
๑ 

 

     
ก ำหนดกำรทอดกฐินและถวำยผ้ำป่ำสำมัคคี  ประจ ำปี ๒๕๕๘  

โดย คณะศิษยำนุศิษย์พระปัญญำพิศำลเถร (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)  
วดัป่ำบ้ำนค้อ  ต.เขือน ำ้  อ.บ้ำนผือ จ.อุดรธำนี 

ในวนัเสำร์ที ่ ๒๑  พฤศจิกำยน และวนัอำทติย์ที ่ ๒๒  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๘ 
*********************** 

ในปีพรรษา ๒๕๕๘ น้ี  คณะกรรมการวดัป่าบา้นคอ้  ไดก้  าหนดใหมี้การทอดถวายผา้กฐินสามคัคี อีกทั้ง

ไดจ้ดัใหมี้การทอดกฐินและผา้ป่าสามคัคีแก่วดัในทอ้งถ่ินท่ีห่างไกล    เพื่อสนบัสนุนการก่อสร้าง    และซ่อมแซม

เสนาสนะ  อนัจะเป็นการสืบทอดประเพณีท่ีดีงามและร่วมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาในรุ่งเรืองสืบไป  

จึงขอเชิญชวนคณะศรัทธาทุกท่าน  ร่วมเป็นเจา้ภาพในงานมหากุศลน้ี  โดยพร้อมเพรียงกนั  ขออ านาจ
คุณพระศรีรัตนตรัย  จงดลบนัดาลใหท้่านทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขและความเจริญในธรรมแห่งองคพ์ระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยเทอญ 

 
ก ำหนดกำร 

วนัเสำร์ที ่๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘  เวลำ   ๐๖.๓๐   น.   พร้อมกนัที ่วดัตำดน ำ้พุ 
จุดที ่             วดั                                                              ที่อยู่                                                    เจ้ำภำพ        
   ๑      กฐินวดัตาดน ้าพ ุ                             ต.ค าดว้ง อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี               คณะใตแ้สงแมนวสุิทธ์ิ น าโดย 
                                                                                                                                                   คุณแม่ชีสงดั ฉ่ิงแกว้  
                                                                                                                                          และคุณแหม่ม - คุณโหน่ง 
           กฐินวดัตรีสวสัด์ิวนาราม               ต.โคกงาม อ.ด่านซา้ย จ.เลย         เภสัชกรคุณสุทธิพนัธ์   อศัวศิลาวสุกุล 
                                                   และครอบครัว  
           ผา้ป่าวดัป่าผาน ้าจั้น                         ต.วงัเลา อ.นายงู จ.อุดรธานี                           ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี 
 

   ๒    กฐินวดัหว้ยศิลาผาสุก(วงัปลาโด)   ต.ค าดว้ง อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี                           คุณวนิดา  ชวนรุ่งวฒันา  
                                                                                                                                         ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี  
           ผา้ป่าวดัโนนตาแสง                        ต.กลางใหญ่  อ.บา้นผือ  จ.อุดรธานี    คุณสงบ หาญสมุทร และคณะภูเก็ต 
    

   ๓     กฐินวดัถ ้าพระนาหลวง                   ต.ค าดว้ง อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี    คุณไชยา – คุณดวงนภา สุริยาพรพนัธ์ุ  
            (พกัทานอาหารกลางวนั)                                                                                                        (หน่อง – จอย ) 
           กฐินวดัถ ้าแกว้                                 ต.ค าดว้ง อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี          คุณทองใบ-คุณพิชยั ลิมปรุ่งโรจน์ 
                                                                                                                               และคณะ พร้อมศูนยป์ฏิบติัธรรม 
                                                                                                                               ขิปฺปปัญโญ  พนสันิคม (เฮียตรง) 
 

   ๔    กฐินวดัป่าหายโศก                          ต.หายโศก  อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี  คุณยวุดี แซ่จึง , คุณศิรธนัย ์วารีรัตนภ์ากร, 
                                                                                                            คุณณรัญรัตน์ ไชยวสุ และญาติมิตร  (รัตน์-ย)ุ 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 



๒ 

 

วนัอำทติย์ที ่๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘  ทอดกฐินบูรณะพระมหำธำตุเจดีย์ ณ วดัป่ำบ้ำนค้อ 
 

๐๖.๓๐ น.  – คณะสงฆผ์ูรั้บกฐิน ,  ผา้ป่า  ลงทะเบียน 
                   - เจา้ภาพผูถ้วายกฐิน ,  ผา้ป่า  ลงทะเบียน 
๐๗.๐๐ น.   – พระสงฆอ์อกรับบิณฑบาต / ถวายภตัตาหาร 
๐๙.๓๐ น.  (๑) คณะสงฆ ์– คณะศรัทธา พร้อมกนั ณ ศาลา เพื่อประกอบพิธีกรรม 
                  (๒) คณะศรัทธาถวายผา้ป่าตกคา้งแก่วดัต่างๆ 
                  (๔) คณะสงฆป์ระกอบพิธีกฐินกรรม 
                  (๕) พระครูปิยสีลาจารย ์เจา้คณะอ าเภอบา้นผอื(ธ) กล่าวสัมโมทนียกถา 
                  (๖) พระสงฆท์ั้งนั้น กล่าวอนุโมทนา / เสร็จพิธี 
 

กฐิน รับที่วดัป่ำบ้ำนค้อ 
                   วดั                                                         ทีอ่ยู่                                                         เจ้ำภำพ                
(๑)   กฐินสามคัคีวดัป่าบา้นคอ้         ต.บา้นคอ้ อ.บา้นผือ  จ.อุดรธานี                       กฐินสามคัคีโดยคณะศิษย ์ 
(๒)  กฐินวดัป่าหนองแวง                 ต.หนองแวง อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี            บริษทั KAYNE Premium Solution 
(๓)  กฐินวดัป่าภูฆอ้ง                        ต.บุญทนั อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองล าบวัภู    คุณยายน่วม ภวภูตานนท ์(เล็ก มข.) 
(๔)  กฐินกุดฮูอรุณรังสี                     ต.นาด่าน   อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองบวัล าภู        คุณเฉลิมชยั  วงษน์าคเพช็ร์  มข. 
(๕)  กฐินวดัโพธ์ิไทรทอง                 ต.นายงู อ.นายงู  จ.อุดรธานี                    คุณอมฤต-คุณแม่สุมนา วสุิทธิธรรม 

                                                                                                                                           คุณประวติั แสงสุพรรณ (จุ๋ม ลือชยั)
(๖)  กฐินวดับา้นขาว                          ต.บา้นขาว อ.เมือง  จ.อุดรธานี                    คุณแม่สายใจ ตั้งกิตติถาวร(แนน) 
(๗) กฐินวดัโคกอา้ยยี ่(วดัป่านาเกน) ต.หนองแวง อ.น ้าโสม  จ.อุดรธานี                               คุณกิมชั้ง แม่ล้ี (แนน)
(๘) กฐินวดัโนนสะอาด                     ต.เขือน ้า  อ.บา้นผอื  จ.อุดรธานี          บจก.พีเอส นิวทริชัน่ โดย นายวรพงษ ์
                                                                                                                                            นางสุหชัชา วงศอ์นุสรณ์ 
                                                                                                                                  บุตรหลานและญาติ (ตุม้-บอล) 
(๙)  กฐินวดัป่าศรีภูทอก                    ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย                     บจก.รินทร์โชคชยั โดย นายเทียม 
                                                                                                                    รินทร์โชคชยั และ นางสุนี เตชานุกูลชยั 
(๑๐) กฐินวดัป่าสังกะลี                      ต.บา้นสังกะลี  อ.สังคม จ.หนองคาย                          นายวญิญ รินทร์โชคชยั 
(๑๑) กฐินวดัชมพูพาน(นาตอ้ง)         ต.นายงู  อ.นายงู จ.อุดรธานี                                   นางวชิญนุช รินทร์โชคชยั 
(๑๒) กฐินวดัซ าขามถ ้ายาว                 ต.บวัเงิน  อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น                            นายวชัริชญ ์รินทร์โชคชยั   
(๑๓) กฐินวดัจนัทวนาราม                 ต. สร้างก่อ  อ.กุดจบั  จ.อุดรธานี                  นางสาววชิญพชัร รินทร์โชคชยั 
(๑๔) กฐินวดัดงบา้นดูน                     ต.เขือน ้า อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี         คุณบุญย ์พืชธญัญากิจ และนางศิริวรรณ 
(๑๕) กฐินวดัป่าตาดแกว้                    ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ                                นางทองเจือ พลอยช่ืน และ 
                                                                                                                                                    อ.สุพตัรา  ประดิษฐ์ 
(๑๖) กฐินวดัวดัโพนตาล                   ต.นาข่า      อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย                        คุณโสภาวรรณ สิงหทองกูลิ 
(๑๗) กฐินวดัป่าดงหวาย                   ต.หายโศก อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี           คุณอนงค ์ โสภาภณัฑ ์(สหรัฐอเมริกา) 



๓ 

 

(๑๘) กฐินวดัสวา่งเชิงเขา                  ต.อูมุง  อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี                  คุณบุษกร  จิตราภิรมย ์(ไข่แดง) 
(๑๙) กฐินวดัสวา่งมงคล                    ต.นางวั  อ.น ้าโสม  จ.อุดรธานี            คุณธเนศ-คุณกอร์ปกานต ์พรสถิตพงษ ์ 
                                                                                                                                                      และครอบครัว (ปุ๊) 
(๒๐) กฐินวดัโพธ์ิทองอนาลโย         ต.กุดดินจ่ี  อ.นากลาง  จ.หนองบวัล าภู     นางจินตนา  สินธุโสภณ (คุณนอ้ง) 
(๒๑) กฐินวดัป่าค ายางนอ้ย               ต.ผาสุก   อ.วงัสามหมอ จ.อุดรธานี  นายวฒิุชยั-นางอรรถวรรณ หงอสุวรรณ 
 

ผ้ำป่ำ รับที่วดัป่ำบ้ำนค้อ 
 

                วดั                                                                 ทีอ่ยู่                                                      เจ้ำภำพ 
(๑)  ผา้ป่าวดัซ าคูณ                           ต.บา้นหยวก อ.น ้าโสม  จ.อุดรธานี      พล.ต.ท.กวา้ง-คุณกมลกานต ์ชาญศิลป์ 
(๒)  ผา้ป่าวดัป่ารัตนาราม                 ต.เขือน ้า  อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี      ก านนัโชคชยั-คุณพรพรรณ และครอบครัว 
(๓)  ผา้ป่าวดัโคกสีแกว้                     ต.หายโศก อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี                                 รศ.ดร.จุรี  ตาปนานนท ์
(๔)  ผา้ป่าวดัสวนหงส์                      ต.บา้นขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี        คุณปรียาภทัร์   พิภทัปัทมอ าพนั 
                                                                                                                                             คุณรัชนี แผนคูแ้ละคณะ 
(๕)  ผา้ป่าวดัโนนตาแสง                  ต.กลางใหญ่  อ.บา้นผอื  จ.อุดรธานี          คุณสงบ หาญสมุทร และคณะภูเก็ต 
(๖)  ผา้ป่าวดัขนัติธรรม                     ต.นาพู ่   อ.เพญ็  จ.อุดรธานี               คุณแม่สมบูรณ- คุณวชัรพงษ ์หอมวฒิุวงศ ์ 
                                                                                                                                                                  (หมอหลา้) 
(๗)  ผา้ป่าวดัชยัรังสี(โสมเยีย่ม)       ต.โสมเยีย่ม  อ.น ้าโสม   จ.อุดรธานี    
(๘)  ผา้ป่าวดัสันติธรรม(ภูหมี)         ต.นาดี    อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองบวัล าภู                ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี  
(๙)  ผา้ป่าวดัเทพคีรีบรรพต              ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล าภู 
(๑๐)  ผา้ป่าวดัป่าสิทธิมงคล             ต.นายงู  อ.นายงู  จ.อุดรธานี 
(๑๑)  ผา้ป่าวดัห้วยหาน                   ต.ดอยสวรรค ์ อ.นากลาง  จ.หนองบวัล าภู 
(๑๒)  ผา้ป่าวดัป่าสามคัคีวนาราม   ต.บา้นหยวก  อ.น ้าโสม  จ.อุดรธานี   
(๑๓)  ผา้ป่าวดัป่าฆอ้งทอง              อ.เมือง  จ.หนองบวัล าภู                    
 

 
จุดที่ ๒ ณ วัดป่ำโคกลำด  

ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธำนี 
 

๑๓.๐๐ น. - พิธีทอดถวายกฐิน / คณะสงฆป์ระกอบพิธีกฐินกรรม 
                    เจา้ภาพ                ๑.  คุณบุญมา  ฝันเซียน , คุณอุไร ไกรยาและคณะ 
                                                ๒. คุณอภิสัญท ์ เอ้ือชยัเลิศกุล , คุณนพรุจ  งามอภิชนและคณะ 
                                                ๓. สวนอาหาร  ครัวคุณนิด 
                                                ๔. ครอบครัวคุณมงคล  มีแสงนิลและคณะ 
 



๔ 

 

จุดที่ ๓ ณ วดัสวนหงส์  
ต.บ้ำนขำว อ.เมือง จ.อุดรธำนี 

 

๑๓.๐๐ น. - พิธีทอดถวายกฐิน / คณะสงฆป์ระกอบพิธีกฐินกรรม 
 เจา้ภาพ  1.  พญ.กิตตินนัท ์สมุทรสินธ์ุ และครอบครัว,คุณยง นนทโสภา, 
 คุณวสวสั นนทโสภาและครอบครัว ,คุณณาฐยา-นนัท ์เนตรรัตน์ และครอบครัว 

2. คุณสมชาย  โลหิต  ,คุณศศิธร หาณพาณิช ,คุณผลิศา หาญพาณิช  
(คุณอรทยั-คุณเรวดี  จงประกอบแกว้)  

 

สรุปทั้ง ๒ วนั กฐิน  ๒๙  กอง   ผ้ำป่ำ  ๑๕  กอง 
รวมเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน  ๔๔  กอง  

 

            หมำยเหตุ     หากท่านใดตอ้งการร่วมท าบุญกฐินวิง่และผา้ป่าสามคัคี   สามารถโอนเขา้    ธนาคารกรุงไทย   

สาขาบา้นผอื   ช่ือบญัชี   วดัป่าบา้นคอ้  บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี    431-1- 02103 – 8  โอนแลว้กรุณาส่งใบโอนเงิน
มายงัวดัป่าบา้นคอ้ ผา่นทางอีเมล ์ watpabankoh@gmail.com    โทร. 085-453-3245 , 089-416-7825  

สำมำรถดูรำยละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่watpabankoh.com ,              วดัป่ำบ้ำนค้อ 
 

mailto:watpabankoh@gmail.com

