
   

 
 
 
 
 
 

ขอเชญิรว่มท ำบญุเป็นเจำ้ภำพทอดกฐนิ “พทุธบชูำสำมคัค”ี (ปีที ่2/2559) 
ทอดถวำย ณ วดัไทยโพธวิหิำร พทุธคยำ (สถำนทีต่รสัรู)้ รฐัพหิำร สำธำรณรฐัอนิเดยี 
14 พฤศจกิำยน 2559  เวลำ 08.00 น. ท ำพธิทีอดถวำย ณ บรเิวณ ตน้พระศรมีหำโพธิ ์

เพือ่รวบรวมปจัจยัช ำระคำ่ทีด่นิ และสรำ้งอำคำรส ำนกังำนวดัไทยโพธวิหิำร 
------------------------- 

 ดว้ยคณะกรรมการวดัไทยโพธวิหิาร  ไดจั้ดซือ้ทีด่นิและตกึอาคาร 4 ชัน้ จ านวน 45 หอ้ง  มบีรเิวณพืน้ทีป่ระมาณ 
25,000 ตารางฟตุ จัดตัง้เป็น “ส านักงานวัดไทยโพธวิหิาร” อยูห่า่งจากตน้พระศรมีหาโพธิ ์สถานทีต่รัสรู ้ประมาณ 500 เมตร 
ใชง้บประมาณ 30,000,000 บำท และซือ้ทีด่นิเพิม่อกีประมาณ 200 ตารางวา ใชง้บประมาณ 10,000,000 บำท รวมงบ 
40,000,000 บาท ยงัขาดปัจจัยอกีจ านวน 30,000,000 บาท (สามสบิลา้นบาทถว้น) ในปีนีม้พีระภกิษุสงฆอ์ยูจ่ าพรรษา  
9 รปู จงึไดจ้ดัทอดกฐนิพทุธบชูาสามคัค ีเพือ่รวบรวมปัจจัยไปช าระคา่ทีด่นิและอาคารส านักงานวัด ใหส้ าเร็จลลุว่งไปดว้ยด ี
 ดว้ยอ านาจแหง่คณุพระศรรัีตนตรัย  และกศุลทานบารมคีรัง้นี ้ จงดลบนัดาลใหท้า่นและครอบครัว  จงเจรญิดว้ย 
อาย ุวรรณะ สขุะ พละ ปฏภิาณธนสารสมบตั ิทกุทพิาราตรกีาล เทอญ. 

ก ำหนดกำร 
 วนัจนัทร ์14  พฤศจกิำยน  2559 ตรงกบัวนัลอยกระทง ขึน้ 15 ค ำ่ เดอืน 12 
 เวลา 06.00 น. ถวายภตัตาหารแดพ่ระสงฆ ์10 รปู + คณะแสวงบญุรับประทานอาหาร ณ วดัไทยโพธวิหิาร 
 เวลา 08.00 น. พธิทีอดกฐนิพทุธบชูาสามคัค ีณ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์ถวายจตปัุจจัยไทยธรรม เป็นเสร็จพธิ ี

คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน  

พระครวูนิยัธรกติตพิงษ ์ จตฺิตคตฺุโต เจา้อาวาส (ลาศกึษา ป.โท ม.พาราณส)ี (พระส าอางค ์ประธานสงฆจ์ าพรรษา) 
ดร.พระมหำปรญิณภสัทร ์รจุธิมฺโม-พระอำจำรยอ์ำทติย ์กติตฺโสภโณ รองเจา้อาวาสวัดไทยโพธวิหิาร 

บรษิทั ธรรมหรรษำทวัร ์แอนด ์แทรเวล จ ำกดั - บรษิทั บำงกอกไทย เซ็นเตอร ์จ ำกดั 
สถำนโีทรทศันอ์นิเตอรเ์น็ต ธรรมหรรษำ - คณะกรรมกำรวดัไทยโพธวิหิำร  

ดร.นติกิำนต ์- ร.ต.อ.หญงิ สวุมิล ธรรมหรรษำกุล ประธานตน้ศรัทธา 1,000,000.- บำท  
คณุวษฐิวิริะ รรีำวภิคัภำษฏิำ (วะรา)-นฐัญนนั ธนัดรฐับนัพนนั (นัน) ประธานอปุถัมภ ์200,000.- บำท  
 พญ.ปนดัดำ อศัวเนตรมณี อทุศิให ้พลัลภ อศัวเนตรมณี-Mr.Chang Wu ประธานอปุถัมภ ์200,000.- บาท  
พระมหำรงัสรรค ์ตนัมิง่   คณุสมศร ีตระกูลเกษมสขุ-โรงเรยีนอนุบำลปิยะพร คณุชุลพีร อนะมำน 

คณุแมส่มใจ  เปรมปรำณี         คณุอำรยีำ ขจรธำนนีนท ์      คณุศภุลกัษณ์ เตมิประสทิธิ ์
 

ใบตอบรบัประสงคร์ว่มท ำบญุทอดกฐนิพทุธบชูำสำมคัค ีณ วดัไทยโพธวิหิำร พทุธคยำ อนิเดยี 
           

       กองละ 2,559 บำท       ประธำน 1,000 บำท       รองประธำน 500 บำท       กรรมกำร 100 บำท 
 

      เจำ้ภำพหอ้งปฏบิตัธิรรม 45 หอ้งๆ ละ 200,000 บำท จำรกึชือ่เจำ้ภำพตดิไวห้นำ้หอ้ง 
  ท ำบญุซือ้ทีด่นิ+สรำ้งอำคำร 4 ช ัน้ ถวำยวดัไทยโพธวิหิำร  ตำรำงฟตุละ 1,000 บำท 
      เจำ้ภำพปพูืน้กระเบือ้งทำงเดนิรอบตกึอำคำรส ำนกังำนวดั  ตำรำงเมตรละ 500 บำท 
      เจำ้ภำพหอ้งอเนกประสงคท์ีบ่ ำเพ็ญกศุล+อำสนสงฆ+์พระประธำน  กองละ 500 บำท  
                

ช่ือ-นามสกล............................................................................................................................................................................... 
อุทศิให้........................................................................................................................จ านวนเงิน.......................................บาท 
บา้นเลขท่ี................................หมู่ท่ี........ตรอก/ซอย....................................................ถนน...................................................... 
แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ..............................................จงัหวดั....................................รหสั................ 
โทร.................................................................................................E-mail : ............................................................................. 
ไอดี ไลน์ (Line ID) :…………………………………………..     ไม่ตอ้งการใบอนุโมทนาบตัร (ทางวดัส่งใหท้างไปรษณีย)์ 
      ตอ้งการใบอนุโมทนาบตัร ออกในนาม..............................................................................................................................  

ธรรมหรรษำทวัร ์แอนด ์แทรเวล (ประเทศไทย) 
DHAMMAHANSA TOURS & TRAVEL CO., LTD. 
 

71/4 ถนนบรมรำชชนน ีเขตบำงกอกนอ้ย กทม. 1070 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel : (+66) 02-8845683-6, 081-9944790  
Fax : 02-8845682 E-mail : dhammahansa@yahoo.com                                        

www.dhammahansa.com    Line ID : Dr_Bert    

 
 

 
  

http://www.dhammahansa.com/


12-20 พ.ย. 59 :  คณะทวัรอ์นิเดยี-เนปำล-พมำ่ : 4 ต ำบล 8 พุทธสถำน+ชเวดำกอง-เทพทนัใจ บนิลงพุทธคยำ 
พกัโรงแรม+วดัไทย 34,900 บำท/พกัโรงแรม 41,900 บำท น ำโดย ดร.เบริต์ 02-8845683-6, 081-9944790 

 
รำยชือ่เจำ้ภำพทอดกฐนิพุทธบชูำสำมคัค ีณ วดัไทยโพธวิหิำร พทุธคยำ อนิเดยี  

ก ำหนดกำรทอดกฐนิ  14 พ.ย. 2559  (ข ึน้ 15 ค ำ่ เดอืน 12) ณ บรเิวณ ตน้พระศรมีหำโพธิ ์สถำนทีต่รสัรู ้ 
 

ประธำนกฐนิ : กองละ 2,559.- บำท (เทำ่ปี พ.ศ. 2559) 
คณุแมบ่ญุนาค  เกดิความเยน็  5,000.-บาท       คณุศลิป์ชยั-รุง่ระภ-ีชนิดนัย-ด.ช.สรวชิญ ์ศรพีทิักษ์สกลุ 3,000.-บาท 
คณะทัวรธ์รรมหรรษาพาเพลนิ 11-20 ส.ค. 59 คณุอ าไพ  ทองอว่มใหญ ่  คณุสพัุนธุท์พิย ์ภักดยีิง่ 
คณุมนัสวาท องัควานชิ และครอบครัว 2,599.-บาท คณุ.....................................  คณุ..................................... 

บรษัิท สนัต ิจวิเวลรี ่แอนด ์เจมสฯ์ จ ากดั  คณุ.....................................  คณุ..................................... 
 

ประธานกฐนิ : กองละ 2,000.- บาท 
กลุม่กลัยาณมติร บจม. หลกัทรัพยก์องทนุเอ็มเอฟซ ี2,300.-บาท 

พระมหาสเุธยีร จตฺตมจฺเฉโร   คณุแม ่วนดิา บอ่ผล และลกูหลาน     คณุวภิาภรณ์  โอฬารกติตกิุ
คณุ…………………………………  คณุ…………………………………   คณุ………………………………… 

คณุ.............................................. คณุ.....................................   คณุ………………………………… 

 
ประธำนกรรมกำร : ท ำบญุ 1,000.- บำท 

คณุคมสทิธ ์ พศิเพ็ง ผจก.ทัวรใ์นประเทศ (ธรรมหรรษาทวัร)์      คณุอารรัีกษ์  แซอ่ึง้ ผจก.ทั่วไป (G.M.Office ธรรมหรรษาทวัร)์ 
อ.มานติย-์เสาวลักษณ์ รัตนะแกน่จันทร ์ น.อ.ชาล-ีคณุ ปิยนุช สงวนจนิต ์และครอบครัว น.ส.อทุัยวรรณ เลาประเสรฐิสขุ 

คณุมจุรนิทร ์พันธแ์กว้   คณุแมโ่ปรย มเีจรญิ     คณุมลฤด-ีอนันต ์เจรญิยศ  
คณุโสภา ยอแสง    อ.มานติย-์คณุเสาวลกัษณ์-สมทิธิ ์รัตนะแกน่จันทร ์ คณุสมพร สอนสระนอ้ย 

คณุกวสิรา วณชิวรกลุ และครอบครัว  คณุสม  กจิเจรญิวงศ ์    คณุแมช่วน ท ามติร 

คณุ..........................................  คณุ.....................................   คณุ..................................... 

   
รองประธำนกรรมกำร : ท ำบญุ 500.- บำท 

ปลดัสกุัญญา  พรหมศรินินท ์  ด.ช.ปณุยวชิญ ์พรหมสรินินท ์   น.ส.งามจติร  จันทรผ์ุย 

คณุแมจ่ริาภรณ์ ลิม้ประเสรฐิ และครอบครัว คณุชว่ง  บวัคลี ่ และครอบครัว   คณุสจุติ  ดวงจันทร ์

คณุออ้ย อรุณทตั และครอบครัว  คณุ......................................   คณุ.................................... 
คณุ.............................................. คณุ.....................................   คณุ..................................... 

 
กรรมกำร : ท ำบญุ 100.- บำท 

คณุสภุัทรา อนิเรอืง 300.-บาท  คณุด ารงชยั พรหมศรินินท ์200.-บาท  คณุศรุตา ณ สงขลา 200.-บาท 

แมช่สีวุรรณ  แสงหม่อ   คณุเอกวฒุ ิ ศรรีาจันทร ์    คณุอษุณีย ์ ศรรีาจันทร ์  
คณุณัฐจักร ศรรีาจันทร ์   คณุพเิชษฐ ์และครอบครัว 101 บาท 

คณุ.............................................. คณุ.....................................   คณุ..................................... 
คณุ.............................................. คณุ.....................................   คณุ..................................... 

 
  
 
 


