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๑

กาหนดการทอดกฐิ นและถวายผ้ าป่ าสามัคคี ประจาปี ๒๕๕๗
โดย คณะศิษยานุศิษย์ พระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่ อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
วัดป่ าบ้ านค้อ ต.เขือน้า อ.บ้ านผือ จ.อุดรธานี
ในวันเสาร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
***********************
ในปี พรรษา ๒๕๕๗ นี้ คณะกรรมการวัดป่ าบ้านค้อ ได้กาหนดให้มีการทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี เพือ่
บูรณะพระมหาธาตุเจดีย ์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ อีกทั้งได้จดั ให้มีการทอดกฐินและผ้าป่ าสามัคคีแก่วดั ใน
ท้องถิ่นที่ห่างไกล อันจะเป็ นการสืบทอดประเพณี ที่ดีงามและร่ วมทานุบารุ งพระพุทธศาสนาในรุ่ งเรื องสืบไป
จึงขอเชิญชวนคณะศรัทธาทุกท่าน ร่ วมเป็ นเจ้าภาพในงานมหากุศลนี้ โดยพร้อมเพรี ยงกัน ขออานาจ
คุณพระศรี รัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขและความเจริ ญในธรรมแห่งองค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเทอญ
กาหนดการ
วันเสาร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. พร้ อมกันที่ วัดตาดนา้ พุ
จุดที่
วัด
ที่อยู่
เจ้ าภาพ
๑ (๑)กฐินวัดตาดน้ าพุ
ต.คาด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
คณะใต้แสงแมนวิสุทธิ์ นาโดย
คุณแม่ชีสงัด ฉิ่งแก้ว
คุณศรี วไิ ล สังฆสุบรรณ(จุ๋ม)
(๒)กฐินวัดภูรัง
ต.ศรี ฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย คุณอันน์ชญา–คุณจันภัค ทิพยธรและคณะ
๒ (๓)กฐินวัดห้วยศิลาผาสุก(วังปลาโด) ต.คาด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี
๓ (๔)กฐินวัดถ้ าพระนาหลวง
ต.คาด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี คุณไชยา – คุณดวงนภา สุริยพรพันธ์
(พักทานอาหารกลางวัน)
(หน่อง – จอย ) ชลบุรี
๔ (๕)กฐินวัดนิโรธรังสี
ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
นายยง นนท์โสภาและ
คุณหมอกิตตินนั ท์ สมุทรสินธุ์
วันอาทิตย์ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทอดกฐิ นบูรณะพระมหาธาตุเจดีย์ ณ วัดป่ าบ้ านค้อ
๐๖.๓๐ น. – คณะสงฆ์ผรู ้ ับกฐิน , ผ้าป่ า ลงทะเบียน
- เจ้าภาพผูถ้ วายกฐิน , ผ้าป่ า ลงทะเบียน
๐๗.๐๐ น. – พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต / ถวายภัตตาหาร
๐๙.๑๕ น. (๑) คณะสงฆ์ – คณะศรัทธา พร้อมกัน ณ ศาลา เพือ่ ประกอบพิธีกรรม
(๒) คณะศรัทธาถวายผ้าป่ าตกค้างแก่วดั ต่างๆ
(๓) พิธีทอดถวายกฐิน/พร้อมทอดมหากฐินบูรณะพระมหาธาตุเจดีย ์ จานวน ๑๐๐ กอง กองละ
๕๐,๐๐๐บาท

ข้ อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๕๗
๒

(๔) คณะสงฆ์ประกอบพิธีกฐินกรรม
(๕) พระครู ปิยสีลาจารย์ เจ้าคณะอาเภอบ้านผือ(ธ) กล่าวสัมโมทนียกถา
(๖) พระสงฆ์ท้งั นั้น กล่าวอนุโมทนา / เสร็จพิธี

กฐิน รับที่วัดป่ าบ้ านค้อ
วัด
(๑) กฐินสามัคคีวดั ป่ าบ้านค้อ
(๒) กฐินวัดป่ าภูฆอ้ ง

ที่อยู่
ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองลาบัวภู

(๓) กฐินวัดอรุ ณรังสี
(๔) กฐินวัดป่ าสันติธรรม(ภูหมี)

ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลาภู
ต.นาดี อ.สุ วรรณคูหา จ.หนองบัวลาภู

เจ้ าภาพ
กฐินสามัคคีโดยคณะศิษย์
คุณสุวฒั น์ - คุณรัชนี
และนพ.พิเชษฐ์ เจริ ญศิริวฒั น์
คุณสุภา ปิ ยจิตติและคณะ
บจก.ริ นทร์โชคชัย โดย

นายเทียม ริ นทร์ โชคชัยและนางสุนี เตชานุกูลชัย

(๕) กฐินวัดโคกอ้ายยี่ (วัดป่ านาเกน)
(๖) กฐินวัดโป่ งดินดา
(๗) กฐินวัดป่ าดงหวาย
(๘) กฐินวัดป่ ารัตนาราม
(๙) กฐินวัดสวนหงส์
(๑๐)กฐินวัดโคกสีแก้ว
(๑๑)กฐินวัดภูเทพนิมิตจันทราวาส
(๑๒)กฐินวัดชัยรังษี
(๑๓)กฐินวัดตรี สวัสดิ์วนาราม
(๑๔)กฐินวัดป่ าหินนกยูง
(๑๕)กฐินวัดดอยสุวรรณ
(๑๖)กฐินวัดป่ าโนนมันปลา
(๑๗)กฐินวัดป่ าพุทธวรญาณ
(๑๘)กฐินวัดบ่องีม
(๑๙)กฐินวัดโพธิ์ทองอนาลโย

ต.หนองแวง อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี
นายวิญํู ริ นทร์โชคชัย
ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลาภู
นายวัชริ ชญ์ ริ นทร์โชคชัย
ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
นางวิชญนุช ริ นทร์โชคชัย
ต.เขือน้ า อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
เรื อตรี อมฤต – คุณสุมนา วิสุทธิธรรม
ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี
คุณลือชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
คุณปิ ยมงคล โชติกเสถียร
ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู
นายอุดม นางพายัพและ
นส.ชงโค นิสสัยดี
ต.โสมเยีย่ ม อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี
คุณวนิดา ชวนรุ่ งวัฒนา
ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
คุณโชคชัย – คุณจิรพันธ์ วโนทยาน
คุณจันทร์เพ็ญ ภาสุขกมล (ตุก๊ )
ต.กุดผึ่ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลาภู หลวงตาบุญส่ง วิสุทโธและคณะ
ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลาภู คุณวรญา – ธริ ต จึงทองดี
และครอบครัว , ศาลาลุงชิน
ต.หนองหลวง อ.เฝ้ าไร่ จ.หนองคาย
ครอบครัวชิยารัชต์
ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร
ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม. ข่อนแก่น
ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
คุณจอย - คุณโต – คุณหัด
ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู
คุณพรปวีณ์ เกษมสวัสดิ์ และ
คุณวรุ ตม์ คุณวโรตน์

ข้ อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๕๗

๓

ผ้ าป่ า รับที่วัดป่ าบ้ านค้อ
(๑) ผ้าป่ าวัดโนนสะอาด
(๒) ผ้าป่ าวัดซาคูณ
(๓) ผ้าป่ าวัดถ้ าแก้ว

ต.เขือน้ า อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
คุณณัฏฐ์นรี พันธ์นอ้ ยและคณะ
ต.บ้านหยวก อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี คุณวุฒิชยั – คุณอรรถวรรณ หงอสุวรรณ
ต.คาด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
คุณเปล่ง วงศ์วจั นกุล และ
คุณศิรินนั ท์ นิสารัตนพร และคุณเจนประภา
(๔) ผ้าป่ าวัดเวฬุวนั
ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย บริ ษทั KAYNE Premium Solution
(ก.กระจก)
(๕) ผ้าป่ าโรงเรี ยนบ้านค้อปั ญญานุสรณ์ ต.เขือน้ า อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี คุณวุฒิชยั – คุณอรรถวรรณ หงอสุวรรณ

จุดที่ ๒ ณ วัดป่ าโคกลาด
ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี
๑๓.๐๐ น. - พิธีทอดถวายกฐิน / คณะสงฆ์ประกอบพิธีกฐินกรรม
เจ้าภาพโดย คุณฉัตรชัย เต็งพิพฒั น์ , คุณสุกนั ยา มีแสงนิล และคณะ

สรุปทั้ง ๒ วัน กฐิน ๒๕ กอง ผ้ าป่ า ๕ กอง
รวมเป็ นจานวนทั้งสิ้น ๓๐ กอง ( ๒๙ วัด, ๑ โรงเรียน)
หมายเหตุ ถ้าต้องการจะร่ วมทาบุญกฐินวิง่ และผ้าป่ าสามัคคี โอนเข้า ธนาคารกรุ งไทย สาขาบ้านผือ
ชื่อบัญชี วัดป่ าบ้านค้อ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 431-1- 02103 – 8 โอนแล้วกรุ ณาส่งใบโอนเงินมายังวัดป่ าบ้านค้อ
ผ่านทางอีเมล์ watpabankoh@gmail.com
ผู้มีจิตศรัทธาร่ วมทาบุญกฐินเพื่อบูรณะพระมหาธาตุเจดีย์ ติดต่ อ
วัดป่ าบ้านค้อ โทร 085-453-3245 , 089-416-7825 หรื อโอนเข้า
- ธนาคารกรุ งไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี พระมหาเจดียว์ ดั ป่ าบ้านค้อ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 431-1-16614-1
- ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า (อุดรธานี) ชื่อบัญชี บูรณะพระมหาธาตุเจดีย ์ (วัดป่ าบ้านค้อ)
โดยพระบาเพ็ญ ชมบุตรศรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 859-236206-3
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ watpabankoh.com ,

วัดป่ าบ้ านค้อ

