ข้ อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๑

กำหนดกำรทอดกฐิ นและถวำยผ้ำป่ ำสำมัคคี ประจำปี ๒๕๕๘
โดย คณะศิษยำนุศิษย์ พระปั ญญำพิศำลเถร (หลวงพ่ อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
วัดป่ ำบ้ ำนค้ อ ต.เขือนำ้ อ.บ้ ำนผือ จ.อุดรธำนี
ในวันเสำร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกำยน และวันอำทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘
***********************
ในปี พรรษา ๒๕๕๘ นี้ คณะกรรมการวัดป่ าบ้านค้อ ได้กาหนดให้มีการทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี อีกทั้ง
ได้จดั ให้มีการทอดกฐินและผ้าป่ าสามัคคีแก่วดั ในท้องถิ่นที่ห่างไกล เพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง และซ่อมแซม
เสนาสนะ อันจะเป็ นการสื บทอดประเพณี ที่ดีงามและร่ วมทานุบารุ งพระพุทธศาสนาในรุ่ งเรื องสื บไป
จึงขอเชิ ญชวนคณะศรัทธาทุกท่าน ร่ วมเป็ นเจ้าภาพในงานมหากุศลนี้ โดยพร้อมเพรี ยงกัน ขออานาจ
คุณพระศรี รัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุ ขและความเจริ ญในธรรมแห่งองค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเทอญ
กำหนดกำร
วันเสำร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ เวลำ ๐๖.๓๐ น. พร้ อมกันที่ วัดตำดนำ้ พุ
จุดที่
วัด
ที่อยู่
เจ้ ำภำพ
๑ กฐินวัดตาดน้ าพุ
ต.คาด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
คณะใต้แสงแมนวิสุทธิ์ นาโดย
คุณแม่ชีสงัด ฉิ่ งแก้ว
และคุณแหม่ม - คุณโหน่ง
กฐินวัดตรี สวัสดิ์วนาราม
ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย เภสัชกรคุณสุ ทธิพนั ธ์ อัศวศิลาวสุ กุล
และครอบครัว
ผ้าป่ าวัดป่ าผาน้ าจั้น
ต.วังเลา อ.นายูง จ.อุดรธานี
ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี
คุณวนิดา ชวนรุ่ งวัฒนา
ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี
ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี คุณสงบ หาญสมุทร และคณะภูเก็ต

๒ กฐินวัดห้วยศิลาผาสุ ก(วังปลาโด) ต.คาด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ผ้าป่ าวัดโนนตาแสง
๓ กฐินวัดถ้ าพระนาหลวง
(พักทานอาหารกลางวัน)
กฐินวัดถ้ าแก้ว

ต.คาด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี คุณไชยา – คุณดวงนภา สุ ริยาพรพันธุ์
(หน่อง – จอย )
ต.คาด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
คุณทองใบ-คุณพิชยั ลิมปรุ่ งโรจน์
และคณะ พร้อมศูนย์ปฏิบตั ิธรรม
ขิปฺปปัญโญ พนัสนิคม (เฮียตรง)

๔ กฐินวัดป่ าหายโศก

ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี คุณยุวดี แซ่จึง , คุณศิรธันย์ วารี รัตน์ภากร,

คุณณรัญรัตน์ ไชยวสุ และญาติมิตร (รัตน์-ยุ)

๒

วันอำทิตย์ ที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ ทอดกฐิ นบูรณะพระมหำธำตุเจดีย์ ณ วัดป่ ำบ้ ำนค้ อ
๐๖.๓๐ น. – คณะสงฆ์ผรู ้ ับกฐิน , ผ้าป่ า ลงทะเบียน
- เจ้าภาพผูถ้ วายกฐิน , ผ้าป่ า ลงทะเบียน
๐๗.๐๐ น. – พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต / ถวายภัตตาหาร
๐๙.๓๐ น. (๑) คณะสงฆ์ – คณะศรัทธา พร้อมกัน ณ ศาลา เพื่อประกอบพิธีกรรม
(๒) คณะศรัทธาถวายผ้าป่ าตกค้างแก่วดั ต่างๆ
(๔) คณะสงฆ์ประกอบพิธีกฐินกรรม
(๕) พระครู ปิยสี ลาจารย์ เจ้าคณะอาเภอบ้านผือ(ธ) กล่าวสัมโมทนียกถา
(๖) พระสงฆ์ท้ งั นั้น กล่าวอนุโมทนา / เสร็ จพิธี

กฐิ น รับที่วดั ป่ ำบ้ ำนค้ อ
วัด
(๑) กฐินสามัคคีวดั ป่ าบ้านค้อ
(๒) กฐินวัดป่ าหนองแวง
(๓) กฐินวัดป่ าภูฆอ้ ง
(๔) กฐินกุดฮูอรุ ณรังสี
(๕) กฐินวัดโพธิ์ ไทรทอง

ทีอ่ ยู่
ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

เจ้ ำภำพ
กฐินสามัคคีโดยคณะศิษย์
บริ ษทั KAYNE Premium Solution
ต.บุญทัน อ.สุ วรรณคูหา จ.หนองลาบัวภู คุณยายน่วม ภวภูตานนท์ (เล็ก มข.)
ต.นาด่าน อ.สุ วรรณคูหา จ.หนองบัวลาภู คุณเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ มข.
ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
คุณอมฤต-คุณแม่สุมนา วิสุทธิ ธรรม
คุณประวัติ แสงสุ พรรณ (จุ๋ม ลือชัย)
(๖) กฐินวัดบ้านขาว
ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี
คุณแม่สายใจ ตั้งกิตติถาวร(แนน)
(๗) กฐินวัดโคกอ้ายยี่ (วัดป่ านาเกน) ต.หนองแวง อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี
คุณกิมชั้ง แม่ล้ ี (แนน)
(๘) กฐินวัดโนนสะอาด
ต.เขือน้ า อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
บจก.พีเอส นิวทริ ชนั่ โดย นายวรพงษ์
นางสุ หชั ชา วงศ์อนุสรณ์
บุตรหลานและญาติ (ตุม้ -บอล)
(๙) กฐินวัดป่ าศรี ภูทอก
ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
บจก.ริ นทร์ โชคชัย โดย นายเทียม
ริ นทร์โชคชัย และ นางสุ นี เตชานุกูลชัย
(๑๐) กฐินวัดป่ าสังกะลี
ต.บ้านสังกะลี อ.สังคม จ.หนองคาย
นายวิญญ ริ นทร์ โชคชัย
(๑๑) กฐินวัดชมพูพาน(นาต้อง) ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
นางวิชญนุช ริ นทร์ โชคชัย
(๑๒) กฐินวัดซาขามถ้ ายาว
ต.บัวเงิน อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น
นายวัชริ ชญ์ ริ นทร์ โชคชัย
(๑๓) กฐินวัดจันทวนาราม
ต. สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
นางสาววิชญพัชร ริ นทร์ โชคชัย
(๑๔) กฐินวัดดงบ้านดูน
ต.เขือน้ า อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
คุณบุญย์ พืชธัญญากิจ และนางศิริวรรณ
(๑๕) กฐินวัดป่ าตาดแก้ว
ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
นางทองเจือ พลอยชื่น และ
อ.สุ พตั รา ประดิษฐ์
(๑๖) กฐินวัดวัดโพนตาล
ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
คุณโสภาวรรณ สิ งหทองกูลิ
(๑๗) กฐินวัดป่ าดงหวาย
ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
คุณอนงค์ โสภาภัณฑ์ (สหรัฐอเมริ กา)

๓

(๑๘) กฐินวัดสว่างเชิงเขา
(๑๙) กฐินวัดสว่างมงคล
(๒๐) กฐินวัดโพธิ์ ทองอนาลโย
(๒๑) กฐินวัดป่ าคายางน้อย

ต.อูมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ต.นางัว อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี

คุณบุษกร จิตราภิรมย์ (ไข่แดง)
คุณธเนศ-คุณกอร์ปกานต์ พรสถิตพงษ์
และครอบครัว (ปุ๊ )
ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู นางจินตนา สิ นธุโสภณ (คุณน้อง)
ต.ผาสุ ก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี นายวุฒิชยั -นางอรรถวรรณ หงอสุ วรรณ

ผ้ ำป่ ำ รับที่วดั ป่ ำบ้ ำนค้ อ
วัด
(๑) ผ้าป่ าวัดซาคูณ
(๒) ผ้าป่ าวัดป่ ารัตนาราม
(๓) ผ้าป่ าวัดโคกสี แก้ว
(๔) ผ้าป่ าวัดสวนหงส์

ทีอ่ ยู่
เจ้ ำภำพ
ต.บ้านหยวก อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี พล.ต.ท.กว้าง-คุณกมลกานต์ ชาญศิลป์
ต.เขือน้ า อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี กานันโชคชัย-คุณพรพรรณ และครอบครัว
ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
รศ.ดร.จุรี ตาปนานนท์
ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี
คุณปรี ยาภัทร์ พิภทั ปัทมอาพัน
คุณรัชนี แผนคูแ้ ละคณะ
(๕) ผ้าป่ าวัดโนนตาแสง
ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
คุณสงบ หาญสมุทร และคณะภูเก็ต
(๖) ผ้าป่ าวัดขันติธรรม
ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
คุณแม่สมบูรณ- คุณวัชรพงษ์ หอมวุฒิวงศ์
(หมอหล้า)
(๗) ผ้าป่ าวัดชัยรังสี (โสมเยีย่ ม) ต.โสมเยีย่ ม อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี
(๘) ผ้าป่ าวัดสันติธรรม(ภูหมี) ต.นาดี อ.สุ วรรณคูหา จ.หนองบัวลาภู
ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี
(๙) ผ้าป่ าวัดเทพคีรีบรรพต
ต.นาด่าน อ.สุ วรรณคูหา จ.หนองบัวลาภู
(๑๐) ผ้าป่ าวัดป่ าสิ ทธิมงคล
ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
(๑๑) ผ้าป่ าวัดห้วยหาน
ต.ดอยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู
(๑๒) ผ้าป่ าวัดป่ าสามัคคีวนาราม ต.บ้านหยวก อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี
(๑๓) ผ้าป่ าวัดป่ าฆ้องทอง
อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู

จุดที่ ๒ ณ วัดป่ ำโคกลำด
ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธำนี
๑๓.๐๐ น. - พิธีทอดถวายกฐิน / คณะสงฆ์ประกอบพิธีกฐินกรรม
เจ้าภาพ
๑. คุณบุญมา ฝันเซียน , คุณอุไร ไกรยาและคณะ
๒. คุณอภิสัญท์ เอื้อชัยเลิศกุล , คุณนพรุ จ งามอภิชนและคณะ
๓. สวนอาหาร ครัวคุณนิด
๔. ครอบครัวคุณมงคล มีแสงนิลและคณะ

๔

จุดที่ ๓ ณ วัดสวนหงส์
ต.บ้ ำนขำว อ.เมือง จ.อุดรธำนี
๑๓.๐๐ น. - พิธีทอดถวายกฐิน / คณะสงฆ์ประกอบพิธีกฐินกรรม
เจ้าภาพ
1. พญ.กิตตินนั ท์ สมุทรสิ นธุ์ และครอบครัว,คุณยง นนทโสภา,
คุณวสวัส นนทโสภาและครอบครัว ,คุณณาฐยา-นันท์ เนตรรัตน์ และครอบครัว
2. คุณสมชาย โลหิต ,คุณศศิธร หาณพาณิ ช ,คุณผลิศา หาญพาณิ ช
(คุณอรทัย-คุณเรวดี จงประกอบแก้ว)

สรุปทั้ง ๒ วัน กฐิน ๒๙ กอง ผ้ ำป่ ำ ๑๕ กอง
รวมเป็ นจำนวนทั้งสิ้น ๔๔ กอง
หมำยเหตุ หากท่านใดต้องการร่ วมทาบุญกฐินวิง่ และผ้าป่ าสามัคคี สามารถโอนเข้า ธนาคารกรุ งไทย
สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี วัดป่ าบ้านค้อ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 431-1- 02103 – 8 โอนแล้วกรุ ณาส่ งใบโอนเงิน
มายังวัดป่ าบ้านค้อ ผ่านทางอีเมล์ watpabankoh@gmail.com โทร. 085-453-3245 , 089-416-7825
สำมำรถดูรำยละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ watpabankoh.com ,
วัดป่ ำบ้ ำนค้ อ

