ึงแตเดิมในการทําสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆจะใชเพียงพื้นที่โลง ๆ ที่
กําหนดขอบเขตพื้นท่ีสังฆกรรมโดยการกําหนดตําแหนง “สีมา” เทาน้ัน แตในปจจุบันจากการมีผู
มาอุปสมบทบรรพชามากขึ้น อีกท้ังภายในพระอุโบสถมักประดิษฐานพระประธานที่เปนพระพุทธ

รูปองคสําคัญ ๆ ทําใหมีผูมาสักการะบูชา รวมทําบุญเปนจํานวนมากพระอุโบสถจึงถูกสรางขึ้นเปน
อาคารถาวร และมักมีการประดับตกแตงอยางสวยงาม

 อุโบสถยังหมายถึง สถานท่ีที่พระสงฆ ประชุมทําสังฆกรรมตามพระวินัย เชนสวดพระ
ปาติโมกขในวันพระทุกก่ึงเดือน ขึ้น ๑๔ คํา หรือ ๑๕ คํา และแรม ๑๔ คํา หรือ ๑๕ คํา การอุปสมบท

บรรพชาเปนพระภิกษุ การสวดเขาอยูปริวาสกรรมของพระภิกษุสงฆ หรือสังฆกรรมใด ๆ ที่ตองเกิด
ขึ้นในอุโบสถ ตามพระวินัยบัญญัติ เรียกตามคําวัดวา อุโบสถาคารบาง อุโบสถัคคะบาง แตเรียกโดย
ทั่วไปวา โบสถ

๑. อุโบสถสวนโมกข จ.สุราษฎรธานี  ๒. อุโบสถวัดปาสุนันทาราม จ.กาญจนบุรี
๓. อุโบสถวัดปาธรรมอุทยาน จ.มหาสารคาม ๔. อุโบสถวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
๕. อุโบสถวัดปาสิริธรภูพราว จ.อุบลราชธานี ๖. อุโบสถวัดรองขุน จ.เชียงราย
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 ๑. การเขาจํา คือการรักษาศีล ๘ ของอุบาสก อุบาสิกา ในวันขึ้นและ
แรม ๘ คํา ๑๕ คํา เรียกวา รักษาอุโบสถ และรักษาอุโบสถศีล 
 ๒. วันพระหรือวันฟงธรรมของคฤหัสถ วันขึ้นและแรม ๘ คํา ๑๕ คํา 
ซึ่งเปนวันท่ีคฤหัสถรักษาอุโบสถกัน เรียกวา วันอุโบสถ 
 ๓. วนัท่ีพระสงฆลงฟงพระปาติโมกขทุกกึ่งเดือน เรียกวา วันอุโบสถ 
 ๔. การสวดพระปาติโมกขทุกกึ่งเดือนหรือทุกวันอุโบสถของพระสงฆ 

เรียกวา การทําอุโบสถ 

 ๕. โบสถ เปนคําเรียกสถานที่สําหรับพระสงฆใชประชุมกันทํา
สังฆกรรมตามพระวินัย เชน สวดพระปาติโมกข ใหอุปสมบท มีสีมาเปนเคร่ือง
บอกเขต คําวา โบสถเปนคําที่ใชเฉพาะในพระพุทธศาสนา 
 ๖. โบสถ เรียกเต็มคําวา อุโบสถ หรือ โรงอุโบสถ ถาเปนของพระ

อารามหลวงเรียกวา พระอุโบสถ บางถิ่นเรียกวา สีมา หรือ สิม 
 ๗. โบสถ เปนสถานที่ศักดิ์ศิทธิ์ เปนที่ประทับของพระพุทธเจา 
เปนเขตแดนท่ีพระเจาแผนดินพระราชทานใหแกสงฆเปนพิเศษ เรียกวา

พระราชทานวิสุงคามสีมา กอนที่จะมาเปนโบสถที่ถูกตองตามพระวินัยจะตอง
มีสังฆกรรมท่ีเรียกวา ผูกสีมา หรือ ผกูพัทธสีมา กอน

อุโบสถ หรือ สิมอีสานตัวอยาง
หมูบานจิมทอมปสัน จ.นครราชสีมา



 ๑๒๔        อุโบสถพุทธชยันตี

 ๒. มูลเหตุการเกิดโรงอุโบสถ
 
 ในสมัยพุทธกาล เม่ือพระพุทธเจาทรงประกาศพระศาสนาและมีผูมาขออุปสมบทบรรพชา 
เปนพระสาวก พระพุทธองคทรงประทาน “เอหิภิกขุ” ใหไดสําเร็จเปนพระภิกษุสงฆดังประสงค 
เมื่อมีพระภิกษุสงฆมากถึงจํานวน ๖๐ รูปเปนพระสงฆสาวกในเวลาอันรวดเร็วนั้น ทรงมีพระพุทธ
ประสงคใหพระภิกษุสงฆสาวกเหลานั้น กระจายกันออกจาริกไปยังทิศตาง ๆ เพื่อเปนการเผยแผ

พระพุทธศาสนาและพระธรรมคําสอน จึงทําใหผูที่ไดฟงพระธรรมนั้นมีความเล่ือมใสศรัทธาประสงค

ที่จะขออุปสมบทบรรพชา เปนพระสาวกมากขึ้น พระภิกษุสงฆสาวกเหลาน้ันก็จะนําผูที่จะขอ
อุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนา มาเขาเฝาสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือทรงพระเมตตา
ประทานการอุปสมบทบรรพชาใหแดผูมีจิตศรัทธาเหลาน้ัน พระภิกษุสงฆสาวกที่ออกจาริกเผยแผ
พระธรรมคําสอนและพระพุทธศาสนาไปยังดินแดนตาง ๆ นั้นตางก็อยูหางไกลจากท่ีพระพุทธองค

ทรงประทับอยู จึงทําใหการเดินทางกลับมาเขาเฝาพระพุทธองคเปนไปดวยความยากลําบาก
 เมื่อเปนดังนี้ พระพุทธองคทรงคํานึงถงึความลําบากของเหลาพระสงฆสาวกในการเดิน

ทาง จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณ พระบรมพุทธานุญาตใหพระภิกษุสงฆสาวกเหลาน้ันทําการอุปสมบท
บรรพชาใหกับผูมีความเลื่อมใสศรัทธา โดยมิตองสรางความยุงยากลําบากในการนําผูที่ประสงคจะ
ขออุปสมบทบรรพชามาเขาเฝาขอบรมพุทธานุญาตจากพระพุทธองค เปนการลดขั้นตอนที่ยุงยาก
ลําบากแกเหลาพระสงฆสาวก
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 การที่พระภิกษุสงฆสาวกออกไปอยูหางไกลจากพระพุทธองคนั้น ประการหน่ึง
นั้นก็เทากับหางจากการฟงพระธรรมคําส่ังสอน ซึ่งในสมัยพุทธกาลน้ันพระธรรม พระ
วินัยตาง ๆ ที่ทรงบัญญัติไวใหพระสงฆสาวกปฏิบัติตามน้ันยังไมมีการจดบันทึกรวบรวม
ไวเปนคัมภีร หรือรวบรวมเปนพระไตรปฏกจัดแยกหมวดหมูดังเชนปจจุบัน ดังนั้น พระ
ธรรมพระวินัยตาง ๆ นั้น จึงตองอาศัยการจดจําทองจําโดยการสวดสืบตอ ๆ กัน เรียก
วาการสวดพระปาติโมกข เมื่อมีเหตุการณใดที่พระสงฆสาวกจะตองตัดสินใจรวมกัน ให
พระสงฆไดมีการปรึกษาหารือเพื่อแกปญหา หรือทํากิจบางประการรวมกัน ดวยเหตุนี้ 
พระองคจึงไดกําหนดใหพระสงฆตองประชุมรวมกันหรือที่เรียกวา ทําสังฆกรรม คือทํา
กิจของสงฆใหสําเร็จลุลวง เชน การทบทวนพระธรรมวินัย ที่ทรงกําหนดไว หรือเรียกวา 
การสวดพระปาติโมกข การอุปสมบทบรรพชา หรือการบวชพระ การกรานกฐิน และการ
ปวารณากรรม เปนตน โดยกําหนดใหทําสังฆกรรม ในบริเวณที่กําหนดไวเทาน้ัน เพื่อมิ
ใหฆราวาสมายุงเกี่ยวกับกิจของสงฆผูทรงศีลโดยเฉพาะ แตเน่ืองจากในสมัยตนพุทธกาล
นั้นพระภิกษุยังไมมีที่อยูเปนหลักแหลงแนนอน

 แมตอมาพระเจาพิมพิสาร พระราชาแหงแควนมคธจะมีศรัทธาถวายพ้ืนที่สวน
ไผของราชวงศใหเปนวัดแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อ “วัดเวฬุวัน” ใหพระภิกษุสงฆโดย
มีพระพุทธเจาเปนประธานไดอยูอาศัย แตสวนใหญก็จะเปนปาตามธรรมชาติ เม่ือพระ
สงฆตองจาริกไปยังที่ตาง ๆ จึงทรงดําริใหหมายเอาวัตถุบางอยาง เปนเคร่ืองกําหนด
เขตแดนข้ึน เรียกวา การผูกสีมา คําวา “สีมา” แปลวา “เขตแดน” พระพุทธองคกําหนด
ไวมี ๘ ประการ และเรียกเครื่องหมายบอกเขตแดนน้ีวา “นิมิต” นิมิตเหลาน้ี ลวนเปนส่ิง
ที่มีอยูตามธรรมชาติ ทําใหการกําหนดเขตแดนที่จะทําสังฆกรรมกําหนดสถานท่ีประชมุ
สงฆทําไดยากและมักคลาดเคลื่อน เชน หากใชตนไมเปนส่ิงบอกเขต เม่ือตนไมลมตาย
ลง หรือหักโคนจนตายไป ก็ทําใหเขตที่อาศัยตนไมนั้นเปนสัญลักษณก็จะคลาดเคล่ือนไป
ดวย

 ตอมาจึงไดมีการพัฒนากําหนดนิมิตขึ้นใหมอีกประเภทหน่ึงขึ้นแทน คือ เปน

นิมิตที่จัดสรางหรือทําขึ้นเฉพาะ เชน ขุดบอนํา คูนํา สระนํา และกอนหิน โดยเฉพาะ
กอนหินเปนท่ีนิยมกันมากเพราะทนทานและเคล่ือนยายไดยาก เม่ือเทคโนโลยีมีความ
กาวหนามาก จึงมีการประดิษฐกอนหินใหเปนลูกกลม ๆ ประมาณเทาบาตรของพระ
สงฆเปนอยางนอย เปนเครื่องหมายที่คอนขางถาวรแทนและเรียกกันวา “ลูกนิมิต” 

ดังที่เราเห็นกันอยูในปจจุบันรวมถึงมีการเรียกเขตแดนที่ใชทําสังฆกรรมนี้วา “อุโบสถ
หรือโบสถ” ซึ่งสมัยกอนโบสถคงมีลักษณะตามธรรมชาติมากกวาจะเปนถาวรวัตถุเชน
ปจจุบัน และเมื่อมี “ลูกนิมิต” เปนเครื่องหมายบอกเขต ตอมาก็มีพิธีที่เรียกวาการ “ฝง
ลูกนิมิต” ขึ้นดวย
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๓. ประเภทของสีมา
 สีมา แปลวา เขต หรือ แดน สีมาน้ัน มีอยู ๒ ประเภท คือ  
 ๑. พัทธสีมา คือ เขตที่สงฆกําหนดเอาเอง แปลวา แดนที่ผูก 
 ๒. อพัทธสีมา คือ เขตที่เขากําหนดไวตามปกติของบานเมือง 
  แปลวา แดนไมไดผูก นิมิต หรือ 
  วัตถุที่ใชเปนเครื่องหมายเขตแหงสีมา มี ๘ ชนดิ คือ
  ๑. ภูเขา (ปพฺพโต)
  ๒. ศิลา (ปาสาโณ)
  ๓. ปาไม (วนํ)
  ๔. ตนไม (รุกฺโข)
  ๕. จอมปลวก (วมฺมิโก)
  ๖. หนทาง (มคฺโค)
  ๗. แมนํา คูนํา (นที)
  ๘. สระนํา หนองนํา (อุทกํ)

 พัทธสีมา ๓ ชนิด (แตตามคัมภีรมหาวรรคมี ๔ ชนดิ) คือ
  ๑. ขัณฑสีมา คือ สีมาผูกเฉพาะโรงอุโบสถ 
  ๒. มหาสีมา คือ สีมาผูกรอบวัด 
  ๓. สีมาสองชั้น คือ สีมาที่มีขัณฑสีมาอยูภายในมหาสีมา 
  ๔. นทีปารสีมา คือ สีมาที่สมมติครอมฝงนํา

 อพัทธสีมา ๓ ชนิด (หากนับสีมาสังกระเขาดวยมี ๔ ชนิด) คือ
  ๑. คามสีมา แดนบานที่ฝายอาณาจักรจัดไว 
  ๒. สัตตัพภันตรสีมา เขตที่สงฆกําหนดขึ้นในปาช่ัว ๗ อัพภันดร 

  ๓. อุทกุกเขปสีมา เขตแหงสามัคคีชั่ววักนําสาด 
  ๔. สีมาสังกระ สีมาที่คาบเก่ียวปะปนกัน 

สีมาสังกระ คือ การสมมติสีมาคาบเก่ียวกัน เชน การสมมติสีมาใหมคาบเก่ียว
กับสีมาเดิม แตสงฆไมรูวาเปนสีมาเดิม ทั้งไมไดทําการสวดถอนกอน สีมาใหมที่สมมติขึ้น
นั้นยอมวิบัติใชไมได
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๔. วิสุงคามสีมากับการพัทธสีมา
 การขอพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เพื่อถวาย
ที่ดินบริเวณน้ันใหเปนสิทธิ์ของสงฆ ที่เรียกวาขอ วิสุงคามสีมา คือ เขตแดนท่ีไดพระราชทานแก
สงฆ เพ่ือใชเปนท่ีทําสังฆกรรม เปนการแยกสวนบานออกจากสวนวัด ซึ่งคําวา วิสุง แปลวา ตาง
หาก คาม แปลวา บาน การที่ตองขอพระบรมราชานุญาตเพราะถือวา พระมหากษัตริยเปนเจาของ
แผนดิน การจะกระทําการใด ๆ บนพื้นแผนดินจึงตองขอพระบรมราชานุญาตกอน เม่ือมีพระบรม
ราชานุญาตพระราชทานที่ดินน้ันเปนเขตพุทธาวาสแกหมูสงฆแลว ที่ดินที่พระราชทานนั้นก็เปนสิทธิ์
ขาดของพระพุทธศาสนา ซึ่งใคร ๆ จะทําการซื้อขาย จําหนายจายโอนมิไดโดยเด็ดขาด ถือเปนเขต
พุทธาวาส คือ เปนอาวาสหรือเขตแดนของพระพุทธเจาและพระพุทธศาสนา หรือสิทธิของพระภิกษุ
สงฆโดยถูกตองสมบูรณ

 จากน้ัน “การฝงลูกนิมิต” นี้ มีชื่อเรียกเปนทางการอีกอยางหนึ่งวาการ “การพัทธสีมา” 
ซึ่งก็แปลวาเขตทําสังฆกรรมท่ีกําหนดตามพุทธานุญาต โดยปจจุบันจะเริ่มจากพระสงฆ ประชุม
พรอมกันในอุโบสถ หรือโบสถ เพื่อทําพิธีสวดถอน เพื่อใหแนใจวามิใหอาณาบริเวณที่จะกําหนด
เปนเขตแดนนี้ไปทับท่ีที่เคยเปนสีมาเดิมหรือสีมาเกามากอน หรือเปนที่ที่มีเจาของครอบครองอยู
กอน เมื่อพระสงฆสวดถอนเปนแหง ๆ ไปตลอดสถานท่ีที่กําหนดเปนเขตแดนทําสังฆกรรมแลววา 
มีอาณาเขตเทาใด โดยทั่วไป ลูกนิมิตที่ใชผูกสีมาจะมีจํานวน ๙ ลูก โดยฝงตามทิศตาง ๆ โดยรอบ
อุโบสถทั้ง ๘ ทิศ ๆ ละ ๑ ลูก และฝงไวกลางอุโบสถอีก ๑ ลูก เปนลูกเอก เม่ือจะผูกสีมาพระสงฆ
จํานวน ๔ รูป หรือจตุวรรคสงฆ ก็จะเดินตรวจลูกนิมิตที่วางไวตามทิศตาง ๆ โดยเริ่มตั้งแตทิศตะวัน
ออกเปนตนไปเรียกวา สวดทักสีมา เวียนขวาไปจนครบท้ัง ๘ ทิศ หรือ ๘ ลูกนิมิต จนครบทุกทิศและ
มาจบที่ทิศตะวันออกอีกครั้ง เพื่อใหแนวนิมิตบรรจบกันเปนส่ีเหล่ียมหรือวงกลม เม่ือสวดทักนิมิตจบ

แลว ก็จะกลับเขาไปประชุมสงฆในอุโบสถ และสวดประกาศสีมาอีกครั้ง หลังจากนั้นก็จะทําการตัด
ลูกนิมิตลงหลุมเพื่อกลบ แลวสรางเปนซุมหรือกอเปนฐานต้ังใบสีมาตอไป

 ซึ่งใบสีมานี้จะถูกตั้งหรือตั้งครอบอยูบนลูกนมิิตที่ถูกฝงอยูภายใตพื้นดิน ซึ่งที่เปนดังนี้ก็

อาจเพื่อใหเปนที่สังเกตไดงายวาสถานที่ตรงบริเวณใดเปนที่ประดิษฐานลูกนิมิตไวภายใตเพื่อใหรู
เขตแดนของวิสุงคามสีมาที่เปนลูกนิมิตฝงอยูใหสังเกตไดชัดเจนและงายขึ้น และใบเสมาน้ันก็ถูก
ประดิษฐขึ้นตามแตชางจะออกแบบใหสวยงามโดยนํานิมิตหมายเอาสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา

มาประดิษฐเปนลวดลายของใบเสมา เชน เครื่องหมายธรรมจักร สัญลักษณกวางหมอบ หรือรูป
เทวดา



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๒๙

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

๕. ลูกนิมิตสําคัญไฉน
 “นิมิต” แปลวา “เครื่องหมาย” “ลูกนิมิต” ตามความหมาย
ของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง “ลูกที่ทํากลม ๆ 

ประมาณเทาบาตร มักทําดวยหินใชฝงเปนเคร่ืองหมายเขตอุโบสถ” 
สวนพจนานุกรมฉบับมติชนใหความหมายวา “กอนหินที่วางบอกเขต
พัทธสีมาในการทําสังฆกรรม”

 สรุปแลว “ลูกนิมิต” ก็คือ ลูกหินกลม ๆ มีขนาดเทาบาตร
ของพระสงฆ ที่ใชฝงเพื่อเปนเครื่องหมายบอกใหทราบวา ตรงไหนเปน
เขตของอุโบสถหรือโบสถเพื่อใหพระสงฆไดใชเปนที่ประกอบสังฆกรรม
นั่นเอง เพราะคําวา “ นิมิต” แปลวา “เคร่ืองหมาย”
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๖. ความหมายของลูกนิมิตทั้ง ๙ ลูก
 
 ลูกนิมิตทั้ง ๙ ลูกน้ัน จํานวน ๑ ลูก ซึ่งถือเปนนิมิตเอกนั้นจะตั้งอยูกลางอุโบสถเพื่อถวาย
การบูชาพระพุทธเจา สวนจํานวน ๘ ลูก ถูกจัดใหอยูตามทิศตาง ๆ โดยรอบอุโบสถ ซึ่งทิศที่อยู
รอบอุโบสถนั้นเรียกวาทิศทั้ง ๘ มีความหมายท่ีเปนมงคล คือ เพื่อเปนสัญลักษณหรือองคแทนพระ
อรหันตสาวก และเพื่อเปนการบูชาพระอรหันตสาวกผูใหญประจําทิศ หรืออีกนัยหนึ่งนั้นเปนองค
แทนพระอรหันตสาวกที่รักษาอุโบสถหรือเขตพุทธาวาสของพระพุทธเจา และเปนการบูชาเทพนพ

เคราะหทั้ง ๙ ใหเกิดบุญและสิริมงคลแกตัวเองและครอบครัว โดยแตละลูกมีความหมายดังนี้

 ๑. นิมิตลูกเอก 
 เปนลูกท่ีมีความสําคัญมาก ถือเปนประธานของลูกนิมิตทั้งหมด ฝงไวบริเวณ

ใจกลางอุโบสถ หรือบางทานเรียกวา สะดือโบสถ ก็มี รายลอมดวยลูกนิมิตอกี ๘ ลูก 
เปนการถวายการบูชาพระพุทธเจา ผูเปนพระบรมศาสดาเอกของพระพุทธศาสนาผู
เปนพระประมุขแหงสงฆ เปนการอัญเชิญและบูชาพระเกตุ เทพผูคุมครองสถานท่ีสวน
กลางของอุโบสถ
 ๒. ทิศตะวันออก (ทิศบูรพา) 

 ลูกท่ีอยูดานหนาของอุโบสถ ถือเปนลูกบริวารที่มีความโดดเดนเปนพิเศษ เปน
ลูกแรกท่ีตองเริ่มนับ ยกเวนลูกกลางสะดือโบสถ ดังนั้น จึงเปรียบนิมิตลูกนี้เหมือนปฐม



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๓๑

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 

สาวก หรือ พระสาวกองคแรกของพระพุทธเจา คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ 
พระอัครสาวกผูไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะผูรูราตรีกาลนาน คือ มีความ
รูมาก ผานโลกมามาก เนื่องจากทานเปนผูเดียว ที่เม่ือยังเปนดาบสท่ีทํานาย
พระราชกุมารคือพระพุทธเจาเม่ือมีพระประสูติกาล และทํานายวาพระองค
จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา และพระดาบสก็เฝารอการบรรพชาของพระองค
เพื่อจะไดออกบวชตามพระองค และถวายตัวเปนพระอัครสาว การฝงลูกนิมิต
ไวดานทิศตะวันออกเพ่ือเปนการบูชาพระอัญญาโกณฑัญญะ เปนการอัญเชิญ
และบูชาพระจันทร เทพผูคุมครองสถานท่ีสวนดานหนาของอุโบสถ
 ๓. ทิศตะวันออกเฉียงใต (ทิศอาคเนย)
 หรือดานหนาฝงขวาของอุโบสถ การฝงลูกนิมิตไวทางทิศน้ี เพื่อบูชา 
พระมหากัสสปะเถระ พระอัครสาวกผูไดรับการยกยองวาเปนเอตทัคคะผูทรง
ธุดงคคุณ ซึ่งตอมาไดเปนประธานสงฆทําสังคายนา เปนการอัญเชิญและบูชา
พระอังคารเทพผูคุมครองสถานที่ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของอุโบสถอีก
องคหนึ่ง
 ๔. ทิศใต (ทิศทักษิณ) 

 เปนลูกนิมิตที่อยูดานขวาของอุโบสถ เปนการบูชาพระสารีบุตร พระ

อัครสาวกฝายขวา พระอัครสาวกผูไดรับการยกยองวาเปนเอตทัคคะผูเลิศใน
ทางปญญา เปนการอัญเชิญและบูชาพระพุธ เทพผูคุมครองสถานท่ีดานทิศใต
ของอุโบสถ
 ๕. ทิศตะวันตกเฉียงใต (ทิศหรดี) 

 หรือทิศดานหลังฝงขวาของอุโบสถ การฝงลูกนิมิตทางดานทิศน้ี เพื่อ
บูชาพระอุบาลีเถระ พระอัครสาวกผูไดรับการยกยองวาเปนเอตทัคคะผูเลิศใน
ทางวินัย และเปนการอัญเชิญและบูชาพระเสาร ซึ่งเปนเทพหนึ่งในนพเคราะห

ทั้ง ๙ คือ เทพผูดูแลคุมครองสถานท่ีดานทิศตะวันตกเฉียงใตของอุโบสถ
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 ๖. ทิศตะวันตก (ทิศประจิม) 
 เปนลูกนิมิตที่ฝงอยูดานหลังของตัวอุโบสถ เปนสัญลักษณหรือ
เครื่องหมายของเงา ซึ่งเปรียบไดกับพระเถระที่เปนพุทธอุปฏฐาก คอยเฝา
ติดตามดูแลปรนนิบัติรับใชพระพุทธองคเหมือนเงาตามตัว ดังนั้น การฝง
ลูกนิมิตทางทิศนี้ เพื่อเปนการบูชา พระอานนทเถระ พระอัครสาวกผูไดรับ
การยกยองวาเปนเอตทัคคะผูเลิศในทางพหูสูตและเปนมหาพุทธอุปฎฐาก
แดพระพุทธเจา และอัญเชิญบูชาพระพฤหัสบดี เทพคุมครองทิศตะวันตก
 ๗. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ทิศพายัพ) 
 การฝงลูกนิมิตที่ฝงอยูดานหลังฝงซายของอุโบสถทางดานทิศ
นี้ เปนการบูชาพระควัมปติเถระ พระอัครสาวกผูไดรับการยกยองวาเปน
เอตทัคคะผูเลิศในทางลาภสักการะและรูปงาม ทานเปนพระอรหันตองค
ที่ ๑๐ ของโลก และเปนสหาย ๑ ใน ๔ ของพระยสะกุลบุตรบุตรของนาง
สุชาดาผูถวายขาวมธุปายาสในวันกอนที่พระพุทธเจาจะไดตรัสรูพระอนุตร
สัมมาสัมโพธิญาณ และอัญเชิญบูชาพระราหู ซึ่งเปนเทพประจําทิศน้ี
 ๘. ทิศเหนือ (ทิศอุดร) 
 ลูกนิมิตที่ฝงทางดานทิศนี้ถือเปนลูกที่มีความสําคัญอีกลูกหนึ่ง 
ซึ่งอยูดานซาย ของตัวอุโบสถ เพื่อเปนการบูชา พระมหาโมคคัลลานะ พระ
อัครสาวกฝายซายของพระพุทธเจา ผูไดรับการยกยองวาเปนเอตทัคคะผู
เลิศในทางแสดงฤทธ์ิ และอัญเชิญบูชาพระศุกรเทพคุมครองรักษาประจํา
ทิศนี้
 ๙. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ทิศอีสาน) 

 ลูกนิมิตที่ฝงอยูดานหนาฝงซายของอุโบสถทางทิศเหนือนี้ เปน

สัญญลักษณแหงความผูกพัน มีผลทางดานจิตใจ ถือเปนทิศสุดทาย เพื่อ
เปนการบูชาพระราหุลเถระ ซึ่งเปนพระโอรสของเจาชายสิทธัตถะ พระ
อัครสาวกผูไดรับการยกยองวาเปนเอตทัคคะผูเลิศในทางการศึกษา และ
อัญเชิญบูชาพระอาทิตยเทพผูคุมครองรักษาประจําทิ
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 ๗. อานิสงสการฝงลูกนิมิต
 ดวยเหตุที่ในสมัยกอน การที่จะสรางอุโบสถไดหลังหนึ่ง ๆ หรือแมจะซอมแซมอุโบสถเกา
ใหสวยงามขึ้นมิใชเรื่องงาย ๆ และตองใชระยะเวลานานมาก ดังนั้น จึงเชื่อกันวา หากใครไดมีโอกาส
ทําบุญ “ฝงลูกนิมิต” หรือวาไดรวมสรางอุโบสถไวในพระพุทธศาสนาเพ่ือถวายเปนพุทธบูชา คือ 
การบูชาคุณของพระพุทธเจา และเปนการสืบตออายุพระพุทธศาสนาใหพระไดใชทําสังฆกรรมนั้น 
จะมีอานิสงสถึง ๖ ประการดวยกัน คือ
 ๑. ไมมีโรคภัยไขเจ็บทุกชาติ ปราศจากอุปททวะ ทั้งหลาย 
 ๒. ไมเกิดในตระกูลตํา 
 ๓. หากเกิดในมนุษยโลก ก็จะเกิดเปนทาวพระยามหากษัตริย 
 ๔. หากเกิดในเทวโลก ก็จะเกิดเปนทาวสักกเทวราช 
 ๕. จะสมบูรณดวยทรัพยสินเงินทอง มีผิวพรรณผองใส 
 ๖. มีอายุยืนนาน 

 นอกจากน้ี ในพิธีผูกพัทธสมีาปดทองฝงลูกนิมิตนั้นนิยมจะใสสมุด 
ดินสอ เข็ม และดาย เปนตน ลงไปในหลุมที่ฝงลูกนิมิตดวย ทั้งนี้เพราะสิ่ง
เหลานี้เปนนิมิตหมายแหงความเปนสิริมงคลแกผูไดสรางบุญ ซึ่งขอนํามา

อรรถาธิบายโดยสังเขป ดังนี้
 เข็ม หมายถึง ความเปนผูมีปญญา สามารถรูแจงแทงตลอดอยางทะลุ
ปรุโปรง 

 ดาย หมายถึง ความเปนผูมีอายุยืนยาวตราบเทาอายุขยั 
 ธูป หมายถึง พระคุณของพระพุทธเจา ๓ ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ 

พระปญญาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ที่เราทั้งหลายนอมรําลึกถึงอยู ธูป
จึงเปนสัญลักษณแหงการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา 
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 เทียน หมายถึง พระธรรมอันแสดงถึงความสวางไสวประดุจดังประทีป
สองสวาง ฉะนั้น เทียนจึงเปนสัญลักษณแหงการบูชาพระธรรม 
 ดอกไม หมายถึง ความสวยงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ดอกไม
จึงเปนสัญลักษณแหงการบูชาพระสงฆ ซึ่งดอกไมหลากสีสัน เม่ือนํามาใส
แจกันจัดเปนดอกไมจึงทําใหเกิดความสวยสดงดงาม อุปมาดังหมูสงฆที่มาจาก
ตางตระกูล ตางครอบครัวเม่ือมาอยูรวมกันในรมพระพุทธศาสนาแลวก็กอให
เกดิความงดงามอยางยิ่ง 
 แผนทอง หมายถึง ธรรมดาวา ทองคํา เปนคุณชาติที่สูงคาที่นํามาปด
องคพระ ลูกนิมิต ชอฟา เปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงความยกยอง เชิดชูบูชาดวย
ใจที่สูงสง ผลานิสงสยอมอํานวยผลใหไดผลสําเร็จในส่ิงที่เปน ความงามโดย
ประการทั้งปวง 
 สมุด แผนกระดาษ ดินสอ สําหรับจดบันทึกจารึกสิ่งตาง ๆ ไว หมาย
ถึง ความเปนผูทรงจําดี ไมมีหลงลืมเลือน 
 อันท่ีจริงแลว “การฝงลูกนิมิต” เพื่อกําหนดเขตทําสังฆกรรม หรือ
ปจจุบันก็คือ การกําหนดเขตที่เปนอุโบสถนั้น เปนกิจของสงฆโดยเฉพาะ 
ฆราวาสหรือชาวบานไมไดเกี่ยวของแตอยางใด แตเน่ืองจากปจจุบันอุโบสถ
มิเพียงแตจะเปนสถานท่ีที่สงฆใชทําสังฆกรรมเทานั้นแตยังเปนศาสนสถานท่ี
พุทธศาสนิกชนใชเปนท่ีประกอบพิธีกรรมอื่น ๆ ดวย อีกทั้ง ไมวาจะสรางหรือ
ซอมแซมอุโบสถข้ึนใหมจําเปนตองมีการผูกสีมาใหมทุกคร้ัง ดังน้ันทางวัดตาง ๆ 
จึงมักจะประกาศเชิญชวนใหพุทธศาสนิกชนไดมาทําบุญสรางกุศลเพื่อความ
เปนสิริมงคลแกชีวิต และยังเปนการยกยองบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 
พระสังฆคุณอีกดวย
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๘. การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา
 
 ในปจจุบันน้ี เมื่อมีการกอสรางอุโบสถขึ้นภายในวัดใด เม่ือการกอสราง
ใกลจะแลวเสร็จกอนการทําสังฆกรรมเกี่ยวกับการกําหนดเขตแดนของอุโบสถหรือ
ฝงลูกนิมิตนั้น ทางวัดหรือเจาอาวาสผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในวัดนั้น ๆ ที่ได
จัดสรางอุโบสถขึ้นใหมจะตองแจงการสรางอุโบสถของวัดไปยังเจาคณะตําบล เจา
คณะอําเภอ และเจาคณะจังหวัด ซึ่งเจาคณะจังหวัดก็จะมีคณะพระภิกษุสงฆที่
ทําหนาที่ตรวจสอบไปตรวจสอบอุโบสถที่จัดสรางขึ้นใหม แลวใหวัดทําหนังสือขอ
พระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งหนังสือเอกสารที่นําแจงขอพระราชทานวิสุงคามสีมา

นี้ จะตองผานขั้นตอนการตรวจสอบตามลําดับที่ไดกลาวมา และแจงขนาดของ
อุโบสถใหถูกตองวาอุโบสถมีพื้นที่ความสูง ความกวาง ความยาว เทาไร เม่ือ
เอกสารการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาไดรับการจัดทําเปนที่เรียบรอยแลว ก็ได
รับการอนุมัติรับรองไปตามลําดับขั้น ต้ังแตเจาอาวาส เจาคณะตําบล เจาคณะ

อําเภอ เจาคณะจังหวัด และสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่วัดนั้นสังกัดอยู 
จนถึงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ นําเอกสารขอพระราชทานวิสุงคามสีมา
นําเสนอไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทานรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานทางพระพุทธ

ศาสนารับรองอนุมัติ ตอจากนั้นนําทูลสมเด็จพระสังฆราชทรงประทานอนุมัติ แลว
เสนอเพื่อนําความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตอไป ซึ่งขั้นตอน
ตาง ๆ มีลําดับดังนี้
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 ปจจุบัน การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา มีขั้นตอนและวิธีดําเนิน
การตามท่ีไดกําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ดังนี้
 ๑. เจาอาวาสเสนอรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามแบบ 
ตอเจาคณะตําบลและเจาคณะอําเภอ 
 ๒. เมื่อเจาคณะตําบลและเจาคณะอําเภอ เห็นสมควรใหนําปรึกษานาย
อําเภอ แลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะจังหวัด 
 ๓. เม่ือเจาคณะจังหวัดเห็นสมควร ใหนําปรึกษาผูวาราชการจังหวัด 
แลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะภาค และสํานักงานพระพุทธศาสนา
ประจําจังหวัด 
 ๔. เมื่อเจาคณะภาคเห็นสมควรแลว ใหสงเรื่องและความเห็นไปยัง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
 ๕. เมื่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเห็นสมควรแลว จะไดนําเสนอ
ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนหนวยงานที่นําเรื่องกราบบังคมทูลพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพ่ือทรงประทานอนุมัติ แลวเสนอ
เพ่ือนําเรื่องกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานวิสุงคามสีมาเพ่ือ
นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตอไป 
 ๖. เมื่อพระราชทานวิสุงคามสีมาแกวัดใดแลว ใหนายอําเภอทองที่ที่วัด
นั้นตั้งอยูดําเนินการปกหมายเขตที่ดินตามที่ไดพระราชทานตอไป 
 อนึ่ง ในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติจะดําเนินการขอใหกับวัดที่มีคุณสมบัติครบถวน และสงรายงานการ
ขอรับพระราชทานมายังสาํนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ปละ ๖ งวด โดยจะ
รวบรวมรายชื่อวัดแลวเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ๒ เดือนตอ ๑ งวด

 การขอพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชา
นุญาต เพื่อถวายท่ีดินบริเวณนั้นใหเปนสิทธิ์ของสงฆ ที่เรียกวาขอ วิสุงคามสีมา 

คือ เขตแดนที่ไดพระราชทานแกสงฆ เพื่อใชเปนที่ทําสังฆกรรม เปนการแยก
สวนบานออกจากสวนวัด ซึ่งคําวา วิสุง แปลวา ตางหาก คาม แปลวา บาน การ

ที่ตองขอพระบรมราชานุญาตเพราะถือวา พระมหากษัตริยเปนเจาของแผนดิน 
การจะกระทําการใด ๆ บนพื้นแผนดินจึงตองขอพระบรมราชานุญาตกอน เม่ือมี
พระบรมราชานุญาตพระราชทานที่ดินน้ันเปนเขตพุทธาวาสแกหมูสงฆแลว ที่ดิน

ที่พระราชทานนั้นก็เปนสิทธิ์ขาดของพระพุทธศาสนา ซึ่งใคร ๆ จะทําการซ้ือ
ขาย จําหนายจายโอนมิไดโดยเด็ดขาด ถือเปนเขตพุทธาวาส คือ เปนอาวาสหรือ
เขตแดนของพระพุทธเจาและพระพทุธศาสนา หรือสิทธิของพระภิกษุสงฆโดยถูก

ตองสมบูรณ
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๙. วาดวยการพัทธสีมา
 สมานสังวาสสีมา
 สมานสังวาสสีมา หมายถึง เขตที่สงฆกําหนดถูกตองตาม
ระเบียบแหงพระวินัย เปนแดนกําหนดความพรอมเพรียงแหงสงฆ ผู
มีสังวาสเสมอกัน และสิทธิ์ในการเขาอุโบสถและปวารณา ตลอดถึง
สังฆกรรมอยางอื่นดวยกัน สมานสังวาสสีมาน้ี นับเขาในพวกพัทธสีมา 
แดนอันสงฆผูก

 ติจีวราวิปปวาสสีมา
 คําวา “ติจีวราวิปปวาสสีมา” แปลวา “แดนเปนที่อยู
ปราศจากไตรจีวร” 
 ความหมาย ติจีวราวิปปวาสสีมา หมายถึง แดนสําหรับอยู

ปราศจากไตรจีวร คือ อยูในเขตเชนนั้น ไมเปนนิสสัคคีปาจิตตีย เพราะ
ติจีวราวิปปวาสสิกขาบท
     กรรมที่ตองทําภายในสีมา ทํานอกสีมาจัดเปนกรรมวิบัติ มีอยู 
๓ อยาง คือ
          ๑. การสวดถอน

          ๒. การทักนิมิต
          ๓. การสวดนิมิต 
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 สีมาสังกระ 
 คําวา “สีมาสังกระ” แปลวา “สีมาที่คาบเก่ียวกัน”
 การสมมติสีมาคาบเก่ียวกัน จัดเปนสีมาสังกระ เชน การสมมติสีมาใหม
คาบเกี่ยวสีมาเดิม แตสงฆไมรูวาเปนสีมาเดิม ทั้งไมไดทําการสวดถอนกอน สีมา
ใหมยอมบัติใชไมได

 มูลเหตุแหงสีมาสังกระ
      ๑. สมมติสีมาคาบเกี่ยว
      ๒. วัตถุพาดพิงถึงกันระหวางสองสีมา
      ๓. สงฆสองหมูทํากรรมในคราวเดียวกัน
      ๔. ทําสังฆกรรมในนานนํา

 ๑. สมมติสีมาคาบเกี่ยว
 สมมติสีมาคาบเก่ียวน้ัน หมายถึง สมมติสีมาใหมคาบเก่ียวกับสีมาเดิม 
โดยที่ไมไดสวดถอนสีมาเดิมเสียกอน

 ๒. วัตถุพาดพิงถึงกันระหวางสองสีมา
วัตถุพาดพิงถึงกันระหวางสองสีมานั้น เชน ตนไทรอันเกิดขึ้นที่สีมาแหงหนึ่ง พาด
กิ่งออกไปหย่ังยานลงถึงพื้นของสีมาอีกแหงหนึ่ง เชนนี้ ทานวาเปนสีมาสังกระ 
สําหรับสีมาสังกระในขอนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พระองคผูทรงรจนาหนังสือวินัยมุข ไมทรงเห็นดวย

 ๓. สงฆสองหมูทํากรรมในคราวเดียวกัน
สงฆสองหมูทํากรรมในคราวเดียวกันน้ัน ตองทําใหหางกัน โดยที่สุดเวน ๑ อัพภัน
ดร หรืออุทกุกเขปหนึ่ง ซึ่งเปนเขตของสองฝายน้ัน โดยใจความวา.- “ในแนวสงฆ

ทั้งสองฝาย ใหหางกันอยางนอย ๓ อัพภันดร หรือ ๓ อุทกุกเขป”

 ๔. ทําสังฆกรรมในนานนํา
ทําสังฆกรรมในนานนํานั้น ทานหามไมใหผูกโยงเรือ หรือแพ สําหรับทํากรรมนั้น 
ที่หลักหรือที่ตนไมบนตล่ิง ถาทําอยางนั้น ทานกลาววา อุทกุกเขป กับ คามสีมา 
สังกระกัน



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๓๙

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ความแตกตางระหวาง พัทธสีมากับอพัทธสีมา
 พัทธสีมาที่สงฆสมมติแลว สงฆมีสิทธิ์เต็มที่ ทั้งไมละวัตถุไปเอง นอกจากสงฆพรอมใจกัน
ประกาศ และสงฆมีสิทธิ์ที่จะสมมติ ติจีวราวิปวาสสีมาซําลงไปดวย
     อพัทธสีมา สงฆมีอํานาจเพียงถือเอาเปนเขตชุมนุมสงฆ ทําสังฆกรรมเทาน้ันไมมีสิทธิ์ที่จะ
ยึดเปนเจาของ และไมมีสิทธิ์ที่จะสมมติติจีวราวิปปวาสไดอีก

๑๐. ขั้นตอนการผูกสีมา
 วิธีผูกพัทธสีมาในบัดนี้ หัวขอแหงการผูกพัทธสีมา ที่ปฏิบัติกันอยูทุกวันนี้ ทําดังนี้ คือ
       ๑. พื้นท่ีซึ่งจะสมมติเปนสีมา ตองไดรับอนุญาตจากบานเมืองกอน
       ๒. ตองประชุมภิกษุผูอยูในเขตสีมา หรือนําฉันทะของเธอมา

       ๓. ตองสวดถอน
       ๔. จัดเตรียมนิมิตไวตามทิศ
       ๕. เมื่อสมมติสีมา ตองประชุมภิกษุผูอยูในนิมิต

       ๖. ทักนิมิต
       ๗. สวดสมมติสีมา
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 ๑. พื้นท่ีสีมาตองรับอนุญาตกอน พื้นที่ซึ่งจะสมมติใหเปน
สีมานั้น ตองไดรับอนุญาตจากบานเมืองกอน นั้นหมายความวา ตองขอ
พระราชทานวิสุงคามสีมาใหไดกอน
 ๒. ตองประชุมภิกษุในเขตสีมาหรือนําฉันทะมา ขอวา ตอง
ประชุมภิกษุผูอยูในเขตสีมา หรือนําฉันทะของเธอมานั้น หมายความวา 
ตองประชุมภิกษุที่อยูในเขตสีมาทั้งหมด หรือนําฉันทะของเธอมา ใหถูก
ตองตามระเบียบของสังฆกรรม
 ๓. ตองสวดถอน ตองประชุมสวดถอนเปนแหง ๆ ไป จนกวาจะ
เห็นพอดีกับสถานที่ การสวดถอนนี้ ตองสวดถอนติจีวราวิปวาสกอน แลว
จึงสวดถอนสมานสังวาสสีมาภายหลัง การสวดถอนน้ี กระทําลวงหนาไว
กอนก็ได หรือจะสวดถอนในวันผูกพัทธสีมาน้ันก็ได
 ๔. จัดเตรียมนิมิตไวตามทิศ จัดเตรียมนิมิตไวตามทิศน้ัน หมาย
ถึง ตองจัดเตรียมลูกนิมิตวางไว ๘ ทิศ หรือ ๔ ทิศ ตามตองการในท่ีเทาน้ัน 
แลวจัดคนไวสําหรับคอยหามภิกษุอื่น ไมใหผานเขาไปในเวลาน้ัน ตรวจดู
หลุมนิมิตโดยรอบ ไมใหลึกมากไป กะวาเวลาทักนิมิตสามารถมองเห็นลูก
นิมิตได
 ๕. เมื่อสมมติตองประชุมภิกษุที่อยูภายในนิมิต เม่ือจะสมมติสีมา 
ตองประชุมภิกษุอยูในภายในนิมิตทั้งหมด เพื่อใหถูกตองตามระเบียบของ
การทําสังฆกรรม
 ๖. การทักนิมิต การทักนิมิตน้ัน กระทําตอจากการสวดถอนเสร็จ
แลว ภิกษุผูทักนิมิตนั้นใช ๔ รูปก็พอ นอกจากน้ันอยูในโรงอุโบสถ หรือจะ
ออกไปทักท้ังหมดก็ได สําหรับภิกษุรูปที่จะทักนิมิตนั้น ตองยืนอยูภายใน
นิมิต จะทักนิมิตทิศใด ตองยืนหันหนาไปทางทิศน้ัน 

 วิธีทักนิมิต
 วิธีทักนิมิตนั้น ตองเริ่มตนตั้งแตทิศบูรพาเปนตนไป โดยเวียนขวา 
ไปจนถึงทิศอีสาน แลวจึงกลับมาทักทิศบูรพาอีกครั้งหนึ่ง อยางนี้ สีมาจึง
จะเชื่อมกัน ชื่อวา นิมิตไมขาด ในเวลาทักนิมิต นั้น ตองมีคนคอยตอบอยู

ภายนอก เพื่อใหแนวาในทิศนั้น มีอะไรเปนนิมิต เชน ทักถามในทิศ บูรพา
วา.-  “ปุรตถฺิมาย ทิสาย กึ นิมิตฺตํ แปลวา “ในทิศตะวันออก อะไรเปน
นิมิต”  ผูตอบ ตอบวา “ปาสาโณ ภนฺเต” แปลวา “หิน เจาขา” ผูทัก ตอง
ทักซําอีกครั้งหนึ่งวา.-  “เอโส ปาสาโณ นิมิตฺตํ” แปลวา “ศิลาน้ัน เปน
นิมิต” ผูทักนิมิต ตองทักในลักษณะเชนนี้ ไปจนกวาจะครบทั้ง ๘ หรือ ๔ 
ทิศ แลวกลับมาทักทิศบูรพาซําอีกคร้ังหนึ่ง ถาไมกลับมาทักทิศบูรพาซําอีก
ครั้งหนึ่ง ทานปรับวา “แนวนิมิตขาด”
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๑๐. การสวดสมมติสีมา
 
 การสวดกรรมวาจาสมมติสีมา นั้น กระทําหลังจากท่ีทักนิมิตจนครบหมด
ทุกทิศแลว การสวดนั้นตองเขาไปในโรงอุโบสถ แลวภิกษุผูฉลาดสามารถรูปหนึ่ง เปน
ผูสวดกรรมวาจาสมมติสีมา
 คุณสมบัติของภิกษุผูสวดกรรมวาจาสมมติสีมา ภิกษุผูสวดกรรมวาจา
สมมติสีมา นั้น ตองประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้ คือ.-
       ๑. ฉลาดเขาใจในอักขรวิธีที่จะสวด
      ๒. สามารถสวดไดชัดเจนถูกอักรวิธี
       ๓. ไมอาพาธเปนโรคเสยีงแหบเครือ

 ขั้นตอนการสวด
 การสวดกรรมวาจาสมมติสีมา นั้น พึงสวดกรรมวาจาสมมติเขตภายใน
นิมิต เปนสมานสังวาสสีมา ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา แลวสวดสมมติติจีวราวิปปวาส 
เปนอันเสร็จพิธี

 บุรพกิจแหการผูกพัทธสีมา
 บุรพกิจ คือ กิจที่ตองกระทํากอนการสวดสมมติสีมาน้ัน มี ๓ ประการ คือ.-
       ๑. สวดถอนติจีวราวิปปวาสสีมา
       ๒. สวดถอนสมานสังวาสสีมา
       ๓. การทักนิมติ

 มัชฌิมกิจแหงการผูกพัทธสีมา

 มัชฌิมกิจ คือ กิจท่ีจะตองทําในระหวางการสวดสมมติสีมา มี ๒ ประการ คือ
       ๑. สวดสมมติสมานสังวาสสีมา
       ๒. สวดสมมติติจีวราวิปปวาสสีมา
  สวนปจฉิมกิจแหงการผูกพัทธสีมาน้ันไมมี 



 ๑๔๒        อุโบสถพุทธชยันตี

 การทักนิมิตสีมาสองชั้น มี ๒ วิธี คือ
       ๑. ทักสลับกัน
       ๒. ทักขามลูก

 ประโยชนของการสมมติสีมาสองชั้น มี ๓ คือ
       ๑. เขตนิสัย เขตลาภ แผไปท่ัวถึง
       ๒. ของสงฆอาจรวมเปนเจาของคนเดียวกัน
       ๓. สังฆกรรมทําไดสะดวก

๑๒. กรรมวาจาเนื่องดวยสีมา  
 คําสวดถอนติจีวราวิปปวาส
       สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, โย โส สังเฆนะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาโส สัมมะโต, ยะทิ สังฆัสสะ 
ปตตะกัลลัง, สังโฆ ตัง ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาสัง สะมูหะเนยยะ, เอสา ญัตติ, 
 สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, โย โส สังเฆนะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาโส สัมมะโต, สังโฆ ตัง ติจี
วะเรนะ อะวิปปะวาสัง สะมูหะนะติ. ยัสสายัสมะโต, ขะมะติ เอตัสสะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาสัสสะ 
สะมุคฆาโต, โส ตุณหัสสะ, ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ, สะมูหะโต โส สังเฆนะ ติจีวะเรนะ อะวิป
ปะวาโส, ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ. 

คําแปล
       ทานเจาขา ขอพระสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงถอน
แดนไมอยูปราศจากไตรจีวรอันสงฆไดสมมติไวแลว นี้เปนญัตติ 
 ทานเจาขา ของสงฆจงฟงขาพเจา สงฆถอนอยูบัดนี้ ซึ่งแดนไมอยูปราศจากไตรจีวรอันสงฆ

สมมติไวแลว การถอนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวรนั้น ชอบแกทานผูใด ขอทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่งอยู 
ไมชอบแกทานผูใด ขอทานผูนั้นพึงพดู แดนไมอยูปราศจากไตรจีวรนั่นอันสงฆถอนแลว ชอบแกสงฆ 
เหตุนั้นจึงนิ่งอยู ขาพเจาทรงความนิ่งนี้ไวดวยอาการอยางนี้



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๔๓

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 คําสวดถอนสมานสังวาสสีมา
 สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. ยา สา สังเฆนะ สีมา สัมมะตา สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา , ยะทิ 
สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง. สังโฆ ตัง สีมัง สะมูหะเนยยะ เอสา ญัตติ. 
       สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. ยา สา สังเฆนะ สีมา สัมมะตา สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา, สังโฆ 
ตัง สีมัง สะมูหะนะติ, ยัสสายัสมะโต ขะมะติ เอติสสา สีมายะสะมานะสังวาสายะ เอกุโปสะถา สะ
มุคฆาโต, โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ, สะมูหะตา สา สีมา สังเฆนะ สะมานะสังวาส
า เอกุโปสะถา. ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ. 

 คําแปล
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่สุดแลว สงฆพึงถอนสีมา
อันสงฆสมมติใหมีสังวาสเสมอกัน ใหมีอุโบสถเดียวกันไวแลว นี้เปนญัตติ
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆถอนอยูบัดนี้ ซึ่งสีมาอันสงฆสมมติใหมีสังวาสเสมอ
กัน ใหมีอุโบสถเดียวกันไวแลว การถอนสีมามีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน นี่ชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด สีมามีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันนั้น 
อันสงฆถอนแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่งอยู ขาพเจาทรงความน่ิงนี้ไว ดวยอาการอยางนี้ ฯ

 คําสมมติสมานสังวาสสีมา
        สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ ยาวะตา สะมันตา นิมิตตา กิตติตา ยะทิ สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง. 
สังโฆ เอเตหิ นิมิตเตหิ สีมัง สัมมันเนยยะ สะมานะสังวาสัง เอกุโปสะถัง. เอสา ญัตติ. 
         สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ ยาวะตา สะมันตา นิมิตตา กิตติตา, สังโฆ เอเตหิ นิมิตเตหิ สีมัง สัม
มันนะติ สะมานะสังวาสัง เอกุโปสะถัง. ยัสสายัสมะโต ขะมะติ เอเตหิ นิมิตเตหิ สีมายะ สัมมะติ สะ
มานะสังวาสายะ เอกุโปสะถายะ, โส ตุณหัสสะ, ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ สัมมะตา สีมา สังเฆ
นะ เอเตหิ นิมิตเตหิ สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา. ขะมะติ สังฆัสสะ. ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระ

ยามิ,

 คําแปล
      ทานเจาขา ของสงฆจงฟงขาพเจา นิมิตระบุไวโดยรอบแลว เพียงไร ถาความพรอมพรั่งของ

สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติสีมาใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันดวยนิมิตเหลาน้ัน นี้เปนญัตติ
     ทานเจาขา ของสงฆจงฟงขาพเจา นิมิตระบุไวแลวโดยรอบเพียงไร สงฆสมมติอยู บัดนี้ ซึ่ง
สีมาใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ดวยนิมิตเหลาน้ัน การสมมติสีมา ใหมีสังวาสเสมอกัน มี

อุโบสถเดียวกัน ดวยนิมิตเหลานั้น ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผู
นั้น พึงพูด สีมาอันสงฆสมมติใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันแลว ดวยนิมิตเหลาน้ัน ยอมชอบ
แกสงฆ เหตุนั้น จึงนิ่งอยู ขาพเจาทรงความนิ่งนี้ไว ดวยอาการอยางนี้ 



 ๑๔๔        อุโบสถพุทธชยันตี

 คําสมมติติจีวราวิปปวาส
         สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. ยา สา สังเฆนะ สีมา สัมมะตา สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา, ยะทิ 
สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง. สังโฆ ตัง สีมัง ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาสัง สัมมันเนยยะ ฐะเปตวา คามัญจะ คา
มุปะจารัญจะ, เอสา ญัตติ. 
       สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. ยา สา สังเฆนะ สีมา สัมมะตา สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา, สังโฆ 
ตัง สีมัง ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาสัง สัมมันนะติ ฐะเปตวา คามัญจะ คามุปะจารัญจะ, ยัสสายัสมะโต 
ขะมะติ เอติสสา สีมายะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาตัสสะ สัมมะติ ฐะเปตวา คามัญจะ คามุปะจารัญจะ, 
โส ตุณหัสสะ, ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ สัมมะตา สา สีมา สังเฆนะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาโส 
ฐะเปตวา คามัญจะ คามุปะจารัญจะ, ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ. 

 คําแปล
      ทานเจาขา ของสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่สุดแลว สงฆพึงสมมติ
สีมาอันสงฆสมมติใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันไวแลว ใหเปนแดนอยูปราศจากไตรจีวร เวน
บาน และอุปจารแหงบานไว นี้เปนญัตติ
 ทานเจาขา ของสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติสีมาอยูบัดนี้ ซึ่งสีมาอันสงฆสมมติใหมีสังวาส
เสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันไวแลว ใหเปนแดนอยูปราศจากไตรจีวร เวนบานและอุปจารแหงบานไว 
ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     สีมาน้ัน สงฆสมมติ
ใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวรแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้น จึงนิ่งอยู ขาพเจาทรงความน่ิงนี้ไว ดวย
อาการอยางนี้ ฯ 



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๔๕

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

คําทักนิมิต 
ในทิศตะวันออก วาดังนี้  “ปุรตฺถิมาย ทิสาย กึ นิมิตฺตํ”   
    ในทิศตะวันออก อะไรเปนนิมิต

ในทิศตะวันออเฉียงใต วาดังนี้  “ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย กึ นิมิตฺตํ” 
    ในทิศนอยแหงทิศตะวันออก (ทิศอาคเนย) อะไรเปนนิมิต

ในทิศใต วาดังนี้   “ทกฺขิณาย ทิสาย กึ นิมิตฺตํ”
          ในทิศใต อะไรเปนนิมิต

ในทิศตะวันตกเฉียงใต วาดังนี้  “ทกฺขิณาย อนุทิสาย กึ นิมิตฺตํ”
    ในทิศนอยแหงทิศใต (ทิศหรดี) อะไรเปนนิมิต

ในทิศตะวันตก วาดังนี้  “ปจฺฉิมาย ทิสาย กึ นิมิตฺตํ”
          ในทิศตะวันตก อะไรเปนนิมิต

ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ วาดังนี้ “ปจฺฉิมาย อนุทิสาย กึ นิมิตตฺํ”
          ในทิศนอยแหงทิศตะวันตก (ทิศพายัพ) อะไรเปนนิมิต

ในทิศเหนือ วาดังนี้   “อุตฺตราย ทิสาย กึ นิมิตฺตํ”
         ในทิศเหนือ อะไรเปนนิมิต

ในทิศตะวันออเฉียงเหนือ วาดังนี้ “อุตฺตราย อนุทิสาย กึ นิมิตฺตํ”
          ในทิศนอยแหงทิศเหนือ (ทิศอีสาน) อะไรเปนนิมิต

ทักซําในทิศตะวันออกอีก วาดังนี ้ “ปุรตฺถิมาย ทิสาย กึ นิมิตฺตํ”
         ในทิศตะวันออก อะไรเปนนิมิต

      ตามอรรถกถานัยนั้น ทานใหเวียนมาทักซํานิมิตแรกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะไดบรรจบรอบกัน 
ถาไมทําเชนนั้น ทานปรับเอาวา สีมามีนิมิตขาด ใชไมได ทําแบบมักงาย ไมเวียนมาทักซํา นิมิตแรก
อีกครั้งหนึ่ง อาจเปนท่ีรังเกียจ เกดิความยุงยากได เพราะฉะนั้นโปรดใสใจดวย



 ๑๔๖        อุโบสถพุทธชยันตี

คําตอบ
 ๑. ศิลา วา “ปาสาโณ ภนฺเต”   แปลวา “หิน เจาขา”
 ๒. ภูเขา วา “ปพฺพโต ภนฺเต”    แปลวา “ภูเขา เจาเขา”
 ๓. ปา วา  “วนํ ภนฺเต”    แปลวา “ปา เจาขา”
 ๔. ตนไม วา “รุกฺโข ภนฺเต”    แปลวา “ตนไม เจาขา”
 ๕. จอมปลวก วา “วมฺมิโก ภนฺเต”    แปลวา “จอมปลวก เจาขา”
 ๖. หนทาง วา “มคฺโค ภนฺเต”    แปลวา “หนทาง เจาขา”
 ๗. แมนํา วา “นที ภนฺเต”    แปลวา “แมนํา เจาขา”
 ๘. นํา วา  “อุทกํ ภนฺเต”    แปลวา “นํา เจาขา”

คําระบุซํา 
 ๑. ศิลา วา “เอโส ปาสาโณ นิมิตฺตํ” แปลวา “หินนั่น เปนนิมิต”
 ๒. ภูเขา วา “เอโส ปพฺพโต นิมิตฺตํ” แปลวา “ภูเขานั่น เปนนิมิต”
 ๓. ปา วา  “เอตํ วนํ นิมิตฺตํ”  แปลวา “ปาน่ัน เปนนิมิต”
 ๔. ตนไม วา “เอโส รุกฺโข นิมิตฺตํ” แปลวา “ตนไมนั่น เปนนิมิต”
 ๕. จอมปลวก วา “เอโส วมฺมิโก นิมิตฺตํ” แปลวา “จอมปลวกน่ัน เปนนิมิต”
 ๖. หนทาง วา “เอโส มคฺโค นิมิตฺตํ” แปลวา “หนทางนั่น เปนนิมิต”
 ๗. แมนํา วา “เอสา นที นิมิตฺตํ”  แปลวา “แมนํานั่น เปนนิมิต”
 ๘. นํา วา  “เอตํ อุทกํ นิมิตฺตํ”  แปลวา “นํานั่น เปนนิมิต”



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๔๗

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๑๔๘        อุโบสถพุทธชยันตี

ภาค : ๓

กิจกรรมพระพุทธศาสนา

สร้างวัดเพื่อสอนคน



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๔๙

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๑๕๐        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๕๑

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

ธรรมะปฐมวัย
โครงการปลูกตนกลาในนาบุญ
เพ่ือสรางศาสนทายาทสืบพระพุทธศาสนา



 ๑๕๒        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๕๓

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๑๕๔        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๕๕

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๑๕๖        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๕๗

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๑๕๘        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๕๙

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

ธรรมะมัชฌิมวัย
โครงการปลูกปญญาในลานธรรม
เพ่ือสอนธรรมใหถึงใจ สื่อธรรมใหถึงโลก



 ๑๖๐        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๖๑

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๑๖๒        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๖๓

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๑๖๔        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๖๕

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๑๖๖        อุโบสถพุทธชยันตี

ธรรมะปจฉิมวัย
โครงการปลูกภาวนาในเรือนใจ
เพ่ือเจริญสติอยูใหมีคุณคา ชราใหมีคุณภาพ



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๖๗

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๑๖๘        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๖๙

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๑๗๐        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๗๑

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๑๗๒        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๗๓

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

ธรรมะอุทยาน
โครงการปลูกพันธุไมในพระพุทธศาสนา



 ๑๗๔        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๗๕

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๑๗๖        อุโบสถพุทธชยันตี 



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๗๗

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๑๗๘        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๗๙

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

ธรรมะออนไลน
โครงการปลูกความดีในแผนดินธรรม
เพ่ือเผยแผธรรมะยุคดิจิตอล



 ๑๘๐        อุโบสถพุทธชยันตี 



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๘๑

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๑๘๒        อุโบสถพุทธชยันตี



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๘๓

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๑๘๔        อุโบสถพุทธชยันตี

ภาค ๔ :

สูจิบัตรการพัทธสีมา



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๘๕

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร



 ๑๘๖        อุโบสถพุทธชยันตี

กําหนดการธรรมสมโภช
งานฝงลูกนิมิต-ผูกสีมาอุโบสถพุทธชยันตี

สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร
วัดปาธรรมอุทยาน ปาโคกดินแดง ตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ระหวางวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๗ มกราคม ๒๕๖๑ (๙ วัน ๙ คืน)
. . .

 ธรรมสมโภชวันท่ี ๑ : วันเปดงาน

 วันเสารที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๓ คํา เดือน ๒)
 _________________________________________________________
 เวลา ๐๔.๐๐ น. สัญญาณระฆังบุญ/ทําวัตรเชา/ปฏิบัติภาวนา/แผเมตตา 
 เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเชา/รับประทานอาหารเชา
 เวลา ๐๘.๐๙ น. พิธีบวงสรวง ณ บริเวณหนาอุโบสถ
   “ฟอนบวงสรวง” จากสตรีสามวัยมหาสารคาม จํานวน ๓๓๓ คน 
   เพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาวมหาสารคาม
   ที่มีตอพระพุทธศาสนา
   อํานวยการและอุปถัมภโดย นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ 
   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม 
   และทีมงานจิตอาสาบุญความดี
 เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต

 เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน

 เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีเปดงานธรรมสมโภชอุโบสถพุทธชยันตี
   - พระสงฆ และพุทธศาสนิกชนพรอมกัน ณ บริเวณพิธีอุโบสถ 
   - ประธานพิธีเขาสูบริเวณพิธี/จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยั

   - นายอําเภอบรบือ อานประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง 
   “พระราชทานวิสุงคามสีมา”
   - ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล/ประธานสงฆใหศีล 
   - พระสงฆทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต
   - เจาภาพถวายเคร่ืองไทยธรรม

   - ประธานสงฆกลาวสัมโมทนียกถา
   - พระสงฆอนุโมทนา กรวดนํา รับพร



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๘๗

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

   - ประธานฝายสงฆ พระเดชพระคุณพระเทพเมธี 
   (สมเกียรติ โกวิท ป.ธ.๙, รักษาการเจา
      อาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, เจาคณะภาค ๙)
   เจิมปายเปดวัดหนาอุโบสถพุทธชยันตี
   เพื่อเบิกบุญเปดวัดปาธรรมอุทยานถวายไวในพระพุทธศาสนา
   อยางเปนทางการ เจิมลูกนิมิตทั้ง ๙ โปรยดอกไมมงคล 
   และพรมนําพระพุทธมนต
   - ประธานฝายฆราวาส คุณปริญญ  จิราธิวัฒน 
   รองประธานกรรมการบริหารบริษัทกลุม เซ็นทรลั
   เปดปายงานธรรมสมโภชอุโบสถพุทธชยันตี ลั่นฆองชัย 
   และปดทองลูกนิมิต อุโบสถทั้ง ๙
   - พระสงฆทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา

 เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีสวดถอนติจีวราวิปปวาส-สมานสังวาสสีมา (สวดถอน)
   - พระสงฆทั้งนั้นประชุมพรอมกัน ณ อุโบสถพุทธชยันตี
   - ประธานสงฆนําไหวพระสวดมนต 
   - ประกอบพิธีสวดถอนติจีวราวิปปวาสสีมา 
   และสวดถอนสมานสังวาสสีมารอบอุโบสถ
 เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนตพิธีพุทธาภิเษก
   พระมหาเถระน่ังปรกอธิษฐานจิต
   /พระพิธีธรรมสวดพระคาถามหาพุทธาภิเษก
 เวลา ๒๑.๐๐ น. ทํากิจธุระสวนตัว/เจริญภาวนา/พักผอนตามอัธยาศัย 



 ๑๘๘        อุโบสถพุทธชยันตี

 ธรรมสมโภชวันท่ี ๒
 วันอาทิตยที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๔ คํา เดือน ๒)
 ________________________________________________________

 เวลา ๐๔.๐๐ น. สัญญาณระฆังบุญ/ทําวัตรเชา/ปฏิบัติภาวนา/แผเมตตา
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเชา (ฉันในบาตร) /รับประทานอาหารเชา
 เวลา ๐๘.๓๐ น.  สัญญาณระฆังธรรม/ปฏิบัติภาวนา/ฟงธรรมบรรยาย/แผเมตตา
   ธรรมสมโภช ๐๐๑ เรื่อง “ที่ตั้งของสติ-ที่ผลิของธรรม” 
   โดย พระมหาเดน ฐิตธัมโม 
   อาจารยใหญฝายวิปสสนาวัดปาธรรมอุทยาน/ทานอาจารย
   เปนพระหนุมท่ียึดมั่นในธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
   เปนพระทรงปาฎิโมกข และมีความเช่ียวชาญ
   ในดานวิปสสนากรรมฐาน ขณะเดียวกันยังปลีกเวลาภาวนาไปสราง 
   งานศิลปะปูนปนท่ีสวนปาตักสิลาวโนทยานเพ่ือเปนแหลงทองเที่ยว 
   ทองธรรมของวัดปาอีกดวย
 เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล (ฉันในบาตร) /รับประทานอาหารกลางวัน
 เวลา ๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติกิจตามอัธยาศยั
 เวลา ๑๔.๐๐ น.  บุญพิธี ณ บริเวณอุโบสถพุทธชยันตี/ทําบุญปดทองลูกนิมิต
 เวลา ๑๖.๐๐ น. สัญญาณระฆังธรรม/ปฏิบัติภาวนา/ฟงธรรมบรรยาย
   ธรรมสมโภช ๐๐๒ เรื่อง “ลาทีปเกากาวสูปใหม ดวยใจที่เปนสุข”  
   โดย พระมหาวีระพันธ ชุติปญโญ
   พระนักคิดนักเขียนในนามปากกา “ชุติปญโญ” 
   อันมีชื่อเสยีงโดงดัง ทานเปนพระนักปฏิบัตินักภาวนา
   ผูเจริญตามรอยธรรมหลวงพอเทียน ปจจุบันทานเปนพระบัณฑิต

   กลับคืนถิ่นนําภูมิปญญาไปพัฒนาบานเกิด 

   โดยเปน เจาอาวาสวัดปาปาลธรรม อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
 เวลา ๑๘.๐๐ น. พักปฏิบัติกิจสวนตัวตามอัธยาศัย
 เวลา ๑๙.๐๐ น.   สัญญาณระฆังบุญ/ทําวัตรเย็น/ปฏิบัติธรรมอบรมใจ/แผเมตตา

 เวลา ๒๑.๐๐ น. สวดมนตสวัสดีปใหม
   “สงทายปเกาดวยใจ ตอนรับปใหมดวยธรรม” 
   เจริญพระพุทธมนต และสวดอิติปโส ๑๐๘ จบ
   /รับนําพระพุทธมนตสวัสดีปใหม



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๘๙

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ธรรมสมโภชวันท่ี ๓
 วันจันทรที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ขึ้น ๑๕ คํา เดือน ๒)
 ________________________________________________________

 เวลา ๐๕.๐๐ น. สัญญาณระฆังบุญ/ทําวัตรเชา/ปฏิบัติภาวนา/แผเมตตา
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  ตักบาตรปใหม (ขาวสารอาหารแหง)
   /ถวายภัตตาหารเชา/รับประทานอาหารเชา
 เวลา ๐๘.๓๐ น.  สัญญาณระฆังธรรม/ปฏิบัติภาวนา/ฟงธรรมบรรยาย/แผเมตตา
   ธรรมสมโภช ๐๐๓ เรื่อง 
   “สรางวัดใหพระศาสนา-สรางปาใหประเทศชาติ” 
   โดย พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต 
   เจาอาวาสวัดปาธรรมอุทยาน/ผูบุกเบิกสรางวัดปา
   ทานมีความมุงมั่น มีความอดทนอดกล้ัน และไดตอสูทุกรูปแบบ
   เพื่อรักษาผืนปาโคกดินแดงไวใหเปนสมบัติแกลูกหลาน 
   จนเปนรมณียวิปสสนาสถานในปจจุบัน
 เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล (ฉันในบาตร) /รับประทานอาหารกลางวัน
 เวลา ๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติกิจตามอัธยาศัย
 เวลา ๑๔.๐๐ น. สัญญาณระฆังธรรม/ปฏิบัติภาวนาอบรมใจ/แผเมตตา
 เวลา ๑๖.๐๐ น.  บุญพิธี ณ บริเวณอุโบสถพุทธชยันตี/ทําบุญปดทองลูกนิมิต
 เวลา ๑๘.๐๐ น.   สัญญาณระฆังบุญ/ทําวัตรเย็น
   /ฟงธรรมบรรยายธรรมสมโภช ๐๐๔ เรื่อง 

“บันเทิงเริงธรรมกับธรรมะเดลิเวอรี่”  
   โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่ 
   ทานเปนพระนักบรรยายช่ือ ดังแหงยุคสมัยผูเปนขวัญใจแหงมหาชน 

   ชาวพุทธสยาม เปนพระนักเผยแผพระพุทธศาสนารุนใหม 

   และนักบรรยายธรรมท่ีเปนที่รูจักอยางกวางขวาง 
   และเปนนักเขียนท่ีผลิตผลงาน
   และหนังสือออกมาอยางสมําเสมอในยุคปจจุบัน
   จนไดรับพิจารณาใหไดรับรางวัลนักเผยแผ

   พระพุทธศาสนาจากองคกรตางๆ มากมาย
 เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผอน/เจริญอิริยาบถ/ปฏิบัติกิจตามอัธยาศัย



 ๑๙๐        อุโบสถพุทธชยันตี

 ธรรมสมโภชวันท่ี ๔
 วันอังคารที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (แรม ๑ คํา เดือน ๒)
 ________________________________________________________

 เวลา ๐๕.๐๐ น. สัญญาณระฆังบุญ/ทําวัตรเชา/ปฏิบัติภาวนา/แผเมตตา
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเชา/รับประทานอาหารเชา
 เวลา ๐๘.๓๐ น.  สัญญาณระฆังธรรม/ปฏิบัติภาวนา/ฟงธรรมบรรยาย/แผเมตตา
   ธรรมสมโภช ๐๐๕ เรื่อง “ความมีอยูจริงของพระพุทธเจา” 
   โดย พระมหาคุณาวุฒิ เขมเปโม, ดร. 
   ทานเปนพระหนุมผูเจริญดวยการศึกษา
   และมากดวยประสบการณการทํางานในพุทธภูมิ 
   ปจจบุนัทานเปนหน่ึงในกําลงัสําคญัของการพัฒนาวัดปาธรรมอุทยาน  
   ควบคูกับงานสรางวัดแหงใหมบนที่ดินที่โยมแมยกถวายใน
   พระพุทธศาสนา 
   นับวาทานเปนผูมีปฏิปทานาเล่ือมใสอีกรูปหนึ่งของชาวมหาสารคาม
 เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล (ฉันในบาตร)/รับประทานอาหารกลางวัน
 เวลา ๑๒.๐๐ น. ปฏิบตัิกิจตามอัธยาศัย
 เวลา ๑๔.๐๐ น. สัญญาณระฆังธรรม/ปฏิบัติภาวนา/ฟงธรรมบรรยาย/แผเมตตา
   ธรรมสมโภช ๐๐๖ เรื่อง “พลังกายทิพยเพื่อสุขภาพ”  
   โดย คณุยาเยาวเรศ บนุนาค ผูกอตัง้สถาบันพลังกายทิพยเพือ่สขุภาพ  
   มีปณิธานเพ่ือชวยคนท่ีปวยไขใหพนทุกข หรือบรรเทาอาการเจ็บปวยลง 
   โดยผูบําบัดรักษาไมหวังคาตอบแทนใดๆ นอกจากความยินดีที่ไดชวย 
   เหลือเพื่อนมนุษยเปนบุญกุศลเทาน้ัน 
   และที่สําคัญคุณยาไดเปนเจาภาพสรางเสาหินพระเจาอโศกมหาราช  

   เพื่อนอมถวายเปนพุทธบูชาประดิษฐานแทนคาชีวิตไว 

   ณ วัดปาธรรมอุทยานเปนแหงที่ ๓ ในจํานวน ๔ แหง
   ทั่วประเทศไทยอีกดวย
 เวลา ๑๖.๐๐ น.  บุญพธิีถวายเสาหินอโศกมหาราช 

   ณ บริเวณอุโบสถพุทธชยันตี/ทําบุญปดทองลูกนิมิต
 เวลา ๑๙.๐๐ น.   สัญญาณระฆังบุญ/ทําวัตรเย็น/ปฏิบัติธรรมอบรมใจ/แผเมตตา
 เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผอน/เจริญอิริยาบถ/ปฏิบัติกิจตามอัธยาศัย
 



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๙๑

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ธรรมสมโภชวันท่ี ๕
 วันพุธที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (แรม ๒ คํา เดือน ๒)
 ________________________________________________________

 เวลา ๐๕.๐๐ น. สัญญาณระฆังบุญ/ทําวัตรเชา/ปฏิบัติภาวนา/แผเมตตา
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเชา/รับประทานอาหารเชา
 เวลา ๐๘.๓๐ น.  สัญญาณระฆังธรรม/ปฏิบัติภาวนา/ฟงธรรมบรรยาย/แผเมตตา
   ครึ่งทางธรรมสมโภช : งดพูด ปฏิบัติธรรมในความเงียบครึ่งวัน 
 เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล (ฉันในบาตร) /รับประทานอาหารกลางวัน
 เวลา ๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติกิจตามอัธยาศัย
 เวลา ๑๔.๐๐ น.  บุญพิธี ณ บริเวณอุโบสถพุทธชยันตี/ทําบุญปดทองลูกนิมิต
 เวลา ๑๖.๐๐ น. สัญญาณระฆังธรรม/ปฏิบัติภาวนา/ฟงธรรมบรรยาย
   ธรรมสมโภช ๐๐๗ เรื่อง “กายเคลื่อนไหว-ใจสงบนิ่งในธรรม” 
   โดย เจาคุณหลวงปูพระศรีวรญาณ (ไหล โฆสโก, ป.ธ.๙) 
   เจาคุณหลวงปูเปนพระมหาเถระช้ันผูใหญแหงเมืองมหาสารคาม 
   เปนพระสายวิปสสนากัมมัฏฐานท่ีมีวัตรปฏิบัติดี
   ปฏิบัติชอบเสมอตนเสมอปลาย มีเมตตาธรรมสูง มักนอย สันโดษ  
   ทั้งยังไดรับการยกยองวาเปนบุคลากรทางพุทธศาสนา 
   เปนพระทรงคุณวุฒิในทางพระปริยัติธรรมมีความรูในทางโลก
   และทางธรรม เคยเปนตัวแทนไปเผยแผพระพุทธศาสนา
   ที่ตางประเทศนานนับสิบป 
   ปจจุบันทานเปนเจาอาวาสและสอนกรรมฐาน 
   ณ วัดปาหนองคู อําเภอนาเชือก จังหวดัมหาสารคาม 

 เวลา ๑๙.๐๐ น.   สัญญาณระฆังบุญ/ทําวัตรเย็น/ปฏิบัติธรรมอบรมใจ/แผเมตตา

 เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผอน/เจริญอิริยาบถ/ปฏิบัติกิจตามอัธยาศัย



 ๑๙๒        อุโบสถพุทธชยันตี

 ธรรมสมโภชวันท่ี ๖
 วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (แรม ๓ คํา เดือน ๒)
 ________________________________________________________

 เวลา ๐๕.๐๐ น. สัญญาณระฆังบุญ/ทําวัตรเชา/ปฏิบัติภาวนา/แผเมตตา
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเชา/รับประทานอาหารเชา
 เวลา ๐๘.๓๐ น.  สัญญาณระฆังธรรม/ปฏิบัติภาวนา/ฟงธรรมบรรยาย/แผเมตตา
   ธรรมสมโภช ๐๐๘ เรื่อง 

“เทศนแหลอานิสงสการสรางอุโบสถพุทธชยันตี” 
   โดย พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธี 
   ทานเปนพระธรรมทูตหนุมรุนใหมชาวอีสาน
   ที่พรั่งพรอมดวยศาสตรและศิลปในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
   ศิลปะการเทศนแหลอีสาน เปนวัฒนธรรมที่มีเสนห
   อันผานการสืบทอดมาถึงปจจุบัน ปจจุบันทานพระครูปลัดอรรถสิทธิ์ 
   เปนเจาอาวาสวัดโนนงิ้ว อ.หนองหงส จ.บุรีรัมย
 เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล (ฉันในบาตร) /รับประทานอาหารกลางวัน
 เวลา ๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติกิจตามอธัยาศัย
 เวลา ๑๔.๐๐ น.  บุญพิธี ณ บริเวณอุโบสถพุทธชยันตี/ทําบุญปดทองลูกนิมิต
 เวลา ๑๖.๐๐ น. สัญญาณระฆังธรรม/ปฏิบัติภาวนา/ฟงธรรมบรรยาย
   ธรรมสมโภช ๐๐๙ เร่ือง “Happy Deathday อยูสบายตายเปนสุข” 
   โดย พระอธิการไพศาล วิสาโล หรือหลวงพอไพศาล 
   ทานเปนพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียนในบวรพระพุทธศาสนารุนใหม
   เปนนักปฏิบัติธรรม และนักบรรยายธรรมท่ีผลิตผลงานออกมาในรูป 

   สื่อโทรทัศน และหนังสือออกมาอยางสมําเสมอในยุคปจจุบัน  
   ทานยังเปนผูริเริ่มในการเตรียมตัวทางจิตวิญญาณกอนตาย   
   เพื่อใหผูตายจากไปอยางสงบ มีผลงานเผยแพรในส่ือหลายรูปแบบ  

   ปจจุบันหลวงพอเปนเจาอาวาส
   วัดปาสุคะโต อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
 เวลา ๑๙.๐๐ น.   สัญญาณระฆังบุญ/ทําวัตรเย็น/ปฏิบัติธรรมอบรมใจ/แผเมตตา
 เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผอน/เจริญอิริยาบถ/ปฏิบัติกิจตามอัธยาศัย



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๙๓

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ธรรมสมโภชวันท่ี ๗
 วันศุกรที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (แรม ๔ คํา เดือน ๒)
 ________________________________________________________

 เวลา ๐๕.๐๐ น. สัญญาณระฆังบุญ/ทําวัตรเชา/ปฏิบัติภาวนา/แผเมตตา
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเชา/รับประทานอาหารเชา
 เวลา ๐๘.๓๐ น.  สัญญาณระฆังธรรม/ปฏิบัติภาวนา/ฟงธรรมบรรยาย/แผเมตตา 
 เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล (ฉันในบาตร) /รับประทานอาหารกลางวัน
 เวลา ๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติกิจตามอัธยาศยั
 เวลา ๑๔.๐๐ น.  บุญพิธี ณ บริเวณอุโบสถพุทธชยันตี/ทําบุญปดทองลูกนิมิต
 เวลา ๑๗.๐๐ น. สัญญาณระฆังธรรม/ปฏิบัติภาวนา/ฟงธรรมบรรยาย
   ธรรมสมโภช ๐๑๐ เรื่อง “ธรรมะติดมีด-สืบจากคนไปสรางธรรม”  
   โดย แพทยหญิงคุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท หรือ คุณหมอนาย 
   เปนกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาน   
   กระบวนการยุติธรรม เปนคณะกรรมการประสานงาน 
   รวม ๓ ฝาย (คณะรัฐมนตรี สภานิติ บัญญัติแหงชาติ   
   และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) 
   เปนนิติแพทยและนักนิติวิทยาศาสตรชาวไทย ดํารงตําแหนงผูอํานวย 
   การสถาบันนิติวิทยาศาสตรกระทรวงยุติธรรม    
   นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และที่สําคัญ
   คุณหมอเปนนักคิด นักเขียน นักสรางแรงบันดาลใจ   
   และเปนนักปฏิบัติธรรมดวยการเจริญสติกับปจจุบันอยางมีความสุข
 เวลา ๑๘.๐๐ น.   สัญญาณระฆังบุญ/ทําวัตรเย็น/ปฏิบัติธรรมอบรมใจ/แผเมตตา

   สวดพระธรรมจักร ๙ จบ และสวดอิติปโส ๑๐๘ จบ 
   ถวายเปนพุทธบูชา
 เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผอน/เจริญอิริยาบถ/ปฏิบัติกิจตามอัธยาศัย



 ๑๙๔        อุโบสถพุทธชยันตี

 ธรรมสมโภชวันท่ี ๘
 วันเสารที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (แรม ๕ คํา เดือน ๒)

 ________________________________________________________
 เวลา ๐๕.๐๐ น. สัญญาณระฆังบุญ/ทําวัตรเชา/ปฏิบัติภาวนา/แผเมตตา
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเชา/รับประทานอาหารเชา
 เวลา ๐๘.๐๐ น.  เจาภาพลูกนิมิตลงทะเบียน 
 เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต
 เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล (ฉันในบาตร)/รับประทานอาหารกลางวัน

 เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีการพัทธสีมา: อานประกาศ มอบมีด ฟงธรรม ตัดหวายลูกนิมิต
   - พระสงฆและพุทธศาสนิกชนพรอมกัน 
   ณ มณฑลพิธีอุโบสถพุทธชยันตี
   - ประธานฝายสงฆ เขาสูมณฑลพิธี, จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
   - ประธานฝายฆราวาส กลาวถวายรายงาน
     และอานประกาศการประทานนามพระพุทธประธาน
   - ศาสนพิธีกรนํากลาวคําถวายโรงอุโบสถ
   - ประธานพิธีมอบมีดตัดหวายลูกนิมิตและคณะเจาภาพเขารับตามลําดับ
   - พิธีแสดงพระธรรมเทศนา/เจาภาพถวายเคร่ืองกัณฑเทศนบูชาธรรม
   - ประธานฝายสงฆกลาวสัมโมทนียกถา
   - ประธานฝายฆราวาสกลาวขอบคุณ
   - เจาภาพเขาประจําลูกนิมิต
   และรวมกันตัดหวายลูกนิมิตโดยพรอมเพรียงกัน

   - พระสงฆทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
 เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีการพัทธสีมา: สังฆกรรม ทักนิมิต สวดผูก บวชพระ
   - ประชุมสงฆทั้งหมด ณ มณฑลพิธีอุโบสถ
   - พระสงฆทั้งนั้นประกอบพิธีสังฆกรรม 

   สวดทักนิมิต สวดสมมติสมานสังวาสสีมา
     สวดสมมติติจีวราวิปปวาสสีมา และสวดสมมติโรงอุโบสถ
   - เจาภาพถวายไทยธรรมแกพระสงฆผูเขารวมสังฆกรรม
   - พระสงฆอนุโมทนา กรวดนํา รับพร เปนเสร็จพิธีสวดผูก 
       เวลา ๑๘.๐๐ น.  พิธีอุปสมบทหมูฉลองอุโบสถพุทธชยันตี เปนเสร็จพิธีโดยสมบูรณ



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๙๕

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 

 ธรรมสมโภชวันท่ี ๙
 วันอาทิตยที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (แรม ๖ คํา เดือน ๒)
 ________________________________________________________
 เวลา ๐๕.๐๐ น. สัญญาณระฆังบุญ/ทําวัตรเชา/ปฏิบัติภาวนา/แผเมตตา
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเชา/รับประทานอาหารเชา
 เวลา ๐๙.๐๐ น.  สัญญาณระฆังธรรม/ปฏิบัติภาวนา/ฟงธรรมบรรยาย/แผเมตตา 
   พิธีปดโครงการธรรมสมโภชอุโบสถพุทธชยันตี
 เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล (ฉันในบาตร) /รับประทานอาหารกลางวัน
 เวลา ๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติกิจตามอัธยาศัย



 ๑๙๖        อุโบสถพุทธชยันตี

รายนามพระสงฆทรงสมณศักดิ์
พิธีเปดงานธรรมสมโภชและพิธีสวดกรรมวาจาถอนสีมา 

ณ วัดปาธรรมอุทยาน ตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
วันเสารที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

_______________________________

พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท, ป.ธ.๙)
รักษาการเจาอาวาสวัดอรุณราชวราราม, เจาคณะภาค ๙

ประธานพิธีเปดงานและกลาวสัมโมทนียกถา

พระเทพสิทธาจารย (นอย ญาณวุฑโฒ)
เจาอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง, เจาคณะจังหวัดมหาสารคาม

ประธานอํานวยการพิธีสวดกรรมวาจาถอนสีมา

 ชุดที่ ๑ : พระสงฆเจริญชยมงคลคาถา   เวลา ๑๔.๐๐ น.
 ๑. พระเทพปญญาเมธี เจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ  วัดกลาง พระอารามหลวง
 ๒. พระเทพปริยัติโมลี รองเจาคณะภาค ๙   วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ 

 ๓. พระราชวิสุทธิโมลี รองเจาคณะภาค ๙   วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
 ๔. พระราชปริยัติโสภณ เจาคณะจังหวัดขอนแกน   วัดหนองกุง
 ๕. พระราชพรหมจริยคุณ เจาคณะจังหวัดรอยเอ็ด   วัดบานเปลือยใหญ
 ๖. พระราชประสิทธิคุณ รองเจาคุณจังหวัดรอยเอ็ด   วัดเทพปูรณาราม

 ๗. พระสุนทรธรรมประพุทธ รองเจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ วัดเหนือ
 ๘. พระพุทธิสารคุณ  รองเจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ วัดใตโพธิ์คํา
 ๙. พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจาคณะจังหวัดขอนแกน วัดธาตุ

 ๑๐. พระศรีสุทธิเวที เลขานุการเจาคณะภาค ๙   วัดอรุณราชวรารามฯ กรุงเทพฯ



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๙๗

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 ชุดที่ ๒ : สวดถอนติจีวราวิปปวาส-สมานสังวาสสีมา  เวลา ๑๕.๐๐ น.

คูที่ ๑
 ๑. พระครูถาวรบุญโชติ รองเจาคณะจังหวัดมหาสารคาม  วัดอภิสิทธิ์  
 ๒. พระมหาประกาศ อาภากโร เลขานุการเจาคณะจังหวัดมหาสารคาม  วัดบานเสือกินวัว

  คูที่ ๒
 ๓. พระมหาสมพร จันทวังโส 
     เลขารองเจาคณะจังหวัดมหาสารคาม วัดมหาชัย พระอารามหลวง
 ๔. พระมหาอุทัย ฐานจาโร เจาอาวาสวัดโพธาราม  วัดโพธาราม

 ชุดที่ ๓ : พระสงฆคณะปูรกะ จํานวน ๑๐๘ รูป
 ประสานศาสนกิจโดย พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต เจาอาวาสวัดปาธรรมอุทยาน
    พระครูวีรธรรมานุศาสน เลขานุการรักษาการเจาคณะอําเภอบรบือ

 ชุดที่ ๔ : เจริญพระพุทธมนตพิธีมหาพุทธาภิเษก  เวลา ๑๘.๐๐ น.
 ๑. พระโสภณปริยัตยาภรณ รองเจาคณะจังหวัดรอยเอ็ด  วัดบานยางเครือ
 ๒. พระครูวรพรตสิทธิการ เจาคณะอําเภอวาปปทุม   วัดโสมนัสประดิษฐ
 ๓. พระครูสารกิจจานุยุต   เจาคณะอําเภอกุดรัง   วัดกลางกุดรัง
 ๔. พระครูวรกิจสุนทร เจาคณะอําเภอเมืองมหาสารคาม  วัดอภิสิทธิ์
 ๕. พระครูโกศลวรคุณ เจาคณะอําเภอเชียงยืน   วัดปจจิมเชยีงยืน
 ๖. พระครูประดิษฐวิริยาภรณ เจาคณะอําเภอช่ืนชม   วัดพุทธประดิษฐ

 ๗. พระครูปญญานันทคุณา รักษาการเจาคณะอําเภอบรบือ  วัดบรบือสราราม

 ๘. พระครูโกสุมวิหารการ เจาคณะอําเภอโกสุมพิสัย   วัดกลางโกสุม
 ๙. พระครูวีรธรรมานุศาสน เจาคณะตําบลหนองมวง   วัดบรบือสราราม
 ๑๐. พระมหาประกาศ อาภากโร  
       เลขานุการเจาคณะจังหวัดมหาสารคาม วัดบานเสือกินวัว



 ๑๙๘        อุโบสถพุทธชยันตี 

 ชุดที่ ๕ : นั่งปรกอธิษฐานจิต  เวลา ๑๙.๐๐ น.
 ๑. พระเทพสารคามมุนี ที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัดมหาสารคาม   วัดอภิสิทธิ์
 ๒. พระศรีวรญาณ  ที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัดมหาสารคาม   วัดปาหนองคู
 ๓. พระครูวิชัยกิตติคุณ ที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัดมหาสารคาม   วัดสุวรรณมงคล
 ๔. พระครูพิสัยสารคุณ รองเจาคณะจังหวัดมหาสารคาม   วัดกลางโกสุม

 ชุดที่ ๖ : พระพิธีธรรมสวดคาถามหาพุทธาภิเษก เวลา ๑๙.๐๐ น.
 ๑. พระประสิทธิสุตคุณ ผูชวยเจาอาวาสวัดสุทัสนเทพวราราม   กรุงเทพมหานคร
 ๒. พระมหาคําแสน มงคลเสวี ผูชวยเจาอาวาสวัดสุทัสนเทพวราราม   กรุงเทพมหานคร
 ๓. พระมหาชรัส ญาณโสภี วัดสุทัสนเทพวราราม    กรุงเทพมหานคร
 ๔. พระมหานพรัตน ภัททวิญู  วัดสุทัสนเทพวราราม    กรุงเทพมหานคร
  



อุโบสถพุทธชยันตี          ๑๙๙

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

รายนามพระสงฆทรงสมณศักดิ์
พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและพิธีสวดสมมติสีมา 

ณ วัดปาธรรมอุทยาน ตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
วันเสารที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

_______________________________

พระธรรมโพธิวงศ (วีรยุทธิ์ วีรยุทโธ)
หัวหนาพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล

เจาอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย
ประธานพิธีตัดหวายลูกนิมิตและกลาวธัมโมทนียกถา

พระเทพสิทธาจารย (นอย ญาณวุฑโฒ)
เจาอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง, เจาคณะจังหวัดมหาสารคาม

ประธานอํานวยการพิธีสวดสมมติสีมา

 พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและพิธีสวดสมมติสีมา   เวลา ๑๕.๐๐ น.
 ๑. พระเทพวิสุทธาภรณ   เจาคณะเขตพระนคร  วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ 
 ๒. พระเทพคุณาภรณ รองเจาคณะภาค ๑๔  วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร กรุงเทพฯ
 ๓. พระเทพปญญาภรณ รองเจาคณะภาค ๑๓ 
    วัดตากฟา พระอารามหลวง  นครสวรรค
 ๔. พระเทพปฏิภาณกวี ผูชวยเจาอาวาสฯวัดประยูรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

 ๕. พระราชอุปเสนาภรณ ผูชวยเจาอาวาสฯ  

    วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรงุเทพมหานคร
 ๖. พระกิตติโสภณวิเทศ เจาอาวาสวัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร
 ๗. พระโสภณวชิราภรณ ผูชวยเจาอาวาสฯวัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร

 ๘. พระมงคลธีรคุณ       รองเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน  จังหวัดนครปฐม
 ๙. พระศรีศาสนโมลี ผูชวยเจาอาวาสฯ  
    วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร

 ๑๐. พระครูสิริปริยัตยานุศาสน วัดพันแหวน  จังหวัดเชียงใหม



 ๒๐๐        อุโบสถพุทธชยันตี

รายนามเจาภาพตัดหวายลูกนิมิต
การพัทธสีมาฝงลูกนิมิตอุโบสถพุทธชยันตี

วัดปาธรรมอุทยาน อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
วันเสารที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลูกนิมิต  ที่  รายนาม

ลูกเอก  ๑ คุณนริศ  เชยกลิ่น - คุณจันทนา  ศรีวิริยะเลิศกุล 
   และครอบครัว 
  ๒ คุณพอถม-คุณแมพิสมัย  เชยกลิ่น และครอบครัว

ลูกที่ ๓  ๓ ดร.พระมหาอาย  ธีรปญโญ  
   และคณะศิษยานุศิษย จากสายบุญแดนพุทธภูมิ

ลูกที่ ๓  ๔ พระอธิการกุหลาบ  อัคคจิตโต  เจาอาวาสวัดปาธรรมอุทยาน 
   และคณะศิษยานุศิษย

ลูกที่ ๔  ๕ นพ.พิชัย  วิจักขณพันธ และครอบครัว

ลูกที่ ๕   คณะกรรมการบุญญภาคี  
  ๖ คุณการุญ  นันทิลีพงศ  และครอบครัว
  ๗ คุณธีระชาติ  นุมานิต  และครอบครัว

  ๘ คุณสมศักดิ์  ฉัตรธีรภัทร  และครอบครัว
  ๙ คุณประเสริฐ  วชิรัคศศวกุล  และครอบครัว
  ๑๐ คุณเบญจมา-คุณชลิต  อภัยวงศ  และครอบครัว
  ๑๑ คุณสมเกียรติ  รอดดียิ่ง  และครอบครัว

ลูกที่ ๖   ผูอุปถัมภกิตติมศักดิ์ 
  ๑๒ คุณสันติ  ภิรมยภักดี  และครอบครัว

  ๑๓ คุณจุตินันท  ภิรมยภักดี  และครอบครัว
  ๑๔ ดร.ชญานิน  เทพาคํา  และครอบครัว
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ลูกที่ ๗  ๑๕ คุณกฤษฎา  หุตะเศรณี  และครอบครัว
  ๑๖ พอ.(พิเศษ)อุทก  นเรศเสนีย  และครอบครัว
  ๑๗ คุณไพรสัณฑ  วงศสมิทธิ์  และครอบครัว
  ๑๘ คุณปริญญา  พัฒนภักดี  และครอบครัว
  ๑๙ คุณจงอางศึก  บุญยศิริกุล  และครอบครัว
  ๒๐ คุณแสวง  เจียรไพฑูรย   และครอบครัว
  ๒๑ คุณศิรุจภ  ฉัตรแกว   และครอบครัว
  ๒๒ คุณรอยบุญ  เลาหะวิไลย   และครอบครัว

ลูกที่ ๘   ตระกูลเชยกลิ่น 
   ตระกูลศรีวิริยะเลิศกุล และคณาจารย 
  ๒๓ คุณรุงนิภา  ศรีวิริยะเลิศกุล และครอบครัว
  ๒๔ คุณกัลยาณี  ศรีวิริยะเลิศกุล และครอบครัว
  ๒๕ คุณนฤมล  ศรีวิริยะเลิศกุล และครอบครัว
  ๒๖ คุณเมธี  ศรีวิริยะเลิศกุล และครอบครัว
  ๒๗ คุณรนิดา-คณุไพบูลย-คุณพงศวิชญ   จิตราอาภรณ  
  ๒๘ คุณยุพิน  จิรสุขานนท และครอบครัว
  ๒๙ คุณศรีลักษณ  ผลวัฒนะ  และครอบครัว
  ๓๐ คุณไพบูลย  พิทยธนากุล และครอบครัว

ลูกที่ ๙  ๓๑ คุณปริญญ  จิราธิวัฒน  และครอบครัว
  ๓๒ คุณจิรพล-คุณจริยา  พงษธนะเศรษฐ  และครอบครัว
  ๓๓ คุณจรัล  มงคลจันทร  และครอบครัว

  ๓๔ คุณณิชา  พูลมาสิน  และครอบครัว
  ๓๕ คุณพิสูจน  สุขแสงทิพย  และครอบครัว
  ๓๖ คุณบุญมี  สิทธิชอบธรรม  และครอบครัว
  ๓๗ คุณธิดา  สิทธิชอบธรรม  และครอบครัว



 ๒๐๒        อุโบสถพุทธชยันตี

รายนามผูบริจาค

สรางอุโบสถพุทธชยันตี
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 ๒๐๔        อุโบสถพุทธชยันตี

รายนามเจาภาพ
หลอพระประธาน ป ๒๕๕๖
____________________

1. นพ.พิชัย-พญ.อรสา  วิจักขณพันธ 400,000  
2. บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จํากัด 
   คุณวิวรรธน-คุณสุพร-คุณธเนศ
   คุณชาญวิทย-คุณธนวุฒิ  ปณิธานศิริกุล 202,601  
3. นพ.พิชัย-พญ.อรสา  วิจักขณพันธ 100,000  
4. คุณพุทธิพงษ  ดานบุญสุต  55,555  
5. คุณรนิดา-คุณไพบูลย
   คุณพงศวิชย  จิตราอาภรณ  50,000  
6. คุณสมศักด์ิ  ฉัตรธีรภัทร   50,000  
7. พ.อ.อุทก  นเรศเสนีย 
   (บริษัท อารจีเอชอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด) 50,000  
8. คุณการุญ  นันทิลีพงศ   50,000  
9. คุณเบญจมา  อภัยวงศ  31,990  
10. คุณกฤษฎา-คุณอณิชา-คุณธัญวรัตน
     ด.ช.ภาสวุฒิ  หุตะเศรณี   20,000  
11. คุณธานี  ลีลาการสกุล   20,000  
12. คุณสุวิไล-คุณประเสริฐ  วชิรัคศศวกุล 20,000  
13. ศิษยเกาธรรมศาสตร   17,500  
14. คุณวนิดา  เพิ่มพึ่งรัตน   15,000  
15. คุณสมศักด์ิ-คุณรื่นฤดี-คุณเอกสิทธิ
     คุณจิดาภา-คุณชวิน  สุธารสขจรชัย 15,000  
17. คุณยุพาวิ  เศษพานิช   11,111  
18. คุณนฤตย  ปยวาทินทร   11,000  
19. คุณประวิทย-คุณอรุณี  โรจนเพียรสถิต
     พล.ต.ต.กรีรินทร-คุณนันทา  อินทรแกว  
     คุณพรรณสุภา  อินทรแกว  
     คุณพรรณศุภา  อินทรแกว 
     คุณวสิน  อินทรแกว   10,740  
20. คุณปยวรรณ  ศักดาอภินันท   10,400  
21. บริษัท สํานักงานเบญจมาอภัยวงศ จํากัด  10,000  
22. คุณจันทนี  แกวพิจิตร   10,000  
23. คุณปุณณชัย  ฟูตระกูล   10,000  
24. บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด  10,000  
25. บริษัท ฟูดแลนดซุปเปอรมารเก็ต จํากัด  10,000  
26. บริษัท คังเซน-เคนโก 
     อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด    10,000  
27. คุณพิสูจน  สุขแสงทิพย   10,000  
28. คุณปริญญ  จิราธิวัฒน   10,000  
29. คุณกนิษ - คุณวราพร 
     คุณกัญญาวีร   ทรัพยเกิด  10,000  
30. คุณสนธยา  กาญจนพันธุ   10,000  
31. คุณไพรสัณฑ วงศสมิทธิ์   10,000  
32. คุณสุรัตน-คุณวันทนา   พิพัฒนไชยศรี 10,000  
33. คุณรุงนภา  ตติยมณีกุล   10,000  
34. คุณสมชาย-คุณรสวันต-คุณณัฏฐนัย
     คุณชญานนท   เอื้ออารีรัตน  10,000  

35. ดร.สาธิต  รังคสิริ    10,000  
36. บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอรตี้ จํากัด 10,000  
37. พล.อ.นินนาท  เบี้ยวไขมุข   10,000  
38. พระครูปลัดมังกร ปญญาวุฑฺโฒ 9,999  
39. คุณณิชา  พูลมาสิน  8,888  
40. คุณไพบูลย  พัทยธนากุล  8,000  
41. คุณโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล 8,000  
42. คุณทัศนีย  มหาธนะกติิวงศ   8,000  
43. คุณสุภา  เสริมสุขสกุลชัย   7,000  
44. คุณประจักษ  โสธรศักดิ์   5,000  
45. คุณณัฐวัฒน  รัชพงศกุลยศ   5,000  
46. คุณญาณีย  บุญยัง    5,000  
47. คุณสุชาติ  ประดิษฐสุขถาวร   5,000  
48. คุณกิติมา  ประดิษฐสุขถาวร   5,000  
49. คุณพรรณี  ประดิษฐสุขถาวร   5,000  
50. คุณบัณฑิต  ประดิษฐสุขถาวร   5,000  
51. คุณวิศิษฐ  พิทักษสิทธิ์   5,000  
52. คุณศิริวรรณ  อินทรกําธรชัย และครอบครัว 5,000  
53. คุณวนิดา  จิราธิวัฒน   5,000  
54. คุณสุเมท  สุวภัทราชัย  5,000  
55. คุณประเสริฐ  จิรคุณสมบัติ   5,000  
56. คุณนิตยา  หินทอง    5,000  
57. คุณรุงนิภา  ศริวิริยะเลิศกุล   5,000  
58. คุณกัลยาณี  ศรีวิริยะเลิศกุล   5,000  
59. คุณนิตยสินี  จิราธิวัฒน   5,000  
60. คุณสุวิทย  ศรีอินทราวานิช    5,000  
61. คุณจงยางศึก  บุญยศิริกุล   5,000  
62. คุณธนิดา  ภักดีวุฒิธรรม    5,000  
63. คุณฐิติกร  ธีรพัฒนวงศ   5,000  
64. บริษัท เจ เค เอส กรุป (2002) จํากัด  5,000  
65. คุณเบญจมาศ-คุณเมธี  เอ้ือพิพัฒน 5,000  
66. บริษัท เตกา เอเชีย จํากัด   5,000  
67. คุณนภารัตน  ศรีวรรนวิทย   5,000  
68. คุณปนัฐ  ไกรโรจนานันท   5,000  
69. คุณประสงค  รื่นเริง   5,000  
70. คุณจักรกฤษณ  พันธุรักษ  5,000  
71. คุณวัลลีย  เพียรสถาพร  5,000  
72. คุณรัชพร  กุลตวนิช   4,100  
73. คุณบุญมี  สิทธิชอบธรรมและครอบครัว 4,000  
74. คุณสันติ  เฉลิมศรีภิญโญรัช   4,000  
75. คุณถม - คุณพิสมัย  เชยกลิ่น   4,000  
76. คุณดิสพล  จันศิริ    4,000  
77. คุณอนันต-คุณอุทัยรัตน เภตราและครอบครัว 4,000  
78. คุณวรพรรณ  หิรัญประดิษฐ   4,000  
79. คุณมานิดา  ศรีแกวนิล   4,000  
80. คุณวิศิษฎ  สถิตจินดาวงศ   4,000  
81. คุณณัฐกิตติ์ตั้ง  พูลสินธนา   4,000  
82. คุณพิมพผกา  หวั่งหลี  3,000  
83. คุณศักดิ์ดา  ยอดวานิช   3,000  
84. คุณมยุรี  อรัณยกานนท   3,000  
85. คุณพงษศักดิ์  อัชชะกุลวิสุทธิ์   3,000  
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86. น.อ.หญิง พัชรี  จุยจุติ   3,000  
87. คุณสมชาย-คุณชลาลัย   สําเภาเงิน 3,000  
88. คุณกานดา  งั้นเจริญ  3,000  
89. คุณจริยา  พงษธนะเศรษฐ   3,000  
90. คุณเนตรอนงค  จิราธิวัฒน   3,000  
91. คุณสมศักด์ิ  จันทรสอง   3,000  
92. คุณโชคชัย  คุณวาสี   3,000  
93. คุณกรชนก  บุณณะ  และครอบครัว 3,000  
94. คุณธนสมบัติ  สนิทวงศ ณ อยุธยา  3,000  
95. คุณวัลภา-คุณโสภณ-คุณพีรณัฐ  เหมบรรจง 3,000  
96. คุณสมใจ  นันทานุกูล   3,000  
97. พนักงานเซ็นทรัลสาขาพระราม 2  2,500  
98. ครอบครัวเตี่ยจก แมกิมเอ็ง  แซเหีย 2,200  
99. คุณณัฐจารี   เจริญจิตมั่น   2,090  
100. คุณวิภาส  ศรีพงษพันธุกุล   2,049  
101. คุณมนิดา   ราชวังเมือง ออกใบอนุโม
       คุณสุรเดชน  ราชวังเมือง   2,000  
102. คุณศุภรดา  ฤกษทรงวุฒิ  2,000  
103. คุณทิพวรรณ  ชยุติมันต  2,000  
104. คุณสมพร  แซตั้ง    2,000  
105. คุณอิทธิวรรธน  วรรณะเอี่ยมพิกุล 2,000  
106. คุณพรทิพยนา  วรรณะเอี่ยมพิกุล 2,000  
107. คุณพิมพพิศา  วรรณะเอี่ยมพิกุล 2,000  
108. คุณวรเทพ  วงศาสุทธิกุล  2,000  
109. คุณศิตชัย  จีระธัญญาสกุล  2,000  
110. ดร.วรุฒม  วรรณเอ่ียมพิกุล  2,000  
111. นายงักฮิม  แซเตียว, นางชีชัว  แซตั้ง
       คุณญาณพล นายประเสริฐ-คุณนวรัตน
       คุณอรุณรัตน-คุณธนพล ธรรมวิหารคุณ 2,000  
112. คุณเลิศศักด์ิ  นพบุรานันท  2,000  
113. คุณอุทัยวรรณ  อนุชิตานุกุล  2,000  
114. คุณภาวิณี  แซเหีย   2,000  
115. คุณธวัชชัย  โฉมวรรณ   2,000  
116. คุณพัชรชศักด์ิ  จันทรรเทวี   2,000  
117. คุณนริศ  พิบูลยวัฒนา  2,000  
118. คุณวิวัฒน  อัศวสําเริง   2,000  
119. คุณนัยนา  การะเกตุ   2,000  
120. หางหุนสวนจํากัด เอ็น ทู เอฟ 
       เทเลคอมมูนิเคชั่น   2,000  
121. คุณอุบลรัตน  ตรีนุรักษ   2,000  
122. คุณสานนท  แซฮั่น,คุณอัฌญา  ศรีสวัสดิ์ 2,000  
123. คุณศิริเพ็ญ  อึ้งภากรณ   2,000  
124. คุณกนิษฐศรี  บุญญศาสตรพันธ 2,000  
125. คุณมณีนภา-คุณวัชรินทร ดวงดารา
        และครอบครัว    2,000  
126. คุณเรณู  ใหมมา    2,000  
127. คุณสมพร  ทิตาทร   2,000  
128. คุณอนุวัติ  มโนสุจริตธรรม   2,000  
129. คุณวีราวัฒน   นิธินพรัตน   2,000  
130. คุณปาณนุษา  บุญศรี   2,000  
131. นายแพทยพูลศักดิ์  ไวความดี 

       คุณสิริน  เลิศวงปรีชา   2,000  
132. คุณคณิดา  ตันติวงษ   2,000  
133. คุณนัทธพงส  จิระวงศ,คุณธนรัชต  คลายมณ ี 2,000  
134. คุณกฤษณพงษ  เจริญวานิช และครอบครัว
       คุณพอธวัช-คุณแมนารี   2,000  
135. คุณกาญจนา  ลิมสถายุรัตน และครอบครัว 2,000  
136. คุณณภัทร  ชินกุลกิจนิวัฒน   2,000  
137. คุณนวลอนงค  เจริญตนภูบาล 2,000  
138. คุณวิชิต-คุณจารุณี-คุณวิทวงศ
       คุณวิภาวี-คุณฐิติพัทธ   ชินวงสวรกุล 2,000  
139. คุณสุภาพร  พึ่งชาญชัยกุล  2,000  
140. คุณโยธิน  ชุณหชัชวาลกุล  2,000  
141. คุณสาธิต-คุณอุษา  วิกรานตธนากุล 2,000  
142. คุณเอื้อมเดือน  พรหมอินทร   2,000  
143. คุณสมบูรณ-คุณสุปราณี  เอ้ือพิพัฒน 2,000  
144. คุณเบญจมาศ  เอ้ือพิพัฒน   2,000  
145. คุณสุวดี  สิงหงาม   2,000  
146. คุณนุกุล  ชนะพงษ   2,000  
147. คุณสมาภรณ  ชุณหโสภาค   2,000  
148. คุณสมจิตต-คุณสุวิมล  เศียรสวัสดิ์ 2,000  
149. คุณธีรเดชน  กมลสัติโรจน และครอบครัว 2,000  
150. คุณวิสิทธิ์  อุดมกิจโชติ   2,000  
151. คุณกรองทิพย  ธานาฤทธิ์กุล   2,000  
152. คุณโสภาวดี  เลิศมนัสชัย   2,000  
153. คุณสมชาย  เลิศขจรกิตติ   2,000  
154. คุณมณฑาทิพย  ทองคลายและพนักงาน
       ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก 1,672  
155. รวม RCS    1,630  
156. คุณจารุวรรณ  เหลือลน   1,500  
157. คุณชาติชาย-คุณเอื้ออารีย
       คุณมนัสรา  สกุลมงคลนาม    1,500  
158. คุณนิษฐา  วีระผาสุก   1,400  
159. คุณธนพล  ธรรมวิหารคุณ และเพื่อน 1,300  
160. คุณวิภาศิริ  เชยกลิ่น   1,300  
161. คุณวิภาดา-คุณสิรพล,
       คุณชญานิศฐ แยมจิตนิ่ม   1,240  
162. คุณปณิดา  สุขศรีดากุล   1,100  
163. พระเอกชัย  อรินทโม   1,010  
164. คุณเบญจรงค  คํามะนิด  1,008  
165. คุณรัตนา  เบ็ญญาสาร   1,000  
166. คุณวิภาดา  เลิศสุวรรณกุล  1,000  
167. คุณดารณี  ชมพูทับ   1,000  
168. คุณนอย  สโรชมาน   1,000  
169. พระอาจารยกุหลาบ  อัคคจิตโต 1,000  
170. คุณสมชัย  ตันมานะศิริ   1,000  
171. พล.ต.ท. ตรีทศ  รณฤทธิวิชัย   1,000  
172. นพ.อุทัย  ตัณศลารัฐ   1,000  
173. คุณดวงมณี  พิกุลศรี   1,000  
174. คุณพล  ทรงไท    1,000  
175. คุณสุชัย  พงศกิตติสกุล   1,000  
176. คุณสุทธิลักษณ  จันทรพร้ิม   1,000  
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177. คุณปณณิตา  สมพรมงคล   1,000  
178. คุณอนุชิต  อนุชิตากุล   1,000  
179. คุณรัศมี  พงศจินดานนท   1,000  
180. คุณนที  เอี่ยมโอภาส  1,000  
181. คุณสุภิสิทธิ์  ชอเรืองศักดิ์   1,000  
182. คุณสุทิศา  เทียนไชย   1,000  
183. คุณณัฐวุฒิ   ณัฐวราภัทร  1,000  
184. คุณสมเจตน-คุณพิณทิพย วุฒิเลิศเจริญวงส 1,000  
185. คุณบุญธรรม  จงประสิทธ์ิ   1,000  
186. คุณศิริพร  เสถียรภาพสุนทร   1,000  
187. คุณกมลพันธ  ศิริพรรณพร   1,000  
188. คุณฉะหลุยส  มีสวน   1,000  
189. คุณสุภัลนิกา  นันทวโณทยาน 1,000  
190. คุณสุภาพร  จินดาเลิศอุดมดี   1,000  
191. คุณสุจิตต และนองๆ ชั้น 7    1,000  
192. คุณศุภัชฌา  ฐิติวัฒนา    1,000  
193. คุณมนทิรา  หวยหงษทอง   1,000  
194. คุณวนิดา  มานะกิติวิภาต   1,000  
195. คุณสายสวลี  ภักดีสันติสกุล   1,000  
196. คุณรสสุคนธ  หิรัญพฤกษ   1,000  
197. คุณสุภัทรา  ศิวาคม   1,000  
198. คุณคมพรรณ  อิงครัตน   1,000  
199. คุณวิภาวรรณ  เศวตศิลา   1,000  
200. คุณสุชานันท  เปรมกมลธรรม 1,000  
201. คุณชาริตา  ลีลายุทธ   1,000  
202. คุณบัณฑิต  มงคลกุล   1,000  
203. คุณรังสิรัตน  พรสุรี และครอบครัว 1,000  
204. คุณอักษรา  ยางเย่ียม   1,000  
205. คุณสมบัติ หอมสินธุ และครอบครัว 1,000  
206. คุณจินตนา  พุกกะณะสุต   1,000  
207. คุณอรพินท  ฉันทปฏิมา   1,000  
208. คุณมินทมันตา  ลัยวิชชวรวิธร 1,000  
209. คุณอนุสรณ - คุณยุพา  วิเศษพานิช 1,000  
210. คุณอุทัย  กองกิตติวงศ   1,000  
211. คุณปณณะวริศ  ฉัตรธีรภัทร   1,000  
212. คุณซุยฮวง  แซตั้ง   1,000  
213. คุณยุทธนา  เกิดนาค   1,000  
214. คุณปนทิพย  สุรังกาญจน   1,000  
215. คุณอุไร  อุนนาถ    1,000  
216. คุณประเดิม  สุดสงวน   1,000  
217. คุณไพจิตร  เวโรจน   1,000  
218. คุณนฤมล  ศรีวิริยะเลิศกุล   1,000  
219. คุณสุวรรณา  จีนากูล   1,000  
220. คุณวุฒิชัย  รัตนสุมาวงษ   1,000  
221. คุณอัญชลี  ทิพยจํารูญ   1,000  
222. คุณจิรา  โสภณโอภาส, คุณกวินวัชร  
       พงษชัยสุรกิจ, คุณสุนันท  ทองกลํา 1,000  
223. คุณมรกต - คุณศิราณี  สุจาศรี
       (หลาน นอ.หญิงพัชรี มส.4)   1,000  
224. คุณสมจิต  เติมธนสาร   1,000  
225. คุณทรงสุดา ทักษิณ   1,000  

226. คุณชนินทร  ศรีอินทราวานิช   1,000  
227. คุณสุชาติ  ศรีอินทราวานิช และครอบครัว 1,000  
228. คุณรวิพร  ศรีอินทราวานิช    1,000  
229. คุณอชิรญา  อิงคตานุวัฒน   1,000  
230. คุณรุงอรุณ  แกวมีศรี
      นายนุกูล  กวางขวาง และครอบครัว 1,000  
231. คุณรัชนี  ทรงศิริ ,  คุณจรูญ  สอนดี 1,000  
232. คุณกะมะลา  ภาคสุวรรณ   1,000  
233. คุณณภัทร  ชินกุลนิวัฒน   1,000  
234. คุณวาสนา  สุขลําเลิศ  1,000  
235. คุณฐิติรัตน   คันธรรมพันธ  1,000  
236. คุณมะลิ   ชมพูบุตร   1,000  
237. คุณพงศพัฒน   เปยมปญญาศิลป 1,000  
238. คุณเชียง   แซคู    1,000  
239. พระครูปลัดวิมลสิทธิวัฒน 
      (ไพศาล  กิตฺติภทฺโท) เจาอาวาสวัดแกวฟา 1,000  
240. คุณบุญมี-คุณณัฐพล-คุณปริญญา
       คุณวนิดา   รุงเรืองไพศาลสุข   1,000  
241. คุณสุพจน-ด.ญ.สุจิตตา,คุณจินดา พุทธธรรม 1,000  
242. คุณประอรพรรณ  ชัยสดาวรวงศ 1,000  
243. คุณหฤทัย  นิทัศนานนทชัย   1,000  
244. คุณแกว  ศุภมิตรกิจจา และครอบครัว 1,000  
245. คุณนภดล  สมบัติ   1,000  
246. คุณธีระชาติ  นุมานิต   1,000  
247. คุณตวงพร-คุณสุวรรณี  ชุณหชัชวาลกุล 1,000  
248. คุณวงศวัฒนา  มีไทยวาลา   1,000  
249. คุณธนศักดิ์  มีไทยวาลา  1,000  
250. คุณพิชชานันท  ธีรธนะเศรษฐ 1,000  
251. คุณกฤษฎา จุติมงคล  1,000  
252. คุณจรูญ  อินสุวรรโณ   1,000  
253. คุณสุมาลี  ศรีมิน    1,000  
254. คุณเสถียร  สพพรมนิต   1,000  
255. คุณนันทิยา  ชัยยานนท   1,000  
256. คุณพัชรินทร  อภิรักษวรวุฒิ   1,000  
257. คุณธีราพร  จิตนาวา   1,000  
258. คุณสุวรรณี  วัชโรดมประเสริฐ 1,000  
259. คุณโอฬาร  วัยอุดมสุข   1,000  
260. คุณอรณีย  พูลขวัญ  1,000  
261. คุณอรชร  จันทรวิวัฒนา    1,000  
262. คุณอมรรัตน  บรรยงคสินธุ   1,000  
263. คุณกรชนก  บุณณะ   1,000  
264. คุณดวงหทัย  ศิริชาติชัย   1,000  
265. คุณดวงสมร  เจริญบัณฑิตชัย   1,000  
266. คุณปราณี  กิจธีระวุฒิวงษ   1,000  
267. คุณพิสิฐ  โพธิ์นทีไท   1,000  
268. คุณวงศวัฒนา  มีไทยวาลา   1,000  
269. คุณอัญชลี  อรรถฐิตินัย   1,000  
270. คุณแมของคุณวงศวัฒนา  มีไทยวาลา 1,000  
271. คุณประวิช  จรรยาสิทธิกุล   1,000  
272. คุณธนิศา  วิเศษพานิช   1,000  
273. คุณกุณฑล  บุญสวาง    1,000  
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274. คุณอมร  อมรกุล    1,000  
275. พระอธิการ  กุหลาบอัคคจิตโต 999  
276. คุณวีระชัย  โตะสุวรรณวนิช   999  
277. คุณยุพา  กิจวรพัฒน   999  
278. คุณธนัญชัย  กลําแดง    962  
279. คุณธีรารัตน   ชัยชาญ (ผจก.TMB) 900  
280. คุณธิดา  สิทธิชอบธรรม  888  
281. คุณรัฎชญา  เหลาชินชาติ   800  
282. ฝายการเงิน 005 HO   787  
283. คุณบุญมี  สิทธิชอบธรรม   777  
284. พนักงานบริษัท เบสิคเกียร จํากัด 743  
285. คุณรสราริน เลียวหิรัต,
       คุณสุทัคชญา สงนวด,คุณอัมพร  สมัครสมาน 700  
286. คุณวิศรุธ  ศิลาวิเศษฤทธิ์   700  
287. คุณพอบุญมี-คุณแมทองดี  วงละคร 666 
288. FAST AMU    666  
289. คุณประสิทธิ์  คงขวัญรุง   600  
290. คุณราตรี-คุณสุรัตน  ภิรมยไทย 
       คุณรติกร  ลิ้มนันทเสรี   600  
291. คุณจําป  โสนชัย, คุณบุญสนอง  โคตรหา 
       คุณไสว - ดสายทิพยชุมพล   600  
292. คุณธนัชชพร  พงษเย็น    600  
293. คุณชมภูนุช  ประทีปกาญจนา 599  
294. FAST APN+FA TEAM   597  
295. คุณหลิน    550  
296. พนักงาน I.C.P. Chemicel Co.,Ltd. 523  
297. คุณบุญเสริม  วงศเชานวัฒน   520  
298. พนักงานบริษัท ขุมทอง  
       อุตสาหกรรมและการพิมพ จํากัด และ 
       พนักงาน บริษัท บีเวล พับลิชซิ่ง จํากัด 512  
299. คุณจันทนี    500  
300. ครอบครัวศรีพรสวรรค   500  
301. คุณกนกวรรณ  ชัยประเสริฐสกุล 500  
302. คุณสุวิมล อนันตธนสวัสดิ์ 
       คุณนันทนัช  อนันตธนสวัสดิ์   500  
303. คุณสงา  แสนมีมา   500  
304. คุณคณพศ  แซตั้ง และครอบครัว
       คุณพรพิมล ดีจะมาลา   500  
305. คุณวลัยพร  แสงรุงโรจนรัศมี
       คุณกีรติ อราม  รัตนกุล   500  
306. คุณวิชิต  อันโตชนภัค   500  
307. คุณรุทธ  รังสิตพล   500  
308. คุณทศชพรรณ  วัฒนกุลจรัส   500  
309. รศ.สหธน  รัตนไพจิตร   500  
310. คุณมงคล  เสียงสุทธิวงศ   500  
311. คุณณฤดี - พลเรือตรีภัฏ-คุณบุญญาภา
       คุณสิทธพัฐ   เพียรเกาะ   500  
312. คุณพรระวี  ศรีวิริยเลิศกุล   500  
313. คุณสุรศิลป  สีแนน   500  
314. คุณชวาลา  จงสาธิต   500  
315. คุณอรัญชนา  จงสาธิต   500  

316. คุณโสภา- คุณโกเมศ  ศิริพรรณพร 500  
317. คุณณกรณ  ชนกโอวาท  500  
318. คุณนพวรรณ  จิรพรไพศาล   500  
319. คุณอิศวราวุธ-คุณกชกร  มาศฉมาดล 
       และคุณแมหนูภาร  บุญจันทร 500  
320. คุณพงษพัฒน-คุณอิศวราภรณ  
       บญุสิริจันทร และบุตรี   500  
321. คุณเกสรินทร  จันทกูล   500  
322. คุณเบญจมาศ  ชูสกุล   500  
323. คุณหทัยพัชร  ปนแกวไพศาล   500  
324. คุณดิสสทัต  วิเศษวร   500  
325. คุณอีบุง  แซเตีย    500  
326. คุณอําไพ  ดวงคํา    500  
327. คุณสุทธิภา  ภัคดุรงค   500  
328. คุณภาคยฤดี  เหลาขวัญสถิตย 
       และครอบครัว   500  
329. คุณเกื้อกัญญาพร  สุวรณประสพ 500  
330. คุณไพเราะห  ศรีสิงหสงคราม 500  
331. คุณสมศรี (กอย)  โพธิ์ทอง   500  
332. คุณสมบูรณ  อุมารัตน   500  
333. คุณปรญา  ปอมประภา   500  
334. คุณธนิศา  วิเศษพานิช  500  
335. คุณสุพิชฌาย  วิเศษพานิช  500  
336. คุณนภาศรี , คุณณัฐกฤตา
       คุณณภัทร   ฉัตรธีรภัทร    500 
337. ด.ช.พสนัสท  สะเพียรชัย   500  
338. คุณศิริรัตน  อิศรางกูร ณ อยุธยา 500  
339. คุณขวัญพัฒน  ยาแกป   500  
340. คุณคฑาวุธ  วรรณะพาหุณ   500  
341. คุณในบุญ  พรวศิน   500  
342. คุณชณิดาภา  เผือกพูลผล   500  
343. คุณปทิดา  สันฟูวัน   500  
344. เพ่ือนเมธี    500  
345.คุณสกุณา  ลือชาธรรม   500  
346.คุณสมปอง อยูเมือง   500  
347. คุณหนูสิน ศรีโนนมวง   500  
348. คุณวรยุทธ  พึ่งรักษาเกียรติ   500  
349. คุณจรุงจิต  โรจนเรืองมาศ   500  
350. คุณสุภัทร  สันประยูร   500  
351. คุณณรงคฤทธิ์-คุณอัจฉรา ไพฑูรยวัฒนกิจ 500  
352. คุณพาริดา  เฮงษฎีกุล   500  
353. คุณริช  เฉลิมชัยชาญ  500  
354. คุณนภดล  ตันติกิตติพิสุทธิ์  500  
355. คุณสุรินทร-คุณสุภวรรณ   
       ชุณหชัชวาลกุล และครอบครัว 500  
356. คุณสุภัสสรา  ดิลกวัฒนะคูณ และครอบครัว 500  
357. คุณยิ่งลักษณ-น.อ.บัณฑิตย  จันทโรจวงศ  
       และครอบครัว    500  
358. คุณธนิดา พุกกะเวส  และครอบครัว 500  
359. คุณศิริลักษณ -คุณกรชัย ทั้งไพศาล  
       และครอบครัว    500  
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360. คุณนัฏพร  จิตรานนท และครอบครัว 500  
361. คุณพรพิน  อุณหเทพารักษ และครอบครัว 500  
362. คุณอรณิช-คุณวีระวิทย  วัจนะพุกกะ  
       และครอบครัว    500  
363. คุณกนกวรรณ-คุณเอกวิทย  นันทมานพ  
         และครอบครัว    500  
364. คุณกาญจนา  เจียมพิทยานุวัฒน และครอบครัว 500  
365. คุณเสาวณีย  จริยานุวัตร และครอบครัว 500  
366. คุณธนินรัฐ  ภักดีภิญโญทวี   500  
367. คุณนันทรัตน  กิจวรพัฒน   500  
368. คุณเยาวธิดา  เลิศวิริยะกุล   500  
369. คุณณัฐสุดา  หอมแกนจันทร   500  
370. คุณพรทิพย  โสมพันธ   500  
371. คุณวณิชา  กิจวรพัฒน   500  
372. คุณพยุงศักด์ิ  โยทองยศ   500  
373. คุณวรลักษณ  แกวประสพ   500  
374. คุณจันทรศรี  กิจติถานนท   500  
375. คุณณัฐวรา  ธนสารสุขสถิตย   500  
376. คุณชัยมงคล  พักเทียมเพชร   500  
377. คุณนันทวัฒน  เนาวรัตนพงษ   500  
378. คุณวิวัฒน  เจริญสวัสดิ์พงศ   500  
379. คุณสุรภี  ขันอาษา   500  
380. คุณไพโรจน  บุญจันทร   500  
381. คุณศรชัย  อินทรวิชัย   500  
382. คุณพิพัฒน  ตันติศรีเจริญกุล   500  
383. คุณภัทรา  ทรัพยะประภา   500  
384. คุณศศิธร  ภูมิรักษธนานนท   500  
385. คุณปวีณา  จรรยาสิทธิกุล   500  
386. คุณอนุสรณ  วิเศษพานิช   500  



อุโบสถพุทธชยันตี          ๒๐๙

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

รายนามเจาภาพ
กฐินสามัคคี ป ๒๕๕๕

____________________________

1. เงินทําบุญศาลพระตีรมูติและศาลพระพิฆเนศร 2,000,000  

2. คุณปริญญ  จิราธิวัฒน            1,000,000  

3. นายเลี้ยง-นางมวย  แซโล              400,000  

4. พ.อ.อุทก  นเรศเสนีย  (บริษัท อาร จี เอช 

    อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด)   300,000  

5. คุณสมชาย-คุณกชกร  มีเปรมวัฒนา 
   (บริษัท มีเปรมอีเลคทริค จํากัด)  200,000  
6. เงินรับจากการขายเส้ือ คุณประสิทธิ์  เจียมจิต
   (บริษัท ไซเทค เทเลคอม จํากัด)  200,000  
7. บริษัท วิลลา  มารเก็ต เจพี จํากัด 150,000  
8. บริษัท สํานักงานกฏหมายเบญจมาอภัยวงศ จํากัด 
    (คุณเบญจมา อภัยวงศ)   100,000  
9. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  100,000  
10. ARROW BEDDING CO.,LTD.   100,000  
11. คุณอวยพร  ฟูตระกูล  100,000  
12. คุณสมศักด์ิ  ฉัตรธีรภัทร   100,000  
13. บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด 100,000  
14. คุณนริศ  เชยกลิ่น    100,000  
15. บริษัท หลักทรัพยจัดการ 
     กองทุนเอ็ม เอฟ ซี จํากัด (มหาชน)  100,000  
16. คุณการุญ  นันทิลีพงศ   100,000  
17. คุณรัมภา-คุณถกล   ถวิลเติมทรัพย 
     ครอบครัวนันทิลีพงศ 
     และครอบครัวถวิลเติมทรัพย  100,000  
18. คุณพุทธิพงษ  ดานบุญสุต   100,000  
19. นพ.พิชัย-พญ.อรสา  วิจักขณพันธ 100,000  
20. คุณนฤตย  ปยวาทินทร   91,710  
21. คุณไพรสัณฑ  วงศสมิทธิ์   90,000  

22. เงินรับจากการขายเส้ือ งานกอลฟ 
     V-Challenge 22/9/2555   75,040  

23. บริษัท กาวไว จํากัด  62,000  
24. บริษัท  พาราไดซพารค จํากัด   50,000  

25. คุณณิชา  พูลมาสิน   50,000  
26. คุณ กฤษฎา  หุตะเศรณี   50,000  

27. คุณกฤษฏา  หุตะเศรณี   50,000  

28. คุณ จรัญญา  แสงสุขดี   50,000  
29. ดร.อุตตม  สาวนายน   50,000  

30. สมาคมประกันวินาศภัย  50,000  

31. คุณนฤตย  ปยวาทินทร   50,000  

32. บริษัท  เอส.พี.เพ็ทแพค จํากัด

     (คุณสุพร ปณิธานกุล)   40,000  

33. คุณรนิดา-คุณไพบูลย-คุณพงศวิชญ   

     จิตราอาภรณ    40,000  

34. สมาคมนักศึกษาเกาคณะพาณิชยศาสตร 

     และการบัญชีธรรมศาสตร       40,000  

35. บริษัท  เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 30,000  

36. คุณพิสูจน  สุขแสงทิพย   30,000  

37. บริษัท โรงสีทรัพยอนันต จํากัด 30,000  

38. บริษัท พี.เค.อลูมินั่ม จํากัด
     (นายอภิพัฒน  ฐิติโชติพณิชย)   30,000  
39. บริษัท ยูเนียน เพาเวอร เจท จํากัด 30,000  
40. บริษัท คิงเพาวเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 30,000  
41. บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํามันปาลม 
     จํากัด (มหาชน)   30,000  
42. บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํามันปาลม 
     จํากัด (มหาชน)    30,000  
43. บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย   30,000  
44. เงินรับจากการขายเสื้อ POLO + T-Shirt 23,350  
45. บริษัท โฟรซัมมิท จํากัด   22,000  
46. บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด 21,000  
47. คุณวรรณวิทยา เอ่ียมออง   20,000  
48. คุณวิทยา  ชวนะนันท 
     (บจก.วิจิตรภัณฑปาลมออย)   20,000  
49. คุณวิทยา   ชวนะนันท 
     (บจก.วิจิตรภัณฑปาลมออย)   20,000  
50. เด็กชาย นรา  เชยกลิ่น (นองโจ) 20,000  
51. คุณยศวีร  สิริคุณานันท   20,000  
52. คุณศิระ  อินทรกําธรชัย และครอบครัว 20,000  
53. บริษัท เลมอนคอม จํากัด   20,000  
54. คุณชัยวัฒน  กิ่งชัชวาลย   20,000  
55. บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จํากัด   20,000  

56. บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด 20,000  

57. คุณนงลักษณ  สุไพบูลยพิพัฒน 20,000  
58. คุณจิรวัฒน  พรอมพงษศรี   20,000  
59. คุณพรชัย  วิวัฒนภัทรกุล   20,000  

60. คุณณิชชรีย  ชินสุวรรณ   18,000  

61. คุณไพรสัณห  วงศสมิทธิ์   17,000  
62. บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ 
     (ประเทศไทย) จํากัด   15,000  

63. บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด  15,000  

64. หสม. ณัฏฐภรณ    15,000  
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65. บริษัท กฤษณะ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม จํากัด 15,000  

66. บริษัท รุงสมบัติ จํากัด   15,000  

67. บริษัท จินตนาผลไม จํากัด   15,000  

67. คุณไพบูลย-คุณสมศรี  พิทยธนากุล 

     และครอบครัว    12,000  

68. คุณสรรเสริญ  นิลรัตน   12,000  

69. เงินรับจากการขายเส้ือ POLO

     (คุณจิรพล  พงษธนะเศรษฐ)   12,000  

70. คุณศรีสมร  จิรกิติ    12,000  

71. เงินรับจากการประมูลรูปภาพ อ.เฉลิมชัย,พอ.อุทก  12,000  

72. เงินรับคาประมูล 
     ทานอธิบดีในงานกอลฟ V-Challenge 12,000  
73. นองฝายการเงินและทีมเพื่อนพารากอน 11,461  
74. เงินรับจากการขายเส้ือ 
     งานกอลฟธรรมศาสตร 27/9/2555 11,250  
75. บริษัท เอสซีจี ออโตแกส จํากัด 11,000  
76. บริษัท ซุปเปอรเซ็นทรัลแกส จํากัด 11,000  
77. คุณสนธยา  กาญจนพันธุ   10,000  
78. บริษัท สํานักงานกฎหมาย 
     เบญจมา อภัยวงศ จํากัด   10,000  
79. คุณอนงค  งามพิพัฒน   10,000  
80. คุณโสภิศ  ศรีสาสนรัตน   10,000  
81. คุณสรรคนรา  ชัยรัตน  10,000  
82. คุณรัชนี  ตรีพิพัฒนกุล  10,000  
83. คุณสมชัย  อภิวัฒนพร    10,000  
84. คุณพิริยา  อัตศาสตร   10,000  
85. คุณวิลาวันย  โรจนเพียรสถิต   10,000  
86. บริษัท ฟูดแลนด  ซุปเปอรมาเก็ต จํากัด 10,000  
87. บริษัท กานดาเดคคอร จํากัด   10,000  
88. คุณธรรมกรณ  ปงวิภาส   10,000  
89. คุณรุงนภา  ศรีวิริยะเลิศกุล    10,000  
90. คุณกรรณิการ  เจริญพันธ   10,000  
91. หจก.สินเจริญสนม    10,000  

92. นายนเรศ  เชยกลิ่น (นองแจ)   10,000  
93. บริษัท  โอทูอินเตอรเนขั่นแนล  จํากัด 10,000  
94. คุณณัฐวุฒิ  เขมะโยธิน   10,000  

95. คุณประจักษ  วงศธิกุล   10,000  

96. คุณจุรีรัตน  มีเกียรติงาม   10,000  
97. คุณสมพงษ  ตัณทพาฑย   10,000  

98. คุณสุรพล  สรางสมวงษ   10,000  
99. คุณประเสริฐ-คุณสุวิไล  วชิรัคศศวกุล 

      และครอบครัว    10,000  
100. บริษัท ซี เอส พี สตีลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 10,000  

101. บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิคส จํากัด 10,000  

102. คุณนิตยสินี   จิราธิวัฒน   10,000  

103. บริษัท ไทยเลเธอร โคทติ้ง จํากัด 10,000  

104. คุณมณีรัตน  วชิราชีวิน  และครอบครัว 10,000  

105. บริษัท โรงสีขาวกิจเจริญ ชุมพลสุรินทร จํากัด 

       คุณ ขุนแผน-คุณมะลิ   ทองโสภา  

       และครอบครัว    10,000  

106. บริษัท ร็อคกี้การเมน จํากัด   10,000  

107. คุณสุทธิชัย  สังขมณี   10,000  

108. บริษัท ยิบอินชอย จํากัด   10,000  

109. คุณสมชาย  สําเภาเงิน และครอบครัว 10,000  
110. บริษัท แท็กซ สเปเชียลลิสท จํากัด 10,000  
111. บริษัท บางกอกเทรนน่ิงเซ็นเตอร จํากัด 10,000  
112. คุณไขศรี  เนื่องสิกขาเพียร   10,000  
113. บริษัท เจริญกิจจงเสถียร จํากัด 10,000  
114. บริษัท แลงดอน แอนด เซียห(ประเทศไทย) จํากัด10,000  
115. บริษัท เอ็กซตรา ซัพพลาย จํากัด 10,000  
116. คุณเบญจมาศ-คุณเมธี  เอ้ือพิพัฒน 10,000  
117. คุณอุไร-คุณปริญญา,คุณพิภาวรี พัฒนภักด ี 10,000  
118. คุณทรงศิริ  มะโนนันทิ   10,000  
119. คุณสมใจ  นันทานุกูล   10,000  
120. บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จํากัด 10,000  
121. บริษัท เอทัส แมเนจเมนท จํากัด 10,000  
122. บริษัท ไดอิจิ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 10,000  
123. บริษัท เวลแมน จํากัด   10,000  
124. บริษัท นําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) 10,000  
125. บริษัท เนเจอร ทัช จํากัด   10,000  
126. คุณพิมพา  บํารุงสุข   10,000  
127. คุณวนิดา  จิราธิวัฒน   10,000  
128. เงินรับจากการประมูลถุงใสลูกกอลฟทานอธิบดี 
       (คุณปญญา แกวมูลเนียม)   10,000  
129. เดิรมแคร คลีนิก    10,000  
130. บริษัท ทองทาปโอกา (๑๙๙๙) จํากัด 9,999  
131. คุณจรัล  มงคลจันทร   9,000  

132. บริษัท โอทู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 9,000  
133. นางเล็ก  แสงวีระ    9,000  

134. บริษัท อาณาจักร คอรปอเรชั่น จํากัด 9,000  
135. คุณประภา  ปูรณโชติ   9,000  

136. คุณพิสมัย-คุณถม-คุณวิภาศิริ เชยกลิ่น 9,000  

137. คุณนําผึ้ง  วงศสมิทธิ ์   9,000  
138. คุณฟา  วงศสมิทธิ์   9,000  

139. คุณรุง  วงศสมิทธิ์   9,000  

140. บริษัท สยามฟวรรธน จํากัด    9,000  
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141. คุณสุชาติ-คุณพรรณี  ประดิษฐสุขถาวร 9,000  

142. คุณสุภิสิทธิ์  ชอเรืองศักดิ์   8,000  

143. เงินรับจากการขายเส้ือ คุณสุพร   

       (บริษัท  เอส.พี.เพ็ทแพค จํากัด) 8,000  

144. คุณศิริวรรณ  อินทรกําธรชัย และครอบครัว 7,200  

145. คุณวิรัตน  วิชัย    6,608  

146. คุณประสิทธิ์  เจียมจิต   6,400  

147. น.ส.นริศา  เชยกลิ่น (นองเจ๊ียบ) 6,107.57  

148. คุณนฤตย  ปยวาทิน   6,000  

149. คุณจรัล  มงคลจันทร   6,000  

150. บริษัท แผนเหล็กวิลาสไทย จํากัด 6,000  
151. คุณ วีรศักด์ิ  ชัยสุพัฒน   6,000  
152. คุณบุญสง  สกุลแกว   6,000  
153. เงินรับจากการขายเส้ือ งานกอลฟ
      (คุณพุทธิพงษ  ดานบุญสุต)   6,000  
154. คุณจิรนันท  จิรขจร   5,555  
155. คุณยุพา  วิเศษพานิช   5,295  
156. คุณสุพัตรา-สมชัย  ชัยยานนท 5,100  
157. คุณเรวัต    5,000  
158. คุณปราโมทย-คุณดารณี  วงศตั้งใจ 5,000  
159. คุณสมพงษ  ตัณฑพาทย   5,000  
160. บริษัท อิเซตัน (ประเทศไทย) จํากัด 5,000  
161. คุณกมลนัทธ  ไทยรัตนสุวรรณ 5,000  
162. คุณเกรียงชัย  ธันวานนท   5,000  
163. คุณศุภชัย  จันทแสนโรจน   5,000  
164. บริษัท บานอังสนา จํากัด   5,000  
165. TOYOTA CHIANGRAI   5,000  
166. คุณจิรพล-คุณจริยา
       คุณเจษฏา  พงษธนะเศรษฐ   5,000  
167. บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด 5,000  
168. บริษัท ที เอ พี เทรดด้ิง จํากัด 5,000  
169. บริษัท นครชื่น จํากัด   5,000  
170. บริษัท วิจิตรภัณฑกอสราง จํากัด 5,000  

171. บริษัท ทูแมกซ จาํกัด   5,000  

172. คุณบัณฑิต  วราหกิจ   5,000  
173. บริษัท หางเซ็นทรัลดีพาทเมนทสโตร จํากัด 5,000  

174. บริษัท สตีเบล จํากัด   5,000  

175. บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จํากัด 5,000  
176. คุณอาณาเขต  รักซอน   5,000  

177. คุณวรพงศ-คุณทิตยา-คุณเรติพล
       คุณเชนะพล-คุณเชนพงศ โอภาสเจริญกิจ 5,000  

178. คุณพงษศักดิ์  อัชระกุลวิสุทธิ์   5,000  

179. บริษัท ไทยเวอลด อิมปอรต เอ็กซปอรต จํากัด 5,000  

180. บริษัท ไทยเวอลด อิมปอรต เอ็กซปอรต จํากัด 5,000  

181. คุณปรีชา  เอกคุณากุล (RBS-HO) 5,000  

182. คุณศศิกานต  ฐิติพงษอาภา   5,000  

183. คุณฉลองกฤษณ ธนวณิชตระกูล และครอบครัว 5,000  

184. คุณนัยนา  การะเกตุ   5,000  

185. คุณณัชชา  ฤกษเจริญ  และครอบครัว 5,000  

186. คุณชวลิต-คุณทัณฑิกา  เพียงพอ 5,000  

187. คุณไพลาศ  ปญญาอาวุธ   5,000  

188. คุณปญญา  ปญญาอาวุธ   5,000  

189. คุณพรเพ็ญ  ปญญาอาวุธ   5,000  

190. คุณสมศักดิ์-คุณนันทนี  เชยกลิ่น 5,000  
191. คุณโชคชัย-ด.ช.ปุญพัชธ-ด.ช.นนธวัช เจริญสุข 

       คุณสมทรง  เชยกลิ่น   5,000  
192. คุณสุรัตน-คุณวันทนา (อา-ผอง) และครอบครัว 5,000  
193. บริษัท ชํานาญคอนสตรัคชั่น จํากัด 5,000  
194. บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จํากัด   5,000  
195. บริษัท ชํานาญคอนสตรัคชั่น จํากัด 5,000  
196. คุณสมบูรณ-คุณสุปราณี  เอ้ือพิพัฒน 5,000  
197. คุณเบญจมาศ  เอ้ือพิพัฒน   5,000  
198. คุณเกรียงชัย  บุญโพธิ์อภิชาติ 5,000  
199. คุณสุรางค  จิรัฐิติกาลโชติ   5,000  
200. หางหุนสวนจํากัด จ.จรัสแสง 
       เซลส แอนด เซอรวิส   5,000  
201. บริษัท รุงเจริญ (๑๙๘๘) จํากัด 5,000  
202. บริษัท ลัคกี้ซีเรียลส จํากัด   5,000  
203. บริษัท ฮงฮวด จํากัด   5,000  
204. บริษัท ยูเอชเอ็ม จํากัด   5,000  
205. บริษัท เคมปน สยาม จํากัด    5,000  
206. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 5,000  
207. บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด 5,000  
208. บริษัท ริชชี่ ริช พรีเมียร จํากัด 5,000  

209. บริษัท เอ็นซีอาร อินเตอรเทรด จํากัด 5,000  
210. บริษัท นําทองชัยคาไม จํากัด   5,000  

211. หจก. วิวัฒนพนาคาไม   5,000  
212. คุณณีรนุช  ศิริประไพวัลย   5,000  

213. บริษัท สินพัฒนา จํากัด   5,000  
214. บริษัท อีซูซุพระนคร จํากัด    5,000  

215. คณุตะวัน  เทวอักษร และครอบครัว 

       บริษัท อักษรเจริญทัศน  จํากัด 5,000  

216. บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอรตี้ จํากัด 5,000  
217. คุณอนุวัติ  มโนสุจริตธรรม   5,000  

218. บริษัท ปญจพลไฟเบอรคอนเทนเนอร จํากัด 5,000  

219. คุณมยุรี  อรัณยกานนท   5,000  
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220. บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 5,000  

221. คุณหลุย  วิวงศศักดิ์   5,000  

222. เงินรับจากการขายเส้ือ (คุณนฤตย ปยวาทินทร) 5,000  

223. คุณยุวดี  จิราธิวัฒน   5,000  

224. คุณประเสริฐ-คุณสิริเกศ  จิรกิติ 5,000  

225. เงินรับจากการขายเส้ือ POLO+T-SHIRT 4,200  

226. บริษัท อักษรเจริญทัศน จํากัด (ฝายขาย) 4,080  

227. พนักงาน ธนาคาร ซิตี้แบงก   4,030  

228. คุณวาสนา  ตั้งตระกูล   4,000  

229. คุณวิไลพรท  วีลาภพันทอง   4,000  

230. คุณ อนันต  ตันติปญญาคุณ  
       และพนักงานโรบินสันสวนกลาง 4,000  
231. คุณอํารุง  สรรพสิทธ์ิวงศ   4,000  
232. คุณสุพงษ  กิจศิริบุญ  และครอบครัว 4,000  
233. คุณสุวดี  สิงหงาม   4,000  
234. พอ.รอยบุญ  เลาหะวิไลย
       ผศ.ชื่นจิตร  อังวราวงศ   4,000  
235. คุณกมลวัลย  ชุณหกสิการ   4,000  
236. คุณกนก-คุณสมจิต  เติมธนสาร และครอบครัว 4,000  
237. บริษัท จี.ที.เอ็ม. เท็คซไทล จํากัด 4,000  
238. หางขายทองทองใบเยาวราช   4,000  
239. คุณพูลศักดิ์  มรรคมงคล   4,000  
240. คุณพจนพนา  ตรีวัฒนชัยกุล   4,000  
241. คุณจีรพันธ  อัศวะธนกุล  4,000  
242. คุณพณิชยนันท  เจริญชนะชัย 3,999  
243. น.ส.นริศา  เชยกล่ิน (นองเจ๊ียบ) 3,931.51  
244. คุณเบญจรงค  คํามะนิด   3,900  
245. เงินรับจากการขายเส้ือ POLO 3,550  
246. คุณสุวิทย  สุทธิแปน   3,500  
247. คุณเพ็ญประภา  มนตเสรีนุสรณ และครอบครัว 3,500  
248. คุณปนัดดา  นิรังศรรณ  3,500  

249. คุณสุพรรณี  เทพศักดิ์   3,370  
250. คุณโสภณ-วิลภา-พีรศิล  เหมบรรจง 3,150  

251. พนักงาน บริษัท โกลบอล เอ็ด จํากัด 
       (บริษัท โกลบอล เอ็ด จํากัด)  3,131  

252. คุณบุญมี - คุณธิดา สิทธิชอบธรรม 3,120  
253. คุณคมสัน  จันทรศรี  และบ.MIIR 3,120  

254. คุณสายทิพย   ศิริใจธรรม   3,100  
255. คุณวินัย - ลัดดา    3,070  

256. บริษัท เพนดูลัม จํากัด   3,020  
257. แผนกสงเสริมการขาย PKO   3,012  

258. คุณอนุสรา  โชควาณิชยพงษ   3,000  
259. คุณวรรณี  เปรมฟูใจ   3,000  

260. คุณวิรัช  ณ สงขลา   3,000  

261. คุณเลิศรัชต  อัครภัศพงษ   3,000  

262. บริษัท โกลเบิลบีช จํากัด   3,000  

263. บริษัท  นายดีทัวร  จํากัด   3,000  

264. คุณณัฐพล  ศรีวิริย เลิศกุล  3,000  

265. คุณธรีพัฒน  ศรีวิริย เลิศกุล   3,000  

266. คุณรัตนา  แซดาน   3,000  

267. คุณสุรางศ  ศรีวิริย เลิศกุล   3,000  

268. บริษัท สรรพสินคาตั้งฮั้วเส็ง จํากัด 3,000  

269. บริษัท ซิตี้ เพาเวอร จํากัด    3,000  

270. คุณปอมเพชร  วิทยานุรักษ   3,000  
271. คุณจันทนา  ศรีวิริยะเลิศกุล    3,000  
272. คุณกานดา  งั้นเจริญ   3,000  
273. คุณสวรินทร  ดุลยพิชช   3,000  
274. คุณเจียมจิตต  จิราธิวัฒน   3,000  
275. คุณพลกฤต  วิชิตสิริกุล   3,000  
276. คุณดวงพร (พนักงานทิสโก)   3,000  
277. คุณพัชรินทร  อําไพวิทย   3,000  
278. คุณจรัญ  โชครุงวรานนท   3,000  
279. คุณวันทนีย  จิราธิวัฒน   3,000  
280. พล.ต.เกรียงศักดิ์  ธันวานนท   3,000  
281. คุณสุวัฒน  ทังสุภูติ   3,000  
282. คุณจิรพล - คุณจริยา  พงษธนะเศรษฐ 3,000  
283. คุณศศิธร-จุฬาภรณ  รุจิราวิศิษฏ 3,000  
284. คุณชัยธวัช  เนียมศิริ   3,000  
285. ชมรมกอลฟ นปส.59 มิ่งชัย   3,000  
286. คุณทวีชัย-คุณชุลีพร อาศิรพงษพิศิษฐ 3,000  
287. คุณกิตติภพ  อาศิรพงษพิศิษฐ 3,000  
288. คุณวิสุทธิ์-คุณสุภาภรณ
       คุณพิมพพิสุทธิ์  จตุรลาวัลย   3,000  
289. หจก.เชียงรายกิจวรา   3,000  
290. คุณอริยาภรณ  พิชญานิธิวัฒน 3,000  
291. หจก.วายทีซี เอ็นเตอรไพรส   3,000  
292. ชมรมรานทอง จังหวัดเชียงราย 3,000  

293. บริษัท สยามสไมลโบรกเกอร(ประเทศไทย) จํากัด 3,000  
294. บริษัท เกรซฟูด จํากัด   3,000  

295. คุณอนุพันธ  อารีวัฒนวงศ   3,000  
296. คุณกมลพันธ  ศิริพรรณพร   3,000  

297. คุณปยะ  นุชบุษบา   3,000  
298. คุณจักรกฤษณ  พันธุรักษ   3,000  

299. คุณชลลดา  ทองอุทัยศรี   3,000  

300. คุณณรงค  แตมแกว   3,000  
301. คุณรุงนภา, ด.ญ.นริศา  พิบูลยวัฒนา 3,000  
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302. คุณนริศ, ด.ญ.นริศรา  พิบูลยวัฒนา 3,000  

303. บริษัท อัลฟานี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 3,000  

304. บริษัท อินโนลายน จํากัด   3,000  

305. บริษัท นาวส ฟตเนส แอนด สปา พลัส จํากัด 3,000  

306. คุณประสงค - คุณ ชุติมา  รื่นเริง 3,000  

307. คุณอริยา  จรุงสถิตพงศ   3,000  

308. คุณจิรวัฒน - คุณนิภาพัชสรณ 

       และคุณภรสรณธงชัย ไชยเรืองวรรณ 3,000  

309. บริษัท อะเมคเกอร ดีซายน 

       แอนด เฟอรนิส จํากัด   3,000  

310. คุณอรสาชัยสุพัฒน   3,000  
311. คุณจุฑามาศ  ชัยสุพัฒน   3,000  
312. คุณพงษสวัสดิ์  ชัยสุพัฒน   3,000  
313. คุณสุวิมล  ชัยสุพัฒน   3,000  
314. คุณสุภชัย  ชัยสุพัฒน   3,000  
315. คุณกฤษดา  ชัยสุพัฒน  และครอบครัว 3,000  
316. สหกรณออมทรัพยพนักงานหางเซ็นทรัล จํากัด 3,000  
317. คุณบุญมี  สิทธิชอบธรรม   3,000  
318. คุณพัชรี  โชคชัยปถมาพร   3,000  
319. บริษัท นิคอน เซลล (ประเทสไทย) จํากัด 3,000  
320. คุณกิตติพันธ  ธรรมอัครพงศ   3,000  
321. บริษัท นีเวลล รับเบอรเมด (ประเทศไทย) จํากัด 3,000  
322. บริษัท ศรีทองพาณิชย จํากัด   3,000  
323. คุณชัยชนะ  รอดภัย   3,000  
324. บริษัท เครเชนโด จํากัด   3,000  
325. หางหุนสวนจํากัด แอนิตา เอกซปอรต 3,000  
326. คุณเควงเอ็ง แซตั้ง และนายเซียกุย  แซเตียว 3,000  
327. บริษัท บาชโทลด จํากัด   3,000  
328. คุณไดนามิค ไทม จํากัด   3,000  
329. บริษัท ไทม เดคโค คอรปอเรชั่น จํากัด 3,000  
330. บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จํากัด 3,000  
331. บริษัท เซ็นทรัลเทรดด้ิง จํากัด 3,000  
332. บริษัท ดีวัน แฟชั่น กรุป จํากัด 3,000  
333. บริษัท เดอะ สวอทช กรุป เทรดด้ิง 

       (ประเทศไทย) จํากัด  3,000  
334. GLAM LIFE STYLE.,CO.LTD 3,000  

335. 2 DESIGN CO.,LTD.   3,000  
336. คุณหญิง ลมุลศรี  โกศิน   3,000  

337. คุณนิภา  อินทรักษา   3,000  

338. พนักงาน บริษัท บีทูเอส จํากัด 3,000  
339. คุณศิริพร  อภิวัฒนาธรรม Magueret 3,000  

340. คุณสุภาพร  มัศยาสกุลวงศ   3,000  
341. คุณสุภัตรา  สีบุญเรือง   3,000  

342. คุณสุรศักดิ์  สีบุญเรือง   3,000  

343. คุณพลศักดิ์-คุณพินพงพร-คุณชัญญณัฐ

       คุณณัฏฐวุฒิ  ชัยชนะวาณิชย   3,000  

344. คุณรุงระวี  เอ่ียมพงษไพทูรย   3,000  

345. คุณจิราภรณ  ซอสุขไพบูลย   3,000  

346. คุณไชยวัฒน  พิทยธนากุล และครอบครัว 3,000  

347. คุณวิพล  พิทยธนากุล และครอบครัว 3,000  

348. บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร จํากัด   3,000  

349. คุณเจตนสฤษฎิ์ จิดาภาศิริกุล และครอบครัว 3,000  

350. คุณไซเอี้ยง แซเลา และครอบครัวเหลาสกุลวิบูลย 3,000  

351. คุณเมธี  ศรีวิริยะเลิศกุล  และครอบครัว 3,000  
352. บริษัท เบสิค เกียร จํากัด   3,000  
353. คุณศิรินุช  กิจวรพัฒน   3,000  
354. คุณกมลยากร-คุณมนธภูมิ  สุมนวรางกูร
       (คุณเล็ก GMM)     3,000  
355. บริษัท ชัยภูมิ อินเตอรเทรด (2000) จํากัด 3,000  
356. คุณอารียา  เพ่ิมพูลกิจ   3,000  
357. คุณวิวัฒน-คุณพรนิต-คุณชลิดา
       คุณกฤติน   อัศวสําเริง   3,000  
358. คุณจิ๋ม (GMM)    3,000  
359. คุณศศิกานต  จิตพงษอาภา-คุรฉลองกฤษณ 

       คุณปยภูมิ-คุณปยฉัตร ธนวณิชตระกูล (คุณกุง) 3,000  
360. คุณยุพา  วิเศษพานิช   3,000  
361. คุณมานิดา  ราชวังเมือง (HR-CRC) 3,000  
362. คุณเปรมจิตต  อํานรรฆมณ ี   3,000  
363. คุณวนิดามานะ  กิติวิภาค   3,000  
364. คุณวรวิทย  เจนธนากุล   3,000  
365. บริษัท เอฟทีเซลลแอนดเซอรวิส จํากัด 3,000  
366. บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คลีนน่ิง จํากัด 3,000  
367. คุณศักดิ์ชัย  นําพูลสุขสันติ ์   3,000  
368. คุณดุสิต  เรงพุฒิพงษ   3,000  
369. คุณอารยัน  ตระหงาน  และครอบครัว 3,000  
370. คุณปรัศนีย  สุระเสถียร  และครอบครัว 3,000  

371. คุณสรวิทย  โกมลทวีเกษม และครอบครัว 3,000  

372. คุณณฐพร  พันธุอุดม  และครอบครัว 3,000  
373. คุณพิสิฐ  ทางธนกุล  และครอบครัว 3,000  

374. คุณทิพวรรณ  ชยุตินันต และครอบครัว 3,000  
375. คุณนิตยา  หินทอง   3,000  

376. คุณเพ็ญรัตน  อนันตศิริวัฒนา 3,000  
377. บริษัท มิตซู ออโต คาร สุรินทร จํากัด 3,000  

378. บริษัท นีโอ แอร เซท ดิเวลลอปเมนท จํากัด 3,000  
379. คุณสุนิสา กงจักร , คุณธนาศักดิ์

       คุณธนาพนธ  วิธานพิสิฐพงศ   3,000  
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380. คุณภูวดล  โลกูลประกิจ (ภูศักดิ์อะไหลยนต) 3,000  

381. บริษัท สุรินทร ส.ยานยนต จํากัด ,บําเพ็ญธรรม

       (คุณศิริพร  ตัณฑเลขา) คุณวรญา  แสงสุรินทร 

       (ตั้งเงี่ยมเส็งพาณิชย)    3,000  

382. หางหุนสวนจํากัด สุรินทรสหพืชผล 3,000  

383. บริษัท โรงสีจอมพระประเสริฐมสุรินทร จํากัด 3,000  

384. บริษัท เมย (เลามงเส็ง) จํากัด 3,000  

385. หางหุนสวนจํากัด อุตสาหกรรมกระสอบสุรินทร 3,000  

386. บริษัท คูยงฮวด (1995) จํากัด 

      (คุณสมชาย-คุณปทุมพร  คูกิตติเกษม) 3,000  

387. คุณศิริพร  ปรากฎรัตน   3,000  
388. บริษัท ซินฮวดเฮงจ่ัน (1993) จํากัด 3,000  
389. หางหุนสวนจํากัด เอกสุรินทรยานยนต   3,000  
390. บริษัท โรงสีขาวพูนศักดิ์ จํากัด 3,000  
391. หางหุนสวนจํากัด บํารุงยนต   3,000  
392. หางหุนสวนจํากัด แสงฟากดิสรร 3,000  
393. หางหุนสวนจํากัด โรงหลอโลหะกิจ 3,000  
394. บริษัท เกษตรรุงเรืองแทรกเตอรแอนดคอมไบน จํากัด 3,000  
395. คุณทิวา  วิธานาพิสิฐ   3,000  
396. บริษัท ศรีไพศาล สุรินทร จํากัด 3,000  
397. คุณณัญญาพัชญ เบญจไตรพัฒน 
       คุณนพณพัชญ ปรากรเรืองพัฒน
       คุณธนาศักด์ิ-คุณธนาพนธ วิธานพิสิฐพงศ  3,000  
398. คุณพลอน - คุณคําบุ - คุณพรทิพย   
       ทิวตอง, คุณพรทิพย  จงสุขกายใจ 3,000  
399. โรงแรมสุรินทร มาเจสติก 99  3,000  
400. สุรินทรภักด์ิ สํานักงานบัญช ี   3,000  
401. อุยฮงไถ , บริษัท กฤษตา แกรน พาเลส จํากัด 3,000  
402. บริษัท สุรินทรพาวเวอรพอยท จํากัด 3,000  
403. คุณสมพล  หงสดวง   3,000  
404. คุณสมพล  หงสดวง   3,000  
405. คุณวรพงษ  หงสดวง   3,000  
406. คุณธนิษฐา  หงสดวง   3,000  
407. บริษัทคุณเฮงยานยนตสุรินทร(๑๙๙๑)จํากัด 3,000  

408. บริษัท สยามนิสสันสุรินทร จํากัด 3,000  
409. บริษัท กิมงวนฮง จํากัด   3,000  

410. หางหุนสวนจํากัด วรรณเทพยนต 3,000  
411. บริษัท โรงสี ส.ชัยเจริญ จํากัด 3,000  

412. หจก.หลอจี้เชียง บริษัท 
       เพชรเกษมดีพารทเมนทสโตร จํากัด 3,000  

413. หางหุนสวนจํากัด มณีรัตนไพศาล 3,000  

414. ทีมกํากับดูแล ก๐๑,ก๐๒,ก๐๓,ทีมพ 3,000  
415. คุณวิเขต  (เอกชัยการบัญชี)   3,000  

416. บริษัท ตั้งใจมานะขนสง จํากัด 3,000  

417. คุณลภาภัทร สมานทรัพย   3,000  

418. คุณรัฐชญา  มะหะกิตติลาภ   3,000  

419. คุณพันทิพา  เริงเกษตรกร   3,000  

420. คุณอรพิน  สุขพิริยกุล   3,000  

421. บริษัท เซ็นทรัล เคมีคอล อินดัสตรี้ ซัพพลาย จํากัด 3,000  

422. คุณภูมิศักดิ์  จุลวัลลิภะ   3,000  

423. คุณสมศักดิ์  จันทรสอง   3,000  

424. คุณสมศักดิ์  จันทรสอง   3,000  

425. พล.อ.ต.ยุทธนา  เกิดนาค   3,000  

426. พล.อ.ต.ยุทธนา  เกิดนาค   3,000  
427. คุณภาวิตา  จันทรสอง   3,000  
428. คุณไพศาล  ธัญสุวรรณกุล   3,000  
429. คุณนภาศรี , คุณณัฐกฤตา
       คุณณภัทร   ฉัตรธีรภัทร    3,000  
430. คุณซูจาง  แซกัง    3,000  
431. คุณสุชิน  เดโชกําธร และครอบครัว 3,000  
432. คุณธรรมรัตน  โชควัฒนา   3,000  
433. คุณไพศาล  ธัญสุวรรณกุล   3,000  
434. คุณนภาศรี  ฉัตรธีรภัทร   3,000  
435. คุณดวงหทัย  ศิริชาติชัย   3,000  
436. คุณธนสมบัติ  สนิทวงศ ณ อยุธยา 3,000  
437. คุณกนกจรส  อินทจักร   3,000  
438. คุณเอื้อมเดือน  พรหมอินทร   3,000  
439. คุณฐณีฐ  นิธิรัตนวณิช   3,000  
440. คุณประพจน-คุณอัญญาพร
       คุณอรอุษา   เลิศพงศาภรณ   3,000  
441. คุณโชคชัย-คุณวาลี TOYOTA แกนนคร 3,000  
442. คุณวินิจ  ศิลามงคล   3,000  
443. คุณวิรัตน  ศิริขจรกิจ   3,000  
444. คุณมัญชุภา  สิงหสุขสวัสดิ์   3,000  
445. คุณธคดิส - คุณสมาภรณ-คุณณิชากร
       คุณศิวัช  ชุณหโสภาค   3,000  

446. คุณศักดิ์ชัย  เกงกิจโกศล   3,000  

447. บริษัท แมเนจเมนท 103 จํากัด 3,000  
448. บริษัท คอนสตรัคชั่นไลนส จํากัด 3,000  
449. คุณชนะ  ฉัตรธนพรโยธิน   3,000  

450. บริษัท เอลเม็ควิศวกรรม จํากัด 3,000  

451. คุณพงศศักดิ์  อุทยานสุขสันต 3,000  
452. บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส จํากัด 3,000  

453. บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส จํากัด 3,000  
454. บริษัท ญาดากรุป  จํากัด   3,000  

455. คุณธีระวงศ  วงศสมิทธิ์   3,000  
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456. คุณกรองทอง  ดาวสุโข   3,000  

457. คุณนําอบ  ธนะโสภณ   3,000  

458. ดร.ฐิติกร  ธีรพัฒนวงศ  3,000  

459. คุณวุฒิพงษ  โมีชาติ   3,000  

460. คุณเติมศักดิ์  ชัยยานนท   3,000  

461. คุณวงศวัฒนา  มีไทยวาลา   3,000  

462. บริษัท ตั่งฮงกี่ เทรดด้ิง จํากัด   3,000  

463. บริษัท ประชานุเคราะห จํากัด 3,000  

464. บริษัท ทรานส แอร คารโก จํากัด 3,000  

465. บริษัท ศรีจุลทรัพย จํากัด   3,000  

466. บริษัท เอส.เจ.เอ็ม.อีเล็กทรอนิกส จํากัด 3,000  
467. บริษัท พรธรรม พร็อพเพอรตี้ จํากัด 3,000  
468. บริษัท วุฒิศักด์ิ คลินิก อินเตอรกรุป จํากัด 3,000  
469. คุณสมใจ  บุญญฤกษบวร   3,000  
470. ตั้ง กิม เส็ง อะไหล   3,000  
471. บริษัท แฮ็ปป เอ็มพีเอ็ม จํากัด 3,000  
472. บริษัท สินแร สาคร จํากัด   3,000  
473. คุณสมหมาย   เทวอักษรพรอมบุตรธิดา หลาน  3,000  
474. คุณปฏิมา  ธรรมชุตินันท   3,000  
475. คุณเอื้อมเดือ   นพรหมอินทร   3,000  
476. คุณอัมพาวีร  ชมภูพงษเกษม   3,000  
477. คุณกิติศักดิ์  วัธนเวคิน   3,000  
478. คุณสุพัตรา  รักขุมแกว   3,000  
479. คุณกัณณิกา  เกื้อศิริกุล   3,000  
480. คุณปราณี  เรืองศรี   3,000  
481. คุณวินัย  บัวแกว    3,000  
482. คุณนิธิโชติ  ภูธนิก   3,000  
483. คุณประเสริฐ   ลิ้มดําเนิน   3,000  

484. คุณศิริพร  ตั้งใจรักการดี   3,000  
485. คุณดวงธิดา  วรกุลชัย   3,000  
486. คุณสุภิสิทธิ์  ชอเรืองศักดิ์  3,000  
487. คุณวรวิทย  โรจนรพีธาดา   3,000  
488. คุณพิบูล  วศินชัชวาล   3,000  

489. คุณรชฏ  ถวิลเติมทรัพย   3,000  
490. คุณรังสรรค  ถวิลเติมทรัพย   3,000  
491. คุณธาริณี  เสริมลีลาธรรม    3,000  

492. คุณโกศล  นันทิลีพงศ   3,000  

493. คุณนงจรรย  ตัณมุขยกุล   3,000  
494. คุณ ปยวรรณ  ศักดาอภินันท   3,000  

495. คุณไพบูลย-เดนนี่  สุตันติวรคุณ 3,000  
496. คุณไพบูลย  สุตันติวรคุณ   3,000  

497. คุณไพบูลย  สุตันติวรคุณ   3,000  

498. บ.ต. วรคุณ จํากัด   3,000  

499. คุณวิบูลย  สุตันติวรคุณ   3,000  

500. คุณอิสรีย  ปลื้มรุงเรือง   3,000  

501. คุณนภาพร  ธีระกิตติวัฒนา   2,990  

502. คุณชนะเกียรติ  วงษบุญภัทร   2,900  

503. พนักงานการบินไทย - EY STAFF 2,900  

504. พนักงาน บจก.เอ็มลิ้งค   2,881.50  

505. ฝายบัญชี บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  2,636  

506. คุณพีรวัฒน  ชาญชัย   2,606  

507. คุณอิทธิกร  สิริอิสสระนันท   2,600  

508. บริษัท ไทยผลิตภัณฑยิปซั่มจํากัด (มหาชน) 2,520  

509. คุณวลิน  วิมลานนท , เสาวลักษณ
      นวประดิษฐกุล พรพรรณ  ออมทวีพูนทรัพย 2,516.25  
510. ดร.ธรรม  จิราธิวัฒน   2,500  
511. อาคารทีพีเอสเทพนาคร 
       ครอบครัวเนาวรัตนพงษ   2,500  
512. คุณนันทวัฒน  เนาวรัตนพงษ   2,500  
513. คุณขนิษฐา  หวังประโยชน   2,500  
514. บริษัท ซิลเวอร เพียวริตี้ จํากัด 2,500  
515. คุณสุชาติ-คุณอรอนงค  ทวีเจริญสุข 2,500  
516. คุณพัชรศักดิ์  จันทรเทวี   2,500  
517. CANON    2,480  
518. พนักงานการบินไทย - TOPRA TEAM 2,290  
519. สํานักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2  2,269  
520. คุณวิฑูรย   สะอาดศร ี   2,200  
521. คุณปรียาพรอมครอบครัว   มหัทธนทวี 2,100  
522. คุณชัยวัฒน   นิรมาณ   2,060  
523. บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 2,044  
524. คุณรัชนี  สุรวัณณะโรจน   2,007  
525. คุณอรวรรณ  เตชะไพบูลย   2,000  
526. ดร.ณัฐญาดา  ณ สงขลา   2,000  
527. คุณสมชาย  แกวทอง, คุณพิศิษฐ  เนตรวิเศษ 2,000  
528. คุณณัฐ-คุณปรุฬห  วงศตั้งใจ   2,000  

529. คุณนบนอบ  สถีรศิลปน   2,000  
530. คุณวรุณพร   สุพรรณธะริดา   2,000  
531. คุณธิดารัตน  เพียรสุขสวัสดิ์   2,000  

532. คุณกัญญา  ธันวานนท   2,000  

533. คุณสุธี  จันทแสนโรจน  2,000  
534. คุณสมบูรณสุริยะวงศกุล   2,000  

535. คุณไกรศรี  ศิจันทรรัตน  2,000  
536. คุณเกรียงศักดิ์  ศิริวิมลมาส   2,000  

537. คุณตระกูล-คุรจิตราภรณ  บุตรขุนทอง 2,000  
538. ดร.บุญโชค  พรหมสังข   2,000  

539. คุณณัฐ  ศรีรัตนปะสิทธิ์   2,000  
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540. คุณโกเมศ  ศิริพรรณพร   2,000  

541. บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด 2,000  

542. บริษัท เบียรสิงห จํากัด   2,000  

543. คุณนิตย  ลิมปทีป   2,000  

544. คุณพรเทพ - คุณจุไรรัตน หงสรัตนอุทัย 2,000  

545. คุณบุญมา  เตชะวณิช   2,000  

546. คุณเลิศชัย - คุณเพ็ญจันทร กมลวิศิษฎ 2,000  

547. คุณพรรษมน  พงษเสถียรศักดิ์ 2,000  

548. คุณสมชาย  ขจรกล่ิน   2,000  

549. บริษัท Olympus (Thailand) Co.,Ltd.  2,000  

550. คุณวิรัช  หนูเพียร, คุณสมควร  หอมสมบัต ิ 2,000  
551. คุณสุรชาติ - คุณสุพรรณภูมิ
      (บริษัท ไอ นาโน (ไทยแลนด) จํากัด 2,000  
552. คุณปาริชาติ  ยามวินิจ   2,000  
553. บริษัท โกลบิช เวนเจอร จํากัด 2,000  
554. คุณกิจจา  ชลาวานิช   2,000  
555. คุณกุกอง  พนารัตนา   2,000  
556. คุณอุไร  เสนะวัต    2,000  
557. คุณรุทธ  รังสิตพล   2,000  
558. คุณญาณีย  บุญยัง   2,000  
559. คุณกิตติพงศ  คําทอง   2,000  
560. คุณฉาย  บุนนาค    2,000  
561. คุณพรทิพย  หลอทรัพย   2,000  
562. คุณชาริตา  ลีลายุทธ   2,000  
563. คุณมาริสรา  ศัตรูลี้   2,000  
564. คุณนัยนา  การะเกตุ   2,000  
565. คุณอรุณี  วัชรานานันท   2,000  
566. คุณเบญจพร  สังหิตกุล   2,000  
567. คุณสมหมาย  เตชะศิรินุกูล   2,000  
568. คุณมนตรี  สุวรรณโพธิ์ศรี   2,000  
569. คุณพัชรา  ชาติบัญชาชัย   2,000  
570. คุณสุมิตร  พฤทธิ์ธโนปจัย   2,000  
571. คุณชัยโรจน  อนุพงศศิริกุล   2,000  
572. คุณวราภรณ  วรธิติกุล  และครอบครัว 2,000  

573. คุณวราภรณ  วรธิติกุล  และครอบครัว 2,000  

574. คุณชวลิต  จินดาวณิค  และครอบครัว 2,000  
575. คุณอรุณี  ตัณฑเสถียร  และครอบครัว 2,000  
576. คุณณัฐพงษ  ลาภพาณิชยกุล และครอบครัว 2,000  
577. คุณศิรินุช  จงวัฒนา และครอบครัว 2,000  

578. คุณศิริพร  เกตุมาลาศิริ และครอบครัว 2,000  
579. สวนกํากับดูแล 1 และ 2    2,000  

580. สวนกํากับดูแล 3 และ 4   2,000  

581. สวนกํากับดูแล 5 และ 6   2,000  

582. สวนกํากับดูแล 7 และ 8   2,000  

583. สวนกํากับดูแล 9 และ 10   2,000  

584. สวนกํากับดูแล 11 และ 12   2,000  

585. คุณทัศนีย  มหาธนะกิติวงศ   2,000  

586. คุณอนันต  สิริแสงทักษณิ   2,000  

587. คุณสุรพล  เตชะพรูวิจิตร  2,000  

588. คุณลัดดา  ยอดขันธ   2,000  

589. คุณสาธิตา  มูติกาญจ   2,000  

590. คุณสุชัย  พงศกิตติสกุล   2,000  

591. เงินรับจากการขายเสื้อ คุณสมศักดิ์  ฉัตรธีรภัทร 2,000  

592. คุณสมศักดิ์  ฉัตรธีรภัทร   2,000  
593. คุณพัทธนันท  เต็มสาครพันธ   2,000  
594. บริษัท อาร.เจ ลอนดอนเคมีคอลอินดัสทรีสจํากัด 2,000  
595. คุณชัยยุทธ  ปนวงศสกุล 
       คุณสุทธินันท   ไชยอัชนรัตน   2,000  
596. คุณสุเมธ  สุวภัทราชัย   2,000  
597. บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จํากัด   2,000  
598. คุณธีราพร  จิตนาวา   2,000  
599. คุณอุทัยวรรณ  อนุชิตานุกุล   2,000  
600. คุณพรรณนภา  เมธาภัทร  2,000  
601. คุณธีรยุทธ  กิจวรพัฒน   2,000  
602. คุณพรทิพย  โรมพันธ   2,000  
603. คุณทิวา  ควนเครือ   2,000  
604. คุณตาล    2,000  
605. คุณกฤษณพงศ   เจริญวานิช
      (บริษัท ที เค เอส คอนโดมิเนียม จํากัด) 2,000  
606. คุณมณฑล-คุณนิภาภรณ  ธีรกนก 2,000  
607. บริษัท ขอนแกนแสงทองอะไหล (2007) จํากัด 2,000  
608. คุณวินิตย  มุทิตามงคล   2,000  
609. คุณอมรรัตน และครอบครัวบรรยงคสินธุ 2,000  
610. คุณวิเชีย-D850  รธรรมตระกูล 2,000  
611. คุณบุญศรี  โชติไพบูลยพันธุ   2,000  
612. บริษัท เฟรสทคอน เซอรวิส จํากัด  2,000  
613. คุณชํานาญ  ชัยกลาหาญ   2,000  

614. คุณวิสิทธิ์  อุดมกิจโชติ   2,000  

615. คุณหงชนก-คุณศิริภรณ-บรรจง ศุภอัครโสภณ 2,000  

616. คุณศุภกิจ  ริยะการ   2,000  

617. คุณวงศวัฒนา  มีไทยวาลา   2,000  
618. คุณสุวิมล  จึงโชติกะพิศิฐ   2,000  

619. คุณสุดารัตน  ตั้งสุนทรกิจ   2,000  
620. คุณอนงค  พวงมหา   2,000  

621. คุณสมใจ  นันทานุกูล   2,000  

622. บริษัท ชลิต เทรดดิ้ง จํากัด   2,000  
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623. หางหุนสวนจํากัด เอส ดี อาร 

       อินเตอรเนชั่นแนล   2,000  

624. บริษัท ซุนฮั้วพลาสติก จํากัด   2,000  

625. บริษัท คีรีมายา จํากัด   2,000  

626. คุณนุชนาฏ  นงนุช   2,000  

627. คุณสมบัติ  จันทรเจริญสิน 

      (นายฐิติกร   จันทรเจริญสิน)   2,000  

628. คุณกานตธีรา  เทวอักษร   2,000  

629. คุณจิโรจน  สุวัฒนะพงศเชฐ   2,000  

630. คุณดิถี - คุณพิไลพรรณ  พุทธิธรกุล 2,000  

631. คุณอเนก  นิธิปติกาญจน และครอบครัว 2,000  
632. คุณกิตติ์ธเนศ  พงศพรพนา   2,000  
633. คุณสุภิสิทธิ์  ชอเรืองศักดิ์   2,000  
634. ร.ศ.สหธน  รัตนไพจิตร   2,000  
635. คุณเฉลย  ชดชอย   2,000  
636. คุณอมรทิพย   จันทรศรีชวาลา 2,000  
637. คุณนพดล  สันติภากรณ   2,000  
638. คุณธีรภัทร  อมรพิชญ   2,000  
639. คุณนอย  สโรชมาน   2,000  
640. คุณจุมพล  ฐิตาริยะกุล   1,920  
641. คุณศุภชัย  วิจารณญาณ   1,800  
642. Robinson 
       บมจ.หางสรรพสินคาโรบินสัน 1,795  
643. บริษัท ไธไฟโอเรียนทไทย 
       จํากัด (มหาชน)    1,790.50  
644. คุณประวิช  จรรยาสิทธิกุล   1,740  
645. แผนกตกแตงบาน  
      (Home work และไทวัสดุ)   1,700  
646. แผนกวิศวกรรมโครงสราง 
      (เจาหนาที่ฝายคุณธีระชาติ)   1,670  
647. คุณรสสุคนธ  หิรัญพฤกษ   1,600  
648. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอเชีย 
       เน็ทเวิรค จํากัด    1,590  
649. เพื่อน Fitness First   1,520  

650. ครอบครัวเขียน    1,500  
651. หจก.ศิรดาพาณิชย   1,500  

652. คุณประสิทธิ์   จารุธเนศ   1,500  
653. บริษัท บางกอกเดคคอรพลาส จํากัดและบริษัท 

      พลาสโซ กรุป (ประเทศไทย) จํากัด 1,500  

654. คุณสันติ  วีระกุล    1,500  
655. บริษัท แฟนซีเปเปอร จํากัด   1,500  

656. คุณสมรมิตร  โชติชุติ  1,500  
657. คุณอังคนา  ธารทอง   1,500  

658. คุณอังคณา  ธารทอง   1,500  

659. คุณสมรมิตร  โชติชุติ   1,500  

660. คุณสุขุมาภรณ  วงศอริยาพร และครอบครัว 1,500  

661. คุณนพดล  สมบัติ  1,500  

662. คุณธเนศ  เกษมศานติ์   1,500  

663. คุณสุนันท  รพีธรรมานนท   1,500  

664. คุณอรรัตน  เงินนวม   1,500  

665. คุณสุวรรณี  วัชโรดมประเสริฐ 1,500  

666. คุณจิราพร  คงเจริญวานิช   1,500  

667. เงินรับจากการขายเสื้อ POLO  3,500

       คุณสมศักดิ์    1,500  
668. บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จํากัด (พนักงาน) 1,420  
669. คุณนพดล  สุขดวง   1,420  
670. คุณสมใจ (โอนผาน BANK)   1,400  
671. คุณเยาวธิดา  เลิศวิริยะกุล และครอบครัว 1,400  
672. บริษัท ไทยพิพัฒนฮารดแวร  จํากัด 1,400  
673. คุณสุรีรัตน - เชิดชัย  บุญชูชวย 1,400  
674. บริษัท มิตรเทคนิคัล คอนซัลแทนท จํากัด 1,355  
675. เงินรับจากการขายเส้ือ POLO + T-Shirt 1,350  
676. บริษัท โปรเจคสเอเชีย จํากัด   1,312  
677. คุณปยะมาศ  บัวเรือง   1,310  
678. คุณสายสวลี  ภักดีสันติสกุล   1,300  
679. คุณศิริรัตน  ตันติกรกุล   1,300  
680. คุณสุวิมล   สรรพศิริมงคล   1,300  
681. เตี่ยจก แมกิมเอ็ง แซเหีย และบุตรธิดา 1,300  
682. ฝายผลิต 1 (CPO)   1,280  
683. STIEBEL ELTRON ASIA.Co.,Ltd 1,250  
684. คุณกรรณิกา +Team   1,241  
685. บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จํากัด 1,209  
686. คุณนิพนธ  เจริญผล   1,200  
687. คุณเกื้อกัญญาพร  สุวรรณประสพ 1,200  

688. คุณอนุสรณ  วิเศษพานิช   1,200  
689. คุณศุภากร   นิธิชุติภัค   1,200  

690. คุณสุณี  กิจวรพัฒน   1,200  
691. คุณกฤศลา  คุมมงคล   1,200  

692. หางหุนสวนจํากัด ไพศาลเคมีคอล 1,180  
693. คุณชัยสิทธิ์  ไชยโคตร   1,150  

694. บริษัท ไพโอเนียร อีเล็คโทรนิคส
      (ประเทศไทย) จํากัด   1,120  

695. คุณสรัล  ตันติจํานรรจ   1,111  
696. คุณรัชนี  ทรงศิริ    1,100  

697. คุณพิชัย  ศิริบัณฑิตย   1,100  

698. คุณสุณี  วินันทมาลากูล   1,100  
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699. แผนก Sale CPI    1,100  

700. คุณอนุสรณ  วิเศษพานิช   1,090  

701. บริษัท NMC (พนักงานบริษัท) 1,080  

702. พนักงานสถาบันรับรองคุณภาพ

       สถานพยาบาล (องคการมหาชน) 1,065  

703. คุณสมบูรณ  อุมารัตน   1,060  

704. คุณจิตริณี  วิชชุดากร  และครอบครัว 1,060  

705. บริษัท ต.กิจวิบูลยเทรดด้ิง จํากัด 1,050  

706. D-Play    1,040  

707. พนักงาน บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คลีนนิ่ง จํากัด 

       และพนักงาน บริษัท เอฟทีเซลลแอนดเซอรวิส 

       จํากัด     1,040  
708. พนักงานเซ็นทรัล สาขารามอินทรา และบางนา 1,040  
709. คุณศักด์ิรพี  คนซื่อ   1,019  
710. บริษัท ซัม ยูทิลิตี้สแมเนจเมนท จํากัด 1,001  
711. คุณดวงสมร  โควสุรัตน   1,000  
712. คุณเฉลิมศรี  ขันทธัต   1,000  
713. คุณจิตรา  โอภาสกรกุล   1,000  
714. นพ.ยุษฐิสถิระ  ภิรมยภักดิ์   1,000  
715. คุณวิชยุตม  เอี่ยมออง   1,000  
716. คุณสถิรวรรณ เอี่ยมออง   1,000  
717. คุณวราภรณ  ตปณียากรณ   1,000  
718. คุณเสริม-ดรุณี  โรจนเพียรสถิต 1,000  
719. พ.อ.กิติศักด์ิ  ถาวร   1,000  
720. คุณสุนัย-คุณจารุณี  คุณานุรักษพงศ 1,000  
721. คุณจันคนา  บูรณะโอสถ   1,000  
722. คุณนฤมล  ศรีวิริยะเลศกุล   1,000  
723. คุณปวิชภาฤกษ   ศิริวารี   1,000  
724. คุณเบญจมาศ  ชูสกุล   1,000  
725. คุณจิรวัฒน  บุตรคําโชติ   1,000  
726. คุณวลัยพร  แสงรุงโรจนรัศมี
       และครอบครัว    1,000  
727. คุณสุภาภรณ  ชยุติ   1,000  
728. คุณขนิษฐา  หวังประโยชน   1,000  

729. คุณกฤษฎา  จุติมงคลกุล   1,000  

730. คุณภารณี  กาลวิโรจน   1,000  
731. คุณรณชิต  มหัทธนะพฤทธิ์   1,000  
732. คุณจิราภรณ  หาญศิริพันธ   1,000  

733. คุณกานดา  งั้นเจริญ   1,000  

734. คุณเจษฏา  พงษธนะเศรษฐ   1,000  
735. คุณภัทรพงศ-ธนพัฒน  ผลพิสิษฐ

      (หจก.พิสิษฐกลการ)   1,000  

736. คุณณัฐวัฒน  ผลพิสิษฐ

      (หจก.พิสิษฐกลการ)   1,000  

737. คุณเกรียงศักด-คุณประภาพร รุงเรืองเสถียร 1,000  

738. คุณธาตรี   บุญมาก, คุณไพศาล   จริตงาม 1,000  

739. คุณอํานาจ  เจิมแหล   1,000  

740. คุณสุรพล   วงคไส   1,000  

741. คุณมานะ  ศรีวรรัตน   1,000  

742. บริษัท เวียงอินทร จํากัด   1,000  

743. คุณนุตสนา  เพชรสม และครอบครัว 1,000  

744. คุณวิชัย  งามบัวทอง   1,000  

745. คุณสุรัชวดี อธิปตยะวงศ   1,000  

746. คุณณุทารีย  บพิตรพิทักษ   1,000  
747. คุณวิชัย-คุณบุศรา กรรณรัตนสูตร 1,000  
748. คุณกําจร - คุณอํานวย  ลาภเจริญ 1,000  
749. คุณรัตนา ทุเม    1,000  
750. คุณนิตย - คุณพัชรินทร  พิบูลสงคราม 1,000  
751. คุณบุญเลี้ยง-คุณกานดา บูรณวรศิลป 1,000  
752. คุณปรญา  ปองประภา   1,000  
753. คุณประโยชน  ปองประภา   1,000  
754. คุณนภษร  สมานกูลทอง   1,000  
755. คุณวรางค  วัฒมณีสุนทรี   1,000  
756. คุณสายสมร  ตีระกุล   1,000  
757. คุณธีรพงศ  เยาวลักษณ   1,000  
758. บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด 1,000  
759. คุณธนกฤตา  บัณฑิตวชิรโชติ   1,000  
760. บริษัท ไทยเวลลเท็กซ อินเตอรโปรดักส จํากัด 1,000  
761. คุณสุรัตน  ธัมกิตติคุณ   1,000  
762. คุณศักดิ์สิทธิ์  ปานุราช   1,000  
763. คุณบุศรา  โรจนโลหะโสภณ   1,000  
764. คุณนพคุณ  เพชรเครือ   1,000  
765. บริษัท ลัคกี้แวร จํากัด   1,000  
766. บริษัท นิวสปองส จํากัด   1,000  
767. คุณมานิดา  ราชวังเมือง   1,000  
768. คุณเกียรติศักดิ์  สิงหสัจจเทศ   1,000  
769. หุนสวนจํากัด  สหยิ่งทวีกิจ   1,000  

770. คุณ ภานุศักดิ์-คุณพัชรี  ทิพยมาบุตร 1,000  
771. คุณจินดา   ตั้งมั่นอนันตตระกูล 1,000  

772. คุณอักษรา  ยางเยี่ยม   1,000  
773. คุณอัญชลี  ทิพยจํารูญ   1,000  

774. คุณสุวรรณา  จีนากูล   1,000  

775. คุณปรานตชนันทร  พันธุพานิช 1,000  
776. คุณศุภวัล  นอกสภา (ฝายหวยขวาง) 1,000  

777. คุณเบญจมาศ  ชูสกุล   1,000  
778. คุณศิริพร  เสถียรภาพสุนทร   1,000  
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779. คุณธิดารัตน  เพียรสุขสวัสด์ิ   1,000  

780. คุณพนิดา ณ นคร   1,000  

781. คุณณรงค  แตมแกว   1,000  

782. ขาราชการและเจาหนาท่ี   1,000  

783. คุณนําผึ้ง  พนายางกูร   1,000  

784. คุณนภาพร  อภัยวงศ   1,000  

785. คุณพวงรัตน  ชันซื่อ   1,000  

786. คุณปาริชาต  อักษรานุเคราะห 1,000  

787. คุณเพชรา  ดุรงคเดช   1,000  

788. คุณฉันท  เหลาสุนทร   1,000  

789. คุณนาฏชุลี  นิยมฤกษ   1,000  
790. คุณประไพศรี  บุญพวนสุนทร 1,000  
791. คุณพินิจ  งามโสภี   1,000  
792. คุณณัฐ-คุณทิวา เกษณัฐวราภัทร และครอบครัว 1,000  
793. คุณวันชัย  พิทักษกรณ   1,000  
794. คุณพงษศักดิ์  อัชชะกุลวิสุทธ์ิ   1,000  
795. คุณรัตนา  อนุนตการุณ   1,000  
796. คุณสุนา  มัศยาสกุลวงศ   1,000  
797. คุณสุนีย  มัศยาสกุลวงศ   1,000  
798. คุณพัชนี  กิติเจริญนนท   1,000  
799. คุณลัดดาวัลย  คูวุฒยากร   1,000  
800. คุณพิเชฐ-คุณสกุลณา
       คุณพรภัสนันท  วงศสินศิริกุล 1,000  
801. คุณพิชิต-คุณรัตนา-คุณพิรัตน
       คุณสิรภัทร  วงศสินศิริกุล   1,000  
802. คุณพิชัย-คุณธนัญญา-คุณพรภัส
       คุณพีรณัฐ  วงศสินศิริกุล   1,000  
803. คุณสุกัญญา  คําทอง   1,000  
804. คุณพรเพ็ญ  วิวัฒนเดชา   1,000  
805. คุณวิสัจจา  คธเสนา   1,000  
806. คุณเรวดี  หวานชิด   1,000  
807. คุณอรุณี  วิบูลยจักร   1,000  
808. คุณรัทยา  เงินบํารุง   1,000  
809. คุณนิจพร  พงษศิริ   1,000  

810. คุณประเสริฐ  จารุศรีพัฒน   1,000  

811. คุณมานิต  นิธิประทีป   1,000  
812. คุณโสภณ  บําเทิงเวชช   1,000  
813. คุณชากร  พิทยะเวสดสุนทร   1,000  

814. คุณสุรชัย  สุกปล่ัง   1,000  

815. คุณหอมจันทร สุกปล่ัง   1,000  
816. คุณเทงฮี้  แซเบ  และครอบครัว 1,000  

817. คุณกาญจนา  สุพรรณเภสัช (กลุมพี่กัน) 1,000  

818. คุณณัฐพัชร  สุวรรณสุข (กลุมพี่กัน) 1,000  

819. คุณดวงรักษ-ด.ช.ศิริศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน 1,000  

820. คุณชาลิต  ผลไพบูลย   1,000  

821. คุณภูมิ-คุณภิญญลักษณ-คุณปริยวิศย

       กมลวัชรธรรม-ทวีพลธรรม  สุวิทยาวัฒน 1,000  

822. คุณสมชาย-คุณสุวิไล  เกิดทองทวี 

       และครอบครัว (คุณหลง)   1,000  

823. ศุนยรถยนต A.57 (คุณพอนองเบนซ) 1,000  

824. คุณวรรณนิภา  เอ้ือ ชา   1,000  

825. คุณวันทนา  พฤกษะวัน   1,000  

826. คุณปณฑิต  มงคลกุล  และครอบครัว 1,000  

827. คุณณัฐ  วงศพานิช (B2S)   1,000  
828. คุณศานติ-คุณปยะพร-คุณปติกร,ปเตอร วิชิตพันธุ 1,000  
829. คุณกรรณิกา  ทํานุพรพันธุ   1,000  
830. คุณสมบูรณ  อุมารัตน   1,000  
831. คุณปณณิตา  สมพรมงคล    1,000  
832. คุณณัฐนพิมพ  ทีมะสุข และครอบครัว 1,000  
833. คุณกมล  สุมนวรางกูล   1,000  
834. คุณทัศนีย  ตั้งฐานทรัพย (PWB) 1,000  
835. คุณชญามน  ธรรมจํารัส และครอบครัว 1,000  
836. คุณอักษรา  ยางเยี่ยม   1,000  
837. คุณบุญเสริม  วงศเชานวัฒน   1,000  
838. คุณปาริชาติ  ยามวินิจ   1,000  
839. คุณศุภกร  ประทีปะเสน   1,000  
840. คุณศิริพร  เสถียรภาพสุนทร (เพาเวอรบาย) 1,000  
841. คุณอรอนงค  มีอินทรเกิด    1,000  
842. คุณวันจักร-คุณเปรมจิตต อํานรรฆมณี D-dance 1,000  
843. คุณสุวิไล  เกิดทองทวี   1,000  
844. คุณปูน (เพ่ือนคุณยุพา)   1,000  
845. คุณปูน    1,000  
846. Golf     1,000  
847. คุณพรชัย  เดชสิทธิ์ธนาพร,
       คุณสัณหสิริ  วรรณชนะ    1,000  
848. คุณไพศาล  จิระกิจเจริญ   1,000  
849. คุณชาญชัย  ภูริปญโญ และครอบครัว 1,000  

850. คุณอนุทัย  ภูมิสุรกุล และครอบครัว 1,000  

851. คุณสกุณา  แยมสกุล และครอบครัว 1,000  
852. คุณไพบูล  ตันกูล และครอบครัว 1,000  
853. คุณจารุวรรณ  อังกุรสวัสดิ์ และครอบครัว 1,000  
854.  คุณลิลิน  ชาญศิริวงศ และครอบครัว 1,000  

855. คุณกมลวรรณ  กอวัฒนา และครอบครัว 1,000  
856. คุณพิสนธิ  บําราบ และครอบครัว 1,000  

857. คุณณกรณ  ชนกโอวาท และครอบครัว 1,000  

858. คุณสุภาพร  จินดาเลิศอุดมดี และครอบครัว 1,000  
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859. คุณมณีรัตน  วิโรจนกูฏ และครอบครัว 1,000  

860. คุณมาลี  ชันทอง และครอบครัว 1,000  

861.  คุณปราโมทย  แตไพสิฐพงษ และครอบครัว 1,000  

862. คุณกัญญา  บุญสุภาพร และครอบครัว 1,000  

863. คุณเยาวนุช  นิธิสกุล และครอบครัว 1,000  

864. คุณอุมาพร  สุขพูลผล   1,000  

865. สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ปทุมวันสาขา 1  1,000  

866. สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ปทุมวันสาขา 2 1,000  

867. คุณบุญสง  มหาธนะกิติวงศ   1,000  

868. คุณเบญจมาศ  โชคคณาพิทักษ 1,000  

869. คุณวิจิตรา  งามนอย   1,000  
870. มิตรเมืองนนท    1,000  
871. คุณนพวรรณ  มหันตาภิบาล   1,000  
872. ด.ช.สรวิชญ  โรจนศักดิ์โสธร   1,000  
873. ด.ญ.ณัฐสินี  โรจนศักดิ์โสธร   1,000  
874. คุณวิสุทธา  มะกลําทอง   1,000  
875. คุณอัญชลี  ศรีเปาระยะ   1,000  
876. คุณมาลินี  วาริทนันท   1,000  
877. คุณเสาวพร  วงศศุภลักษณ   1,000  
878. คุณสุทธิลักษณ  จันทรพริ้ม   1,000  
879. คุณอภิญญา  จงวัฒนธรรม   1,000  
880. คุณฐิตาภา  ดอนมะยา   1,000  
881. คุณชวรัฎ   เต็มสวาครพันธ และครอบครัว 1,000  
882. บริษัท วีบราเดอร อินดัสตรี้ จํากัด 1,000  
883. คุณภานุพันธุ  เจศรีชัย   1,000  
884. คุณสรทัต-ด.ช.พสนัสท  สะเพียรชัย 1,000 
885. คุณรุจิรา  เหลาตระกูลรักษ, คุณโงเซียงหลิว  
      (บริษัท ศรีทองทวีป เคมีคอล จํากัด) 1,000  
886. บริษัท ไทยเวลอินดัสเตรียล จํากัด 1,000  
887. บริษัท รุงเรืองเคมี แอนดออยล จํากัด 1,000  
888. คุณวิชัย  วงศกิตติชัยกุล 
      (บริษัท มิสเตอรเพนแอนดวูดแคร จํากัด) 1,000  
889. คุณวาสนา  วีระผาสุก   1,000  

890. คุณอภิสิทธิ์  จิรภาวสุทธ์ิ   1,000  

891. คุณนิษฐา  วีระสุก   1,000  
892. หางหุนสวนจํากัด ลําพูนไชย   1,000  
893. หางหุนสวนจํากัด ชัชชัย เทรลเลอรทรานสปอรต 1,000  

894. บริษัท ที.เจ.เค. เคมีคอล จํากัด 1,000  
895. คุณภาวิตา  จันทรสอง   1,000  

896. แดง     1,000  
897. เหมือน    1,000  

898. จักร     1,000  

899. อวน     1,000  

900. คุณสันติ , คุณประไพศรี เครือโชติกุล 1,000  

901. คุณปวัฒน  เจริญสวัสดิพงษ   1,000  

902. คุณวันชัย  รุงเรืองสาร    1,000  

903. คุณวิไลกุล  สนิทวงศ ณ อยุธยา 1,000  

904. คุณสิตางคสุภา  สนิทวงศ ณ อยุธยา 1,000  

905. คุณชุติมา  สนิทวงศ ณ อยุธยา 1,000  

906. คุณรําภา  คําหอมรื่น   1,000  

907. คุณรัตนา  ผลชวย   1,000  

908. คุณธีรพันธ  สัตโกวิท   1,000  

909. คุณสันทนี  ดิษยบุตร   1,000  

910. คุณไพรัช  สิงหรช   1,000  
911. คุณจิราวรรณ  ครูแกว   1,000  
912. คุณนันทรัตน  กิจวรพัฒน   1,000  
913. คุณวริยา  กิจวรพัฒน   1,000  
914. คุณสิโรตม  ลีลาภัทรกลุ   1,000  
915. คุณกานตรวี  อินทรประสิทธิ์   1,000  
916. คุณภัสราพร  ซายพัฒน   1,000  
917. คุณสุทิศา  นุชเนตร   1,000  
918. คุณณัฐสุดา  หอมแกนจันทร   1,000  
919. คุณยุพาพรรณ  พิพัฒนจรูญ   1,000  
920. คุณถนอม (แหน)  กลําศิร ิ   1,000  
921. คุณสมเกียรติ  เชยกลิ่น   1,000  
922. คุณธนกร-คุณสมควร  นิรมัย  1,000  
923. คุณพิสณกัญญา  มัยวรากาญจน 1,000  
924. คุณกันตภณ  ผาณิตรัตน   1,000  
925. คุณกัญจนรัตน  พัชรวัฒนกูล   1,000  
926. คุณองอาจ  สุขเลิศกมล   1,000  
927. คุณอรณีย - คุณสมพร  ทรงทับทิม 1,000  
928. คุณวีระชัย  รัตนจรัสกุล   1,000  
929. คุณสุรียรัตน  ทองอรุณแสง   1,000  
930. คุณธนิต  โอสถาเลิศ   1,000  
931. คุณเสาวนีย  เสตเสถียร   1,000  
932. คุณโอฬาร  วัยอุดมวุฒิ   1,000  

933. คุณปนัฐ  ไกรโรจนานันท   1,000  

934. คณะบุคคลฑิมนภัทร   1,000  
935. คุณอดิเรก  ออนจู   1,000  
936. ดร.สุชาติ  โอทัยวิเทศ   1,000  

937. คุณรุงโรจน  บริเวณไพศาล   1,000  

938. คุณไพโรจน  อวมสมบูรณ   1,000  
939. คุณเขม  คําวงศปน   1,000  

940. บริษัท เอสพี ดีคอร จํากัด   1,000  
941. คุณสกล  ศรีพงษธนากุล   1,000  

942. คุณศิริวิไล  อิงศิโรรัตน   1,000  
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943. คุณจิตตานันท  อิงศิโรรัตน   1,000  

944. คุณสกลวัฒน  ศิริพจนาวงศ   1,000  

945. คุณเขม คําวงศปน   1,000  

946. คุณอัมพร  บูรณสัมปทานนท   1,000  

947. คุณลาวัลย  เนตรปะสาท   1,000  

948. คุณรังสรรค  เอื้อพิพัฒน  1,000  

949. คุณเทพี  ศรีถาพร   1,000  

950. คุณอรทิพย  วณิชกิจ   1,000  

951. คุณวัลลยา  แกวรุงเรือง   1,000  

952. คุณสุชาติ  เดชอิทธิรัตน  1,000  

953. คุณวีรชัย  ศุภวิรัชบัญชา   1,000  
954.  คุณวีระศักดิ์  พรหมมาศ   1,000  
955. คุณวรเดช-คุณมณฑิณี  หงศเดชานันท 1,000  
956. คุณสมจิตต  เศียรสวัสด์ิ   1,000  
957. คุณสุวิมล  เศียรสวัสด์ิ   1,000  
958. คุณกรปนก  บุณณะ   1,000  
959. เพื่อนสรรพากร    1,000  
960. ครอบครัวไวรุงเรืองกุล   1,000  
961. คุณพรพิลัย  ชูรักษา   1,000  
962. คุณชุติณัชชา  ธนกฤตโชคภิญโญ 1,000  
963. ด.ช. ธนณัส  ธนกฤตโชคภิญโญ 1,000  
964. แผนกงานระบบ PKO   1,000  
965. คุณวิภาดา  แยมจิตตนิ่ม   1,000  
966. คุณเยาวเรส  นาคจํารัสศรี   1,000  
967. คุณนันทิยา  ชัยยานนท   1,000  
968. คุณปวีณา  จรรยาสิทธิกุล   1,000  
969. คุณสาลินี  เชิดเกียรติกุล   1,000  
970. คุณสมชัย-คุณสุพัตรา  ชัยยานนท 1,000  
971. ปยะภรณ (IFCT)    1,000  
972. คุณนฤมล  ชัยวงศโรจน   1,000  
973. คุณผุสดี  พันธุมพันธ   1,000  
974. คุณอรรถพล  ออนอุน   1,000  

975. คุณอยูอิม  แซเลา   1,000  
976. คุณวิมล  ประทุมวงษ   1,000  
977. คุณพิพัฒน  วรมาลี   1,000  

978. บริษัท ป.เจริญเท็กซไทล จํากัด 1,000  
979. คุณจินตนา  ฮวบเจริญ   1,000  

980. คุณผองใส  วุฒิรงค  1,000  
981. คุณอภิวัฒน  รักษงาน   1,000  

982. คุณเกษมสันต  บุญเจริญ   1,000  

983. คุณสุวดี  สิงหงาม   1,000  
984. บริษัท เจ.เอส.อิเลคทริคเซอรวิส จํากัด 1,000  

985. คุณวิภาดา  แยมจิตตนิ่ม   1,000  

986. คุณอรชร  จันทรวิวัฒนา   1,000  

987. คุณภริดา  วิบูลพันธ   1,000  

988. คุณสุริพร   ธรรมวาทิตย   1,000  

989. คุณสุวิภา  ลังการสิทธิ์   1,000  

990. คุณอุทัย  กองกิตติวงศ   1,000  

991. คุณวันเพ็ญ  เปรมใจสุข   1,000  

992. คุณสุทิศา  เทียนไชย   1,000  

993. คุณมงคล  เสียงสุทธิวงศ   1,000  

994. คุณปยะพร  ปยะพรคลองนอย 1,000  

995. คุณวิรารัตน  วิวัฒนธนาธิกุล   1,000  

996. คุณสุทิศา  เทียนไชย   1,000  
997. คุณประยุทธ   จั่วแจมใส   1,000  
998. คุณนงลักษณ  หวังศิริรุงเรือง   1,000  
999. คุณบุญธรรม  จงประสิทธิ์   1,000  
1000. คุณบวย  วุฒิเลิศเจริญวงศ   1,000  
1001. คุณรัศมี  พงศจินดานนท   1,000  
1002. คุณกรุณา-คุณศุภชัย  ศุภการุณย 1,000  
1003. คุณภิรมยศักดิ์  สาสุนีย   1,000  
1004. คุณเอมจิต  วิจักขณเศรณี   1,000  
1005. คุณอนันตชัย  อรัญเอี่ยมฟา   1,000  
1006. คุณดุลพัฒน  มหัตถนาพาณิช 1,000  
1007. รศ.นอย  สโรชมาน   1,000  
1008. คุณฟา  มหะนาวานนท, คุณนิคม  จันคง 1,000  
1009. คุณสมศรี  ตั้งสีฟา   1,000  
1010. คุณสมพร  สืบถวิลกุล   1,000  
1011. คุณอานนท  วังวสุ   1,000  
1012. คุณบังอร  มีเจริญ   1,000  
1013. คุณวัลลภ  จิตตสนอง  1,000  
1014. รอยโท สุชาติ  เชาววิศิษฐ   1,000  
1015. คุณหลักชัย  สุทธิชูจิต   1,000  
1016. คุณประหยัด  ฐิตะธรรมกุล   1,000  
1017. คุณอนุชา  เจนพานิชชีพ   1,000  
1018. คุณโสรัฏ  พีรพรรัตนา   1,000  

1019. คุณมาลาทิพย-คุณสุธิรา  มีนะกพิษฐ 1,000  
1020. เงินรับจากการขายเสื้อ POLO 1,000  

1021. คุณบัณฑิต  มงคลสกุล และครอบครัว 1,000  
1022. คุณโชติหิรัญ  วโรภาษ   1,000  

1023. ด.ญ.แพรพิไล  วิจักขณพันธ   1,000  
1024. คุณพิชชา  วิจักขณพันธ  1,000  

1025. คุณประภา  วิจักขณพันธ   1,000  

1026. คุณจันทรเพ็ญ  วิจักขณพันธ 1,000  
1027. คุณดนตรี  ปยะถา   1,000  

1028. คุณพินิจ  วิจักขณพันธ   1,000  
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1029. คุณสายลม  บุญศุจริตทรัพย 990  

1030. คุณประเสริฐ  เจียวกก   990  

1031. สายปฏิบัติการบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด(มหาชน) 970  

1032. ฝายตรวจสอบภายใน ธนาคาร ทิสโก จํากัด 960  

1033. ฝายตรวจสอบ (บจก.เซ็นทรัลมารเก็ตติ้งกรุป ) 952  

1034. พนักงาน บริษัท เอลเม็ด วิศวกรรม 

        จํากัด (หนวยงานลําปาง)   940  

1035. บริษัท เดอะไนน เซ็นเตอร จํากัด 930  

1036. การเงินสาขาบางนา+ชลบุรี   920  

1037. พนักงานฝายตรวจสอบภายใน 

        บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 900  
1038. ขาราชการลูกจางสท.กทม. 3  900  
1039. คุณณัฐฌาดา  บุปผเวส  900  
1040. แผนกสินเชื่อสาขา ศูนยขอนแกน 900  
1041. แถวบานธิดารัตน   880  
1042. กลุม พนง.บล.บังหลวง ลาดพราว 880  
1043. ฝาย Development  860  
1044. ศูนยสํารวจและติดตาม ธุรกิจนอกระบบ (ศน.) 850  
1045. คอนแมคหรรษา   850  
1046. พนักงานบริษัทแอคทีฟเนชั่น จํากัด 820  
1047. ฝายผลิต 2    810  
1048. คุณนําผึ้ง-คุณสันติ  ตามประดิษฐ
         คุณสกุณี-คุณพายัพ  เอาประมงค 800  
1049. ฝายผลิต 1    760  
1050. การเงินเซ็นเตอร ปนเกลา   754  
1051. ครอบครัวธนาจารุโรจน   750  
1052. คุณวันชัย  ชางงาม   736  
1053. KCU LAMPANG   730  
1054. VALUE Retail & Suppoestore 717  
1055. การเงินสาขารามอินทรา+เซ็นทรัลเวิลด 713  
1056. พนักงานฝาย QA 
        บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมนํามันปาลม  709  
1057. คุณนิลินันท  ทับทิมไสย   700  

1058. บริษัท นอรธครอฟท จํากัด   700  

1059. การเงินเชียงราย   700  

1060. แผนกเรงรัดหนี้สิน ศูนยขอนแกน 700  
1061. หมูบาน The Ville รามคําแหง-สุวรรณภูม ิ 689  

1062. พนักงาน MAAR   683  
1063. แผนกการเงิน เซ็นทรัลมาเก็ตติ้งกรุป  680  

1064. ศูนยการเงินกลุมฯ บมจ.ซีพี ออลล 680  
1065. ทีม CA สินเชื่อรถชวยได ( KL ) 630  

1066. คุณเกษรา  จิระขจรวงศ   620  

1067. พนักงาน (บริษัท กิ้มหยูเส็ง) 620  

1068. คุณศุภร  OPERATION.CDS. 610  

1069. คุณสุวิมล  อนันตธนสวัสดิ์

        (คุณสุวิภา  อนันตธนสวัสดิ์)   600  

1070. คุณอรอนงค  แกวโสภานิมิต 600  

1071. UMI     600  

1072. คุณอุบลรัตน  ตรีนุรักษ   600  

1073. คุณขจรวรรณ  วารณะวัฒน และครอบครัว 600  

1074. คุณผุสดี-คุณชาลิสา-คุณจันทร วีระผาสุก 600  

1075. คุณนําออย-คุณอนันท  ตามประดิษฐ 600  

1076. การเงินสาขาพัทยาบีช+พัทยาเซ็นเตอร 600  

1077. คุณสิทธิพร (นองขางบาน) 
        และจตุรภัสศร (นองขางบาน) 600  
1078. แผนกงานระบบ    593.25  
1079. คุณธนิศา และคุณสุพิชฌาย  วิเศษพานิช 580  
1080. แผนกบัญชี CMG    580  
1081. คุณนันทิกร  ธนอุไรวัชร
        คุณ พรพิมล  นาชื่น   570  
1082. Central Plaza Lampang   570  
1083. บริษัท ทริปเปลเอส ออโต จํากัด 560  
1084. มหาวิทยาลัยมหิดล   560  
1085. คุณพิมพา  วงละคร  และครอบครัว 555  
1086. แผนกบัญชี บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 540  
1087. คุณอนุสรณ  วิเศษพานิช   540  
1088. คุณณัฐกฤตา  รัตนผล   539.50  
1089. MRT OTW    539.50  
1090. พนักงาน บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร จํากัด 530  
1091. คุณเบญจมาศ  เอ้ือพิพัฒน   530  
1092. TOP บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล 
        จํากัด (สาขาพิษณุโลก)   520  
1093. ฝาย R&D-BD     510  
1094. คุณวันเฉลิม  ศักดิ์ทอง   510  
1095. แผนกงานระบบ Central World 510  
1096. คุณชุติมา  แซตั้ง   500  
1097. คุณกัลยา  เจรจา   500  

1098. คุณพิมพภัทรา-คุณศศิบปมล กิตติภัทรเจริญ 500 
1099. คุณนวลจันทร  ตายโพ   500  

1100. คุณสไบทอง  ผุยคําสิงห   500  
1101. คุณกรกวรรษ  บัณตุนาค   500  

1102. คุณดริษฐ  ทศนุต   500  
1103. คุณดิสสทัต  วิเศษวร   500  

1104. คุณอีปุง  แซเตีย   500  

1105. คุณนภาพร  ลภาไพโรจน   500  
1106. คุณเรณุวัฒน  โคตรพัฒน    500  
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1107. คุณสุดารัตน  ธนอัญญาพร   500  

1108. คุณปลันธนา  เจริญไชยเนาว 500  

1109. คุณศิรินาถ  ชลิตวงศพัฒน   500  

1110. คุณขจรพรรณ    500  

1111. คุณภาคภูมิ  ผลพิสิษฐ   500  

1112. คุณขวัญรัก  สุวรรณรัมภา   500  

1113. คุณปยพรรณ  พสุวิทยกุล   500  

1114. คุณฐาปานาหริกานต  ไชยจันลา

        (หองเสื้อ ฐปน)   500  

1115. คุณสมร  จงสุกใส   500  

1116. คุณนที หงษรัตนอุทัย   500  
1117. คุณสถาพร - คุณศุภรัตน ทับจุมพล 500  
1118. คุณณัฏฐิรา  แทนวิทยานนท 500  
1119. คุณสิริสุข  สุคันธรักษ   500  
1120. คุณโชติมา-คุณชวนัชย  จรรยาศักดิ์ 500  
1121. คุณหลา  วชิรัคศศวกุล   500  
1122. นายประสิทธิ์  วชิรัคศศวกุล   500  
1123. คุณอัครา  จันทรดี   500  
1124. ครอบครัว นิธินัย ลี้จันทรากุล 500  
1125. คุณกานดาณ  ตะกั่วทุง   500  
1126. คุณเอิบ  ชัยสมิต   500  
1127. คุณกฤติกา  ธรรมสโรช   500  
1128. คุณอุษณีย  ทินกร   500  
1129. คุณกัญญาภรณ  พานิช   500  
1130. คุณประวิตร  ทองดี (บริษัท ฟอรเวิรดเฟรท 
        แอนด เซอรวิส จํากัด)   500  
1131. คุณสรัญญา  เล็กอนุสรณ   500  
1132. แผนกตกแตงบาน (Home work และไทวัสดุ) 500  
1133. คุณชัชสรัญ  เงินดี   500  
1134. คุณวารุณี  ชื่นเย็น  500  
1135. นายบุญชวย-นางปองจันทร  วิชาเหล็ก 500  
1136. คุณ วรรณภา-คุณวราภร  วิชาเหล็ก 500  
1137. คุณวารุณี  เขียวหวาน   500  
1138. คุณสุนทรี  ฉุยฉาย (หวยขวาง) 500  

1139. นายระเบียบ-นางฉัตรพร  ดวงสงค 

        (พงษเทพ  รัตนไพบูลย)   500  
1140. คุณญาณิศา  ดวงสงค   500  
1141. คุณกัมปนาท  โกศิน   500  

1142. คุณมาลี  วรปญญา   500  
1143. คุณปรีดา  เลิศดํารัสการ   500  

1144. คุณสุทธิพรรณ   ศิรประภาชัย 500  

1145. คุณวชิรพงศ  อมรโอภาสเสถียร และครอบครัว 500 

1146. บริษัท ว.ไชยาอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 500  

1147. คุณศุภชชัย/ดาลัก/ศุภพิชญ  500  

1148. คุณรินรัตน  ภาสเวคิน   500  

1149. คุณวรางคณา  มุสิกสังข   500  

1150. คุณนุจรี  สันทัดวนิช   500  

1151. คุณศุภพิณรัศ  วงศสินศิริกุล 500  

1152. คุณสุเมธ-คุณพวงพร  วงศสินศิริกุล 500  

1153. คุณจริยา  นักสอน   500  

1154. คุณวรพรรณ  สชิฌนกุล   500  

1155. คุณสุทัศน-คุณจุรีรัตน  ประวีณพร 500  

1156. คุณอารยา  ทรรทรานนท   500  

1157. คณนิพนธ  ลิ้มสมวงษ   500  
1158. Sarinya P.    500  
1159. คุณฤดี  กฤษณคุปต   500  
1160. คุณธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย   500  
1161. เรือโท ภัทรชัย  ขันธหิรัญ   500  
1162. คุณกิตติ  จุฑาเทพ   500  
1163. คุณนพรัตน  บัวเผื่อน   500  
1164. คุณขรรคชัย  โตโส   500  
1165. คุณทวีพงษ  สุพพัตตกุล   500  
1166. คุณพจนา  ปติฉัตร   500  
1167. คุณกรรณิกา  ทํานุพรพันธ (กลุมพี่กัน) 500  
1168. คุณวศินี  ปริญญาธนกุล (กลุมพี่กัน) 500  
1169. คุณจิ๋ม    500  
1170. คุณจิ๋ม และบุตร   500  
1171. คุณหทัยพัชร  ปนแกวไพศาล 500  
1172 คุณไพเราะห  ศรีสิงหสงคราม 500  
1173. คุณภัทรพร  รัตนโพธิ์ขจร (กลุมบัญชี) 500  
1174. คุณธีระพงศ  เยาวลักษณ   500  
1175. ดร.ธรรม-คุณวรจรรย  จิราธิวัฒน 500  
1176. คณุวิภาดา  จิตติพาณิชย   500  

1177. คุณสมพิศชาญ  วิริยากุล   500  
1178. คุณอารียา  เพ่ิมพูลกิจ   500  

1179. คุณศิรินุช  กิจวรพัฒน   500  
1180. คุณสรวิศ  ผลภาษี   500  

1181. คุณขวัญใจ  สุขทองหลอ   500  
1182. คุณธนิศา  วิเศษพานิช   500  

1183. คุณศิริพร  อาเบลล   500  
1184. คุณสุพิชฌาย  วิเศษพานิช   500  

1185. คุณจรณบูรณ  เล็กอุทัยพรรณ และครอบครัว 500  

1186. คุณนิลุบล  จิราพัฒนพงศ (เพาเวอรบาย) 500  
1187. คุณชาลิต  ผลไพบูลย   500  

1188. คุณเกศรินทร  จันทกูล   500  

1189. คุณวอน GMM    500  
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1190. ศูนยการคา China Warld  สํานักงานชั้น 6 500  

1191. คุณนวรัตน  ทองวัฒนา   500  

1192. คุณชลอ  พฤฒิพรพงศ   500  

1193. คุณบุญสง  การะเกตุ   500  

1194. คุณอภินันท  การะเกตุ   500  

1195. ครอบครัวสุวรรณมุติ   500  

1196. กรองทอง  จันทรปรี   500  

1197. คุณสุมาลี - คุณสุรางคนา  ศรีมิน 500  

1198. คุณชนิดา  วรวิทยาพันธ   500  

1199. คุณประดิษฐ - วิสุธา  อารยะการกุล

         และครอบครัว    500  
1200. คุณสมจิตร  เมธปรีชากุล  และครอบครัว 500  
1201. คุณสุนีย  พินิจกชกร  และครอบครัว 500  
1202. คุณขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล และครอบครัว 500  
1203. คุณนพวงศ  โอมาธิกุล และครอบครัว 500  
1204. คุณอุณากร  พฤฒิธาดา และครอบครัว 500  
1205. คุณวัลภา  ศศิวรรณพงศ   500  
1206. คุณสมลักษณ  ศรีเสถียร   500  
1207. คุณอารี  สายะเสวี   500  
1208. พนักงานบริษัท นพ.ณรงค การบัญชี 500  
1209. บริษัท นพเกาโฮมพารท จํากัด 500  
1210. คุณมยุรีย  บุตรแกวแตง   500  
1211. คุณปรมา  วานิชถาวร   500  
1212. คุณประพันธ  เลขะจิระกุล   500  
1213. คุณโศรยา  วัธชนะ   500  
1214. คุณอภิปราย  วิริยะพงศ   500  
1215. คุณณัชชา  ศุภวิทยานนท   500  
1216. คุณสุกัญญา กิจเจริญสุขสกุล และครอบครัว
         คุณสุภางค สมพงษ และครอบครัว
         คุณมีชัยพูล ทับทิม   500  
1217. คณะครุกลุมสาระภาษาไทย 
        โรงเรียนวัดราชาธิวาส   500  

1218. คุณจตุภัทธ  ตรึงจิตวิลเส   500  
1219. คุณอัญชลี  เอื้อสลุง   500  
1220. คุณวัลลภา  กิตติปาฏิหารย   500  

1221. คุณญนุดา  ศรีสุทธิพรสกุล   500  
1222. คุณวาสนา  เจริญภักตร   500  

1223. บริษัท คารโกเคมีเคิล จํากัด   500  
1224. นทีทองโพลีเมอร   500  

1225. คุณเซียมเฮียล  แซลี้   500  

1226. บริษัท ไทย ซี ซิง จํากัด   500  
1227. หางหุนสวนจํากัด ทรงวัฒนดีไซน 500  

1228. คุณศักดิ์ชัย+คุณศิริพร  รงคบัญฑิต 500  

1229. ปอป    500  

1230. วรรณ    500  

1231. เหมียว    500  

1232. ณี     500  

1233. รินทร    500  

1234. ซะห    500  

1235. โย     500  

1236. ปู     500  

1237. หนึ่ง     500  

1238. นก     500  

1239. มัท     500  
1240. เอ็ม     500  
1241. เปล     500  
1242. กบ     500  
1243. เต     500  
1244. อุม     500  
1245. เป     500  
1246. ดาว     500  
1247. มอย     500  
1248. ศักดิ์    500  
1249 คุณสมพิชัย  ศรีแพรยาว   500  
1250. คุณดวงพร  ฤกษเมรา   500  
1251. คุณยงยุทธ  สวางนิมิตรกุล   500  
1252. ครูอุบลศรี+นักเรียน ป.6/2   500  
1253. คุณวิลาวัลย  บุญสง และครอบครัว 500  
1254. คุณพิทยา  เพชรพลอย   500  
1255. คุณจรรยา  เพชรพลอย   500  
1256. คุณกัญญาณี  วิชัยกิจกุล   500  
1257. คุณชนาภัทร  ประสานยุทธ   500  
1258. คุณวรรณวิสา  คําแฝง   500  
1259. คุณสุวรีย  คุงถาวร   500  
1260. คุณมงคล  ศิริเลข   500  
1261. คุณณฐมน  เจริญธัมวา   500  

1262. คุณธัชธรรม ณ เชียงใหม   500  
1263. คุณวิจิตรา  อรรจนพานิชย   500  
1264. คุณอาภรณ  วงศคํา   500  

1265. คุณโชติกา  บูรณพงษศักดิ์   500  
1266. คุณกรกช  บูรพาธนะ   500  

1267. อุบาสิกา    500  
1268. คุณอรดา  เกิดหงษ   500  

1269. คุณเกษริน  มณีรัตน   500  

1270. คุณทีนกร   เตชะธเนศ   500  
1271. คุณสุรศักดิ์  โอสถธนากร   500  
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1272. คุณกุลลดา เลิศไสว - KOH LIN WEI 500  

1273. คุณกวย    500  

1274. คุณจุฬาพร  รัตตะพงษ   500  

1275. คุณวาสินี  อริยโชติ   500  

1276. คุณสมนึก-คุณสุนทร, คุณธนู    ออนอุดม 500  

1277. คุณสิทธิพล  สิทธยานนทกร   500  

1278. คุณจรินทร  บุณณะ   500  

1279. คุณสายสุนีย  บุณณะ   500  

1280. คุณสุชาดา  ทางสัมฤทธ์ิผล   500  

1281. คุณธนวรรณ  ใสกระจาง   500  

1282. คุณดาวเรือง  ลักษณะโยธิน   500  
1283. คุณภาณุ  เหมวิเชียร   500  
1284. นองจูน PFLZER   500  
1285. บริษัท เอสพี เดคคอรสตีล จํากัด 500  
1286. บริษัท เอสพี เดคคอรสตีล จํากัด 500  
1287. บริษัท เซราเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 500  
1288. บริษัท เทอมิกา (ประเทศไทย) จํากัด 500  
1289. คุณธีระชาติ  นุมานิต   500  
1290. คุณมรกต  อินทุจันทรยง   500  
1291. คุณอังควรา  มังกรอัศวกุล   500  
1292. คุณอัญชลี  เขียวระยิบ   500  
1293. คุณพิชฎา  กาญจนวิกัติ   500  
1294. คุณสุมาลี  จีระไกรโสธร   500  
1295. ครอบครัวจิรฐาวงศ   500  
1296. เพื่อนคุณเบญ    500  
1297. คุณอรุณรัตน  ชินวิรัตนชัย   500  
1298. คุณศิรญา  เดี่ยวทิพยสุคนธ   500  
1299. คุณวัลภา  เดี่ยวทิพยสุคนธ   500  
1300. ครอบครัวปาประคอง  บริรักษ 500  
1301. บานขวัญตา    500  
1302. คุณราชัย  วัฒนเกษม   500  
1303. B2S บริษัท บีทูเอส จํากัด 
        (สาขาซีพีเอ็น พิษณุโลก)   500  

1304. คุณวันเพ็ญ  กอบัวแกว  500  
1305. คุณอัญชลี  อรรถฐิตินัย   500  
1306. คุณนันทิยา  ชัยยานนท   500  

1307. คุณสุพัตรา  งามพัตราพันธุ   500  

1308. คุณสมภพ-ชาลี-ปณิธาน-วีรธนาภรณ , 

        อําไพ  เหลาปราณีชน   500  
1309. คุณพาสนา  บุญยะทรัพย   500  

1310. คุณภารดี  กรรณสูต   500  

1311. คุณณรงคศักด์ิ-คุณสุภคญา พานเพียรศิลป 500  

1312. คุณมานพ  ตรียรัตนยนต   500  

1313. คุณณรงค  โหรี    500  

1314. คุณโชติกา  บูรณพงษศักดิ์   500  

1315. คุณโชติกา  บูรณพงษศักดิ์   500  

1316. คุณประไพรัตน  ฑีฆพุฒิ   500  

1317. คุณยุพา  กิจวรพัฒน   500  

1318. คุณสิโรตม  ลีลาภัทรกุล   500  

1319. คุณสุวิมล   วัชโรดมประเสริฐ 500  

1320. คุณสุจินดา  วัชโรดมประเสริฐ 500  

1321. คุณบัญชา  ชัยจํา   500  

1322. คุณภักดี  ภักดิ์นรา   500  

1323. คุณชาลิณี  ปณฑุวิเชียร   500  
1324. คุณรัศมี  พงศจินดานนท   500  
1325. คุณปราณี  จิตตวรจินดา   500  
1326. คุณยุทธนา  เรืองธํารงค   500  
1327. คุณสุภิศักดิ์  ชอเรืองศักดิ์   500  
1328. ฝายผลิต 3    500  
1329. คุณวิรารัตน  วิวัฒนธนาธิกุล 500  
1330. คุณชวาลา   จงสาธิต   500  
1331. คุณณัฏฐรี  เปยมสุวรรณ   500  
1332. คุณพรนิภา  พลประชิต   500  
1333. คุณสมคิด  ยุพลพันธ   500  
1334. คุณสุเทพ  ศรีศักดิ์นา   500  
1335. คุณสุเทพ  ศรีศักดิ์นา   500  
1336. คุณนันทาภรณ  พรมประสิทธิ์ 500  
1337. คุณสําเนา  พุมงาม   500  
1338. คุณสุวรรณา  เมืองแสน   500  
1339.คุณยุทธนา  เรืองธํารงค   500  
1340.คุณธวัชชัย  โฉมวรรณ   500  
1341. คุณชาญอนันต  สุขวงค   500  
1342. คุณจําลอง-คุณขวัญใจ  มีแสง 500  
1343. คุณสุนทรี  ยิ่งชัชวาลย   500  
1344. คุณนริศ  เชื่อถือ   500  
1345. คุณธัญญรัตน  เชื่อถือ   500  

1346. คุณณัฐพงษ-คุณรัชสุดา  หอหุม 500  
1347. คุณประยุทธ  ชาตรูปะมัย   500  

1348. คุณสมคิด  ปรีเปรม   500  
1349. คุณอรัญ  ศรีวองไทย   500  

1350. คุณปยะ  วราอุบล   500  
1351. คุณโชติมา  พังศิริ   500  

1352. คุณมนัส  เกษกมล   500  

1353. คุณสุมาลี  อภินันทน   500  
1354. คุณวรรณี  อรรณพ ณ อยุธยา 500  

1355. คุณศรัญญา พรหมพยัต และครอบครัว 500  
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1356. เงินรับจากการขายเส้ือ

        (บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จํากัด) 500  

1357. เงินรับจากการขายเส้ือ POLO (Offi ce ชั้น 9) 500  

1358. เงินรับจากการขายเส้ือ POLO 500  

1359. เงินรับจากการขายเส้ือ POLO 500  

1360. คุณศานติ-คุณปยะพร-

         คุณปติกร ปเตอร   วิชิตพันธ 500  

1361. คุณชลธร  ยืนยงวศิน   500  

1362. คุณสุวรรณา  ไตรตรึงษทัศนา 500  

1363. คุณสุวรรณา  ไตรตรึงษทัศนา 500  

1364. คุณสุวรรณา  ไตรตรึงษทัศนา 500  
1365. คุณเลี้ยง-คุณมวยแซโล   500  
1366. คุณประภา  วิจักขณพันธ   500  
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รายนามเจาภาพ
กฐินสามัคคี ป ๒๕๕๖
_________________________

1. นายเลี้ยง-นางมวย  แซโล   400,000  

2. พ.อ.อุทก  นเรศเสนีย (บริษัท อาร  

    จี เอช อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด) 312,200  

4. บริษัท สํานักงานกฎหมาย เบญจมา 

    อภัยวงศ จํากัด     100,000  

5. บริษัท เบอรลินฟารมมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 100,000  
6. คุณสุภัทร  พันธิสุนทร   100,000  
7. โรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง 100,000  
8. คุณรชฎ  ถวิลเติมทรัพย   100,000  
9. คุณพุทธิพงษ  ดานบุญสุต   100,000  
10. นพ.พิชัย  วิจักขณพันธ   100,000  
11. สายคุณยุพา  วิเศษพาณิช   90,000  
12. คุณรนิดา-คุณไพบูลย,
     คุณพงศวิชย จิตราอาภรณ   50,000  
13. คุณปริญญ  จิราธิวัฒน   50,000  
14. คุณปุณณชัย  ฟูตระกูล   50,000  
15. คุณสมศักด์ิ  ฉัตรธีรภัทร   50,000  
16. คุณกฤษฎา  หุตะเศรณี   50,000  
17. คุณโกศล  นันทิลีพงศ   50,000  
18. คุณรัมภา  ถวิลเติมทรัพย   50,000  
19. บมจ.หลักทรัพยบัวหลวง (หลุม 4/1) 50,000  
20. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) (หลุม 5/1) 50,000  
21. คุณอารียรัตน  ปอมสุวรรณ ,(คุณนงเยาว  รดีศรี) 30,000  
22. คุณอานันท  ตันติเฉลิม   30,000  
23. เงินรับจากการขายเส้ือ (คุณการุญ  นันทิลีพงศ) 27,500  
24. บริษัท สวนทองเรสซิเดนซ จํากัด(หลุม 10/2) 24,000  
25. บริษัท หลักทรัพยภัทร จํากัด มหาชน (หลุม 11/2) 24,000  
26. บริษัท ตั้งงวนเซงอิมปอรต (1984) จํากัด (หลุม 12/1) 24,000  

27. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (หลุม 17/1) 24,000  

28. คุณจรัญญา  แสงสุขดี   20,000  
29. คุณวิวรรธน,คุณสุพร,คุณธเนศ,คุณชาญวิทย
     ธนวุฒิ    ปณิธานศิริกุล   20,000  

30. คุณชญานิน  เทพาคํา   20,000  

31. คุณไพรสัณฑ  วงศสมิทธิ์   20,000  
32. คุณลองลม  บุนนาค   20,000  

33. บริษัท อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 
     จํากัด (มหาชน)    20,000  

34. คุณการุญ  นันทิลีพงศ  20,000  

35. บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํามันปาลม 

     จํากัด (มหาชน)     20,000  

36. เงินรับจากการประมูลหมวกกอลฟ 

     (คุณอวยพร  ฟูตระกูล) Naris Cup 14,000  

37. ครอบครัวสิทธิชอบธรรม   13,100  

38. กลุมมุฑิตา(ออกชื่อคุณมัญชุรี  กําธรวรรินทร) 12,539  

39. เงินรับจากการประมูลถุงกอลฟ 

     (คุณปอมเพชร  วิทยารักษ) Naris Cup 12,000  

40. คุณอานันท  ตันติเฉลิม   11,000  

41. คุณชวลิต  ชื่นจิตศิริ   10,000  

42. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด  10,000  
43. คุณวิทยา  ชวนะนันท (บริษัท วิจิตรภัณฑ 
     สวนปาลม จํากัด)    10,000  
44. คุณวิทยา  ชวนะนันท (บริษัท วิจิตรภัณฑ 
     ปาลมออยล จํากัด)   10,000  
45. คุณปารมิตา  มารศรี   10,000  
46. คุณรนิดา-คุณไพบูลย,
     คุณพงษวิทย  จิตราอาภรณ   10,000  
47. คุณจําลอง-คุณสุจินดา  เปรมศร ี 10,000  
48. บริษัท อเมริกันมอเตอรส จํากัด  10,000  
49. คุณพิจิตร  สินธุฉัตร   10,000  
50. คุณณิชา  พูลมาสิน   10,000  
51. คุณทิตยา - คุณวรพงศ  โอภาสเจริญกิจ 10,000  
52. บริษัท ไซเทค เทเลคอม จํากัด  
    (คุณประสิทธิ์  เจียมจิต)   10,000  
53. คุณพิสูจน  สุขแสงทิพย   10,000  
54. คุณศิริวรรณ  อินทรกําธรชัย   10,000  
55. คุณชยิน  รุจิรัตนา    10,000  
56.บริษัท ไพรมคอน สตรัคทีฟ โปรดักสแอนด 
    เซอรวิส จํากัด    10,000  
57. บริษัท เกรทเฟอรนิค วิศวกรรม จํากัด 10,000  
58. คุณสมใจ  นันทานุกูล   10,000  
59. คุณนงลักษณ  สุไพบูลยพิพัฒน 10,000  

60. คุณจิรวัฒน  พรอมพงษศรี   10,000  
61. ครอบครัว  วรกุลชัย (บริษัท วรกุลชัย 
     แพ็คเกจซีล จํากัด)    10,000  

62. คุณประเสริฐ  วชิรัคศศวกุล   9,900  

63. คุณสมศักดิ์  ฉัตรธีรภัทร (หลุม 1/2) 9,600  
64. คุณการุญ  นันทิลีพงษ (หลุม 9/1) 9,600  

65. คุณพิสิฐ  ทางธนกุล   9,000  
66. คุณแกวกมล     7,780  

67. คุณวุฒิเลิศ  เจียรนิลกุลชัย (หลุม 3/2) 7,200  

68. ขาราชการและลูกจาง สนง.สรรพากรพ้ืนที่              
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      กรุงเทพมหานคร 8   7,000  

69. คุณวิรัตน  วิชัย    6,100  

70. บริษัท SMC และพนักงาน   5,660  

71. บริษัท คอสทเพอรเพค จํากัด   5,400  

72. Site หาดใหญ     5,180  

73. คุณวรรณวิทยา  เอี่ยมออง   5,000  

74. คุณจรัล  มงคลจันทร   5,000  

75. คุณวิศิษฏ  พิทักษสิทธิ์   5,000  

76. บริษัท สินแรสาคร จํากัด    5,000  

77. คุณรุงนิภา  ศรีวิริยะเลิศกุล   5,000  

78. คุณพงษศักด์ิ  อัชชะกุลวิสุทธ์ิ   5,000  
79. คุณกัลยาณี  ศรีวิริยะเลิศกุล   5,000  
80. คุณสมชัย  อภิวัฒนพร   5,000  
81. คุณโยธิน  ชุณหชัชวาลกุล     5,000  
82. คุณพฤทธิดา-คุณวิเชียร  ลีนุตพงษ 5,000  
83. บริษัท ยูอาร เคมีคอล จํากัด    5,000  
84. คุณปริญญา  พัฒนภักดี   5,000  
85. คุณพรรณนภา  เมธาภัทร   5,000  
86. คุณสมชาติ  บาระมีชัย   5,000  
87. บริษัท เจริญกิจจงเสถียร จํากัด (JKC) 5,000  
88. คุณสมบูรณ-คุณสุปราณี  เอื้อพิพัฒน 5,000  
89. คุณสุวิทย  ศรีอินทราวานิช   5,000  
90. พ.อ.รอยบุญ  เลาหะวิไลย   5,000  
91. คุณรัชนี  ตรีพิพัฒกุล   5,000  
92.คุณสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ   5,000  
93. คุณสุพรวัฒนเวคิน    5,000  
94. คุณสุพัตรา  รักขุมแกว   5,000  
95. คุณดนตรี  ปนะถา    5,000  
96. คุณวิเชฐ  ตันติวานิช (หลุม 1/1)           4,800  
97. คุณวิวัฒน  เลาหพูนรังษี (หลุม 1/1) 4,800  
98. คุณพรรณนา  ดวงคํา (หลุม 1/1) 4,800  

99. คุณสุวรรณี  ลีลาทะสิงห (หลุม 9/2) 4,800  
100. คุณดนัย  อนุพงศพัฒน (หลุม 12/2) 4,800  

101. คุณอริยา  จรุงสถิตพงศ (หลุม 13/2) 4,800  
102. คุณนิภาภัสสร  ไชยเรืองวรรณ 

      (หลุม 13/2)    4,800  
103. คุณกิตติพันธ  ธรรมฉัตรมงคล 

      (บริษัท ดับเบิ้ลสตาร อินดัสตี้)  4,000  
104. คุณกุกอง  พนาวัฒนา   4,000  

105. คุณกัญญา-คุณเกรียงชัย  ธันวานนท 4,000  
106. คุณตวงพร-คุณสุวรรณี  

       ชุณหชัชวาลกุล      4,000  
107. คุณวิไล  บูรณกิตติโสภณ   4,000  

108. คุณแหวนดี  อุทโท,  คุณวีณา อมรลิลิต 4,000  

109. คุณยุวดี  เฉลิมศรีภิญโญรัช   3,500  

110. คุณจิรนันท  จิรขจร   3,210  

111. ขาราชการสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ 

       กรุงเทพมหานคร 5   3,145  

112. คุณนฤตย  ปยวาทินทร   3,000  

113. บริษัท ซีพอีอล จํากัด (มหาชน) 3,000  

114. บริษัท วิลลามารเก็ท เจที จํากัด  3,000  

115. คุณกานดา  งั้นเจริญ   3,000  

116. บริษัท ทรายธนชล จํากัด    3,000  

117. คุณศุภกิจ  ริยะการ   3,000  
118. บริษัท ไทยพาณิชยพลัส จํากัด  3,000  
119. บริษัท เค.เอช.พร็อพเพอรตี้ จํากัด  3,000  
120. บริษัท บี.เอส.วาย.เทรดดิ้ง จํากัด  3,000  
121. คุณนิตยา  หินทอง   3,000  
122. คุณสมชาย-คุณจริยา  สําเภาเงิน 3,000  
123. คุณทิพวรรณ  ชยุตินันต     3,000  
124. คุณอํารุง  สรรพสิทธิ์วงศ   3,000  
125. คุณแววสิรี  พัฒนทอง   3,000  
126. คุณสุรศักดิ์  รวมพัฒนา   3,000  
127. คุณกมลนัทธ  ไทยรัตนสุวรรณ 3,000  
128. คุณอุทัยวรรณ  อนุชิตานุกูล   3,000  
129. บริษัท เอกซตรา ซัพพลาย จํากัด  3,000  
130. คุณสมชาติ  บาระมีชัย   3,000  
131. คุณสมพร  ลีปรีชานนท   3,000  
132. คุณชลธร  หอวงศรัตนะ   3,000  
133. คุณถม-คุณพิสมัย  เชยกลิ่น    3,000  
134. คุณกนก-คุณสมจิต  เติมสาครทรัพย 3,000  
135. บริษัท ไดมอนด 1992 จํากัด   3,000  
136. คุณเบญจมาศ-คุณเมธี  เอ้ือพิพัฒน 3,000  
137. คุณโสภณ-คุณวัลภา,คุณพีรณัฐ   เหมบรรจง 3,000  
138. คุณปทมา  ประทุมวงษ และครอบครัว 3,000  

139. คุณวินิจ  ศิลามงคล   3,000  
140. คุณสมพร  ลีปรีชานนท   3,000  
141. คุณธนิต  โอสถาเลิศ   3,000  

142. คุณสรรเสริญ  นิลรัตน   3,000  

143. บริษัท มาเก็ตติ้ง ไฟว จํากัด   3,000  
144. คุณกัณณิกา  เกื้อศิริกุล   3,000  

145. คุณปราณี  เรืองศิริ   3,000  
146. คุณสุชัจจ  นิธิธัญปรีดา   3,000  

147. คุณพิณทิพย  วุฒิเลิศเจริญวงศ 3,000  
148. คุณพรชัย  วิวัฒนภัทรกุล   3,000  

149. คุณสมพิศ  คงศรีเจริญ   2,800  
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150. คุณเมธี  ศรีวิริยะเลิศกุล   2,478  

151. สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่เชียงราย 2,411  

152. คุณพีรวัฒน  ชาญชัย   2,400  

153. คุณณิชชรีย  ชินสุวรรณ (หลุม 2/2) 2,400  

154. คุณสุรัชวดี  อธิปตยะวงศ (หลุม 2/2) 2,400  

155. คุณอนุษฐา  เชาวศิษฐ (หลุม 2/2) 2,400  

156. คุณเหลืองวิไล (หลุม 3/2)   2,400  

157. คุณจุรีรัตน  มีเกียรติงาม (หลุม 5/2) 2,400  

158. คุณประจักษ  วงศธีกุล (หลุม 5/2) 2,400  

159. คุณณัฐวุฒิ  เขมะโยธิน (หลุม 5/2) 2,400  

160. คุณบัณฑิต  วราหกิจ (หลุม 6/2) 2,400  
161. คุณอนุวัฒน  หลายกิจรุง (หลุม 6/2) 2,400  
162. คุณศุขขโต  พุมมาลี (หลุม 6/2) 2,400  
163. คุณศุภรทิพย  ปนแกว (หลุม 6/2) 2,400  
164. คุณผองศรี  สลักเพชร (หลุม 7/2) 2,400  
165. คุณพิจารณ  สลักเพชร (หลุม 7/2) 2,400  
166. คุณชลลดา  ทองอุทัยศรี (หลุม 7/2) 2,400  
167. คุณวินัย  เนื้อนาจันทร  (หลุม 8/2) 2,400  
168. คุณเกชานนท  ไวคํา (หลุม 8/2) 2,400  
169. คุณสุกัญญา  จงกลรัตนาภรณ (หลุม 9/2) 2,400  
170. คุณชาญ  นนทลีรักษ (หลุม 12/2) 2,400  
171. คุณเจริญชัย  เฉลิมลาภสมบัติ (หลุม 13/1) 2,400  
172. คุณชยุต  ชัยกุลภูษิต (หลุม 13/1) 2,400  
173. คุณธีระ  ตระการวิจิตร (หลุม 14/1) 2,400  
174. คุณชาลี  ตั้งเศรษฐนากร (หลุม 14/1) 2,400  
175. คุณกฎษฎา  กาญจนเตมีย  (หลุม 14/1) 2,400  
176. คุณปณณวัชร พงศสุริโยธิน (หลุม 14/1) 2,400  
177. คุณนารากร  สุขพัฒน (หลุม 14/2) 2,400  
178. คุณวโรภาส  วัฒนจินดาพร (หลุม 14/2) 2,400  
179. คุณสมชาย  เลิศขจรกิตติ (หลุม 14/2) 2,400  
180. คุณอดิศร  เรียงประยูร (หลุม 14/2) 2,400  
181. คุณสุขประเสริฐ เกษมไชยพงษ (หลุม 15/2) 2,400  

182. คุณวันชัย  วีรนะ (หลุม 16/1) 2,400  
183. คุณสัญชัย  รัตนสงวน (หลุม 16/1) 2,400  
184. คุณณัชพล  มีความดี (หลุม 16/1) 2,400  

185. คุณสุวัฒก  ทังสุภูติ (หลุม 16/1) 2,400  

186. คุณคัชชา  ธาตุศาสตร (หลุม 16/2) 2,400  
187. คุณอดิเทพ  นิศามณีวงศ (หลุม 16/2) 2,400  

188. คุณธนิต  เหลืองวิไล (หลุม 16/2) 2,400  
189. คุณประสิทธิ์  เจียมจิต (หลุม 17/2) 2,400  

190. คุณวีรศักดิ์  ชัยสุพัฒน (หลุม 17/2) 2,400  
191. คุณทวี  สยามิภักดิ์ (หลุม 17/2) 2,400  

192. คุณปอมเพชร  วิทยารักษ (หลุม 18/1) 2,400  

193. คุณสุธรรม  ชัยตระกูลทอง (หลุม 18/1) 2,400  

194. คุณสุเทพ  ชัยตระกูลทอง (หลุม 18/1) 2,400  

195. คุณสุรสิทธิ์  ชัยตระกูลทอง (หลุม 18/1) 2,400  

196. คุณกูศักดิ์  จันทรราช (หลุม 18/2) 2,400  

197. คุณปญญา  แกวมูลเนียม (หลุม 18/2) 2,400  

198. คุณสิทธชิัย  เตี๋ยอํานวยชัย (หลุม 18/2) 2,400  

199. คุณธงชัย  ปติเศรษฐ (หลุม 18/2) 2,400  

200. คุณอรรณพ  บัวครื้น  2,400  

201. ครอบครัวพิทยธนากุล อุทิศให 

       คุณแมศรี  พิทยธนากุล     2,250  

202. คุณสายทิพย  ศิริใจธรรม   2,100  
203. คุณอนงค  งามพิพัฒน   และครอบครัว 2,000  
204. คุณประจักษ - คุณวิไล ชัยอํานวย และครอบครัว 2,000  
205. คุณญาณีย  บุญยัง   2,000  
206. คุณรุทธ  รังสิตพล   2,000  
207. คุณสมควร  พงษเฉลียวรัตน   2,000  
208. คุณเสรี  เตชะธีราวัฒน  2,000  
209. คุณประสงค, คุณชุติมา  รื่นเริง 2,000  
210. คุณประณต, คุณนิลุบล  เลิศมีมงคลชัย 2,000  
211. บจก.เอ็มไพรสตีล    2,000  
212. คุณสถาพร  วงศเบญจรัตน   2,000  
213. คุณวิทยา  จรรยาพาณิชย   2,000  
214. คุณวรวิทย  เจนธนากุล   2,000  
215. คุณสมหมาย  เตชะศิรินุกูล   2,000  
216. คุณมนตรี  สุวรรณโพธิ์ศรี   2,000  
217. คุณอโนทัย  สีกิจวัฒนะ   2,000  
218. คณะขาราชการลูกจาง สท.กทม. 20 2,000  
219. บจ.ชัยเทพอารี อินเตอรเนชั่นแนล 2,000  
220. บริษัท ฟนิกซ อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด 2,000  
221. บริษัท โมเดอนเคมีคอล จํากัด  2,000  
222. คุณสมศักดิ์   จันทรสอง   2,000  
223. คุณภาวิตา  จันทรสอง   2,000  
224. คุณสุมงคล , ด.ญ.ณิชมนวศินี

       ด.ญ.กัญญาณพัชร  สุวรรณนภาศรี 2,000  
225. คุณบุญรัตน  กิตติโสภาภรณ   2,000  

226. บริษัท  เคมโคท จํากัด    2,000  
227. บริษัท พี.เจนเนอรัล กรุป จํากัด  2,000  

228. คุณสมศักดิ์ ฉัตรธีรภัทร (ภรรยาคุณสมศักดิ์) 2,000  
229. คุณนภารัตน  ศรีวรรณวิทย   2,000  

230. คุณอนุชิต  อนุชิตานุกูล   2,000  
231. คุณวิภาศิริ  เชยกลิ่น   2,000  

232. คุณสรวล  สนิทวงศ ณ อยุธยา  2,000  

233. คุณวิเชียร  ธรรมตระกูล   2,000  
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234. คุณวิรัตน  ศิริขจรกิจ   2,000  

235. บริษัท เอกสามารถ จํากัด    2,000  

236. บริษัท โกลบอลเอ็ด จํากัด    2,000  

237. คุณบัณฑิต  ประดิษฐสุขถาวร 2,000  

238. คุณพรรณี  ประดิษฐสุขถาวร   2,000  

239. คุณกิตติมา  ประดิษฐสุขถาวร 2,000  

240. คุณสุรีพร  ธรรมวาทิตย   2,000  

241. คุณสุภิสิทธิ์  ชอเรืองศักดิ์   2,000  

242. คุณถนอมจิต  ถวิลเติมทรัพย   2,000  

243. คุณศุภสินธุ  คลองนอย   2,000  

244. สํานักงานสรรพากรพื้นที่ กทม.3 1,840  
245. พนักงาน บจ.ไอ.ซี พี เฟอทิไลเซอร 1,729  
246. คุณประภาพร  หวังประโยชนและครอบครัว 1,500  
247. คุณประเสริฐ  ลิ้มดําเนิน  1,400  
248. รานแสงไทย    1,269  
249. คุณนฤฎวร  ฉวีรักษ   1,220  
250. คุณฟองเมฆ  นิลตะสุวรรณ
       คุณชญาดา  เศรษฐภักดี ,ขนิษฐา  
       ศรีวิริยะเลิศกุล    1,200  
251. พนักงานบริษัท 
       ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ จํากัด 1,173  
252. ขาราชการและลูกจาง สท.3   1,160  
253. คุณสุภัทร  ศิวาคม   1,100  
254. ครูและนักเรียนชั้น ป.5/4   1,100  
255. คุณพงษศักดิ์    1,025  
256. พนักงานบริษัท เพาเวอรไลน   1,010  
257. คุณสมพงษ  โกศัยพลกุล   1,000  
258. คุณสมจิตร  ศรีเสถียร   1,000  
259. อุทิศให คุณแมกอบกุล  ศักดิ์ศราสวัสดิ์ 1,000  
260. คุณกฤษณพงษ-คุณพรกนก   1,000  
261. คุณมนทิรา   หวยหงษทอง   1,000  
262. คุณเบญจรงค  คํามะนิด และครอบครัว 1,000  
263. คุณวีระ  ทักษนวกิจ   1,000  
264. คุณจิรพล-คุณจริยา  พงษธนะเศรษฐ 1,000  

265. คุณวรวุฒิ  วิบุลยศิริชัย   1,000  

266. คุณยศวี  สิริคุณานันท   1,000  
267. พ.ต.ท.อัศวธรณ  วงษสวัสด์ิ   1,000  
268. คุณพงษศักดิ์  วังเสมอ   1,000  

269. คุณพัฒนา  สิทธิสมบัติ   1,000  

270. หจก.วาย ที ซี เอ็นเตอรไพรส 1,000  
271. บริษํท อีซูซุ เชียงราย (2002) จํากัด   1,000  

272. คุณอํานวยชัย  ดวงแสงทอง   1,000  

273. คุณกมลพันธ-คุณกานดา ศริพรรณพร และครอบครัว 1,000  

274. คุณโกศล-คุณจารุวรรณ  ศิริพรรณพร และครอบครัว 1,000  

275. คุณโกมศ-คุณโสภา   ศิริพรรณพร และครอบครัว 1,000  

276. คุณสมจิตต  หิรัณยรัชต  1,000  

277. คุณสุรชัย  ตั้งจิตเพียรโชค   1,000  

278. คุณณรงค  แตมแกว   1,000  

279. คุณนฤมล  ศรีวิริยะเลิศกุล   1,000  

280. คุณศิริเพ็ญ  อึ้งภากรณ   1,000  

281. คุณไพจิตร  เวโรจน   1,000  

282. คุณประสิทธิ์  สมบัติพิบูลย   1,000  

283. คุณนุกูล  ชนะพงษ   1,000  

284. คุณณัฏฐิรา  แทนวิทยานนท   1,000  
285. คุณประสงค  รื่นเริง   1,000  
286. คุณชลาลัย-คุณจิราภรณ  เสําเภาเงิน 1,000  
287. คุณสุวรรณ  จีนากุล   1,000  
288. คุณอัญชลี  ทิพยจํารุญ   1,000  
289. คุณวีระชัย  ศรีวิริยเลิศกุล และครอบครัว 1,000  
290. คุณสุรางค  ศรีวิริยเลิศกุล   1,000  
291. ด.ช. วุฒิภัทร  ชัยพัฒนวนิช   1,000  
292. คุณแสงแข  ศรีเสริมวงศ และครอบครัว 1,000  
293. คุณปาริสา  ภัคดุรงค   1,000  
294. คุณไพวัลย-คุณสมรัตน  คําพินิจ 1,000  
295. คุณสุวัฒน  วัฒนวงศวรรณ  1,000  
296. คุณสมชัย  กิจการประพันธ   1,000  
297. คุณเกรียรติยศ  ไชยศิริธัญญา   1,000  
298. คุณจรุง  เชื้อจินดา   1,000  

299. คุณวนิดา  มานะกิติวิภาต   1,000  
300. คุณเบญจพร  สังหิตนุกูล   1,000  
301. คุณชาญชัย  ชัยประสิทธิ์   1,000  
302. คุณไพบูล  ตันกุล    1,000  
303. คุณสวาสดิ์วดี  อนุมานราชธน 1,000  
304. คุณอรพิน  ตุมนอย   1,000  
305. คุณจรูญ  อินสุวรรโณ   1,000  
306. คุณสุรัชวดี  อธิปตยะวงศ   1,000  

307. คุณสุรัชวดี  อธิปตยะวงส   1,000  
308. คุณอรุณี  พูลมาสิน   1,000  
309. อ.ศรีลักษณ  ผลวัฒนะ   1,000  

310. คุณสุรัชวดี  อธิปตยะวงศ   1,000  

311. คุณจันทรเพ็ญ  ศรีพิกุลพาณิช 1,000  
312. คุณซูจวง  แซกัง    1,000  

313. คุณปนทิพย  สุรังกายจน   1,000  
314. บริษัท พัฒนชัย เคมีคอล จํากัด  1,000  

315. พล.อ.ต.ยุทธนา  เกิดนาค   1,000  

316. คุณอภิสิทธิ์  จิรภาวสุทธิ์   1,000  
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317. คุณสวทัต, คุณพสนันท  สะเทียรชัย 

       คุณพัทธนันท  เติมสาครพันธ  1,000  

318. คุณสุชาดา, ด.ญ.ณวมน เติมสาครทรัพย 1,000  

319. คุณธนา  ไตรรัตโนภาส   1,000  

320. คุณอุไร  อุนนาถ     1,000  

321. คุณวรสิทธ  ออยธรรมบารมี   1,000  

322. บริษัท ที.เจ.เค. เคมีคอล จํากัด  1,000  

323. หจก.ลําพูนไชย    1,000  

324. คุณคณพัชร  มานัสนนท   1,000  

325. คุณธนะชัย  วิทิตชาญไชย   1,000  

326. คุณวิภาพัชร  ชลสวัสดิ์ไซมอน 1,000  
327. คุณอัมพาวีร  ชมภูพงษเกษม   1,000  
328. พลตรี ชาติชัย ยศสุนทร   1,000  
329. คุณกรวฤนท  ประทปีะวณิช   1,000  
330. คุณสุวรรณี  วัชโรดมประเสริฐ 1,000  
331. คุณพันทนิน  กุลศิริ   1,000  
332. คุณสันติพงษ  เจริญพิทย   1,000  
333. บริษัท คอนสตรัคชั่น โพรส  จํากัด 1,000  
334. คุณธีรพันธ  สัตโกวิท   1,000  
335. หจก. ซี.เอ.พรีเมียร เซ็นเตอร   1,000  
336. คุณสุรินทร-คุณลดาณี  ลิ้มโสภาธรรม 1,000  
337. คุณเฉลิม  สนิทวงศ ณ อยุธยา  1,000  
338. คุณอุสนา- ทองเทอญ  มหาสุวรรณ 1,000  
339. คุณมนัสนนันท  กาญจนบุตร   1,000  
340. คุณสันติพงษ  เจริญพิทย   1,000  
341. คุณจักรพงษ  โลหะเจริญทรัพย และครอบครัว 1,000  
342. นอง LEO (ลูกคุณนฤมล  ชัยวงศโรจน) 1,000  
343. คุณศรโอภาส  พรหมินธิกุล   1,000  
344. คุณวิภาดา  แยมจิตตนิ่ม   1,000  
345. คุณสุภาดี  ไกรพิทักษกุล   1,000  
346. คุณนันทิยา  ชัยยานนท   1,000  
347. คุณเติมศักด์ิ  ชัยยานนท และครอบครัว 1,000  
348. คุณวงศวัฒนา  มีไทยวาลา   1,000  
349. คุณประวิช  จรรยาสิทธิกุล   1,000  

350. คุณจิราพร  คงเจริญวานิช   1,000  

351. คุณสุวิภา  ลังการสิทธ์ิ   1,000  
352. คุณโสรญา  ฉันทวีรวงศ  1,000  
353. คุณกฤษลา  คุมมงคล   1,000  

354. คุณวินัย  บัวแกว    1,000  

355. คุณศิริพร  ตั้งใจรักการดี   1,000  
356. คุณชวาลา  จงสาธิต  1,000  

357. คุณสุทิศา  เทียนไชย   1,000  

358. คุณเดชบุญ-คุณวิภาพรรณ มาประเสริฐ 1,000  

359. คุณบุญชู  ตันติรัตนสุนทร   1,000  

360. คุณปยวรรณ  ศักดาอภินันท   1,000  

361. คุณษมาภรณ  จารุวรกานต   1,000  

362. คุณวิญ  เจริญทรัพย   1,000  

363. คุณหวง  จันทรเพ็ญ   1,000  

364. นายแพทยสุจิต  พุกกะเวส   1,000  

365. นายเลี้ยง - นางมวย  แซโล   1,000  

366. คุณจันทรเพ็ญ  วิจักขณพันธ   1,000  

367. คุณประภา  วิจักขณพันธ   1,000  

368. คุณชาญณรงค  สายบัว   900  

369. คุณรัศมีพงศ  จินดานนท   900  
370. พนักงานฝาย Resources MGT 890  
371. บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 879  
372. คุณนิธิโชติ  ภูธนิก   840  
373. การเงิน AR    829  
374. บริษัท PPS บางใหญ   811  
375. คุณสมชาย+ชุติมานันท+ทศพร
       พรธาดา  อภิชาติขุตร   800  
376. คุณสุมาลี  ศรีมิน    768  
377. Excellence and Sustainable development 750  
378. ผรม.ฝาย    740  
379. คุณชิดชัย    700  
380. คุณอัญชลี (พี่ไก) + กิมเฮียง + แผนก 680  
381. คุณชนกานต  สัจจวโรดม และครอบครัว 640  
382. ฝายการเงิน DAD AUTO   640  
384. คุณสิริกานต  อัศวพิศาลบูลย   625  
385. การเงินรามอินทรา   616  
386. คุณนิรนาม    605  
387. แผนก DPC    600  
388. คุณวิมล  ปวดสี    600  
389. คุณนพพรจิราวัฒน   600  
390. ครอบครัวสุขศิริวงษ   599  
391. พนักงาน D.A.D    558  

392. คุณเซียมเฮียง  แซลี้ = 100, 

       คุณสมชัย  สุวรรณนาวา = 340, 
       คุณรมณีย  พูลทรัพย = 100   540  
393. U.SMC    540  

394. แผนก A/R CMG    527  

395. คุณอาภาภรณ  วิสิทธิ์กําธร   500  
396. คุณสุอารี สุธีโสภณ   500  

397. คุณเกศรินทร  จันทกูล   500  
398. คุณปณณิตา  สมพรมงคล   500  

399. คุณสุทธิลักษณ  จันทรพร้ิม   500  
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400. คุณวลัยพร  แสงรุงโรจนรัศมี และครอบครัว 500  

401. คุณคณพศ  แซตั้ง และครอบครัว 500  

402. คุณอัญชลี  อรรถฐิตินัย (พี่ไก) 500  

403. คุณนภาพร  วีรวุฒิไกรกุล   500  

404. คุณณิชา-คุณปาณทิพย-คุณอารีรัตน ประเสริฐ 500  

405. คุณชลาทิพย  เกิดกฤษฎานนท 500  

406. คุณอิศวราภรณ  มาศฉมาดล   500  

407. คุณนันทิพร  ศรีเมือง   500  

408. คุณนริศ  สิงหงาม   500  

409. คุณณัชพล  โพธ์ิเล้ียง   500  

410. คุณสุภาณี  สุขแสงทิพย   500  
411. คุณพรทิพย  สุขแสงทิพย   500  
412. คุณรุงระวี  เอี่ยมพงษไพฑูรย   500  
413. คุณสุชานันท  เปรมกมลธรรม 500  
414. คุณสุภัทรา  ศิวาคม   500  
415. คุณวิภาพรรณ  เศวตศิลา   500  
416. คุณมาริสรา  ศัตรูลี้   500  
417. พนักงานบริษัท เบสิค เกียร จํากัด 500  
418. ทีมกํากับดูแลพิเศษ สนง.สรรพากรพ้ืนที่สุรินทร 500  
419. สวนกํากับดูแลผูเสียภาษี ก.03  500  
420. คุณณฑกุล ชนวีรพงศา,คุณวีรณา หลอวินิจนันท 500  
421. คุณสุรินทร-คุณสุภวรรณ  ชุณหชัชวาลกุล  
       และครอบครัว    500  
422. คุณสุภัสสรา  ดิลกวัฒนะคูณ และครอบครัว 500  
423. คุณยิ่งลักษณ - นอ.บัณฑิตย  จันทโรจวงศ  
       และครอบครัว    500  
424. คุณธนิดา  พุกกะเวส  และครอบครัว 500  
425. คุณศิริลักษณ-คุณกรชัย ทั้งไพศาล และครอบครัว500  
426. คุณนัฎพร  จิตรานนท และครอบครัว 500  
427. คุณพรพิน  อุณหเทพารักษ และครอบครัว 500  
428. คุณอรณิช-คุณวีระวิทย  วัจนะพุกกะ  

       และครอบครัว    500  
429. คุณกนกวรรณ-คุณเอกวิทย  นันทมานพ  

       และครอบครัว    500  
430. คุณกาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน และครอบครัว 500  
431. คุณเสาวนีย  จริยานุวัตร  และครอบครัว 500  

432. คุณบุศรินทร  ลักษมณาภา  และครอบครัว 500  

433. คุณอีปุง  แซเตีย    500  
434. คุณสวาท  สุพิมพ    500  

435. เซง สยามรุงเรือง และครอบครัว 500  
436. หจก.ทรงวัฒนดีไซน   500  

437. คุณกฤติกา  ปานสีทอง   500  

438. คุณนภัสว  รรณรวยดี   500  

439. คุณคฑาวุธ  วรรณะพาหุณ  และครอบครัว 500  

440. บริษัท สุกิจพล จํากัด   500  

441. RU 3    500  

442. คุณอราม  ดวงจันทร   500  

443. ครอบครัวโควัง    500  

444. คุณประพัศน  หวังประกอบสุข 500  

445. คุณพิชฎา  พรรณมณีลักษณ   500  

446. ครอบครัวอริยะศิลป  500  

447. คุณวิบูลย    500  

448. คุณพิรินี  พร้ิงศุลกะ   500  

449. คุณณกุล  ทิณพงษ   500  
450. คุณวลิตา  เผาศรีเจริญ   500  
451. TMIS     500  
452. คุณสุวิมล  วัชโรดมประเสริฐ   500  
453. คุณธีรธร  สิวานพันธุ   500  
454. คุณอุทัย  กองกิตติวงศ   500  
455. คุณสุมลมาลย  เอ่ียมจํารูญ   500  
456. คุณนิภาภรณ  อานันทรัตนกุล 500  
457. คุณปวิตร  เมฆหมอก   500  
458. คุณสาวินี  สะวานนท   500  
459. คุณปฎิมา  กาญจนบุตร   500  
460. คุณธเนษ  ลิ้มโสภาธรรม   500  
461. คุณภาคย  สนิทวงศ ณ อยุธยา  500  
462. คุณถิร  สนิทวงศ ณ อยุธยา    500  
463. คุณศิรญา  เดี่ยวทิพยสุคนธ   500  
464. คุณสุกิจวงส  ถาวราวัฒน   500  
465. คุณยศวดี  โยธาการพินิจ   500  
466. การเงิน Center + CTW   500  
467. คุณณัฐดาธรณ  สมบูรณศิลป   500  
468. ทีเอสที คอมเมอรเชียล   500  
469. คุณวิภาวี  เขียวโสภณ   500  
470. คุณดาวเรือง  ลักษณะโยทิน   500  
471. คุณพรรณธิภา-สมบุญ  มุจลินทกุล 500  

472. คุณปรียานุส  เพชรวงศ   500  

473. คุณจําเริญ  มีไทยวาลา   500  
474. คุณเยาวเรส  นาคจํารัสศรี   500  
475. คุณนฤมล  กฤตยโกวิท   500  

476. คุณปวีณา  จรรยาสิทธิกุล   500  

477. คุณรัตนา  ผลชวย   500  
478. คุณนันทวัฒน  โชติวิจิตร   500  

479. คุณธวัชชัย  พีชะพัฒน   500  
480. คุณวรนุช  ผาวันดี   500  

481. คุณแสงมรี  อินพักทัน   500  
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482. คุณเปมิกา  มั่นประเสริฐ   500  

483. คุณพทธิมา  ขะพินิจ   500  

484. คุณมนัสนันท  ทองแดง   500  

485. คุณกัลยากร  ดาวงาม   500  

486. คุณจตุรพร  สอนคําแกว   500  

487. คุณองอาจ  สุขเลิศกมล   500  

488. คุณชลลดา  จงสาธิต   500  

489. คุณวราภรณ  นะนะทร   500  

490. คุณประยุทธ  จั่วแจมใส   500  

491. คุณสมใจ  แซตั้ง    500  

492. คุณวิลัยวรรณ  จําปาแดง   500  
493. คุณพิชิต  เพงสุข    500  
494. คุณประจิตต  วธร   500  
495. คุณวุฒิ  วิจักขณพันธ   500  
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รายนามเจาภาพ
กฐินสามัคคี ป ๒๕๕๗

________________

1. คุณนริศ  เชยกลิ่น            865,421.80  

2. นพ.พิชัย  วิจักขณพันธ  500,000  

3. นพ.พิชัย  วิจักขณพันธ  400,000  

4. คุณสุพร  ประเสริฐมานิตกุล  202,800  

5. พ.อ.อุทก  นเรศเสนีย (บริษัท  อาร จี เอช 

   อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด)             200,000  
6. คุณพุทธิพงษ  ดานบุญสุต  200,000  
7. คุณจันทนา  ศรีวิริยะเลิศกุล     112,000  
8. คุณกมลลักษณ  อรวัฒนศรีกุล     100,000  
9. คุณสมศักด์ิ  ฉัตรธีรภัทร     100,000  
10. คุณชญานิน  เทพาคํา     100,000  
11. บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด (มหาชน)  100,000  
12. คุณถกล   ถวิลเติมทรัพย    100,000  
13. นพ.พิชัย  วิจักขณพันธ   100,000  
14. เด็กชายนรา  เชยกลิ่น     55,555  
15. คุณรนิดา-คุณไพบูลย-คุณพงศวิชญ จิตราอาภรณ   51,000  
16. บริษัท สํานักงานกฎหมาย เบญจมาอภัยวงศ จํากัด50,000  
17. บริษัท เอส พี ที สแตนเลส จํากัด   50,000  
18. คุณทัศนีย  บุรุษพัฒน     50,000  
19. คุณณิชา พูลมาสิน     50,000  
20. คุณปริญญ  จิราธิวัฒน     50,000  
21. คุณรนิดา-คุณไพบูลย-คุณพงศวิชญ จิตราอาภรณ   40,710  
22. คุณแนงนอย  บูรณะโอสถ     40,000  
23. บริษัท เอ็กซตรา ซัพพลาย จํากัด   30,000  
24. บริษัท นครชัยแอร จํากัด     30,000  
25. คุณศิระ-คุณศิริวรรณ  อินทรกําธรชัย   30,000  
26. คุณธีระชาติ  นุมานิต     30,000  
27. คุณสมเกียรติ  รอดดียิ่ง     30,000  

28. บริษัท เพาเวอรลิงค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด   30,000  

29. คุณการุญ  นันทิลีพงศ     30,000  
30. คุณวิทยา  ชวนะนันท 
    (บริษัท วิจิตรภัณฑสวนปาลม จํากัด)   20,000  

31. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด   20,000  

32. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย     20,000  
33. บริษัท โกลเดนฟอรม จํากัด     20,000  

34. คุณจงอางศึก  บุญยศิริกุล     20,000  
35. คุณชัยสิทธิ์  (เพื่อนเหลียง)   15,600  

36. คุณจรัล  มงคลจันทร     15,000  

37. คุณสุพัตรา  รักขมุแกว     15,000  

38. รานพีวีลอน โอ เอ็ม เอฟ ประตูนําขอนแกน  14,590  

39. คุณกัลยาณี  ศรีวิริยะเลิศกุล     10,400  

40. คุณสุทธาสินี  ไกรฤทชา     10,001  

41. โรงงานไมแขวนเสื้อไทยโอลิมปค   10,000  

42. คุณวิวรรธน - คุณสุพร ปณิธานศิริกุล 

    (บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จํากัด)  10,000  

43. คุณจรัญญา  สุขแสงดี     10,000  

44. คุณยศวีร  สิริคุณานันท     10,000  

45. คุณพิสูจน  สุขแสงทิพย     10,000  

46. คุณจันคนา  บูรณะโอสถ     10,000  
47. พ.ญ.ปารมิตา-คุณธีรธวัช จงวิมาณสินธุ   10,000  
48. คุณสมชัย  อภิวัฒนพร     10,000  
49. บริษัท กานดาเดคคอร จํากัด     10,000  
50. คุณบุญมี  สิทธิชอบธรรม     10,000  
51. บริษัท บูรพวัฒน คอมมิวนิเคชั่น จํากัด   10,000  
52. คุณปุณณชัย-คุณอวยพร  ฟูตระกูล   10,000  
53. คุณปุณณชัย  ฟูตระกูล     10,000  
54. คุณอุมา  แสงคราม   10,000  
55. คุณลองลม  บุนนาค     10,000  
56. คุณกิติพงศ  อุรพีพัฒนพงศ     10,000  
57. คุณอนุธัช  พรรณสวัสดิ์     10,000  
58. คุณชํานาญ  ชัยกลาหาญ 
    (บริษัท เค ซี ยู เซอรวิส จํากัด)   10,000  
59. คุณอาณัติ  จางตระกูล     10,000  
60. คุณประสิทธิ์  เจียมจิต     10,000  
61. คุณปริญญา  พัฒนภักดี     10,000  
62. คุณไพรสัณฑ  วงศสมิทธิ์     10,000  
63. คุณสมใจ  นันทานุกุล     10,000  
64. บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํามันปาลม จํากัด(มหาชน)   10,000  
65. บริษัทวรกุลชัย แพ็คเกจซีล จํากัด   10,000  

66. คุณพิมพรพี พันธุวิชาติกุล     10,000  
67. คุณจิรวัฒน   พรอมพงษศรี     10,000  

68. คุณสุวิไล-คุณประเสริฐ  วชิรัคศศวกุล   9,900  
69. คุณเกรียงชัย  บุญโพธิ์อภิชาติ   9,000  

70. คุณวิรัตน  วิชัย      8,200  
71. สท3     8,000  

72. บริษัท เกรทเฟอรนิค วิศวกรรม จํากัด   7,000  
73. บริษัท คอนสตรัคชั่น โพรส จํากัด   6,700  

74. คุณวิวรรธน,คุณสุพร,คุณธเนศ,คุณชาญวิทย
     คุณธนวุฒิ   ปณิธานศิริกุล   5,140  

75. บริษัท แทกซสเปเซียลลีสท จํากัด   5,120  
76. บริษัทสยามมัลติคอน จํากัด (สํานักงานใหญ)   5,020  
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77. คุณอา (ขอนแกน)     5,005  

78. บริษัท ตรีมิตร เคมีคอล จํากัด   5,000  

79. หางหุนสวนจํากัด ไทเสงเฮง อลูมิเนียม   5,000  

80. บริษัท ทีอาร จํากัด     5,000  

81. คุณเกรียงชัย-คุณกัญญา  ธันวานนท   5,000  

82. บริษัท แมคทรีจี คอรปอเรชั่น จํากัด   5,000  

83. คุณโรจน  ธุวนลิน     5,000  

84. คุณคณกร  เตชาหัวสิงห   5,000  

85. ชมรมรานทองเชียงราย     5,000  

86. คุณพิจิตร  สินธุฉัตร และครอบครัว   5,000  

87. บริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงราย จํากัด   5,000  
88. บริษัท หาญเจริญเอนเตอร ไพรส เชียงราย จํากัด   5,000  
89. คุณโกศล  ศิริพรรณพร     5,000  
90. คุณณิชชรีย  ชินบุตร     5,000  
91. คุณรุงนิภา  ศรีวิริยะเลิศกุล     5,000  
92. พระครูปลัดมังกร  ปญญาวุฑโฒ
     แมบาง สืบมา    5,000  
93. คุณทวีพงษ  สุพพัตกุล     5,000  
94. คุณอรุณี  พูลมาสิน     5,000  
95. คุณอิสระ  บุญยัง      5,000  
96. คุณบรรณศิษฐ  บุญยัง     5,000  
97. บริษัท เคมโคท จํากัด     5,000  
98. บริษทั ทรัสตี้ โปรเจค 
     แมเนจเมนท จํากัด     5,000  
99. คุณสมบูรณ   เอื้อพิพัฒน     5,000  
100. คุณสมพร  ทรงทับทิม     5,000  
101. คุณชัยวัฒน  กิ่งชัชวาลย     5,000  
102. คุณณัฐวุฒิ  มโนสุทธิ   5,000  
103. คุณธนพล  ศิริธนชัย     5,000  
104. บริษัท เอสพี เดคคอรแอนด
       คอนสตรัคชั่น จํากัด     5,000  
105. คุณผดุง  เตชะศรินทร     5,000  

106. คุณพรรณนภา  เมธาภัทร     5,000  
107. คุณวิภาศิริ  เชยกล่ิน     5,000  
108. บริษัท เนเจอร ทัช จํากัด     5,000  

109. คุณคณพัชร  มานัสนนท     4,290.75  
110. สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่

       กรุงเทพมหานคร ๕     4,210  
111. บริษัท พี คอนแทรคเตอร จํากัด   4,000  

112. หางหุนสวนจํากัด เชียงรายกิจวรา   4,000  

113. คุณณิชชรีย  ชินบุตร     4,000  
114. คุณทัศนีย  มหาธนะกิติวงศ     4,000  

115. คุณสุรพล  เตชะหรูวิจิตร     4,000  

116. คุณกรรณิกา  ศิวสิริดรุตน   4,000  

117. คุณเบญจมาศ  เอ้ือพิพัฒน     3,000.89  

118. บริษัท ไทเสงเฮง จํากัด     3,000  

119. บริษัท ปคนิค พลาส อินดัสเทรียล จํากัด   3,000  

120. คุณธงชัย พลังนันทกุล     3,000  

121. คุณจิราพร-คุณจักรี  วงษเนียม   3,000  

122. โรงงาน จงดํารง      3,000  

123. บริษัท ซิกนัสออยส จํากัด     3,000  

124. คุณกฤษณา  ตั้งตรงเจตนา     3,000  

125. หางหุนสวนจํากัด สหไพบูลย สุขภัณฑ   3,000  

126. บรัท แองเจิลเวย จํากัด     3,000  
127. บริษัท หาญเจริญคอนกรีต จํากัด   3,000  
128. หางหุนสวนจํากัดเชียงรายกิจศิริไซโล ๑๙๙๕ 3,000  
129. คุณนริศา เชยกลิ่น   3,000  
130. คุณญาณีย  บุญยัง     3,000  
131. บริษัท แองเจิลเวย จํากัด     3,000  
132. บริษัท เชียงรายกิจศิริไซโล ๑๙๙๕ จํากัด   3,000  
133. คุณธิดา  สิทธิชอบธรรม     3,000  
134. คุณปราณี  บุญไทย     3,000  
135. คุณกฤษฎา  จุติมงคลกุล     3,000  
136. คุณณัชชา  ศุภวิทยานนท     3,000  
137. คุณจิราภรณ  สําเภาเงิน     3,000  
138. คุณชลาลัย  สําเภาเงิน     3,000  
139. คุณกุกอง  พนาวัฒนา     3,000  
140. คุณมานิดา  ราชวังเมือง     3,000  
141. คุณเทิดศักดิ์  โลหะพิพัฒนกุล 
      (บริษัท เฉลิมภัทรทรานสปอรต จํากัด)   3,000  
142. คุณวารุณ ี ปรีดานนท   3,000  
143. คุณพงษศักดิ์  อัชชะกุลวิสุทธิ์   3,000  
144. คุณณัฐจารี  เจริญจิตมั่น     3,000  
145. ม.ล.ประกฤติ  สุขสวัสดิ์ 

         (บริษัท แอดวานซ เอ็นไวรอนเมนทอลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด)  3,000  

146. คุณดรุนุช  อรรจนอังกูร     3,000  
147. คุณรัชพล  วงศสถิตยพร     3,000  
148. คุณวนิดา  จิราธิวัฒน     3,000  

149. คุณอํารุง  สรรพสิทธิ์วงศ     3,000  

150. คุณวินิจ  ศิลามงคล     3,000  
151. คุณสายทิพย  ศิริใจธรรม     3,000  

152. คุณอรทัย  ทวีสิน     3,000  
153. บริษัท บูรพาเหล็กกลา จํากัด   3,000  

154. คุณเอี่ยม  ศรีทรงพันธุ     3,000  

155. บริษัท มัตซูชิ อิเลคทริค จํากัด   3,000  

156. คุณสมชาย  ตั้งสถิตยเกียรติ์   3,000  
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157. คุณปาริชาติ  ภาสประเสริฐทรง   3,000  

158. คุณสุกัญญา  ศิริพงษ     3,000  

159. คุณยรรยง  สโรชวิกสิต     3,000  

160. บริษัท ที. ดับบลิว.  เคมีคอล กรุฟ จํากัด   3,000  

161. บริษัท ปรีดา เอ็นเตอรไพรส จํากัด   3,000  

162. คุณณัฐชไม  ถนอมบูรณเจริญ   3,000  

163. คุณสุรชัย  อัศวจินตจิตร   3,000  

164. คุณพัชร    3,000  

165. คุณวราภรณ  ทรัพยเกิด     3,000  

166. คุณเทพชล  โกศล     3,000  

167. คุณกรชนก  บุณณะ     3,000  
168. คุณโอฬาร  วัยอุดมวุฒิ     3,000  
169. คุณภัทรา  ทรัพยะประภา     3,000  
170. คุณอรณีย  พูลขวัญ     3,000  
171. คุณเมษา  นพคุณ     3,000  
172. คุณชัยมงคล  โรจนสินธุ     3,000  
173. คุณสกลวัฒน  ศิริพจนาวงศ     3,000  
174. โครงการเซ็นทรัลพลาซาศาลายา   3,000  
175. บริษัท ไดมอนด ๑๙๙๒ จํากัด   3,000  
176. คุณประภา  ปูรณโชติ   3,000  
177. คุณสมชาย  มีเปรมวัฒนา   3,000  
178. คุณนพดล  สมบัติ     3,000  
179. น.อ.หญิงพัชรี  พิพิธสุขสันต   3,000  
180. คุณยงยศ  ปาละนิติเสนา     3,000  
181. คุณพรรณี  ประดิษฐสุขถาวร   3,000  
182. คุณกิติมา  ประดิษฐสุขถาวร   3,000  
183. คุณบัณฑิต  ประดิษฐสุขถาวร   3,000  
184. คุณสุชาติ  ประดิษฐสุขถาวร   3,000  
185. คุณสุวดี  สิงหงาม     3,000  
186. คุณเอื้อมเดือน  พรหมอินทร   3,000  
187. คุณอุทัยวรรณ  อนุชิตานุกูล   3,000  
188. คุณสมชาย  มีเปรมวัฒนา     3,000  
189. คุณสุภิสิทธิ์  ชอเรืองศักดิ์     3,000  

190. คุณรุจนทัย   รักราชการ     3,000  

191. ฝาย TD     2,650.50  
192. พลโทเกรียงศักดิ์, คุณนงลักษณ ธันวานนท   2,500  

193. คุณเมธี  ศรีวิริยะเลิศกุล     2,180  

194. โรงงาน แต เฮง ลง     2,000  
195. โรงงาน โอเอส      2,000  

196. บริษัท ไทยวิวัฒน อุตสาหกรรม พลาสติก จํากัด  2,000  
197. คุณวันเพ็ญ  แสงรัตนา     2,000  

198. บริษัท เอสที ซื่อตรง จํากัด     2,000  

199. โรงงาน วันดี พลาสติก     2,000  

200. โรงงาน วินเนอร     2,000  

201. โรงงาน อภิสิทธิ์      2,000  

202. โรงงาน ไทยประสิทธิ์ มวลชนพลาส   2,000  

203. บริษัท เอส อาร ที พลาสติก จํากัด   2,000  

204. บริษัท ศรีพงษไพศาล อินดัสเทรียล   2,000  

205. คุณเกี๊ยะบุง  แซเซียว     2,000  

206. ราน ยง เซงเชียง     2,000  

207. คุณสุธีรา  เตชะมณีวัฒน     2,000  

208. คุณสุทธิลักษณ  จันทรพร้ิม     2,000  

209. คุณจิรพล  พงษธนะเศรษฐ    2,000  

210. คุณจิรพล-คุณจริยา พงษธนะเศรษฐ   2,000  
211. บริษัท เชียงของพืชผล จํากัด   2,000  
212. หางหุนสวนจํากัด หลิ่มเซงพงษ   2,000  
213. บริษัท วังคําสรรพสินคา จํากัด   2,000  
214. บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด   2,000  
215. บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอรต เอ็กซพอรต จํากัด   2,000  
216. บรัท แมจันโกลเดนเกรน จํากัด   2,000  
217. คุณยุพา วิเศษพานิช     2,000  
218. บริษัท แมจันโกลเดนเกรน จํากัด   2,000  
219. คุณจิรพล-คุณจริยา พงษธนะเศรษฐ   2,000  
220. คุณนิตยา    2,000  
221. คุณเบญจรงค  คํามะนิด     2,000  
222. คุณธิดารัตน  เพียรสุขสวัสดิ์   2,000  
223. คุณพิชิต  เอ้ืออํานวย     2,000  
224. คุณสวาสดิ์วดี  อนุมานราชธน   2,000  
225. คุณสถาพร  วงศเบญจรัตน     2,000  
226. คุณไพบูลย  พิทยธนากุล     2,000  
227. คุณกิจจา-คุณอัตถิยา-คุณรักษิณา
       คุณบุณยรักษ   พิทักษธีรธรรม   2,000  
228. คุณวงศวัฒนา  มีไทยวาลา     2,000  
229. คุณวีระ  ทักษนวกิจ     2,000  
230. คุณวรวิทย  เจนธนากุล     2,000  
231. คุณมนตรี  สุวรรณโพธิ์ศรี     2,000  

232. คุณยุพิน  จิรสุขานนท     2,000  
233. คุณธนา  ไตรรัตโนภาส     2,000  
234. คุณพิชฎา  พรรณมณีลักษณ   2,000  

235. บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จํากัด   2,000  
236. บริษัท ไทมส เอ็นเตอรไพรส จํากัด   2,000  

237. คุณมโนชา  ปยะชาติ     2,000  
238. ITD Rayoung    2,000  

239. คุณพิษณุ  บุญประสิทธิ์   2,000  

240. คุณธานินทร  สุวรรณวัฒน     2,000  
241. คุณสมใจ  นันทานุกุล และครอบครัว 2,000  
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242. คุณทรงศิริ  มะโนนันทิ     2,000  

243. คุณกุณฑล  บุญกระจาง     2,000  

244. คุณโกสุมภ  เกาเทียน     2,000  

245. คุณอมร  อมรกุล     2,000  

246. คุณวิสิทธิ์  อุดมกิจโชติ     2,000  

247. คุณวุฒิพงศ  ฤทธิศักดานนท   2,000  

248. คุณณัฐวุฒิ  มัธยมจันทร     2,000  

249. คุณลาภิกา  สุขวิบูลย     2,000  

250. คุณจักรพันธ  มานัสสถิตย     2,000  

251. บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จํากัด   2,000  

252. คุณสุรพล  ปลื้มอารมย     2,000  
253. คุณเสาวณีย  สิราริยกุล     2,000  
254. น.พ.เหมริน-พ.ญ.สมชนินท
       ด.ช.ณฐศร  พิพัฒนผจง     2,000  
255. คุณรวิพร  ศรีอินทราวานิช     2,000  
256. คุณปติยา  คําสกุล     2,000  
257. คุณนภารัตน  ศรีวรรณวิทย     2,000  
258. คุณพรพรรณ  ออมทวีพูนทรัพย   2,000  
259. คุณเชิญพร  ศุภธีระ     2,000  
260. คุณสมพล  เล็กสกุล     2,000  
261. คุณเมธี  วินิชบุตร     2,000  
262. คุณเติมศักด์ิ  ชัยยานนท     2,000  
263. บริษัท นําตาลครบุรี จํากัด จํากัด (มหาชน) 2,000  
264. คุณบุญธรรม  จงประสิทธ์ิ     2,000  
265. คุณสุวรรณา  ไตรตรึงษทัศนา   2,000  
266. คุณนันทวัฒน  เนาวรัตนพงษ   1,999  
267. คุณพิมพา  วงละคร     1,559  
268. คุณบุญชัย  เดชานีรนาท     1,540  
269. คุณอุทัยวรรณ  อนุชิตานุกูล   1,530  
270. บริษัท พยัคฆขนสง จํากัด     1,500  
271. คุณธนพล  ธรรมวิหารคุณ     1,500  
272. คุณอัมพวัน  อธิปญญาสฤษดิ์   1,500  
273. คุณรุทธ  รังสิตพล     1,500  

274. คุณชณิดาภา  เผือกพูลผล     1,500  
275. คุณนภารัตน  ศรีวรรณวิทย    1,500  

276. คุณอมรรัตน  บรรยงคสินธุ     1,500  
277. คุณประวิทย  โยคาพจร     1,500  

278. คุณปราณี  เรืองศิริ     1,500  
279. คุณวิภาดา  แยมจิตตนิ่ม     1,500  

280. บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)   1,480  
281. คุณเบญจมาศ  เอื้อพิพัฒน     1,400.99  

282. บริษัท นอรธครอฟท (ประเทศไทย) จํากัด   1,340  

283. HMC Clinic    1,340  

284. บริษัท นอรชครอฟท (ประเทศไทย) จํากัด   1,340  

285. ชาวบานหวยทราย   1,300  

286. คุณศิริลักษณ  ตระกูลฤทธิ์     1,300  

287. คุณวันเพ็ญ  กอบัวแกว     1,300  

288. บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)1,210  

289. คุณวิชยพงศ  คําพวง   1,200  

290. ปอนและทีมงาน    1,180  

291. คุณวิภาดา-คุณศิรพล-ด.ญ.ชญจนิศฐ แยมจิตน่ิม 1,160  

292. คุณไชยวัฒน  พิทยธนากุล     1,100  

293. คุณอัญชลี  อรรถฐิตินัย     1,100  

294. บริษัท เอลเม็ควิศวกรรม จํากัด   1,100  
295. คุณพนัสรมย  จันทสานนท     1,025  
296. คุณวันชัย  หมื่นเศษ     1,020  
297. บริษัท นพชัย พลาสติก จํากัด   1,000  
298. บริษัท FOFO จํากัด     1,000  
299. บริษัท จงไทยเจริญ โปรดักส จํากัด   1,000  
300.. บริษัท โฮมแวร อินดัสตรี จํากัด   1,000  
301. ริษัท ยงเจริญ จํากัด     1,000  
302. คุณสมศักดิ์  วิชยภิญโญ และครอบครัว   1,000  
303. หางหุนสวนจํากัด อังหลีฮวด   1,000  
304. โรงงาน ยงเซงไก     1,000  
305. โรงงาน เดลี่กูด จํากัด     1,000  
306. บริษัท พีเกรท มารเก็ตติ้ง จํากัด   1,000  
307. โรงงาน บางประกอก     1,000  
308. บริษัท เอเอสพี อินเตอรเนชั่นเฮอรบัสโซฟ จํากัด 1,000  
309. บริษัท รวมใจโปรดักส จํากัด   1,000  
310. บริษัท รวมใจโปรดักส จํากัด   1,000  
311. คุณรณชิต  มหัทธนะพฤทธ์ิ     1,000  
312. คุณภารณี  กาลวิโรจน     1,000  
313. คุณพินิจ  งามโสภี     1,000  
314. คุณวนิดา  มานะกิติวิภาต     1,000  
315. คุณลัดดาวัลย  คูวุฒยากร     1,000  
316. คุณพัชนีย  กิติเจริญนนท     1,000  
317. คุณพงศธร  เทศวิศาล     1,000  

318. คุณฐิติวรรณ  ปนคํา     1,000  

319. คุณอํานาจ - คุณกัญญา โกรกสําโรง   1,000  

320. หางทองสินทวี      1,000  
321. บริษัท อีซูซุเชียงราย (๒๐๐๒) จํากัด   1,000  

322. คุณกมลพันธ  ศิริพรรณพร     1,000  

323. คุณโกเมศ  ศิริพรรณพร     1,000  
324. คุณสุพิชา  ลีละวัฒน     1,000  

325. คุณอารยา  ทรรทรานนท     1,000  
326. คุณสุภัทรา  ศิวาคม     1,000  
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327. คุณปาริสา  ภัคดุงรงค     1,000  

328. คุณรสสุคนธ  หิรัญพฤกษ     1,000  

329. คุณนพดล  สุขดวง     1,000  

330. คุณสมบูรณ  อุมารัตน     1,000  

331. คุณอรอนงค  แกวโสภานิมิตร   1,000  

332. คุณจักรกฤษณ  พันธุรักษ     1,000  

333. ทญ.จุรีรัตน  มีเกียรติงาม     1,000  

334. คุณณัฐวุฒิ  เขมะโยธิน     1,000  

335. คุณประจักษ  วงศธิกุล     1,000  

336. คุณจิสุรางค  นิพัทธเจริญ และครอบครัว    1,000  

337. คุณจงกลณี  วิฑูรยพงศ     1,000  
338. คุณอารี  สายะเสวี     1,000  
339. คุณนิตย  ลิมปทีป     1,000  
340. คุณนุกูล  ชนะพงษ     1,000  
341. คุณนภาพร  ลภาไพโรจน     1,000  
342. บริษัท สยามซีเอ็ม จํากัด     1,000  
343. คุณวลัยพร  แสงรุงโรจนรัศมี   1,000  
344. คุณพรพิมล  ดีจะมาลา     1,000  
345. คุณพิบูลย  สัมมาตรี และครอบครัว   1,000  
346. คุณนริศ  สิงหงาม    1,000  
347. คุณนุชจรี  ศรีดาวเดือน     1,000  
348. คุณสายสวลี  ภักดีสันติสกุล     1,000  
349. คุณปาจรีย  วงษตระหงาน และครอบครัว   1,000  
350. คุณศศิณัฏฐ  กุลประเสริฐศรี   1,000  
351. คุณอัญชลี  ทิพยจํารูญ     1,000  
352. คุณอรอุษา  เชื้อสกุลวานิช     1,000  
353. คุณสุวรรณา  จีนากูล     1,000  
354. คุณจตุพร  เจี่ยงเพ็ชร     1,000  
355. คุณพูลศรี เผื่อนทอง     1,000  
356. คุณอัมพร  อังสุภานิช     1,000  
357. คุณพรระวี  ศรีวิริยเลิศกุล     1,000  
358. Manager SPA    1,000  
359. วาที่ รต.หญิง ยุวดี  กวาตระกูล   1,000  

360. คุณนิตยา  เกียรติเสรีกุล     1,000  
361. คุณจรุง  เชื้อจินดา     1,000  

362. คุณกนิษฐศรี  บุญญศาสตรพันธุ   1,000  
363. คุณขนิษฐา  พลเดช     1,000  

364. คุณอานนท  ศรีชาญกิจ     1,000  
365. คุณไพโรจน  เหลืองเถลิงพงษ   1,000  

366. คุณจีรารัตน  บุญสรางสุข     1,000  

367. คุณจินตนา  พรวิชุลดา     1,000  
368. คุณพีรเดช  อนันตนาถรัตน     1,000  

369. คุณปารุส  พึ่งแสงอรุณชัย     1,000  

370. คุณศริธร  ศุภศาสตรสิน     1,000  

371. คุณชุติมา  เกิดชื่น     1,000  

372. คุณมนธิดา  ไชยพล     1,000  

373. คุณอัมพร  จาริยะพงศสกุล     1,000  

374. คุณอรินทิพย  ธรรมชัยพิเนต   1,000  

375. คุณญาณี  จรัสจารุมนต     1,000  

376. คุณกิมลี้  โชติกวณิชย และครอบครัว   1,000  

377. คุณเฉลิมศรี  พัวพิพัฒน     1,000  

378. คุณพีระชาติ  บัวมาศ     1,000  

379. คุณพรณรงค  พิศาลพัฒนกุล   1,000  

380. คุณศรศักย  ธานินทรธราธาร   1,000  
381. คุณบัวไข  ศรีโคตร   1,000  
382. คุณธนศักดิ์  มีไทยวาลา     1,000  
383. คุณสุทธิภา  ภัคดุรงค     1,000  
384. คุณสมหมาย  เตชะศิรินุกูล     1,000  
385. คุณเบญจพร  สังหิตกุล     1,000  
386. คุณศิรินุช  กิจวรพัฒน     1,000  
387. คุณสุข-คุณสมรัตน คําพินิจ    1,000  
388. คุณสุชัย  พงศกิตติสกุล    1,000  
389. คุณทองใบ  พิพัฒนธิติกร     1,000  
390. คุณพิทักษ-คุณปราณี  สมพงษ   1,000  
391. คุณนฤมล  บุญยัง     1,000  
392. คุณศรีลักษณ  ผลวัฒนะ     1,000  
393. คุณธรรมรัตน  โชควัฒนา   1,000  
394. คุณสุชิน  เดโชกําธง   1,000  
395. คุณชญานี  อัศวศุภชัย (บริษัท เจบีเพนท จํากัด)  1,000  
396. คุณธานัธ  กมลนันทิน 
      (หางหุนสวนจํากัด ไพศาลเคมีคอล)   1,000  
397. คุณชวรัฎ  เต็มสาครพันธ     1,000  
398. บริษัท รุงเรืองเคมีแอนดออยล จํากัด   1,000  
399. คุณนิษฐา  วีระผาสุก     1,000  
400. คุณขวัญเนตร  ปรีดาพิพัฒนพงศ   1,000  
401. คุณกัญญา  เลิศเอนกวัฒนา     1,000  
402. พล.อ.ต.ยุทธนา  เกิดนาค     1,000  

403. คุณสมศักดิ์  จันทรสอง     1,000  

404. คุณภาวิตา  จันทรสอง     1,000  
405. คุณธรรมรัตน  โชควัฒนา     1,000  
406. คุณซุยฮวง  แซตั้ง     1,000  

407. คุณมงคล-คุณสุภี  ไชยโยกุล   1,000  

408. ลําบูนไชย    1,000  
409. คุณธนารัฐฐ  คุมญาติ   1,000  

410. คุณวิบูลย    1,000  

411. คุณอํานวย  โรจนวิลาวัลย     1,000  
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412. คุณจันทรเพ็ญ  ศรีพิบูลพานิช   1,000  

413. คุณวิชาญ  ศรีพิบูลพานิช     1,000  

414. คุณสุชาดา  เต็มสาครพันธ 

       คุณณฐมน  เจศรีชัย     1,000  

415. คุณวิรัตน  บูรณะภักดี    1,000  

416. คุณศิรฐา  สุขสวาง   1,000  

417. คุณวิทยา  เหลืองสุขเจริญ     1,000  

418. ASIA ALUMINUM AND GLASS CO.,LTD   1,000  

419. Jardine Engineering Company Limited 1,000  

420. บริษัท โปรเจคสเอเชีย จํากัด   1,000  

421. คุณชํานาญ    1,000  
422. คุณมยุรี  บุรุษหงส     1,000  
423. คุณณัฐธิดา  ภักดารนิกร     1,000  
424. ร.อ.กรรณ  สนั่นเอื้อ     1,000  
425. คุณสมพงษ  พลหินกอง    1,000  
426. คุณกําจร  ลีประพันธกุล     1,000  
427. คุณสุวดี  สิงหงาม   1,000  
428. คุณอัมภาวีร  ชมภูพงษเกษม   1,000  
429. คุณวงศวัฒนา  มีไทยวาลา   1,000  
430. คุณอัญชลี  อรรถฐิตินัย   1,000  
431. คุณเติมศักดิ์  ชัยยานนท     1,000  
432. คุณธีระ-คุณปาริชาด, คุณชยพล  ชัยยานนท 1,000  
433. บริษัท ธนกูล เวิรคกรุป จํากัด   1,000  
434. คุณอรชร  จันทรวิวัฒนา     1,000  
435. คุณธีราพร  จิตนาวา     1,000  
436. คุณดวงสมร  เจริญบัณฑิตชัย   1,000  
437. คุณศรชัย  อินทรวิชัย     1,000  
438. คุณสุภาพันธุ  ถนอมสัตย     1,000  
439. คุณรณิดา  รตนชัยโชค     1,000  
440. คุณสรัล  ตันติจํานรรจ     1,000  
441. คุณสาธิต  วิกรานตธนากุล     1,000  
442. คุณภานุ  อรุณสมิทธ ิ    1,000  
443. คุณสุกันยา  เตชะพงษ     1,000  

444. คุณกอบบุญ  ศรีชัย     1,000  

445. Februar Image Co.,Ltd     1,000  
446. คุณฐณิฐ  นิธิรัตนวณิช     1,000  
447. คุณฉัตรชัย  สันติอนันท     1,000  

448. คุณพูนศักด์ิ  ภาณุวงศเจริญ   1,000  

449. คุณวิจิตรชัย  ตั้งธีรจรูญวงศ   1,000  
450. บริษัท ศิรกร จํากัด     1,000  

451. คุณสุชัย  โรจนวัฒนวงศ     1,000  
452. คุณสมพร  แซตั้ง     1,000  

453. คุณวนิดา  เลาหพงชนะ     1,000  

454. คุณราชัย  วัฒนเกษม     1,000  

455. คุณศิริพร  เสถียรภาพสุนทร   1,000  

456. คุณจตุตถพงศ  รัตนนรเศรษฐ   1,000  

457. คุณสรรเสริญ    1,000  

458. คุณวินัย  บัวแกว    1,000  

459. คุณลักขณา  เรียมบุปผา     1,000  

460. คุณธนาวุฒิ  แววรรณ     1,000  

461. คุณกฤษลา  คุมมงคล     1,000  

462. คุณธีรพันธ  สัตโกวิท     1,000  

463. คุณขนิษฐา  หวังประโยชน     1,000  

464. คุณอัมพาวีร  ชมภูพงษเกษม   1,000  
465. คุณประวิช  จรรยาสิทธิกุล     1,000  
466. คุณเพียงใจ  โฆษะวิสุทธิ์    1,000  
467. คุณชุลีพร  ศุภธีระ     1,000  
468. คุณมารศรี  สนิทวงค ณ อยุธยา   1,000  
469. คุณกิดานันท  สมประสงค     1,000  
470. คุณสุทิศา  เทียนไชย     1,000  
471. คุณรัศมี  พงศจินดานนท     1,000  
472. คุณธวัชชัย  โฉมวรรณ     1,000  
473. คุณพิณทิพย  วุฒิเลิศเจริญวงศ   1,000  
474. คุณดนตรี  ปนะถา และครอบครัว   1,000  
475. คุณพิรินี  พร้ิงศุลกะ     999  
476. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพากร   941  
477. กวนแมคพี่โหน (คุณชคดิส ชุณหโสภาค)  891  
478. พนักงานแผนกกฎหมายบจก.เซ็นทรัลพัฒนา 880  
479. คุณพุทธิมา  ขะพินิจ    870  
480. พนักงานบริษัท ขุมทองอุตสาหกรรม
       และการพิมพ จํากัด     820  
481. คุณรัตนา  คชารักษ, คุณพันรัตน  กิติเวชกุล 800  
482. คุณนที  จันทสิริยากร     720  
483. ฝายพัฒนาโอกาส CPN  645  
484. ทีม RC-HO    617  
485. คุณสุรัตน-คุณราตรี  ภิรมยไทย  
       และครอบครัว      600  

486. คุณอภิสิทธิ์  จิรภาวสุทธิ์     600  

487. แผนกสินเชื่อ-CMG   590  
488. คุณกนกรักษ  เชิดไชยกุล     580  
489. คุณอําไพ  ดวงคํา    570  

490. MTTR Rayoung project   560  

491. คุณจตุพร  สอนคําแกว     529  
492. คุณณัฐพัชร  เรืองจันทร     520  

493. คุณสุเมธ  มธุรสสุคนธ     500  

494. คุณภูเบศร  เกตุไชโย     500  
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495. คุณอรทัย  บุญชวย     500  

496. พนักงาน PRGX    500  

497. คุณประเสริฐ  เจียวกก     500  

498. คุณขนิษฐา  รัตนโภคา    500  

499. บริษัท ชางทอง ๖๙ จํากัด     500  

500. คุณธีรพงศ  เยาวลักษณ     500  

501. คุณวิภาวรรณ  เศวตศิลา     500  

502. คุณสุภาณี  สุขแสงทิพย     500  

503. คุณพรทิพย  สุขแสงทิพย     500  

504. คุณสุชานันท  เปรมกมลธรรม   500  

505. คุณสันติ  วีระกุล     500  
506. คุณวรลักษณ  ถําแกว     500  
507. คุณประจักษ  บุญยัง     500  
508. คุณอุษรา  ชัยกรณกิจ     500  
509. คุณอีปุง  แซเตีย     500  
510. คุณเจริญชัย  ศิริเรืองสกุล    500  
511. บริษัท ชางทอง ๖๙ จํากัด     500  
512. คุณรพีพร  ภาคยประเสริฐ     500  
513. คุณจิราภรณ  นิ่มอุดมสุข     500  
514. คุณบุญชัย  แซเฮง     500  
515. คุณศิริลักษณ  ตั้งตริยพงศ    500  
516. คุณจิรวัฒน  บุตรคําโชติ     500  
517. คุณวีนัส  สุขอุดม     500  
518. คุณจิรวัฒน  บุตรคําโชติ    500  
519. คุณพุฒิพงษ  วรรธนะภัฏ     500  
520. คุณนันทิพร  ศรีเมือง     500  
521. คุณอธิวัฒน  บุญสุวรรณ     500  
522. คุณประไพวรรณ  แอนโก     500  
523. คุณวารุณี  เขียวหวาน     500  
524. คุณวิมล  ปนวัฒนะกุล    500  
525. คุณทอง  วรพันธุ และครอบครัว   500  
526. คุณธีรพัฒน  ศรีวิริย เลิศกุล   500  

527. คุณสุรัตน  จินารักษ และครอบครัว   500  
528. คุณวรนุช  ปราชญานุกุล     500  
529. คุณเมทิกา  สานนท     500  

530. คุณจิตติมา  เตมียเสน     500  

531. คุณฉัตรชัย  กิจศรีไพศาล     500  
532. คุณพวงรัตน  ปองกัน     500  

533. คุณกิตติ  จุฑาเทพ     500  
534. คุณพจนา  ปติฉัตร     500  

535. คุณพรรณศศิธร  โสตะวงศ     500  

536. คุณวันทนา  เนติตระการ     500  
537. พ.ท.หญิง รัตนา  อริยเมธี     500  

538. คุณจําเริญ  มีไทยวาลา   500  

539. คุณนภาพร  วีรวุฒิไกรกุล     500  

540. คุณมัญจาณี  สถานกอง     500  

541. คุณสุมิตรา  อนุศิษฏวิวัฒน     500  

542. คุณกอบชัย  เปยสืบ     500  

543. คุณญาดา  เย็นใจ และครอบครัว   500  

544. คุณปนศักดิ์  ชุมเกษียณ     500  

545. คุณอารียา เพ่ิมพูลกิจ     500  

546. คุณพรทิพย  ชูพานิช   500  

547. คุณเดนใจ  มุกดาพฤฒิกุล   500  

548. คุณคฑาวุธ  วรรณะพาหุณ     500  
549. คุณกฤชชัย  พัฒนจันทร     500  
550. คุณทัศนี  วรรณะพาหุณ     500  
551. ออยสากล ซัพพลาย     500  
552. คุณนงชนก กัณณรงค     500  
553. คุณอภิรัฐ  จตุปญญาโชติกุล   500  
554. บริษัท เซ็นทรัลเคมีคอล ๑๙๙๙ กรุป จํากัด 500  
555. คุณวรรณะ  วีระผาสุก     500  
556. คุณธนกร  ทรงธนสิทธิ     500  
557. คุณเซียมเฮียง  แซลี้     500  
558. คุณเจษฎา  สุมาภา   500  
559. คุณสุชิน  และครอบครัว   500  
560. คุณวันชัย  ฉัตรวัฒนสุขศรี     500  
561. คุณสันติ-คุณประไพศรี และครอบครัว   500  
562. คุณรุจิรา  เครือโชติกุล     500  
563. คุณนิมิตร  คลายวรรณะ     500  
564. คุณอิชยศีล  สุวรรณวงศ     500  
565. คุณเอก ตันติสัตตโม     500  
566. คุณพัลภา  ชัยอาญา     500  
567. คุณเติมพงศ  ปรองดอง    500  
568. บริษัท ฤทธา จํากัด    500  
569. คุณชนรรถ โชติษฐยางกูร     500  
570. คุณพงศพันธุ  วิจิตรรัตนะ     500  

571. คุณอัญชลี  เสถียรศรี    500  
572. คุณชคดิส-คุณสมาภรณ ชุณหโสภาค 500  
573. คุณนันทิยา  ชัยยานนท  500  

574. คุณนันทิยา  ชัยยานนท   500  

575. คุณธนินทรัฐ  ภักดีภิญโญ     500  
576. คุณภาสวรรณ  ศรีวิรุฒ     500  
577. คุณมณฑาทิพย  ทองคลาย     500  

578. คุณอรษา  สุวรรณรักษ     500  

579. คุณพัชรนันท  รัตนมาลาวงศ   500  
580. คุณนัทญา  เจริญเลิศ     500  
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581. คุณภัทรวดี  มานัสสถิตย     500  

582. คุณสุภัค  อาวรุงเรือง     500  

583. คุณปริมปาง  บูรณะจันทร    500  

584. คุณสหสิท  แกวไชโย 

      (บริษัท ชํานาญคอนสตรัคชั่น จํากัด)   500  

585. คุณชณิชา  พูลนอย     500  

586. คุณอัศวิน  ชูสถาพรกุล     500  

587. คุณรชตพงศ  สุขสงวน     500  

588. คุณอิสริยา  วดีศิริศักดิ์     500  

589. บริษัท คอสต แพลน จํากัด     500  

590. คุณกฤษฎา  บุญประสิทธิ์     500  
591. คุณปญรัฏฐ  กกกลาง     500  
592. คุณอารีย  ศรีชัยธํารง     500  
593. คุณศศิธร  ภูมิรักษธนานนท   500  
594. คุณอุทัย  กองกิตติวงศ     500  
595. คุณสิโรตม  ลีลาภัทรกุล     500  
596. คุณวนิดา  โอฬารสุวรรณชัย  500  
597. คุณจรรยา  เพชรพลอย     500  
598. คุณชาญยุทธ  วรุณเทพรักษา   500  
599. คุณวิภาวี  เขียวโสภณ     500  
600. พนักงานทีม IT-CPN  500  
601. คุณปวีณา  จรรยาสิทธิกุล     500  
602. คุณวารุณี  เถลิงโชค     500  
603. คุณนารี  วงศสิโรจนกุล     500  
604. คุณอดิสัย  จารุรัตน     500  
605. คุณธีระ  ชัยยานนท     500  
606. คุณสุภาวดี  ไตรพิทักษกุล     500  
607. คุณธวัชชัย  โฉมวรรณ  500  
608. คุณมงคล  เสียงสุทธิวงศ     500  
609. คุณวิรารัตน  วิวัฒนธนาธิกุล   500  
610. คุณจุฑามาศ  มีแสง    500  
611. คุณสุมินทร  จุฑางกูร     500  
612. คุณเหลา  รากคูบอน     500  
613. คุณวิลัยวรรณ  จําปาแดง     500  

614. คุณจําป  โลณะชัย     500  

615. คุณวีรวัฒน  สินธุพันธ   500  
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รายนามเจาภาพ
กฐินสามัคคี ป ๒๕๕๘

________________________

1. คุณสันติ  ภิรมยภักดี              1,200,000  

2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต 

   จํากัด (มหาชน)             1,163,761.94  

3. คุณนริศ  เชยกลิ่น               682,158.62  

4. นพ.พิชัย  วิจักขณพันธ  500,000  

5. คุณนํา  มหฐิติรัฐ      300,000  
6. บริษัท อาร จี เอช อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด   250,000  
7. คุณจันทนา  ศรีวิริยะเลิศกุล     223,555  
8. คุณเผด็จ  ธนมิตรามณี    203,999  
9. คุณเผด็จ  ธนมิตรามณี 
   (บริษัท ธนาบล็อกมวลเบา จํากัด) 150,000  
10. คุณยุทธการ  ธนมิตรามณี     111,999  
11. คุณธีระชาติ  นุมานิต     100,000  
12. บริษัท ชํานาญคอนสตรัคชั่น จํากัด   100,000  
13. คุณมวย-คุณเลี้ยง  แซโล   100,000  
14. นพ.พิชัย-พญ.อรสา  วิจักขณพันธ 100,000  
15. ดร.ชญานิน  เทพาคํา    99,999  
16. คุณณิชา  พูลมาสิน    60,000  
17. คุณสมศักด์ิ  ฉัตรธีรภัทร     50,000  
18. บริษัท เอ็กซตรา ซัพพลาย จํากัด   50,000  
19. คุณรนิดา-คุณไพบูลย,
     คุณพงศวิชญ   จิตราอาภรณ     40,000  
20. คุณบุญมี  สิทธิชอบธรรม     30,220  
21. คุณการุญ  นันทิลีพงศ     30,000  
22. คุณบุญชอบ  สุทธมนัศวงษ     22,500  
23. คุณประเสริฐ  วชิรัคศศวกุล     22,222  
24. บริษัท นครชัยแอร จํากัด     22,000  

25. คุณสมศักด์ิ  บูรพวัฒน และครอบครัว   20,000  

26. คุณสุพัตรา  รักขุมแกว     20,000  
27. บริษัท บี-เทค กรุป จํากัด     20,000  
28. คุณกฤษฎา  หุตะเศรณี     20,000  

29. คุณถกล  ถวิลเติมทรัพย     20,000  

30. คุณรังสรรค  ถวิลเติมทรัพย     20,000  
31. คุณจตุพร  บุรุษพัฒน    20,000  

32. คุณประภัสร  จงสงวน     20,000  
33. คุณวิภาศิริ  เชยกลิ่น    13,000  

34. คุณพนม  เขื่อนเพชร     12,000  

35. คุณณัฏฐกรณ  สินอยู     12,000  

36. คุณกัลยาณี  ศรีวิริยะเลิศกุล     11,000  

37. คุณเบญจมา  อภัยวงศ     10,000  

38. คุณศศิวิมล  เจริญทรัพย     10,000  

39. คุณจรัล  มงคลจันทร     10,000  

40. คุณณิชชรีย  ชินสุวรรณ    10,000  

41. คุณพิสูจน  สุขแสงทิพย     10,000  

42. คุณไพบูลย  พิทยธนากุล     10,000  

43. คุณศิริวรรณ  อินทรกําธรชัย     10,000  

44. คุณสมชัย  อภิวัฒนพร     10,000  

45. คุณจันคนา  บูรณะโอสถ     10,000  
46. คุณวิทยา  ชวนะนันท     10,000  
47. คุณอวยพร  ฟูตระกูล     10,000  
48. บริษัท สยามไดกิ้นเซลส จํากัด   10,000  
49. คุณสมใจ  นันทานุกูล     10,000  
50. คุณชาญยุทธ  เบญจมงคลวารี   10,000  
51. บริษัท เอลเม็ค วิศวกรรม จํากัด   10,000  
52. คุณเบญจมาศ  เอ้ือพิพัฒน     10,000  
53. คุณสมบูรณ - คุณสุปราณี  เอ้ือพิพัฒน   10,000  
54. คุณยงยศ  ปาละนิติเสนา   10,000  
55. คุณไพรสัณฑ  วงศสมิทธิ์     10,000  
56. บริษัทปาลมเมอร แอนด เทอรเนอร(ประเทศไทย) จํากัด 10,000  
57. คุณโรจนฤทธิ์  เทพาคํา     10,000  
58. คุณลองลม  บุนนาค     10,000  
59. คุณวิเชฐ  ตันติวานิช     10,000  
60. คุณสุรัตน-คุณวันทนา  พิพัฒนไชยศิริ 
    (บริษัท  สิงห ขอนแกน จํากัด)    10,000  
61. คุณแสวง  เจียรไพฑูรย     10,000  
62. คุณธวัชพงศ  ธนิตลิมปะพงศ     10,000  
63. คุณธวัชชัย-คุณพวงเพ็ญ  สอนโกษา   10,000  
64. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 10,000  
65. บริษัท ว.และสหายดีซายน จํากัด   10,000  

66. บริษัท เคซียู เซอรวิส จํากัด     10,000  
67. คุณสมชาย  มีเปรมวัฒนา     10,000  
68. คุณจิรวัฒน  พรอมพงษศรี     10,000  

69. คุณรชฎ  ถวิลเติมทรัพย     10,000  

70. คุณษริน  ศรียุกตวงศ     10,000  
71. นิดา MPPM ๓      10,000  

72. คุณสราวุธ เจนพัฒนกุล     10,000  
73. คุณปติพงศ  พึ่งบุญ ณ อยุธยา   10,000  

74. คุณปรีชา-คุณเสาวนีย  กมลบุตร   10,000  
75. คุณหงส-คุณนก และญาติ-เพ่ือนหงส เอ็น 8,400  

76. Lang don& seah    6,469  
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77. คุณอํานวย  ชูสุดรักษ     5,741  

78. คุณธนพล  ศิริธนชัย     5,000  

79. คุณณัฐพล  แสงฟา    5,000  

80. คุณสุดใจ  วสุนธรากุล     5,000  

81. คุณสถาพร  วงศเบญจรัตน     5,000  

82. คุณเอก (เจาภาพกฐิน ป 2559)  5,000  

83. คุณรุงนิภา  ศริวิริยะเลิศกุล     5,000  

84. คุณเนาวรัตน  สิริพรมงคลชัย   5,000  

85. คุณจรัญญา  แสงสุขดี     5,000  

86. บริษัท แอปป เมมโมรี่ จํากัด     5,000  

87. บริษัท แท็กซสเปเชียลลิสท จํากัด   5,000  
88. บริษัท พี.เจนเนอรัลกรุป จํากัด   5,000  
89. คุณภูมิศักดิ์  จุลวัลลิภะ     5,000  
90. คุณอรณีย  พูลขวัญ     5,000  
91. คุณนภารัตน  ศรีวรรณวิทย     5,000  
92. บริษัท เชียงราย สันติบุรีกอลฟคลับ จํากัด   5,000  
93. บริษัท สินติบุรี ไพรเวท คอมมิวนิตี้ จํากัด   5,000  
94. บริษัท สันติบุรีสมุยคันทรี่คลับ จํากัด   5,000  
95. บริษัทสันติบุรี ดีเวลลอปเมนท แอนดรีสอรท จํากัด5,000  
96. บริษัท นครหลวงคอนกรีต จํากัด   5,000  
97. บริษัท ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร จํากัด   5,000  
98.คุณเกรียงชัย  บุญโพธิ์อภิชาต     5,000  
99. คุณจงอางศึก  บุญยศิริกุล     5,000  
100. บริษัท จารดีน  ซินดเลอร (ไทย) จํากัด   5,000  
101. คุณปวิณ  ภิรมยภักดี    5,000  
102. คุณชัยวัฒน  ติ่งชัชวาลย   5,000  
103. พอ.ดรงรอยบุญ  เลาหะวิไลย   5,000  
104. บริษัท ปุณณภา เค.พี. คอนสตรั๊คชั่น จํากัด   5,000  
105. คุณสุวัธนา เบญญานุพงศ 
      (บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)   5,000  
106. คุณวีระศักด์ิ  ศุภชัยสาคร     5,000  
107. บริษัท แปลน คอนซัลแตนทส จํากัด 5,000  
108. คุณกฤณพงศ  เจริญวานิช     5,000  
109. หางหุนสวนจํากัด สมบัติบริการพยัคฆ   5,000  

110. คุณรุจนทัย  รักราชการ    5,000  

111. คุณนลินรัตน อมรพิมลธรรม   5,000  
112. คุณฉัตรชัย  วิรัตนโยสินทร     5,000  
113. คุณวีระชัย  สาครวงศวัฒนา   5,000  

114. คุณฌานนท  โปษยะจินดา     5,000  

115. คุณฉัตรชัย  วิรัตนโยสินทร     5,000  
116. คุณอิสระ  ขาวละเอียด     5,000  

117. คุณอภิราม  โปษะกฤษณะ     5,000  
118. คุณรังสฤษดิ์  ลักษิตานนท     5,000  

119. คุณสรวิช  ภิรมยภักดี     5,000  

120. คุณวิวัฒน  หลอจีระชุณหกุล   5,000  

121. คุณดอล  บุญมั่น     5,000  

122. ไชยวัฒน-คุณกรรณิกา  สิวสิริการุณย 5,000  

123. บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํามันปาลม จํากัด(มหาชน) 4,000  

124. คุณธีรพัฒน  ศรีวิริยะเลิศกุล   3,705  

125. คุณมนัสนันท  กาญจนบุตร     3,500  

126. ปลัดอําเภอบางเสาธง   3,459  

127. คุณจิรพล  พงษธนะเศรษฐ พรอมครอบครัว 3,000  

128. คุณพิจิตร  สินธุฉัตร     3,000  

129. บริษัท หาญเจริญเอนเตอรไพรสเชียงราย จํากัด   3,000  
130. คุณวารุณี  สุชิตวาส     3,000  
131. คุณพงษศักดิ์  อัชชะกุลวิสุทธิ์   3,000  
132. คุณดนตรี  ศรีโสภา     3,000  
133. คุณจิราภรณ  สําเภาเงิน     3,000  
134. จากบานไผ    3,000  
135. คุณนุชนันท  วีระกะลัส     3,000  
136. คุณธิดา  สิทธิชอบธรรม     3,000  
137. คุณกานดา  งั้นเจริญ    3,000  
138. หางหุนสวนจํากัด เจ.ซี.พี. พลาสติก   3,000  
139. คุณเทิดศักดิ์-คุณมัลลิการ โลหะพิพัฒนกุล   3,000  
140. คุณนวลจันทร  เพียรธรรม     3,000  
141. คุณยุพา  วิเศษพานิช    3,000  
142. คุณสายทิพย  ศิริใจธรรม     3,000  
143. คุณศรศักดิ์  สมวัฒนา    3,000  
144. คุณพิสันติ์  ศิริศุขสกุลชัย     3,000  
145. บริษัท แชปแมน เทเลอร(ประเทศไทย) จํากัด   3,000  
146. บริษัท ลีโอ อินเตอรเนชั่นแนล ดีไซน กรุป จํากัด 3,000  
147. บริษัท ไอเอสจี (ประเทศไทย) จํากัด   3,000  
148. คุณประภา  ปูรณโชติ     3,000  
149. คุณจีราวัฒน  นิธินพรัศม     3,000  
150. คุณภัทรา  ทรัพยะประภา     3,000  
151. คุณลาภิกา  สุขวิบูลย     3,000  
152. คุณสมจิต  เติมธนสาร     3,000  

153. คุณวรรณา  สุทธิธรรม     3,000  

154. คุณธนียา  นัยพินิจ     3,000  
155. คุณคมสัน  แสงทอง     3,000  
156. คุณณัฎธวัฒน  ศิลปะวิทยกุล   3,000  

157. คุณเมธี  ศรีวิริยะเลิศกุล     2,979.78  
158. คุณแกวกมล  ตันติเฉลิม 

      (บล.หลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด)   2,860  

159. คุณธนพล  ธรรมวิหารคุณ     2,700  
160. คุณวิชิต  ลออเสถียรกุล     2,600  
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161. คุณกาญจนา  หวังรุจิรากุล     2,500  

162. คุณฐิตตราพร  กลิ่นเกลา และครอบครัว   2,500  

163. คุณกวี  สวามิภักดิ์     2,500  

164. คุณวิทยา  สุวรรณวิไล     2,500  

165. คุณจิตรลดา  โลจนาทร     2,500  

166. คุณเสาวนีย  โลจนาทร     2,500  

167. คุณนิรันดร  ลีลาเมธวัฒน     2,500  

168. คุณประวิทย  ชนมธนวัฒน     2,500  

169. บริษัท เคมโคท จํากัด     2,500  

170. คุณสุพจน  ชลาดล  และครอบครัว   2,500  

171. บริษัท โชควัฒนาเฟอรนิเจอร แอนด เซฟ จํากัด   2,500  
172. คุณวิรัตน  กลโสภณวศิน     2,500  
173. บริษัท สหสินไทย คาวัตถุกอสราง จํากัด   2,500  
174. บริษัท อีอีซี  เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิรค จํากัด   2,500  
175. บริษัท  ซีวิล มาสเตอร คอนสตรัคชั่น จํากัด   2,500  
176. บรัท เอ็น.เอ็ม.ซี. พรอพเพอรตี้ จํากัด   2,500  
177. บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแทนท จํากัด   2,500  
178. คุณพงคศานติ์  อภิรติเกียรติ และครอบครัว 2,500  
179. คุณเสาวนิจ  ตัณทัยย   2,500  
180. คุณอรรชวิชย  สิงหสุวรรณ     2,500  
181. คุณเบญจมาศ  เอื้อพิพัฒน     2,500  
182. คุณกรชนก  บุณณะ และครอบครัว   2,500  
183. คุณวิสิทธิ์  อุดมกิจโชติ     2,500  
184. คุณสรรเสริญ  นิลรัตน    2,500  
185. บริษัท วิธไลท จํากัด     2,500  
186. คุณประมุข (มส 4)   2,500  
187. บริษัท ประเสริฐสมบัติและบุตร จํากัด 2,500  
188. คุณพัชรินทร  อภิรักษวราวุฒิ   2,500  
189. คุณอมร  อมรกุล     2,500  
190. ดร.ปยกนิฏฐ   โชติวนิช     2,500  
191. คุณโอฬาร  วัยอุดมวุฒิ     2,500  
192. คุณนันทวัฒน  เนาวรัตนพงษ   2,500  
193. บริษัท อินทีฤทธ เดคอเรช่ัน จํากัด   2,340  

194  บริษัท ชํานาญคอนสตรัคชั่น จํากัด   2,200  
195. คุณอุทัยวรรณ  อนุชิตานุกูล   2,100  
196. พี่โจ     2,001  

197. คุณพิมพผกา หวั่งหลี พี่ปอม (มส4) 2,000  
198. คุณวุฒิชัย  รัตนสุมาวงษ     2,000  

199. คุณจิรภัทร  สกุลนาทอง    2,000  
200. บริษัท พานพงษไทย จํากัด     2,000  

201. คุณอํานวยชัย  ดวงแสงทอง   2,000  

202. คุณวัฒนา  อุดมภักดีพงศ  พรอมครอบครัว   2,000  

203. คุณเกรียงศักดิ์  รุงเรืองเสถียร   2,000  

204. คุณญาณีย  บุญยัง     2,000  

205. คุณทัศนีย  มหาธนะกิติวงศ     2,000  

206. บริษัท ฉอยชิว จํากัด     2,000  

207. คุณวิพล  พิทยธนากุล     2,000  

208. คุณวราภรณ  มหาพล     2,000  

209. คุณวินิจ  ศิลามงคล     2,000  

210. คุณนิตยา  เชษฐโชติรส     2,000  

211. คุณวิเศษ  สบายจิตร     2,000  

212. คุณศิริพร  เสถียรภาพสุนทร   2,000  

213. คุณนุกูล  ชนะพงษ     2,000  

214. คุณธิดารัตน  เพียรสุขสวัสดิ์   2,000  
215. คุณนภาพร  ลภาไพโรจน     2,000  
216. คุณปาริชาติ  ยามวินิจ     2,000  
217. คุณสุชาดา  จิราธิวัฒน     2,000  
218. คุณรัตนา  สังวาลวิชัยโรจน     2,000  
219. คุณสมบัติ  ขจรกิจไพศาล     2,000  
220. คุณสุทธิลักษณ  จันทรพร้ิม     2,000  
221. คุณสุพินดา  ตีระรัตน และครอบครัว   2,000  
222. คุณวิภารดี  ดานสกุลเจริญกิจ   2,000  
223. บริษัท  ไดมอนด ๑๙๙๒ จํากัด   2,000  
224. บริษัท สิทธิเสน จํากัด     2,000  
225. รานสมบูรณการไฟฟา     2,000  
226. บริษัท รวมสมบัติเจริญ จํากัด   2,000  
227. คุณวิชัย  เตียเจริญ     2,000  
228. บริษัท นําทองชัยคาไม จํากัด   2,000  
229. บริษัท อารเอ็กซ จํากัด     2,000  
230. บริษัท สุพรรณ คลาสสิคโฮม จํากัด   2,000  
231. บริษัท รวมกิจ อินเตอรท็อปวูด (ไทย) จํากัด 2,000  
232. คุณปยภรณ   ทักษิณาภินันท   2,000  
233. คุณพรระวี  ศรีวิริยเลิศกุล 
      (คุณพนิดา  วณิชชานุกร)   2,000  
234. คุณศรีลักษณ  ผลวัฒนะ     2,000  
235. คุณคณพัชร  มานัสนนท     2,000  
236. คุณพรจิตร  ศุภบัณฑิต   2,000  

237. คุณเทพชล  โกศล     2,000  

238. คุณวิทยา  เหลืองสุขเจริญ    2,000  
239. คุณสุวดี  สิงหงาม    2,000  
240. คุณวงศวัฒนา  มีไทยวาลา     2,000  

241. คุณนันทิยา  ชัยยานนท     2,000  
242. บริษัท  แค็บ-โปร จํากัด     2,000  

243. คุณพิชัย  จิราธิวัฒน     2,000  

244. คุณณัชพร  วรรณะเอ่ียมพิกุล 
      (บริษัท  ไพลิน  เลเซอร เมทเทิล จํากัด)  2,000  
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245. คุณทวีศักดิ์  เลิศประพันธ     2,000  

246. คุณทัฬห  สิริโภคี     2,000  

247. บริษัท เพาเวอรลิงค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด   2,000  

248. คุณไกวัล  สุรภักดี     2,000  

249. คุณไพรสัณฑ  วงศสมิทธิ์     2,000  

250. คุณภควัต  โกวิทวัฒนพงศ     2,000  

251. คุณทรงศิริ  มะโนนันทิ     2,000  

252. คุณสมเกียรติ  รอดดียิ่ง     2,000  

253. คุณวรวิทย    2,000  

254. คุณเชิญพร  สุภธีระ    2,000  

255. คุณพรรณนภา  เมธาภัทร     2,000  
256. พี่พล (มส4)     2,000  
257. พี่พลอย (มส 4)    2,000  
258. คุณวนิดา  เพิ่มพึ่งรัตน     2,000  
259. คุณอนุวัตร  มโนสุจริตธรรม   2,000  
260. พี่อั้น (มส4)    2,000  
261. คุณภคินี  พราหมณเทศ     2,000  
262. คุณโกศล  นันทิลีพงศ     2,000  
263. คุณสุภิสิทธิ์  ชอเรืองศักดิ์     2,000  
264. คุณสมเจตน - คุณพิณทิพย  
       วุฒิเลิศเจริญวงศ    2,000  
265. คุณพัชรี  ฟองเจริญ     2,000  
266. คุณธีรพงษ  เฟองธารทิพย     2,000  
267. คุณวาสนา  หลักคงคา     2,000  
268. คุณสุวิมล อุดมเพทายกุล     2,000  
269. คุณยุพา  บัวธรา     2,000  
270. ม.ล.รวี  สุขสวัสดิ์     2,000  
271. คุณพิษณุ  บุญประสิทธ์ิ     2,000  
272. ม.ล.จันทรจุฑา  จันทรฑัต    2,000  
273. คุณอําพล  ศรีวิสาตร     2,000  
274. คุณสมชัย  ชัยชนะวงศ     2,000  
275. คุณดนตรี  ปนะถา   2,000  

276. พ.ต.อ.หญิงศิริพร จรุงศักดิ์เศรษฐ   1,800  
277.  คุณศีหศักด์ิ  ตันติเฉลิม    1,700  
278. คุณจตุวัฒน  วโรดมพันธ     1,699  

279. พนักงาน บงดีไซน 103 อินเตอรเนชั่นแนล 1,606.75  

280. คุณชลเขต  หวังจิตต     1,600  

281. คุณพิชญชา  โสชา และครอบครัว   1,500  
282. คุณธเนศ  เกษมศานต์ิ     1,500  

283. คุณจันทรทิรา  สินเลิศวิบูลย   1,500  
284. คุณอาภารัตน  ศรีเพียร     1,500  

285. คุณจตุพล  เจนวัฒนาเวช     1,500  

286. คุณพิสิษฐชัย  พนาวุฒิคุณ     1,500  

287. คุณอรรถสิทธิ์  ศรีตะเขตต     1,500  

288. คุณกณภา ซิม      1,500  

289. คุณอรษา  สุวรรณรักษ     1,491  

290. คุณสายสวลี  ภักดีสันติสกุล     1,405  

291. บริษัท อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 

       จํากัด (มหาชน) BKK NORTH   1,200  

292. NS Engineering    1,100  

293. คุณพัชรี  โชคชัยปถมาพร     1,000  

294. คุณอรอนงค  แกวโสภานิมิต   1,000  

295. คุณสิรินันท  แซลี้     1,000  

296. คุณเบญจรงค  คํามะนิด     1,000  
297. คุณกรรณิกา  ทํานุพรพันธ     1,000  
298. คุณศิรินุช  กิจวรพัฒน     1,000  
299. คุณบุญชัย  แซเฮง    1,000  
300. คุณกฤษฎา  จุติมงคลกุล     1,000  
301. คุณชุติมา  เกิดชื่น    1,000  
302. คุณปยวัฒน-ด.ช.ปณณวิชญ  อรุณลาภ ,
       คุณนลินธรณ  เนติเจริญสิทธิ์   1,000  
303. ครอบครัวดารารัตน วงศเรืองศักดิ์ 
       และครอบครัวทิพวรรณ  ดํารักษ   1,000  
304. คุณสเกล  กิจประชุม  พรอมครอบครัว   1,000  
305. คุณชัชฎา  ธานินทรธราธาร     1,000  
306. คุณปญญา  จันทรโพธิ์     1,000  
307. คุณสวาสดิ์วดี  อนุมานราชธน   1,000  
308. คุณปาริสา  ภัคดุรงค     1,000  
309. คุณวิภาวรรณ  เศวตศิลา     1,000  
310. บริษัท ซี เอ็น เอ็ม เจ จํากัด     1,000  
311. บริษัท สากลอินเตอรเทรด  (๑๙๙๑) จํากัด   1,000  
312. คุณพิภัทร  สุดถาวรกุล  และครอบครัว   1,000  
313. คุณกิตติ  จุฑาเทพ  และครอบครัว   1,000  
314. คุณไพโรจน  เหลืองเถลิงพงษ   1,000  
315. คุณเกียรติยศ  ไชยศิริธัญญา   1,000  
316. คุณรังสรรค   กังวานเวชกุล     1,000  
317. คุณวีระ  โสภณดิเรกรัตน     1,000  

318. คุณพิพัฒน  ชุมเกษียร     1,000  

319. คุณวีรยุทธ  นิ่มเสมอ     1,000  
320. คุณดรุนุช  อรรจนอังกูร    1,000  
321. คุณจตุรพจน  ครองวรกุล     1,000  

322. คุณทนงศักดิ์  ไพบูลยฟุงเฟอง   1,000  
323. คุณจิตติมา  เตมียเสน     1,000  

324. คุณเฉลิมวัฒน  วิมุกตายน     1,000  

325. คุณประวิช  เตชะสถาพร     1,000  
326. คุณจิตกร  รัตนพิภพ     1,000  
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327. บริษัท ยังแมน จํากัด    1,000  

328. คุณธนโชติ  พัวตระกูล     1,000  

329. คุณพรรคพงษ  อัคนิวรรณ     1,000  

330. คุณนิตยา  เกียรติเสรีกุล     1,000  

331. คุณไชยวัฒน  พิทยธนากุล     1,000  

332. คุณสถาพร  กาญจนวัฒน     1,000  

333. คุณจรุง  เชื้อจินดา     1,000  

334. วาที่ ร.ต.หญิง ยุวดี  กวาตระกูล   1,000  

335. คุณสมบูรณ  อัศวนิเวศน     1,000  

336. คุณองคอร-คุณอนงคทิพย ปฐมาขจรพงศ   1,000  

337. คุณวิทยา  จรรยาพาณิชย     1,000  
338. คุณรัตนา  ศิริวิทยเจริญ     1,000  
339. คุณพินิจ  งามโสภี     1,000  
340. คุณวนิดา  มานะกิติวิภาต     1,000  
341. คุณวันทนีย  จิราธิวัฒน     1,000  
342. คุณสุพร  ปณิธานศิริกุล     1,000  
343. คุณอัจฉราภรณ  ศิริพานิชย 
      (รตท.ธวัช  สุวรรณมณี)     1,000  
344. คุณจักรกฤษณ  พันธุรักษ     1,000  
345. คุณอรัญญา  สุทธิเวธานนท     1,000  
346. บริษัท ภัทรจิตการบัญชี (๑๔๓๓) จํากัด   1,000  
347. บริษัท เอกพิทักษ จํากัด     1,000  
348. บริษัท ปตตานีจังหวัดพาณิชย จํากัด   1,000  
349. คุณสมจิตร  ทองประเสริฐ     1,000  
350. คุณณัชชา  ศุภวิทยานนท     1,000  
351. คุณรณชิต  มหัทธนะพฤทธิ์     1,000  
352. คุณศิรินารถ  ชลิตวงศพัฒนา   1,000  
353. คุณจามจุรี  สกุลโอบนิธิ   1,000  
354. ด.ญ.ปนิดา  สกุลโอบนิธิ   1,000  
355. คุณศศิณัฏฐ  กุลประเสริฐศรี   1,000  
356. คุณกุกอง  พนาวัฒนา     1,000  
357. คุณสุวรรณา  จีนากูล     1,000  

358. คุณอัญชลี  ทิพยจํารูญ     1,000  
359. คุณลัฏฐิกา  กระตายทอง     1,000  

360. คุณพงษพันธ  สัจจะวัฒนะ    1,000  
361. คุณพิมพา  วงละคร     1,000  

362. คุณสายทิพย  วงศสังขฮะ     1,000  
363. คุณไพลิน  วิจิตรธนาสิน     1,000  

364. คุณพัชรวิสุทธิ์  สวนเวียง     1,000  

365. คุณชัชฎา  ธานินทรธราธาร     1,000  
366. คุณพัฒนธรมย  ธรรมศิริ     1,000  

367. คุณเจริญชัย  ธาดาธีรพัฒน     1,000  
368. คุณสมบูรณ  อุมารัตน     1,000  

369. คุณวาสนา  รักษเวชปกรณ     1,000  

370. คุณพงษพัฒน  บุญศิริจันทร   1,000  

371. สหกรณออมทรัพยพนักงานหางเซ็นทรัล จํากัด   1,000  

372. คุณสุพรรษา  อิ่มมาก     1,000  

 373. คุณยุพิน  จิรสุขานนท     1,000  

374. คุณศรีลักษณ  ผลวัฒนะ    1,000  

375. คุณพรทิพย  เทพบางจาก     1,000  

376. คุณชลาลัย  สําเภาเงิน     1,000  

377. บริษัท ฟไลน  เคมีคอล จํากัด   1,000  

378. บริษัท โกลบอล เคมี่ เทรดดิ้ง จํากัด   1,000  

379. คุณภาวิตา  จันทรสอง     1,000  
380. คุณอุไร  อุนนาค    1,000  
381. บริษัท สุกจิพล จํากัด     1,000  
382. คุณณัฐกฤตา  ฉัตรธีรภัทร     1,000  
383. คุณสุวิทย  เทพประสิทธิ     1,000  
384. คุณอภิวิชญ  โควัง     1,000  
385. คุณอุทัยวรรณ  กองกิตติวงศ   1,000  
386. คุณธีรพันธ  สัตโกวิท     1,000  
387. คุณธนศักดิ์   มีไทยวาลา     1,000  
388. คุณสิโรตม  ลีลาภัทรกุล     1,000  
389. คุณธนะชัย  วิทิตชาญไชย     1,000  
390. คุณปยะดา  สุขเอมโอษฐ   1,000  
391. คุณวิภาดา  แยมจิตตนิ่ม     1,000  

392. คุณวินิตย  มุทิตามงคล     1,000  
393. คุณธีรเดชน  กมลสันติโรจน   1,000  
394. คุณอนุชาติ  อังสุเมธากูร  1,000  
395. คุณดนช  อุณหศิริ     1,000  
396. Paul     1,000  
397. คุณลาวณี  ถิระวันธุ    1,000  
398. คุณเยาวเรส  นาคจํารัสศรี     1,000  
399. คุณสมศรี  บวรรัฐกุล   1,000  
400. คุณสุภาวดี  ไตรพิทักษกุล     1,000  
401. คุณเติมศักดิ์  ชัยยานนท   1,000  
402 บริษัท แอทโฟรตี้ จํากัด     1,000  

403. ดร.อัศวิน  วาณิชยกอกุล     1,000  

404. คุณเมธี  วินิชบุตร     1,000  
405. คุณอรณีย  พูลขวัญ     1,000  
406. คุณณัฐวุฒิ  มัธยมจันทร     1,000  

407. คุณเกษรา  พฤทธิกรณ     1,000  

408. คุณโกสุมภ  เกาเทียน     1,000  
409. คุณกณพงศ  เทพากรณ     1,000  

410. คุณกฤษดา  กวีญาณ     1,000  

411. คุณกําจร  ลีประพันธกุล    1,000  
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412. คุณศาสตรา  สิทธิขันแกว    1,000  

413. คุณธีระชาติ     1,000  

414. คุณราชัย  วัฒนเกษม    1,000  

415. คุณศิรุจภ  ฉัตรแกว  1,000  

416. คุณกิดานันท  สมประสงค     1,000  

417. คุณกุณฑล  บุญกระจาง     1,000  

418. คุณสรัล  ตันติจํานรรจ     1,000  

419. คุณปณิดา  สุขศรีดากุล     1,000  

420. คุณอรชร  จันทรวิวัฒนา     1,000  

421. คุณธนินทร-คุณธรธนัช-คุณธนภัทร-

       คุณสุชาดา  ภักดีภิญโญ   1,000  
422. คุณสาธิต  วิกรานตธนากุล     1,000  
423. คุณมณฑาทิพย  ทองคลาย     1,000  
424. คุณสายัณห  นักบุญ     1,000  
425. คุณธีราพร  จิตนาวา     1,000  
426. คุณรสลิน  มัสยวาณิช     1,000  
427. คุณอภิญาดี  อมาตยกุล     1,000  
428. คุณชนัญญา    1,000  
429. คุณดวงสมร  เจริญบัณฑิตชัย   1,000  
430. คุณธนสมบัติ  สนิทวงศ ณ อยุธยา 1,000  
431. นพ.ประเสริฐ(มส.4)   1,000  
432. คุณพิชชาณัฏธ  นิธิพรศรี     1,000  
433. คุณเยาวเรส  นาคจํารัสศรี     1,000  
434. คุณรณิดา  รตนชัยโชค     1,000  
435. คุณบุญธรรม  จงประสิทธ์ิ     1,000  
436. M.A. Creation      1,000  
437. คุณอิษยา  จิตกตัญู     1,000  
438. คุณเฉลิมชัย  กองกังวาล     1,000  
439. คุณมะลิวัลย  วงษภูมิ     1,000  
440. คุณสิริวรรณ  แพรศรีตระกูล   1,000  
441. คุณสุมาลี  แจมใส     1,000  
442. คุณจิรนี  รัตนวิชช     1,000  
443. คุณรัตนา  รัตนสุภาสุร     1,000  

444. คุณเกริกไกร อนันตชัย     1,000  
445. คุณสมทรง  หาญศักดิ์วงศ     1,000  

446. คุณวสันต  กระแสร     1,000  
447. คุณสุเมธ  ตันวงษวาน     1,000  

448. คุณสุกิจ  ศรีบัวทอง     1,000  
449. พ.ต.อ.ดํารงศักดิ์  นุตประพันธ   1,000  

450. คุณออมใจ บํารุงกรณ     1,000  

451. คุณพลกฤต พยนรัตน     1,000  
452. คุณวุฒิชัย-คุณชนิดา วัยวุฒิเกียรติ   1,000  

453. คุณปณรสี  พาพรหม     1,000  

454. พลตรี หญิง แกวปน โชติกะพุกกณะ   1,000  

455. คุณธัญพิสิษฐ ออนหวาน     1,000  

456. คุณอรรถไชย  ครุปติ     1,000  

457. คุณธัญญรวี  อนันตสินพูน     1,000  

458. คุณประภาพรรณ  ตั้งธรรมพูนผล   1,000  

459. คุณนุจรี  ยิ่งสิทธิสวัสดิ์     1,000  

460. คุณกนกพร  ไกรชมสม     1,000  

461. คุณวรรณภา  เลื่อมประภัศร   1,000  

462. คุณพรประทิน ดูเวอรเนทเดวิส   1,000  

463. คุณสืบศักดิ์-คุณรัชญา  อินทรกําแหง ณ ราชสีมา 1,000  

464. คุณสมชาย  ลีลิตธรรม     1,000  
465. คุณมานพ  สุธาพจน     1,000  
466. คุณพรทิพย ณรงคชาติโสภณ   1,000  
467. คุณสมชาย เตียงหงษากุล     1,000  
468. คุณธนพร เสวมนตรี     1,000  
469. คุณวันทนีย สุนทรสิงห     1,000  
470. คุณบุญชัย สาธิตเกษม     1,000  
471. คุณกิตติ ยงคสงวนชัย     1,000  
472. คุณสุรศักดิ์ อํานวยประวิทย  1,000  
473. คุณพีรวิชญ เจียรพิสิฐพงศ     1,000  
474. คุณอํานาจ ศรีบุศยดี     1,000  
475. คุณวันชัย อัศวนฤดล     1,000  
476. คุณธัญญลักษณ นันทไพฑูรย   1,000  
477. คุณเชาวลิต เจียมทรัพย     1,000  
478. คุณกัมปนาท แสงสุวรรณ     1,000  
479. คุณฤทัยรัตน สิริธร     1,000  
480. คุณอรชุณห นาควิโรจน     1,000  
481. คุณพอลม คุณแมยินดี เสาวภาคย   1,000  
482. คุณนิพิฐภณ  บุญเสริม     1,000  
483. คุณธีรยุทธ  รัตนพงษโสภิต     1,000  
484. คุณไพศาล   จิตรีกาล     1,000  
485. คุณพร  ดารีพัฒน     1,000  
486. คุณรวินทร  ชมพูนุชธานินทร   1,000  

487. คุณประยูร-คุณพรมมา  ปนะถา 1,000  
488. คุณสมชัย  ธนบุญชัย และครอบครัว   999  
489. คุณชัยชนะ  ตั้งจิตวิไลกุล และครอบครัว   999  

490. แผนกศูนยอาหารชั้น 10A Sun Tower 935  

491. บริษัท ปาลมเมอร แอนด เทอรเนอร 
      (ประเทศไทย) จํากัด     871.50  

492. จัดซื้อ Div 200    830  
493. บัญชีปนเกลา CPN   798.50  

494. เพ่ือนแม (เปล ธิดา)    750  

495. คุณธิดารัตน  เพียรสุขสวัสดิ์   720  
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496. คุณสมลักษรแซกวย และเพ่ือนๆ 720  

497. การเงินปนเกลา CPN   700  

498. การเงินดานจาย CPN   700  

499. คุณเตือนใจ  ชัยกิตติภรณ และครอบครัว 700  

500. ฝายประสาหรัฐกิจ   700  

501. ฝายรักษาความปลอดภัย อาคารซันทาวเวอรส 680  

502. ม.๑/๓  โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต   620  

503. คุณภูวนัย  คําปอง     550  

504. บัญชีและการเงินซันทาวเวอรส 520  

505. คุณเบญจพร  ฉัตรแกว     520  

506. คุณซีซิว  แซอึ้ง      500  
507. คุณบังอร  สุดเพียร     500  
508. คุณอารียา  เพิ่มพูลกิจ     500  
509. คุณอําไพ  ดวงคํา     500  
510. คุณคณพศ  แซตั้ง
      (คุณพรพิมล  ดีจะมาลา)    500  
511. คุณเมทิกา  สานนท     500  
512. คุณพิบูลย  สัมมาตรี     500  
513. คุณชวัส  เลียงอําไพ     500  
514. คุณชุตินันท  เข็มพิทักษ     500  
515. คุณกุลธิดา  เดชโยธิน     500  
516. คุณชลีพร  จงกําโชค     500  
517. คุณญาดา  เย็นใจ     500  
518. คุณวัฒนพงศ  ศรีวัฒนพงศ     500  
519. คุณฤชา  ลีประเสริฐสุข   500  
520. คุณสุภัทรา  ศิวาคม     500  
521. คุณรุงระวี  เอี่ยมพงษไพฑูรย   500  
522. คุณสุภาณี  สุขแสงทิพย     500  
523. คุณพรทิพย  สุขแสงทิพย     500  
524. คุณอาจศึก  ศรีอุทโยภาส และครอบครัว   500  
525. คุณจันทนา  เจียระผกา     500  

526. คุณชุติมา  คงสําราญ     500  
527. คุณพิเชษฐ  บพิตรพิทักษ     500  

528. คุณณัฐไวภพ  ฐณะพงศภักค   500  
529. คุณสมชาย  มัณฑุกานนท     500  

530. ครอบครัวนวลตรณี     500  
531. คุณวุฒิ  ธัมมรัคคิต     500  

532. คุณภัทรภร  อัศวเสนา     500  
533. คุณอัครเดช  สื่อบริรักษ     500  

534. คุณพวงรัตน  ปองกัน     500  

535. คุณสุกิจ  วงศถาวราวัฒน     500  
536. คุณบุญญฤทธิ์  ถนอมเจริญ     500  
537. คุณณัฐพงศ  ตันติจิตตานนท   500  

538. คุณปยะ  เสรีนิราช     500  

539. คุณวีระชัย  รัตนจรัสกุล     500  

540. คุณเอกสิทธิ์  ชูธรรมสถิตย     500  

541. คุณจินดารัตน  ศิริเรืองสกุล     500  

542. คุณซีซิว  แซอึ้ง      500  

543. คุณประไพวรรณ  แอนโก     500  

544. คุณอลงกรณ, คุณพัฒนา  อาธารมาศ 500  

545. คุณธาพิดา  นรพัลลภ     500  

546. คุณจิรวรรณ   วัฒนสมบัติ     500  

547. คณุปยวรรณ  ลีละสมภพ     500  

548. คุณเปรม (ขอนแกน)   500  
549. คุณสุธิดา  สนธิรัมย   500  
550. คุณสุริยัน  กินารักษ   500  
551. คุณกณิกนันท  สนธิรัตน    500  
552. คุณรัตนา  อริยเมธี     500  
553. คุณวันเพ็ญ  จารุพงศศิลป  500  
554. คุณสุริยันต  สุนทอง     500  
555. คุณรวิวรรณ  กาศอุดม     500  
556. คุณอรรฐพณ  นพพรพิทักษ     500  
557. คุณวงษเวียน  สุจิตรธรรมคุณ   500  
558. คุณภารณี  กาลวิโรจน     500  
559. คุณวลัยพร  แสงรุงโรจนรัศมี   500  
560. คุณสรัลภัค  ตั้งภาณุรังสี     500  
561. คุณอรวรรณ  ศิริรัตนวงศ     500  
562. คุณศิริรัตน  อิศรางกรู ณ อยุธยา   500  
563 คุณวันชัย  ฉัตรวัฒนสุขศรี     500  
564. คุณสนอง  เพ็งกระโทกะ     500  
565. ออยสากลซัพพลาย     500  
566. คุณวนิดา  โอฬารสุวรรณชัย   500  
567. คุณปวีณา  จรรยาสิทธิกุล    500  
568. คุณอัมพาวีร  ชมภูพงษเกษม   500  
569. คุณศศิธร  ภูมิรักษธนานนท   500  

570. บริษัท  เนอวานา ดีเวลลอปเมนท จํากัด   500 
571. คุณภัทรดา  กัมพลาศิริ     500  
572. คุณณัฐวรา  ธนสารสุขสถิตย   500  

573. คุณสามารถ-คุณเนตรนภิศ  อินตะ 500  

574. คุณกันตชญาพิญช  ชวนานนท 500  
575. คุณนรินทร  ชวงสําโรง   500  

576. คุณธนสิทธิ์  ธีระเดชพงศ     500  
577. คุณธิยดา  ราชสมบัติ     500  

578. NC/คุณนริศ เชยกลิ่น   500  

579. คุณสุรศักดิ์  โอสถธนากร   500  
580. คุณธีระ-คุณปาริชาด-คุณชยพล  
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       ชัยยานนท      500 

581. คุณณิชชา  ตั้งสกุลสิริ     500  

582. คุณภคมน  ภาสวัสดิ์   500  

583. คุณอรนุช  จงสาธิต     500  

584. คุณชลลดา  จงสาธิต และครอบครัว   500  

585. คุณทรรปณ  ศิริภรรค     500  

586. คุณศุภวุฒิ ขัมพานนท     500  

587. คุณธานินทร  สุวรรณวัฒน     500  

588. คุณรติ  พันธุทวี      500  

589. คุณสมนึก  ใจจงรัก     500  

590. คุณประภา  วิจักขณพันธ   500  
591. คุณจันทรเพ็ญ  วิจักขณพันธ  500  
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รายนามเจาภาพ
กฐินสามัคคี ป ๒๕๖๐
________________________

1. คุณนริศ  เชยกลิ่น                           427,590.77  

2. นพ.พิชัย-พญ.อรสา  วิจักขณพันธ  400,000  

3. บริษัท แซน เอ็กซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  300,000  

4. คุณจันทนา  ศรีวิริยะเลิศกุล                266,300  

5. พ.อ.(พิเศษ)อุทก  นเรศเสนีย 

   (บริษัท รักษาความ ปลอดภัย อาร จี 
   เอช อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด)   100,000  
6. คุณสันติ  ภิรมยภักดี   100,000  
7. คุณอรสา  ไตรตรึงทัศนา    100,000  
8. บริษัท  นครชัยแอร  จํากัด   61,000  
9. คุณพอถม-คุณแมพิสมัย-คุณวิภาศิริ เชยกลิ่น 50,367  
10. คุณณิชา  พูลมาสิน   50,000  
11. คุณรนิดา  จิตราอาภรณ   50,000  
12. คุณชญานิน  เทพาคํา   50,000  
13. คุณณิชา  พูลมาสิน   35,000  
14. หางหุนสวนจํากัด ปากเกร็ดอลูมิเนียม 30,000  
15. คุณนภาภรณ  ลัญฉนดี   30,000  
16. บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด 30,000  
17. บริษัท พี.เค.อลูมินั่ม จํากัด   30,000  
18. คุณพิชญ  ไพบูลยเกษมสุทธิ   30,000  
19. คุณเบญจมาศ  เอื้อพิพัฒน   22,000  
20. บริษัท  บูรพวัฒน คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 20,000  
21. คุณพิสูจน  สุขแสงทิพย   20,000  
22. คุณจริยา  พงษธนะเศรษฐ   12,500  
23. คุณเชาว ตรีณาวงษ 
    (โรงแรม พีพี ไอสแลนด วิลเลจ บีชรีสอรท) 12,355  
24. คุณบุญมี  สิทธิชอบธรรม   10,200  
25. คุณจรัล  มงคลจันทร   10,000  

26. คุณยศวีร  สิริคุณานันท   10,000  
27. คุณศิระ  อินทรกําธรชัย   10,000  
28. คุณสมศักด์ิ  ฉัตรธีรภัทร   10,000  

29. คุณกฤษฎา  หุตะเศรณี   10,000  
30. บริษัท เคซียู เซอรวิส จํากัด   10,000  

31. คุณนภารัตน  ศรีวรรณวิทย   10,000  
32. บริษัท จารดีน  ซินดเลอร (ไทย) จํากัด 10,000  

33. คุณสุนี  ชนพนาพฤกษกุล   10,000  

34. บริษัท ซินเท็ค  คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 10,000  

35. คุณฐิติ  ทองเบญจมาศ   10,000  

36. คุณจุตินันท  ภิรมยภักดี   10,000  

37. คุณนํา  มหฐิติรัฐ    10,000  

38. คุณพจนารถ  ปริญภัทรภากร   10,000  

39. คุณการุญ  นันทิลีพงศ   10,000  

40. คุณไชยวัฒน-คุณกรรณิกา  ศิวสิริการุณย 10,000  

41. คุณจิรโมท  พหูสูตร   9,000  

42. คุณไพรสัณฑ  วงศสมิทธิ์   8,000  

43. คุณปริญญา  พัฒนภักดี   8,000  

44. คุณดรุนุช  อรรจนอังกูร   5,500  

45. คุณพิศาล  ขัตติโยทัยวงศ   5,300  

46. คุณกัลยาณี  ศรีวิริยะเลิศกุล   5,000  
47. บริษัท  โตโยตาเชียงราย  จํากัด 5,000  
48. คุณชาญชัย  องคมงคล   5,000  
49. คุณนิวัฒน  ฤทธิ์วิวัฒน   5,000  
50. คุณนฤมล  ศรีวิริยะเลิศกุล   5,000  
51. คุณวิไลพร  ทวีลาภพันทอง   5,000  
52. คุณเฉลิมวัฒน  วิมุกตายน   5,000  
53. คุณรุงนิภา  ศรีวิริยะเลิศกุล   5,000  
54. คุณวิทยา  ชวนะนันท   5,000  
55. คุณจิราภรณ  สําเภาเงิน   5,000  
56. คุณสายทิพย  ศิริใจธรรม   5,000  
57. คุณธิดา  สิทธิชอบธรรม   5,000  
58. บริษัท พี.เจนเนอรัลกรุป จํากัด 5,000  
59. บริษัท เคมโคท จํากัด  5,000  
60. บริษัท โกลบอลเคมี่ เทรดดิ้ง จํากัด 5,000  
61. คุณจงอางศึก  บุญยศิริกุล   5,000  
62. บริษัท โกลเดน แอสเซ็ท จํากัด   5,000  
63. คุณศิรุจภ  ฉัตรแกว   5,000  
64. คุณรอยบุญ  เลาหะวิไลย   5,000  
65. บริษัท ยูฮูย อินทีเรีย จํากัด   5,000  
66. บริษัท บิวคอน จํากัด   5,000  
67. บริษัท ไทยอิงเกอร จํากัด   5,000  
68. คุณเอื้อมเดือน  พรหมอินทร   5,000  
69. คุณสมชาย  ศิริเลิศพานิช   5,000  

70. คุณศิริธร  ธํารงนาวาสวัสดิ ์   5,000  

71. คุณณัฎธวัฒน  ศิลปวิทยกุล   5,000  
72. บริษัท แปลน คอนซัลแตนทส จํากัด 5,000  
73. คุณสุทธิชัย  ประธาน (NVD)   5,000  

74. บริษัท แอดวานซเอ็นไวรอนเมนทอล

     เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด    5,000  
75. บริษัท บี-เทค กรุป จํากัด   5,000  

76. คุณอมร  อมรกุล    5,000  
77. คุณมวย  แซโล    5,000  
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78. คุณสุวรรณา  ไตรตรึงษทัศนา   5,000  

79. คุณพงษศักดิ์  อัชชะกุลวิสุทธิ์   4,000  

80. คุณไพบูลย  พิทยธนากุล   4,000  

81. คุณไชยวัฒน  พิทยธนากุล   4,000  

82. คุณวิพล  พิทยธนากุล   4,000  

83. คุณสมเจตน-คุณพิณทิพย วุฒิเลิศเจริญวงศ 4,000  

84. คุณเมธี  ศรีวิริยะเลิศกุล   3,960  

85. คุณภคินี  พราหมณเทศ   3,933  

86. คุณประกิต  สันติประภพ   3,500  

87. คุณนลพรรณ  ธงมรกต   3,000  

88. คุณนที  หงษรัตนอุทัย   3,000  
89. คุณอริยา  จรุงสถิตยพงษ   3,000  
90. คุณวารุณี  สุชิตวาส   3,000  
91. คุณนองนุช  ตรีสุพัฒนศิลป   3,000  
92. ขาราชการและลูกจาง 
     สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๕ 3,000  
93. คุณศุภชัย  โรจนศรณ   3,000  
94. คุณพรระวี  ศรีวิริยเลิศกุล, 
     คุณพนิดา  วณิชชานุกร   3,000  
95. บริษัท อีดีเอ็มเอ แม็กซคอน จํากัด 3,000  
96. คุณสุวดี  สิงหงาม    3,000  
97. คุณทรงวุฒิ  ทองทวี   3,000  
98. คุณสมใจ  นันทานุกูล   3,000  
99. คุณกิดานันท  สมประสงค   3,000  
100. คุณณัชพร  วรรณะเอี่ยมพิกุล   3,000  
101. คุณฐิตินันท (วตท 2)   3,000  
102. คุณกฤษฎา  กวีญาน   3,000  
103. คุณอาภา  อรรถบูรณวงศ   3,000  
104. คุณฐิตินันท  วัธนะเวคิน   3,000  
105. คุณสุภิสิทธิ์  ชอเรืองศักดิ์   3,000  
106. คุณสุรพล  กุลศิริ    2,600  
107. คุณธนพล  ศิริธนชัย   2,500.01  
108. คุณกมลพันธ  ศิริพรรณพร   2,500  
109. คุณโกศล  ศิริพรรณพร   2,500  

110. คุณโกเมศ  ศิริพรรณพร   2,500  

111. คุณวิโรจน  ธนกิจสุนทร   2,500  
112. คุณณรงค  ไพวิบูลย   2,500  
113. คุณวิศิษฐ  พิทักษสิทธ์ิ   2,500  

114. บริษัท  เชียงรายกิจศิริไซโล ๑๙๙๕  จํากัด 2,500  

115. คุณวิโรจน  สกุลเจียมใจ   2,500  
116. คุณสุทธศักด์ิ  ภัทรกุลทวี   2,500  

117. คุณบุญรอด  มานิตยโชติพิสิฐ   2,500  

118. คุณภูวษา  เลาหะโชติ   2,500  

119. บริษัท  ยู-ฟา แกส  จํากัด   2,500  

120. คุณอุดมศักดิ์  ดีสวัสดิ์   2,500  

121. หสม. บานออมกอดขุนเขา   2,500  

122. คุณจุฬาภรณ  รุจิราวิศิษฎ   2,500  

123. คุณโชติอนันต  สินธุฉัตร   2,500  

124. บริษัท  วิชัยอีควิปเมนท  จํากัด 2,500  

125. คุณไพรัตน  รัตนวิสาลนนท   2,500  

126. คุณพิจิตร  สินธุฉัตร   2,500  

127. คุณสุนี และครอบครัว   2,500  

128. คุณพรประภา  ธนูพันธ   2,500  

129. คุณถาวรรัสมิ์  สุทธิรัฐจินดา   2,500  
130. คุณณัทธ  ตันวิเศษ   2,500  
131. บริษัท  โรงงานสมุดแสงรุง  จํากัด 2,500  
132. คุณคมสัน  ผลานุสนธิ   2,500  
133. คุณเกรียงศักดิ์  รุงเรืองเสถียร 2,500  
134. คุณจิรติสุดา  อินสวาง   2,500  
135. บริษัท บีพีเจ กรุป ๑๙๙๖ จํากัด 2,500  
136. คุณธนกร  ใจหาญ   2,500  
137. คุณสุภัทร  โรจนบวรวิทยา   2,500  
138. คุณอนุทัย  ภูมิสุรกุล   2,500  
139. คุณชลาลัย  สําเภาเงิน   2,500  
140. คุณศรีลักษณ  ผลวัฒนะ   2,500  
141. คุณวิภาดา   แยมจิตตนิ่ม   2,500  
142. คุณยุวดี  ธนพานิช   2,500  
143. บริษัท แซน เอกซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,500  
144. คุณอมรรัตน  สุอาชาวรัตน   2,500  
145. คุณโอฬาร  วัยอุดมวุฒิ   2,500  
146. คุณทฤศัย  เทพยปฎิพัธน   2,500  
147. คุณพิชัย  หวังถิรวัฒน   2,500  
148. คุณดนตรี  ปนะถา   2,500  
149. คุณคณพัชร  มานัสนนท   2,420  
150. คุณฐิพาภรณ  ไทรชมภู   2,400  
151. คุณพินิจ  ธรรมธรสิริ   2,120  
152. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต 

       โครงการสิงห คอมเพล็กซ   2,020  
153. คุณสุทธิลักษณ  จันทรพร้ิม   2,000  

154. คุณพรเทพ  หงษรัตนอุทัย   2,000  
155. คุณทัศนีย  มหาธนะกิติวงศ   2,000  

156. คุณพิสิฐ  ทางธนกุล   2,000  

157. คุณเทวี  ตันติมงคลสุข   2,000  
158. คุณฐิติพร  โชติมานนท   2,000  

159. คุณไพบูล  ตันกูล    2,000  
160. คุณเพชร  วนิชวิทย (ทีม FC ไทวัสดุ) 2,000  
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161. คุณดํารงศักดิ์  วิสุทธิ์อัมพร   2,000  

162. คุณนิตยา  เกียรติเสรีกุล   2,000  

163. คุณวิชิต  ลออเสถียรกุล   2,000  

164. คุณศักด์ิดา  วะสมบัติ   2,000  

165. คุณดนตรี  ศรีโสภา   2,000  

166. คุณจิตติมา  เตมียเสน   2,000  

167. คุณสถาพร  วงศเบญจรัตน   2,000  

168. คุณสุรินทร  ตั้งสัจจธรรม   2,000  

169. คุณไพศาล  สําราญทรัพย   2,000  

170. คุณพีระวัฒน  ฤทธิเดช   2,000  

171. คุณพันธประภา  กุลจิตตินิพนธ 2,000  
172. คุณเดโช  ออมสินทวีโชค   2,000  
173. คุณยุพา  วิเศษพานิช   2,000  
174. บริษัท ดิสเพลย คอรนเนอร จํากัด 2,000  
175. คุณยุพิน  จิรสุขานนท   2,000  
176. คุณธิดารัตน  เพียรสุขสวัสดิ์   2,000  
177. คุณธนา  ไตรรัตโนภาส   2,000  
178. คุณจันทรเพ็ญ  ศรีพิบูลพานิช 2,000  
179. คุณธีระชาติ  นุมานิต   2,000  
180. บริษัท เอเอลี คอรเปอเรชั่น จํากัด 2,000  
181. บริษัท ติยะ มาสเตอร ซิสเต็มส จํากัด 2,000  
182. บริษัท วิภนัย  จํากัด   2,000  
183. บริษัท E Line    2,000  
184. Arcadis (ThailandX Ltd.  2,000  
185. คุณวงศวัฒนา  มีไทยวาลา   2,000  
186. คุณนันทิยา  ชัยยานนท   2,000  
187. คุณรณิดา  รตนชัยโชค   2,000  
188. คุณวรวลัญช  พลวดีปรียาโชติ 2,000  
189. คุณกอบบุญ  ศรีชัย  2,000  
190. คุณดอล  บุญมั่น    2,000  
191. คุณฐณิฐ  นิธิรัตนวณิช   2,000  

192. คุณดิลกพัฒน  นิศามณีวงศ   2,000  
193. คุณวิลาสินี  อนุพงศพัฒน   2,000  

194. คุณวิไลภรณ  พัฒนกิจไพโรจน 2,000  
195. คุณประมุขพิสิฐ (กุญชรศึก)    2,000  

196. คุณปทมา  ศรีดารณพ   2,000  
197. คุณพรทิพย  ไตรตรึงษทัศนา   2,000  

198. คุณปริญญา  ยมะนิต   2,000  
199. คุณเลิศลักษณา  ยอดอาวุธ   2,000  

200. คุณสุนันทา  สมบุญธรรม   2,000  

201. คุณประวิทย  จิตนราพงศ   2,000  
202. คุณสิริพร  ปนประยงค    2,000  
203. คุณสันติ  วิริยะรังสฤษฎ    2,000  

204. คุณวรพัฒน  อรรถยุกติ    2,000  

205. คุณรัชนี  นพเมือง    2,000  

206. คุณพรศรี  ลายสนิทเสรีกุล   2,000  

207. คุณสรรเสริญ  นิลรัตน   2,000  

208. คุณเพ็ญจันทร จริเกษม    2,000  

209. คุณปนัดดา  กนกวัฒน   2,000  

210. คุณพรพรรณ  ทรัพยสมบูรณ  2,000  

211. คุณอารยา  ธีระโกเมน   2,000  

212. คุณวรวรรณ  ธาราภูมิ   2,000  

213. คุณสุภา  เสริมสุขสกุลชัย   2,000  

214. คุณวิชัย พูลวรลักษณ   2,000  
215. คุณวินัย  อวยพรประเสริฐ   2,000  
216. คุณศิตชัย (อั้น )  (กุญชรศึก) #No. 5 2,000  
217. คุณสมาภรณ  ชุณหโสภาค   2,000  
218. คุณไกรสร-คุณอัญชลี-คุณพิมพชนก
       คุณแพวา  สันติอัศวราภรณ   2,000  
219. คุณสิทธิศักดิ์  เกรียงยุทธภูมิ   1,888  
220. ทีมอาคาร    1,830  
221. บริษัท จารดีน เอ็นจิเนียริ่ง 
       Site Sighha complex  1,720  
222. คุณณฐนน  พัฒนประสิทธิ์ชัย   1,500  
223. คุณพิชิต-คุณสุณิสา-คุณพรรณนิศา 
       โฆษิตสุรังคกุล     1,500  
224. คุณวรพจน  กันเปยมแจม   1,500  
225. คุณวิชัย  กรรณรัตนสูตร   1,400  
226. คุณสุวรรณา  ชูกิตติวิบูลย   1,400  
227. แผนก Sale & Marketing    1,400  
228. คุณวิรัฏณ  กมลโสภณวศิน   1,373  
229. Bouygues-Thai Team The ESSE 1,259  
230. BPI ชั้น 9    1,200  
231. คุณพัชนี  ตั้งจิตเจริญ   1,200  
232. คุณธนวรรณ  ใสกระจาง   1,200  
233. นองๆ IA ช้ัน 9    1,170  

234. ฝายบริหารการเงิน  1,110  
235. ครอบครัวสุทธิธรรมเกษม   1,100  

236. คุณธนวัฒน จิรังคพัฒน,
       คุณเกศกนกภัทรวัน (ไทวัสดุ)   1,100  

237. คุณจิราวรรณ  ครูแกว   1,100  
238. คุณเสาวลักษณ  จันทระโยธา   1,080  

239. คุณธนพล  ธรรมวิหารคุณ   1,054  

240. บริษัท ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ จํากัด 1,020  
241. แผนกกฎหมาย CPN   1,020  

242. คุณวิธาน  ธรรมจารีย   1,005  
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243. คุณภารณี  กาลวิโรจน   1,000  

244. คุณมนทิรา  หวยหงษทอง   1,000  

245. คุณยิ่งใหญ  เอี่ยมครอง   1,000  

246. คุณกรรณิกา  ทํานุพรพันธ   1,000  

247. คุณปณณิตา  สมพรมงคล   1,000  

248. คุณสุพัชรี  สัจจะธนาพร   1,000  

249. คุณวิฑูรย  รัศมินทราทิพย   1,000  

250. คุณวันวิสาข  จริยประเสริฐสิน 1,000  

251.คุณศุภรัตน  ทับจุมพล   1,000  

252. คุณประสงค-คุณชุติมา  รื่นเริง 1,000  

253. พล.ต.ท. ภาณุ  เกิดลาภผล   1,000  
254. คุณจีระเศรษฐ  ปราบณศักดิ์   1,000  
255. คุณศรชัย  สรอยหงษพราย   1,000  
256. คุณชัชฎา ธานินทรธราธาร   1,000  
257. คุณนุกูล  ชนะพงษ   1,000  
258. คุณปาริชาติ  ยามวินิจ   1,000  
259. คุณสันติ  วีระกุล    1,000  
260. คุณปาริสา  ภัคดุรงค   1,000  
261. คุณรุงระวี  เอี่ยมพงษไพฑูรย   1,000  
262. คุณสุชานันท  เปรมกมลธรรม 1,000  
263. คุณวันเพ็ญ  จารุพงศศิลป  1,000  
264. คุณสุทธาสินี  เพ็งทรัพย   1,000  
265. คุณพัชรี  ลีกิจวัฒนะ   1,000  
266. คุณลลิตา  สันติชัยอนันท   1,000  
267. คุณอภิสรวุฒิ  ศรีเทพ   1,000  
268. คุณวรพรรณ  สิชฌนกุล   1,000  
269. คุณนิจพร  พงษศิริ   1,000  
270. คุณสันติ  สุขศิริวงษ   1,000  
271. คุณจรุง  เชื้อจินดา   1,000  
272. คุณนิติธร  เยี่ยมสมบัติ   1,000  
273. คุณเกียรติยศ  ไชยศิริธัญญา   1,000  
274. คุณภัทระ  เจริญมี   1,000  

275. คุณวิรัช  บํารุงพนิชถาวร   1,000  
276. คุณอติพร  รัตนผุสดีกุล   1,000  
277. คุณสุนียพร  ลาภพิทักษมงคล 1,000  

278. คุณวสุธร  พุมเพ็ชรประสาร   1,000  

279. บริษัท วิชิตสกรีน แอนด ฟุตเกียร จํากัด 1,000  
280. คุณวรนุช  ธนูสุวรรณศักดิ์   1,000  

281. คุณอาจศึก  ศรีอุทโยภาส   1,000  
282. คุณสมาพร  นิลประพันธ   1,000  

283. คุณจิตกร  รัตนพิภพ   1,000  

284. คุณณัฐไวภพ  ฐณะพงศภักค   1,000  
285. คุณไพโรจน  เหลืองเถลิงพงษ   1,000  

286. คุณสมบูรณ  อัศวนิเวศน   1,000  

287. คุณวุฒิ  ธัมมรัคคิต   1,000  

288. คุณพจนา  ปติฉัตร   1,000  

289. คุณเพ็ญสิริ  ไทยวัฒนานนท   1,000  

290. วาที่ ร.ต.ยุวดี  กวาตระกูล   1,000  

291. คุณยิ่งยง  ธรรมธรสิริ   1,000  

292. คุณพวงรัตน  ปองกัน   1,000  

293. คุณอภิสฤษฎ์ิ  อภิวิชญชลชาติ 1,000  

294. คุณทวีพงษ  สุพพัตกุล   1,000  

295. คุณธีรพล  ศรีกลับ   1,000  

296. คุณศรัณย  คัมภีรปกรณ   1,000  
297. คุณไพฤทธิ์  มหาพัณณาภรณ   1,000  
298. คุณวรงคพัฒน  เรืองภัทรเดช   1,000  
299. คุณลานนา  คํานวล   1,000  
300. พ.ต.ท.ธวัชชัย  สุดประเสริฐ   1,000  
301. คุณกิตติ  จุฑาเทพ   1,000  
302. คุณปภาดา  ตีระวัฒนานนท   1,000  
303. คุณสุวรรณา  จีนากูล   1,000  
304. คุณกุกอง  พนาวัฒนา   1,000  
305. คุณอัญชลี  ทิพยจํารูญ   1,000  
306. คุณนันทพร  ซิ้มสกุล   1,000  
307. คุณกุลธิดา ยามวินิจ, คุณชนุตมพร ทยานยง 1,000  
308. คุณศศิณัฏฐ  กุลประเสริฐศรี   1,000  
309. คุณวนิดา  มานะกิติวิภาต   1,000  
310. คุณวลัยพร  แสงรุงโรจนรัศมี   1,000  
311. คุณรณชิต  มหัทธนะพฤทธิ์   1,000  
312. คุณอิศวราภรณ  มาศฉมาดล และครอบครัว 1,000  
313. คุณณัชชา  ศุภวิทยานนท   1,000  
314. คุณสุรางค-คุณอุมาพร ศรีวิริย เลิศกุล 1,000  
315. คุณนริศา  เชยกลิ่น   1,000  
316. คุณนุชจรี  ศรีดาวเดือน   1,000  
317. คุณสายสวลี  ภักดีสันติสกุล   1,000  
318. คุณสิริลักษณ  ชนะถาวร   1,000  
319. คุณบุญชัย  แซเฮง   1,000  

320. คุณอารียา  เพ่ิมพูลกิจ   1,000  

321. บริษัท สุกิจพล  จํากัด   1,000  
322. คณุอภิสิทธิ์  ธรรมบารมี   1,000  
323. คุณสมพิชัย  ศรีแพรขาว   1,000  

324. คุณอุไร อุนนาถ    1,000  

325. คุณศิรเศรษฐ  สุวรรณนภาศรี 1,000  
326. คุณภาวิตา  จันทรสอง   1,000  

327. คุณซูจวง  แซกัง    1,000  
328. คุณยุทธนา  เกิดนาค   1,000  
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329. คุณภัทรพงศ  เตชพาหพงษ   1,000  

330. คุณปวีณา  จรรยาสิทธิกุล และนองๆ ในทีม 1,000  

331. คุณประวิช  จรรยาสิทธิกุล   1,000  

332. คุณศิรมนัญษา  อัศวเลิศสมจิต 1,000  

333. คุณสิโรตม  ลีลาภัทรกุล   1,000  

334. คุณธัชธรรม  ณ เชียงใหม   1,000  

335. คุณประพจน  เลิศพงศาภรณ และครอบครัว 1,000  

336. คุณธีรพันธ  สัตโกวิท   1,000  

337. คุณปยะดา  สุขเอมโอษฐ   1,000  

338. คุณอัมพาวีร  ชมภูพงษเกษม   1,000  

339. คุณธนะชัย  วิทิตชาญไชย   1,000  
340. คุณศศิธร  ภูมิรักษธนานนท   1,000  
341. คุณเกตุกร  เขมอร   1,000  
342. Dirk  De Cuyper   1,000  
343. คุณกฤษณัน  กฤตเมธภีมเดช   1,000  
344. คุณพิไลพรรณ  จิตรแจง   1,000  
345. คุณเชิญพร  สุภีธีระ   1,000  
346. คุณวรินทร  แสงปญญารักษ   1,000  
347. คุณฉัตรชัย  จันทรศุภแสง   1,000  
348. คุณสมมาตร  วิสุทธิวงษ   1,000  
349. คุณนพดล  สมบัติ   1,000  
350. คุณสุภาวดี  ไกรพิทักษกุล   1,000  
351. คุณเติมศักดิ์  ชัยยานนท และครอบครัว 1,000  
352. คุณกนกวรรณ  ศรีเพียร   1,000  
353. คุณนาวิน  เจนโชติสุวรรณ   1,000  
354.  คุณดนุช  อุณหศิริ   1,000  
355. คุณพรศรัญ  สุเวชกิจกุล  1,000  
356. คุณอรณีย  พูลขวัญ   1,000  
357. คุณณัฐวุฒิ  มัธยมจันทร   1,000  
358. คุณสุมณัฏฐ  สุขุม   1,000  

359. คุณนรินทร  ชวงสําโรง   1,000  
360. คุณสุนทรี  สุขสุเวช   1,000  

361. คุณสมหมาย  ทัศนัย   1,000  
362. คุณณัยณพ  ภิรมยภักดี   1,000  

363. คุณวรวุฒิ  เอกกา   1,000  
364. ทพ. ศันสนีย (เตรียม 845 )   1,000  

365. คุณพรพรรณ  ออมทวีพูนทรัพย 1,000  
366. คุณวสิณ  วุฒิมานานนท   1,000  

367. คุณสกุณา  ลือชาธรรม   1,000  

368. คุณสมจิต  เติมธนสาร   1,000  
369. คุณกนก  เติมธนสาร   1,000  
370. คุณชนาธิป  เติมธนสาร   1,000  

371. คุณพงศภัค  เติมธนสาร   1,000  

372. คุณณัฐนิชา  เติมธนสาร   1,000  

373. คุณจินดา  ตั้งจิตเจริญ   1,000  

374. คุณราตรี  ศรีสถิตยวัฒนา   1,000  

375. คุณประทีป  ยงวณิชย   1,000  

376. คุณระวิ  คอศิริ     1,000  

377. คุณกุลภัทรา  สิโรดม    1,000  

378. คุณนิพัทธ  จิตประสงค   1,000  

379. คุณรัตนา  คชารักษ   1,000  

380. คุณวัลภา  เหมบรรจง   1,000  

381. คณุสุรศักดิ์  โอสถธนากร   1,000  

382. คุณสุไพจิตต  วิริยะวงศ   1,000  
383. คุณเสาวรัตน  ชนมยืน   1,000  
384. คุณอภิชาติ  เหลาจินดา   1,000  
385. คุณกฤษฏพงศ  ตากวิริยะนันท 1,000  
386. คุณสุทิศา  เทียนไชย  1,000  
387. คุณสุมินทร  จุฑางกูร   1,000  
388. คุณอนันตชัย  อรัญเอี่ยมฟา   1,000  
389. NC/บจ. เอ็น เอ็ม ซี พร็อพเพอรตี้ 970  
390. ฝายกฎหมาย TRL   951  
391. คุณชุติมานันท  อภิชาตบุตรพงศ 888  
392. คุณดวงฤดี  เลขานุกิจ   800  
393. คุณจารุวรรณ  ไชยสุบิน   800  
394. คุณกฤตพร  ชายพรม   800  
395. คุณมัลลิกา  เกิดเดช  800  
396. ฝายพัฒนาโครงการพิเศษ CPN 750  
397. Fast-AR    730  
398. Support    730  
399. แผนก TMIS CPN   700  
400. คุณเฉลิมชัย  หาญฤทัยกุล   700  
401. พนักงาน บริษัท บิวคอน จํากัด 
       โครงการ ดิเอส คอนโด อโศก 640  
402. ครอบครัว เดโชพัชร   600  
403. คุณพิมพา  วงละคร   582  

404. ฝาย ESD    570  

405. Fast APU+FA    513 
406. Fast&APMEX    505  
407. คุณสุดารัตน  ธนอัญญาพร   500  

408. คุณสลิลทิพย  ตันสุริวงศ   500  

409. คุณสุริยันต  บุญยิ่ง และคณะ   500  
410. คุณรัตนา  ศิริวิทยเจริญ   500  

411. คุณคณพศ  แซตั้ง   500  
412. คุณกฤษฎา  จุติมงคลกุล   500  

413. คุณบุญยฤทธิ์  ศรีออน   500  
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414. พล.ต.ท.นพ.ณรงคศักดิ์  เสาวคนธ 500  

415. พล.ต.ท. วันชัย  ถนัดกิจ   500  

416. พ.ต.อ. บุญยฤทธิ์  โลสุวรรณ   500  

417. คุณตรีปราง  อูนนทกานต   500  

418. คุณพฤทธิพร  คูสุวรรณ   500  

419. คุณสุภาณี  สุขแสงทิพย   500  

420. คุณพรทิพย  สุขแสงทิพย   500  

421. คุณอุไรพร  สกุลวัชรโยธิน   500  

422. คุณสุภัทรา  ศิวาคม   500  

423. คุณคมพรรณ  อิงครัตน   500  

424. คุณดิสสทัต  วิเศษวร   500  
425. คุณชนวีร  มัสยวาณิช   500  
426. คุณอาคม  สินชัยอนันต   500  
427. คุณสุรสุข  อัสดรธารากุล   500  
428. คุณผจญ  มหันตปญญ   500  
429. คุณสิทธิชัย  บูรณะกิจไพบูลย 500  
430. คุณรังสรรค  กังวาลเวชกุล   500  
431. คุณอัครเดช  วงศสุทธิเลิศ   500  
432. คุณดรุณี  นุมสารพัดนึก   500  
433. คุณเนตรคะนึง  อรรจนองักูร   500  
434. คุณอาณุภาพ  ศิริธรรม   500  
435. คุณนิภาพร  สกุลยืนยง   500  
436. คุณตุลยา  วังจินดา   500  
437. คุณวารุณี  เขียวหวาน   500  
438. คุณลัฏฐิกา  กระตายทอง   500  
439. คุณประไพวรรณ  แอนโก   500  
440. คุณนัฐพล  ศรีวิริย เลิศกุล   500  
441. รานเอกราช    500  
442. คุณอรอนงค  แกวโสภานิมิต   500  
443. คุณจีระวรรณ  ภูนิคม และครอบครัว 500  
444. คุณพิบูลย  สัมมาตรี   500  
445. คุณสวรรยา  อัศวสุรชัย   500  

446. คุณบังอร  วงละคร   500  
447. คุณศิริลักษณ  ตั้งตริยพงศ    500  

448. คุณนารีนาถ  จิรดาวิรุฬ   500  
449. คุณสนะเวทย  ศิริรัตน   500  

450. คุณศิริลักษณ  หอมบุญมี   500  
451. คุณเมทิกา  สานนท   500  

452. คุณปรญา  ปองประภา   500  

453. คุณจิรัฐยา  โสภา    500  
454. คุณพรรษชล  ศรีชัชวาล   500  

455. คุณโชติมา  รังสิตพล   500  
456. คุณอําไพ  ดวงคํา    500  

457. คุณศิริรัตน  อิศรางกูร ณ อยุธยา 500  

458. คุณสมชาย  ฉัตรธีรภัทร   500  

459. คุณสุจิตรา  ชินหอม   500  

460. คุณธนิศร  ชูสวาง   500  

461. คุณพิมสอน  กุตเสนา   500  

462. คุณวนิดา  โอฬารสุวรรณชัย   500  

463. คุณสุทิศา  นุชเนตร   500  

464. คุณยุพาพรรณ  พิพัฒนจรูญ   500  

465. คุณกัญญาณี  วิชัยกิจกุล   500  

466. คุณอุทยั  กองกิตติวงศ   500  

467. คุณพรทิพย  จตุพรมงคลชัย   500  
468. คุณสุภาพร  มัศยาสกุลวงศ   500  
469. คุณจรรยา  เพชรพลอย   500  
470. บริษัท เอ็มไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 500  
471. คุณณัฐวรา  ธนสารสุขสถิต   500  
472. คุณอัศวิน  อุทมาธรณ   500  
473. คุณภคมน  ภาสวัสดิ์   500  
474. คุณอรรณพ  สหชัยเสรี   500  
475. คุณอรสา  ถิระวันธุ   500  
476. คุณพินัดดา  รตินุกูลกิจ   500  

477. คุณประพันธ  เมฆวัฒนากาญจน, 
       คุณพรเพ็ญ  ศรีธรรมรัชต   500  
478. คุณเทวิกา  สิทธิเชนนุกูล   500  
479. คุณกันตชญาพิชญ  ปวนานนท 500  
480. คุณธนสิทธิ์  ธีระเดชพงศ   500  
481. คุณผาพร  มูลศาสตร   500  
482. คุณมทีรา  อัศวลาภนิรันดร   500  
483. คุณธัญพร  ทนงธนะชัย   500  
484. คุณพิมพหทัย  เตชะมนตรีกุล   500  
485. คุณเปยมพร  ปองนพภา   500  
486. คุณฐานิต  ตั้งศรีเจริญศีล   500  
487. คุณศิริพงษ  สุทธาโรจน   500  
488. คุณวุฒิกรณ สถาวรสมิท  The Esse 500  

489. คุณปราณี  กิจธีระวุฒิวงษ   500  
490. คุณวัชราภรณ  เพชรพล   500  

491. คุณทัศนีย  เทพประเสริฐวังศา 500  
492. ครอบครัวนันทา, ครอบครัวเตียสกุล 500  

493. คุณประสาน  ประภาวุฒิกุล   500  
494. คุณดนิตา  กฤตยชยังกูร   500  

495. คุณชวาลา  จงสาธิต   500  

496. คุณรัศมี  พงศจินดานนท   500  
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กิจวัตรประจําวัน
ระเบียบและสิ่งที่ควรปฏิบัติรวมกัน

วัดปาธรรมอุทยาน ตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
________________________

๑. กิจวัตรประจําวัน
 ๐๔.๐๐ น.    สวดมนตทําวัตรเชา, ธรรมะอบรมใจ, นั่งสมาธิภาวนา และแผเมตตา
 ๐๕.๐๐ น.    เสียงปลุกจากวัดปาธรรมอุทยาน
   พระภิกษุสามเณรชวยกันเตรียมศาลา
   พอขาวชวยถือยามตามพระบิณฑบาต
   แมขาวชวยจัดโรงครัวเตรียมอาหาร 
 ๐๕.๓๐ น.    พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตรตามสายในหมูบานตางๆ
 ๐๘.๐๐ น.    สัญญาณระฆัง, ลงศาลาพิจารณาอาหาร, ฉันภัตตาหาร       
 ๐๙.๐๐ น.    ปฏิบัติธรรม/ปริยัติธรรม บําเพ็ญกิจกุศลวัตรตามอัธยาศัย 
 ๑๕.๓๐ น. ฉันนําปานะ/รับประทานนําปานะ
 ๑๖.๐๐ น. สัญญาณระฆัง, บําเพ็ญกุศลวัตร 
   (กวาดตาด, ทําความสะอาดเสนาสนะ, รดนําตนไม)
 ๑๘.๐๐ น. สวดมนตทาํวัตรเย็น, ธรรมะอบรมใจ, นั่งสมาธิภาวนา และแผเมตตา
 ๑๙.๐๐ น. เสียงธรรมจากวัดปาธรรมอุทยาน
   (สอบถามขอวัตร/อารมณกรรมฐาน) 
 ๒๑.๐๐ น. เจริญสติในท่ีพักตามอัธยาศัย
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๒. ระเบียบและขอปฏิบัติสําหรับผูเขามาพักปฏิบัติธรรม
 ๑. ผูสูงอายุไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ผูปวยโรคจิต ปวยโรคติดตอ ผูปวยเปนโรคที่
สังคมรังเกียจ ผูมีอวัยวะไมสมบูรณตามพระธรรมวินัย และผูมีคดีรายแรงทางโลก ทางวัดไมสามารถ
รับไวปฏิบัติธรรมได
 ๒. การเขาพักตองลงทะเบียน และแสดงบัตรประชาชนตอพระสงฆหรือเจาหนาที่ทุกครั้ง
 ๓. เครื่องแตงกายมีระเบยีบท่ีควรปฏิบัติรวมกัน คือ พอขาว (อุบาสก) ใสเส้ือสีขาว, 
กางเกงขายาวสีขาว หรือสีดํา, แมขาว (อุบาสิกา) ใสเส้ือสีขาว, ผาถุงสีดํา แบบสุภาพเรียบรอย ไมมี
ลวดลาย หรือเครื่องประดับ ไมอนุญาตใหสวมกางเกงขาส้ัน และกางเกงขาสามสวน
 ๔. กฎิกรรมฐานทางวัดไมมีเครื่องอํานวยใหมากนัก ผูปฏิบัติควรเตรียมของใชสวนตัวมา
เอง เชน เครื่องนอน, สบู, ยาสระผม, ยาสีฟน, แปรงสีฟน,ผาเช็ดตัว, รองเทาแตะ, นาิกาปลุก, 
ไฟฉายยากันยุง, ยารักษาโรค (กรณีผูมีโรคประจําตัว)
 ๕. ควรแจงกําหนดการเขาพักแกพระหรือเจาหนาที่ใหทราบกอน อยางนอย ๑ วัน เพื่อ
เตรียมที่พักอยางเหมาะสม  
 ๖. ไมนําเครื่องประดับ ของมีคาติดตัวมาดวย หากสูญหายทางวัดจะไมรับผิดชอบ

๓. ขอปฏิบัติที่ควรทราบและปฏิบัติรวมกัน
๑. นักปฏิบัติดองระลึกเสมอวา เรามาปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจ  ขัดเกลากิเลสตัณหาให

เบาบางลง มิใชมาเพื่อหาความสุขในการอยูดี กินดี  จึงตองใชความอดทนเปนพิเศษตอความไม
สะดวก  และสิ่งที่กระทบกระท้ัง  ซึ่งสิ่งเหลานี้สวนเปนเคร่ืองทดสอบความอดทน  และคุณธรรมของ
นักปฏิบัติวามีอยูมากนอยเพียงใด
 ๒. นักปฏิบัติจะตองอยูในบริเวณท่ีกําหนดใหเทาน้ัน  ถาไมมีธุระจาํเปนไมควรออกนอก
สถานที่ปฏิบัติ  ถามีธุระจําเปนตองออกนอกวัด  ตองไดรับอนุญาตจากพระสงฆหรือแจงใหทางวัด
ทราบทุกครั้ง

 ๓. นักปฏิบัติจะตองไมคะนองกาย วาจา  หรือสงเสียงกอความรําคาญ หรือพูดคุยกับ
บุคคลอื่นโดยไมมีความจําเปน
 ๔. ถานักปฏิบัติผูใดไมทําตามระเบียบของวัดที่กําหนดไวนี้ ทางวัดจําเปนตองพิจารณา

เตือนใหทราบกอน  หากยังไมยอมรับฟง ทางวัดมีความเสียใจเปนอยางยิ่งที่จะตองขอใหออกจากวัด 
ทั้งนี้เพ่ือมิใหเปนเยี่ยงอยางแกบุคคลอื่น ที่จะเขามาปฏิบัติตอไป
 ๕. ขอแนะนํานี้  เปนการใหรายละเอียดในแนวทางปฏิบัติ  เพื่อความเปนระเบียบของวัด  
ผูที่มาปฏิบัติธรรมจะไดเขาใจ  สบายใจ  ในการอยูอาศัยและปฏิบัติธรรมภาวนารวมกันอยางสงบ ใน
สังคมของผูปฏิบัติธรรมยอมประหยัดการพูด

ติดตอสอบถามรายละเอียด :  สํานักงานโคกดินแดงวิชชาลัย วัดปาธรรมอุทยาน 
   ปาโคกดนิแดง ตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ 

   โทร. ๐๘๑-๘๗๓-๘๙๙๖ (เจาอาวาส)
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          อนุโมทนาสาธุการ . . . ทายเลม

มีดีอะไรในเลมน้ี :
ในเลมน้ีประกอบดวยเน้ือหาแบงเปน ๔ ภาค คือ ภาคที่ ๑ 
เปนการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับความเปนมา แนวคิด 
ขนาดลักษณะ งบประมาณ และประโยชนการใชสอยของส่ิง
กอสรางตางๆ ภายในวัดปาเพ่ือเก็บเปนหลักฐานใหอนุชนได
ศึกษานําเปนแบบอยาง, ภาคที่ ๒ เปนการรวบรวมและเรียบ
เรียงเนื้อหาเก่ียวกับการพัทธสีมาในพระพุทธศาสนาเพ่ือให
เปนแหลงศึกษาเบ้ืองตนของขอมูลเรื่องเดียวกันในที่เดียวกัน, 
ภาคที่ ๓ เปนการแสดงกิจกรรมของพระสงฆวัดปาธรรม
อุทยาน นอกจากสรางวัดแลวยังไดสานปณิธานสรางงาน 

สรางคน สรางธรรมผานโครงการคน ๓ วัยใน ๑ อาราม, ภาคที่ ๔ เปนการเก็บบันทึกรายละเอียด
ของงานธรรมสมโภช กําหนดการ รายชื่อพระสงฆทรงสมณศักดิ์ และรายช่ือเจาภาพผูมีสวนรวมใน
การกอสรางอุโบสถพุทธชยันตีพื่อประโยชนตอการอนุโมทนาและเปนบัญชีหลักฐานแสดงถึงเจตนา
บริสุทธิ์ศรัทธาอันยิ่งใหญแกทุกฝายที่เกี่ยวของ

 ณ รมเงาตนไมใหญปาโคกดินแดง :
  เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๒ ตรงกับวันพระ แรม ๘ คํา เดือน ๔ ปมะโรง เวลา
ประมาณบายแกๆ บรรยากาศแบบแดดรมลมตกของวันนั้น คุณพอบุญมี วงละคร (พอหลัด) กับ
หอเงิน ๔๐ บาทจากชายพกผาซิ่นอันเกิดนําพักนําแรงทําผาไหมมัดหมี่ของโยมแมทองดี วงละคร 
(แมจันทร) โยมพอโยมแมของผูเขียนไดตัดสินใจเปล่ียนเสนทางชีวิตเด็กชายอาย วงละคร ลูกชาย
คนกลางของครอบครัวผูเพิ่งจบ ป.๖ ไมกี่วันหลังภาคเรียนสุดทาย โดยเดินทางดวยเทาจากบานหวย
ทรายนําไปฝากอนาคตกับหลวงปูโดงที่วัดบานศาลา ประมาณ ๕ กม. กอนจะเลี้ยวเขาสูเสนทางบาน

หัวขัว-บานศาลา โยมพอพาลูกชายน่ังพักหลบแดดใตรมเงาตนไมใหญตนหนึ่งบริเวณโคกดินแดงซ่ึง
มีรมใบนอยนิดเพียงเพื่อบังหัวบังตัวเด็กชายตัวเล็กๆ เทาน้ัน ซึ่งบรรยากาศขณะนั้นดูแววโยมพอมี
ความกังวลกับลูกชายแบบสองจิตสองใจวาจะไปตอหรือจะกลับคืนบานหวยทราย พอพักกายหาย

เหนื่อยแลว ทันใดน้ันพอหลัดก็เอยปากอยางเขมแข็งกับลูกชายวา “ปะ..บักหลา ไปตอ ไปบวชซะ
ทาว พอสิพาเจาไปฝากกับหลวงปูโดง” 
 ตอมาโยมพอพาไปกราบหลวงปูโดง (บิดาหลวงพอพระครูศรพีัฒนคุณ อดีตเจาอาวาสวัด

นาคปรก) เม่ือโยมพอฝากฝงเด็กชายอายกับหลวงปูโดงแลว โยมพอก็ลากลับบานหวยทราย ปลอย
ลูกชายไวเพียงลําพังกับหลวงปูผูเฒาชรา วันรุงขึ้นหลวงปูโดงจึงพาเด็กชายอายน่ังทายรถสองแถว
หกลอแบบบานๆ กับคณะญาติชาวบานที่จะไปรวมงานทําบุญอุทิศหาญาติที่บานนาโพธ์ิ อําเภอ
สตึก จังหวัดบุรีรัมย จากน้ันหลวงปูโดงจึงฝากชะตาชีวิตเด็กชายอายกับหลวงพอพระครูศรีพัฒนคุณ 
(พศิิษฐ ญาณธโร ป.ธ.๖, พม.) ดวยคําวา “พระครูฯ พอฝากบักหลานอย ลูกซายบักหลัดบานหวย

ทรายโนนราษีไปบวชเณรภาครอนนําแนเดอ เพื่อเปนยังบุญยังคุณในอนาคต” ซึ่งตอมาหลวง



อุโบสถพุทธชยันตี          ๒๖๑

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

 

พอใหญวัดนาคปรก ก็รับเด็กนอยเขาเมืองกรุงดวยตูโฟคสีเหลืองขาวเขามาบวชเปนสามเณรภาคฤดู
รอนเดือนเมษายนท่ีวัดนาคปรกในปเดียวกัน นี้เปนเรื่องราวของผูเขียนที่เกี่ยวของกับอารามปาโคก
ดินแดง เพียงเพราะรมเงาอันรมเย็นของตนไมตนหนึ่งกับพระคุณของรุกขเทวดาผูชวยดลใจโยมพอ..
ใหไปตอในวันน้ัน จึงเปนเหตุใหกลับมาสรางวัดปาเปนอนุสาวรียชีวิตแทนคุณพระพุทธศาสนาในวันน้ี

 ครูบาอาจารยผูเปนสะพานสติปญญา : 
 ผูเขียนขอนอมกราบระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารยผูเปนสะพานชีวิตใหกาวยางสูผา
กาสาวพัสตร โดยเริ่มจากนอมกราบระลึกถึงพระคุณของ หลวงปูโดง สิมมามี วัดบานศาลาหลวงปู
ผูเฒาชราท่ีเมตตาตอหลานนอยอยางหาที่สุดไมได, นอมกราบระลึก หลวงพอพระครูศรีพัฒนคุณ 
(อดีตเจาอาวาสวัดนาคปรก พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๔๑) หลวงพอใหญผูเปนพระอุปชฌาย ผูเปนตนสาย
ธารชีวิตทางธรรมชวยปลูกฝงนิสัยรักการศึกษา รักการทํางาน รักบานเมืองนอน และผูเขียนไดสนอง
งานพระคุณหลวงพอใหญ ตั้งแตแรกบวชเณรถวายการอุปฏฐากจนถึงคราววิกฤติตอนทานปวยเปน
อัมพฤตอัมพาต ๕ ป ไดอุปฏฐากคอยเช็ดตัว เช็ดขี้เยี่ยว ซักผาสบงจีวร ลางหองนอนหองนํา ดูดเสลด
ในลําคอ ถวายภัตตาหารปอนยา ถวายงานนวดสังขาร และพาไปโรงพยาบาลจนถึงวาระสุดทายของ
ลมหายใจ, พระเดชพระคุณพระธรรมสีลาจารย (สุกรี สุตาคโม) อดีตเจาคณะเขตภาษีเจริญและ
อดีตเจาอาวาสวัดหนังวรวิหาร หลวงพอผูเปนพระอุปชฌายบวชพระคอยใหชี้พรําบอกสอนและ
ฝกใหทํางานอยางมีภาวะผูนํา, พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ (วีรยุทธ วีรยุทโธ) หัวหนาพระ
ธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล, เจาอาวาสวัดไทยพุทธคยา เจาคุณอาจารยผูจุดประกายความ
คิดและเปลี่ยนเสนทางชีวิตจากมาตุภูมิไปสูพุทธภูมิ เจาคุณผูดั่งสารถีฝกฝนลูกศิษยรูปนี้ครบทุก
กระบวนธรรม ขนาบดวยคําสอนใหจดใหทําทั้งพระเดชพระคุณ ปลูกฝงตอกิ่งทางการศึกษาจนจบ
ปริญญาเอก และเปนกําลังใจใหลูกศิษยทุกครั้งทุกคราที่กราบขอคําปรึกษาและขอความเมตตาคํา
แนะนําในทุกศาสนกิจจนถึงปจจุบัน, นอมกราบขอบพระคุณ หลวงพอเจาคุณพระกิตติโสภณวิเทศ 
(เศรษฐกิจ สมาหิโต) เจาอาวาสวัดนาคปรกรูปปจจุบัน หลวงพอผูคอยใหกําลังใจพระลูกศิษยลูกวัด 
ทั้งใหที่พักอาศัย และใหโอกาสกระผมนําสติปญญากลับมาพัฒนาบานเกิดเมืองนอนจนสําเร็จเปน

รูปราง ทุกความสําเร็จของลูกศิษยก็คือทุกความหมายของครูบาอาจารย..และทายสุดนี้ กระผมนอม
กราบขอบพระคุณเพื่อนสหธรรมิกกัลยาณชนท้ังหลาย ที่คอยเปนกําลังใจ กําลังกาย กําลังทุน และ
กําลังสติปญญาใหการสรางวัดปาธรรมอุทยานครั้งนี้ดวยความขอบคุณยิ่ง        

 
 ขอคารวะสมณะหัวใจสิงห : 
 ขอนอมกราบขอบกพระคุณพระสงฆครูบาอาจารย คือ พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต และ
พระมหาเดน ฐิตธัมโม ทานอาจารยผูบวชถวายชีวิตในพระพุทธศาสนา โดยมีเจตนาประสงคเขามา
ปกกลดสรางอารามแหงนี้เพื่อฟนฟูปาธรรมชาติผืนนอยนิดของชาวบรบือใหเปนสาธารณสมบัติสง

ตอถึงลูกหลานและเพ่ือเปนแหลงเจริญธรรมเจริญปญญาตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจาใหมี
บรรยายกาศแบบปาธรรมชาติตรงตามพุทธประสงค ขอบพระคุณที่ทานอาจารยทั้ง ๒ ถวายโอกาส
ใหกระผมและญาติธรรมสายบุญไดมาสรางสรรคศาสนสถานส่ังสมบุญในอุทยานธรรม กระผมระลึก

อยูเสมอวา “ไมมีอาจารยทั้ง ๒ ก็ไมมีวัดปาในวันน้ี”, นอมกราบขอบพระคุณพระอาจารยมหา



 ๒๖๒        อุโบสถพุทธชยันตี

คุณาวุฒิ เขมเปโม ผูเปนเถระญาติสายโลหิตและญาติกัลยาณมิตรสายธรรมคอยเปนที่ปรึกษาเปน
แมงานธรรมสมโภชอยางไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อยครั้งนี้, ขออนุโมทนา ทานพระครูปญญาพุทธิ
วิเทศ (มังกร) สหายธรรมที่คอยใหกําลังใจและคอยอนุเคราะหเกื้อกูลเอ้ือธรรมทุกกิจกุศลอยาง
เขาใจและเขาถึงตลอดมา, ขออนุโมทนาช่ืนชมในนําใจทาน พระอาจารยเอกชัย อรินทโม ผูเคยเปน
สามเณรนอยตนกลารุนแรกต้ังแตเริ่มแรกสรางวัดปา ซึ่งกาลตอมาในวันนี้ ทานไดตอบบุญแทนคุณ
ผืนดินที่ใหกําเนิดในผากาสาวพัสตรดวยการทํางานอยูเบ้ืองหนาเบ้ืองหลังอยางไมปริปากบน อดทน
ตอการทํางานอยางสมณะหัวใจสิงหอยางผูมีศิลปในใจ กระทั่งหนังสือที่ทานถืออยูนี้เปนผลผลิตทาง
สติปญญาของทาน, ขออนุโมทนาตอ หลวงพอพระอาจารยเอนก วิเวกนาโค ผูเปนครูเปนพระที่คอย
เปนแมทัพลวงหนานําพาทีมงานลุยงานอยางสุดชีวิตไมคิดถึงความลําบากตรากตรํา มีอารมณขําเบิก
บานในธรรมใหคลายวิตกอยางสมําเสมอ, ขออนโุมทนาขอบใจทานรองฯ บุญเยี้ยม คําโฮง, คุณโยม
คลาย วงละคร ตลอดถึงลูกหลานท่ีคอยประสานงานเปนหูเปนตา เปนมือเปนแขน เปนสารถีเปน
แมครัว เปนแจวเปนอัตถจารีชน ตั้งแตเริ่มตนงานถึงกาลปจจุบันดวยจิตอาสาอยางสมําเสมอ, ขอ
อนุโมทนาบุญขอบคุณพระสงฆสามเณรภายในวัดทุกรูปที่คอยเกื้อทานเอื้อธรรมอยูพื้นที่หนางาน 
รักษาปาดูแลตนไม ทํากิจกรรมกิจวัตร เปนเนื้อนาบุญอยางเต็มกําลังดวยดีเสมอมา, ขอขอบใจใน
นําใจไมตรีพอขาวแมขาวทุกคนชาววัดทุกคน ผูมีจิตใจงดงามคอยถวายนําขาวปลาอาหารรักษาธาตุ
ขันธของพระสงฆครูบาอาจารยใหมีกําลังทํางานเพื่อพระพุทธศาสนาจนถึงที่สุด  

 ไมมีโยมก็ไมมีอุโบสถ : 
 ขออนุโมทนาบุญตอทานเจาภาพผูเปนกําลังหลัก คือ คุณนริศ เชยกลิ่น ประธานอุปถัมภ
และประธานคณะกรรมการจัดสรางอุโบสถพุทธชยันตี คุณโยมเปนนักธุรกิจผูไดฉายาวา “มือทอง-
สมองเพชร” ตั้งแตปวารณารับบุญวันแรกจนถึงวาระนี้ คุณโยมมีจิตใจหนักแนนไมคลอนแคลน ใช
ภาวะผูนําเชิงพุทธนําพาขบวนบุญภาคีเขาสูเสนทางธรรมภาคีอยางยอดเยี่ยม, ขออนุโมทนาตอ คุณ
หมอพิชัย วิจักขณพันธ คุณหมอผูจิตใจออนโยนออนนอมไดเจริญรอยตามคุณความดีของบรมครู
หมอชีวกโกมารภัจจ เปนกัลยาณมิตรอยางเสมอตนเสมอปลาย, ขออนุโมทนาชื่นชมตอ คุณจันทนา 
ศรีวิริยะเลิศกุล เลขานุการโครงการ ผูเปนแมงานแมคนคอยเปนมือประสานสิบทิศ-ผูกมิตรทั่วหลา 

ไมวางานนั้นจะหนักหรือเบา พรอมท้ังทีมงานเกง ดี มีคุณภาพ คอยประสานงานนอยใหญใหลุลวง

ตลอดมาและคอยถวายอาหารบิณฑบาตตลอดถึงปจจัย ๔ ตามสมณบริโภคอยูเสมอ, ขออนุโมทนา
ชื่นชมตอ คุณภานุวัฒน จันทรลาวงศ หลานชายผูอยูเบื้องหลังในฐานะสถาปนิกไดใชอิทธิปาฏิหาริย
ทางปญญาออกแบบอุโบสถหลังงาม กระน้ันยังไดปวารณาตัวบวชกายบวชใจนอมถวายเปนพุทธ
บูชาในคร้ังนี้ดวย, ขออนุโมทนาขอบในนําใจของ คุณสมเกียรติ รอดดียิ่ง ผูควบคุมการกอสราง

อุโบสถที่คอยดูแลงานแทนคณะกรรมการตั้งแตเบื้องตนจนกระทั่งจบเขาเสนชัยอยางสมบูรณแบบ 
และ “ไมมีอุโบสถก็ไมมีวัดปาที่สมบูรณในวันน้ี” 
 ทายท่ีสุดขออนุโมทนาขอบคุณนําใจไมตรีในพรหมวิหารธรรมตอคณะบุญภาคีทุกๆ ทาน 

เปนตนวา คุณการุญ นันทิลีพงศ, คุณเบญจมา-คุณชลิต อภัยวงศ, คุณธีระชาติ นุมานิต, พอ.อุทก 
นเรศเสนีย, คุณสมศักดิ์ ฉัตรธีรภัทร, คุณประเสริฐ วชิรรัคศศวกุล, คุณจิรพล-คุณจริยา พงษธนะ

เศรษฐ, ครอบครัวเชยกลิ่น, ครอบครัวศรีวิริยะเลิศกุล, คุณบุญมี-คุณธิดา สิทธิชอบธรรม, คุณพิมพา 



อุโบสถพุทธชยันตี          ๒๖๓

วัดปาธรรมอุทยาน : สถาปตยกรรมแหงอารยธรรมอีสาน รมณียวิปสสนาสถานแหงตักสิลานคร

วงละคร ตลอดถึงศรัทธาสาธุชนผูมีสวนแหงบุญทุกๆ คน และขออุทิศบุญกุศลอันเกิดจากการสราง
อุโบสถพุทธชยันตีนี้สงบุญอุทิศให คุณพุทธิพงษ ดานบุญสุต อุบาสกผูเปนกําลังสําคัญและเปน
กัลยาณมิตรที่ดีตอคณะบุญภาคี ถึงแมกายของคุณโยมจะไมอยูแลว ก็ขอใหรับทราบอนุโมทนา ขอ
ใหคุณโยมจงสถติมั่นในทิพยวิมานสวรรคสมบัติตลอดกาล, ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย จง
อํานวยพรชัยใหทานทั้งหลายที่ไดรวมสรางวัดวาอารามนามวา “วัดปาธรรมอุทยาน” จงพรั่งพรอม
ดวยความม่ังมีศรีสุข อยูดีมีสุข รํารวยเปนสุข สมบูรณพูนสุข และเจริญยิ่งดวยโภคสมบัติ บริวาร
สมบัติ มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติกันทุกคนทานเทอญฯ
 ทุกอยางที่เกิดขึ้นยอมดีเสมอ : 

“สทฺธา สาธุ ปติฐิตา : ศรัทธาตั้งมั่นดีแลว ยังประโยชนใหสําเร็จ” เม่ือใดก็ตามที่เราเช่ือ
มั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยปญญาเห็นชอบ เราจะตอบรับทําส่ิงนั้นดวยความพยายามอยางถึงที่สุด...

“๑ ศรัทธาสรางอุโบสถพุทธชยันตี คือ ๑ ความดีสรางอนุสาวรียชีวิต” 

ดวยสาราณียธรรม

พระมหาอาย ธีรปญโญ, ดร.
ประธานคณะกรรมการจัดสรางอุโบสถพุทธชยันตี ฝายบรรพชิต

ผูเรียบเรียงหนังสืออุโบสถพุทธชยันตี



‘ทําดีไมหยุด’
คือ

ที่สุดแหงชัยนะ
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