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ก าหนดการทอดกฐินและถวายผ้าป่าสามัคค ี ประจ าปี ๒๕๕๗  

โดย คณะศิษยานุศิษย์พระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)  
วัดป่าบ้านค้อ  ต.เขือน ้า  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 

ในวันเสาร์ที่  ๑  พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
*********************** 

ในปีพรรษา ๒๕๕๗ น้ี  คณะกรรมการวดัป่าบา้นคอ้  ไดก้  าหนดใหมี้การทอดถวายผา้กฐินสามคัคี เพือ่
บูรณะพระมหาธาตุเจดีย ์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์  อีกทั้งไดจ้ดัใหมี้การทอดกฐินและผา้ป่าสามคัคีแก่วดัใน
ทอ้งถ่ินที่ห่างไกล อนัจะเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามและร่วมท านุบ ารุงพระพทุธศาสนาในรุ่งเรืองสืบไป  

จึงขอเชิญชวนคณะศรัทธาทุกท่าน    ร่วมเป็นเจา้ภาพในงานมหากุศลน้ี    โดยพร้อมเพรียงกนั   ขออ านาจ
คุณพระศรีรัตนตรัย    จงดลบนัดาลใหท้่านทั้งหลาย    จงประสบแต่ความสุขและความเจริญในธรรมแห่งองคพ์ระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ดว้ยเทอญ 

 
ก าหนดการ 

วันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลา   ๐๖.๓๐   น.   พร้อมกันที่ วัดตาดน า้พ ุ
จุดที่              วัด                                                                ที่อยู่                                                      เจ้าภาพ        
   ๑    (๑)กฐินวดัตาดน ้ าพ ุ                             ต.ค  าดว้ง อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี            คณะใตแ้สงแมนวสุิทธ์ิ น าโดย 
                                                                                                                                                   คุณแม่ชีสงดั ฉ่ิงแกว้ 
                                                                                                                                      คุณศรีวไิล สังฆสุบรรณ(จุ๋ม) 
         (๒)กฐินวดัภูรัง                                    ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย     คุณอนัน์ชญา–คุณจนัภคั ทิพยธรและคณะ   
   ๒   (๓)กฐินวดัหว้ยศิลาผาสุก(วงัปลาโด)   ต.ค  าดว้ง อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี                  ชมรมพทุธธรรมรามาธิบดี 
   ๓   (๔)กฐินวดัถ ้าพระนาหลวง                   ต.ค  าดว้ง อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี      คุณไชยา – คุณดวงนภา สุริยพรพนัธ์ 
               (พกัทานอาหารกลางวนั)                                                                                          (หน่อง – จอย ) ชลบุรี 
  ๔     (๕)กฐินวดันิโรธรังสี                           ต.กลางใหญ่ อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี                 นายยง  นนทโ์สภาและ 
                                                                                                                                  คุณหมอกิตตินนัท ์ สมุทรสินธุ์ 

 
 

วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ทอดกฐินบูรณะพระมหาธาตุเจดีย์ ณ วัดป่าบ้านค้อ 
 

๐๖.๓๐ น.  – คณะสงฆผ์ูรั้บกฐิน ,  ผา้ป่า  ลงทะเบียน 
                   - เจา้ภาพผูถ้วายกฐิน ,  ผา้ป่า  ลงทะเบียน 
๐๗.๐๐ น.   – พระสงฆอ์อกรับบิณฑบาต / ถวายภตัตาหาร 
๐๙.๑๕ น.  (๑) คณะสงฆ ์– คณะศรัทธา พร้อมกนั ณ ศาลา เพือ่ประกอบพธีิกรรม 
                  (๒) คณะศรัทธาถวายผา้ป่าตกคา้งแก่วดัต่างๆ 
                  (๓) พธีิทอดถวายกฐิน/พร้อมทอดมหากฐินบูรณะพระมหาธาตุเจดีย ์จ  านวน ๑๐๐ กอง กองละ  
                         ๕๐,๐๐๐บาท  

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๕๗ 



๒ 

 

                  (๔) คณะสงฆป์ระกอบพธีิกฐินกรรม 
                  (๕) พระครูปิยสีลาจารย ์เจา้คณะอ าเภอบา้นผอื(ธ) กล่าวสมัโมทนียกถา 
                  (๖) พระสงฆท์ั้งนั้น กล่าวอนุโมทนา / เสร็จพิธี 

 
กฐิน รับที่วัดป่าบ้านค้อ 

                   วัด                                                         ที่อยู่                                                         เจ้าภาพ                
(๑) กฐินสามคัคีวดัป่าบา้นคอ้           ต.บา้นคอ้ อ.บา้นผอื  จ.อุดรธานี                              กฐินสามคัคีโดยคณะศิษย ์        
(๒) กฐินวดัป่าภูฆอ้ง                        ต.บุญทนั อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองล าบวัภู                        คุณสุวฒัน์ - คุณรัชนี 

                                                                                                                                                      และนพ.พเิชษฐ ์ เจริญศิริวฒัน์ 
(๓) กฐินวดัอรุณรังสี                        ต.นาด่าน   อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองบวัล าภู              คุณสุภา  ปิยจิตติและคณะ 
(๔) กฐินวดัป่าสนัติธรรม(ภูหมี)        ต.นาดี  อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองบวัล าภู                       บจก.รินทร์โชคชยั โดย 
                                                                                                           นายเทียม รินทร์โชคชยัและนางสุนี เตชานุกูลชยั 
(๕) กฐินวดัโคกอา้ยยี ่(วดัป่านาเกน)   ต.หนองแวง อ.น ้ าโสม  จ.อุดรธานี                             นายวญิํู รินทร์โชคชยั 
(๖) กฐินวดัโป่งดินด า                       ต.นาด่าน  อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองบวัล าภู               นายวชัริชญ ์รินทร์โชคชยั 
(๗) กฐินวดัป่าดงหวาย                     ต.หายโศก   อ.บา้นผอื   จ.อุดรธานี                         นางวิชญนุช รินทร์โชคชยั 
(๘) กฐินวดัป่ารัตนาราม                   ต.เขือน ้ า  อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี             เรือตรีอมฤต – คุณสุมนา  วสุิทธิธรรม 
(๙) กฐินวดัสวนหงส์                        ต.บา้นขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี                                     คุณลือชยั  วงศสิ์รสวสัด์ิ 
(๑๐)กฐินวดัโคกสีแกว้                     ต.หายโศก อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี                              คุณปิยมงคล  โชติกเสถียร 
(๑๑)กฐินวดัภูเทพนิมิตจนัทราวาส   ต.กุดแห่  อ.นากลาง   จ.หนองบวัล าภู                         นายอุดม นางพายพัและ 
                                                                                                                                                                นส.ชงโค นิสสยัดี 
(๑๒)กฐินวดัชยัรังษี                          ต.โสมเยีย่ม  อ.น ้ าโสม  จ.อุดรธานี                             คุณวนิดา  ชวนรุ่งวฒันา 
(๑๓)กฐินวดัตรีสวสัด์ิวนาราม          ต.โคกงาม อ.ด่านซา้ย จ.เลย                    คุณโชคชยั – คุณจิรพนัธ ์ วโนทยาน 
                                                                                                                                 คุณจนัทร์เพญ็  ภาสุขกมล (ตุก๊) 
(๑๔)กฐินวดัป่าหินนกยงู                  ต.กุดผึ่ง  อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล าภู       หลวงตาบุญส่ง วสุิทโธและคณะ 
(๑๕)กฐินวดัดอยสุวรรณ                  ต.สุวรรณคูหา  อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองบวัล าภู       คุณวรญา – ธริต  จึงทองดี  
                                                                                                                                       และครอบครัว , ศาลาลุงชิน 
(๑๖)กฐินวดัป่าโนนมนัปลา             ต.หนองหลวง  อ.เฝ้าไร่  จ.หนองคาย                                 ครอบครัวชิยารัชต ์
(๑๗)กฐินวดัป่าพทุธวรญาณ            ต.ขม้ิน     อ.เมือง       จ.สกลนคร          ศิษยเ์ก่าวศิวกรรมศาสตร์ ม. ข่อนแก่น 
(๑๘)กฐินวดับ่องมี                           ต.ปะโค   อ.กุดจบั  จ.อุดรธานี                                  คุณจอย - คุณโต – คุณหดั 
(๑๙)กฐินวดัโพธ์ิทองอนาลโย         ต.กุดดินจี่  อ.นากลาง  จ.หนองบวัล าภู                คุณพรปวณ์ี เกษมสวสัด์ิ และ 
                                                                                                                                                  คุณวรุตม ์คุณวโรตน์ 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๕๗ 



๓ 

 

ผ้าป่า รับที่วัดป่าบ้านค้อ 
(๑) ผา้ป่าวดัโนนสะอาด                    ต.เขือน ้ า  อ.บา้นผอื  จ.อุดรธานี                     คุณณัฏฐน์รี พนัธน์อ้ยและคณะ 
(๒) ผา้ป่าวดัซ าคูณ                            ต.บา้นหยวก อ.น ้ าโสม  จ.อุดรธานี     คุณวุฒิชยั – คุณอรรถวรรณ  หงอสุวรรณ                                                                    
(๓) ผา้ป่าวดัถ ้าแกว้                            ต.ค  าดว้ง อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี                              คุณเปล่ง  วงศว์จันกุล และ 
                                                                                                              คุณศิรินนัท ์นิสารัตนพร และคุณเจนประภา 
(๔) ผา้ป่าวดัเวฬุวนั                           ต.โพธ์ิตาก  อ.โพธ์ิตาก  จ.หนองคาย         บริษทัKAYNE Premium Solution  
                                                                                                                                                                  (ก.กระจก) 
(๕) ผา้ป่าโรงเรียนบา้นคอ้ปัญญานุสรณ์  ต.เขือน ้า  อ.บา้นผือ  จ.อุดรธานี      คุณวุฒิชยั – คุณอรรถวรรณ  หงอสุวรรณ 
 
 

จุดท่ี ๒ ณ วัดป่าโคกลาด  
ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี 

 

๑๓.๐๐ น. - พธีิทอดถวายกฐิน / คณะสงฆป์ระกอบพธีิกฐินกรรม 
                   เจา้ภาพโดย คุณฉตัรชยั เต็งพพิฒัน์  , คุณสุกนัยา มีแสงนิล และคณะ 
            

สรุปทั้ง ๒ วนั กฐิน  ๒๕  กอง     ผ้าป่า  ๕  กอง    
รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน  ๓๐  กอง ( ๒๙ วดั, ๑ โรงเรียน) 

 
            หมายเหตุ     ถา้ตอ้งการจะร่วมท าบุญกฐินวิง่และผา้ป่าสามคัคี   โอนเขา้    ธนาคารกรุงไทย   สาขาบา้นผอื  
ช่ือบญัชี  วดัป่าบา้นคอ้ บญัชีออมทรัพยเ์ลขที่   431-1- 02103 – 8  โอนแลว้กรุณาส่งใบโอนเงินมายงัวดัป่าบา้นคอ้ 
ผา่นทางอีเมล ์ watpabankoh@gmail.com   
 

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุญกฐินเพื่อบูรณะพระมหาธาตุเจดีย์ ติดต่อ 
วดัป่าบา้นคอ้ โทร 085-453-3245 , 089-416-7825 หรือโอนเขา้ 

        - ธนาคารกรุงไทย    สาขาบา้นผอื ช่ือบญัชี พระมหาเจดียว์ดัป่าบา้นคอ้ บญัชีออมทรัพยเ์ลขที่ 431-1-16614-1  
  - ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า (อุดรธานี) ช่ือบญัชี บูรณะพระมหาธาตุเจดีย ์(วดัป่าบา้นคอ้)  

      โดยพระบ าเพญ็ ชมบุตรศรี บญัชีออมทรัพย ์เลขที่ 859-236206-3 
                    

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ watpabankoh.com ,              วัดป่าบ้านค้อ 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๕๗ 

mailto:watpabankoh@gmail.com

