รายนามเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม/แสดงพระธรรมเทศนา

ในพิธีบำำเพ็ญกุศล ถวำยแด่

พระเทพญาณมงคล

(เสร ิมชัย ชยมงฺคโล)

อดีตเจ้ำอำวำสวัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม

ณ ศำลำสมเด็จพระพุฒำจำรย์ ชั้น ๓ วัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม อำำเภอดำำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
2561
ตุลาคม
อา

จ

อ

พ

พฤศจิก ายน
พฤ

ศ

ส

อา

จ

อ

พ

ธัน วาคม

พฤ

ศ

ส

อา

จ

อ

พ

พฤ

ศ

ส

1
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3

7

8

9
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5

6

7

8
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7

1
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16
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15
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17
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13

14

15
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23
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25
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27
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19
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23

24

16
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29
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26

27

28

29

30

23

24

25

26

27

28

29

30

31

อา

จ

พฤ

ศ

ส

1

2

2562
มกราคม
อา

จ

กุม ภาพันธ ์

อ

พ

พฤ

ศ

ส

1

2

3

4

5

อา

จ

อ

พ

พฤ

มีน าคม
ศ

ส

1

2

อ

พ

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

17

18

19

20

21

22

23

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

24

25

26

27

28

29

30

วัน ทีม
่ ีเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม

อา 14 ตค สัตตมวาร (7 วัน )

อา 13 มค สตมวาร (100 วัน )

วัน ทีม
่ ีเจ้าภาพ แสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรม

อา 25 พย ปั ญญาสมวาร (50 วัน )

พ 6 มีค ครบ 150 วัน

องค์แสดงพระธรรมเทศนา
๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๑
๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๑
๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๑
๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๑
๑๗ ตุลำคม ๒๕๖๑
๒๑ ตุลำคม ๒๕๖๑
๒๖ ตุลำคม ๒๕๖๑
๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๑

พระมหำโพธิวงศำจำรย์ (ทองดี) จล.วัดรำชโอรสำรำม กรุงเทพฯ
พระเทพมหำเจติยำจำรย์ (ชัยวัฒน์) จจ.นครปฐม รจล.วัดพระปฐมเจดีย์
พระรัตนสุธี (รวม) ผจล.วัดไร่ขิง
พระพรหมเวที (สุเทพ) จภ.๑๕ เจ้ำอำวำสวัดพระปฐมเจดีย์ (สัตตมวำร)
พระศรีธรรมภำณี (วัลลพ) ผจล.วัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร
พระรำชวรเมธี (ประสิทธิ์), รศ. ดร. ผจล.วัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร, รองอธิกำรบดีฝำ่ ยบริหำร มจร.
พระรำชธรรมวำที (ชัยวัฒน์) ผจล.วัดประยุรวงศำวำส กรุงเทพฯ
พระครูศรีธรรมวำที (ศักดำ) รจอ.เมืองรำชบุรี
พระรำชรัตนวิสุทธิ์ (ชำำนำญ) รจจ.ประจวบคีรีขันธ์

๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

พระรำชวิสุทธิเวที (นิกร) ผจล.วัดปำกนำ้ำ รจภ.๗ กรุงเทพฯ
พระครูประภัสสรวรคุณ (ชัยพร) จร.วัดปรำสำทสิทธิ์ ดำำเนินสะดวก รำชบุรี
พระมหำมนตรี ขนฺติสำโร วัดปำกนำ้ำ ภำษีเจริญ กรุงเทพฯ
พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ (ประกอบ)) จภ.๑๓ จล.วัดกัลยำณมิตรวรมหำวิหำร กรุงเทพฯ
พระครูสังฆรักษ์สุรพล จนฺทโสภโณ (หลวงพ่อเณร) วัดเบญจคีรีนคร ต.ยำงหัก อ.ปำกท่อ รำชบุรี
พระธรรมปัญญำภรณ์ (ไพบูลย์) จจ.รำชบุรี จล.วัดมหำธำตุวรวิหำร (ปัญญำสมวำร)
พระเทพปฏิภำณกวี (บุญมำ) ผจล.วัดประยุรวงศำวำส กรุงเทพฯ

๑ ธันวำคม ๒๕๖๑
๒ ธันวำคม ๒๕๖๑
๖ ธันวำคม ๒๕๖๑
๙ ธันวำคม ๒๕๖๑
๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๑
๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๑
๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๑
๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๑

พระธรรมรัตนดิลก (เชิด) จล.วัดสุทัศน์เทพวรำรำม กรุงเทพฯ
พระศรีวิสุทธิวงศ์ (สุวิทย์) จอ.บำงเลน ผจล.พระปฐมเจดีย์ฯ นครปฐม
พระครูสุนทรสำรวำที (ทองดี) จร.วัดเขำกูบอินทำรำม ปำกท่อ รำชบุรี
พระครูศรีธรรมำภรณ์ (สุรนำรถ) ทป.จอ.วัดเพลง จร.วัดแจ้งเจริญ รำชบุรี
พระรัตนสุธี (รวม) ผจล.วัดไร่ขิง นครปฐม
………
พระครูวำทีวรวัฒน์ (กล้ำ) ผจล.วัดมหำธำตุวรวิหำร รจอ.เมืองเพชรบุรี
พระมงคลธรรมำภรณ์ (ถำวร) จอ.เมืองรำชบุรี (ธ) วัดสัตตนำรถปริวัตร วรวิหำร

๖ มกรำคม ๒๕๖๒
๑๓ มกรำคม ๒๕๖๒

พระครูศรีธรรมนำท (ดำำเกิง) จอ.บ้ำนโป่ง จร.วัดท่ำผำ รำชบุรี
………
(สตมวำร)
………

คลิกที่วันเพื่อดูรายละเอียด [ ] คือจำำนวนเจ้ำภำพ
วันเสำร์ที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [3]
วันอำทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [4]
วันพุธที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๑ [3]
วันจันทร์์ที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [1]
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ [4]
วันอังคำรที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [1]
วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๑ [2]
วันอำทิตย์ที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๑ (สัตตมวำร) [6] วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [1]
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [2]
วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๑ [3]
วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [1]
วันอังคำรที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๑ [2]
วันเสำร์ที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [3]
วันพุธที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๖๑ [4]
วันอำทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [2]
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๖๑ [4]
วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [2]
วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ [3]
วันอังคำรที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [1]
วันเสำร์ที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๖๑ [3]
วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [1]
วันอำทิตย์ที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ [2]
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [2]
วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลำคม ๒๕๖๑ [4]
วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [3]
วันอังคำรที่ ๒๓ ตุลำคม ๒๕๖๑ [3]
วันเสำร์ที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [3]
วันพุธที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๖๑ [4] (วันมหำ
วันอำทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ (ปัญญำสม
ปวำรณำ)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๑ [2] (วันออก วำร) [7]
วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [2]
พรรษำ-เทโวโรหณะ)
วันอังคำรที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [1]
วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๖๑ [2]
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [1]
วันเสำร์ที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๖๑ [4]
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [3]
วันอำทิตย์ที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๑ [4] (วันทอด
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [1]
กฐินสำมัคคี)

เดือนตุลาคม

วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ [3]
วันอังคำรที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๑ [3]
วันพุธที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ [2]

เดือนพฤศจิกายน
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [3]
วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [2]
วันเสำร์ที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [2]
วันอำทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [2]
วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [2]
วันอังคำรที่ ๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [4]
วันพุธที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [3]
วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [2]
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ [4]

เดือนธันวาคม
วันเสำร์ที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ [1]
วันอำทิตย์ที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๖๑ [3]
วันจันทร์ที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๑ [2]
วันอังคำรที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ [3]
วันพุธที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๖๑ [2]
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๑ [3]
วันศุกร์ที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๑ [4]
วันเสำร์ที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๖๑ [4]
วันอำทิตย์ที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๑ [5]
วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวำคม ๒๕๖๑ [2]
วันอังคำรที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ [2]
วันพุธที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๑ [2]

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๑ [2]
วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ [1]
วันเสำร์ที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๑ [1]
วันอำทิตย์ที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๑ [3]
วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๑ [1]
วันอังคำรที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๑ [4]
วันพุธที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๑ [1]
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๑ [1]
วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ [2]
วันเสำร์ที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๑ [5]
วันอำทิตย์ที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๑ [2]
วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ [1]
วันอังคำรที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๑ [2]
วันพุธที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๑ [1]
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๑ [1]
วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑ [2]
วันเสำร์ที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๑ [3]
วันอำทิตย์ที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๑ [3]
วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ [1]

เดือนมกราคม
วันอังคำรที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๒ [1]
วันพุธที่ ๒ มกรำคม ๒๕๖๒ [1]
วันศุกร์ที่ ๔ มกรำคม ๒๕๖๒ [1]
วันเสำร์ที่ ๕ มกรำคม ๒๕๖๒ [2]
วันอำทิตย์ที่ ๖ มกรำคม ๒๕๖๒ [1]
วันจันทร์ที่ ๗ มกรำคม ๒๕๖๒ [1]
วันอังคำรที่ ๘ มกรำคม ๒๕๖๒ [1]
วันพุธที่ ๙ มกรำคม ๒๕๖๒ [1]
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๒ [1]
วันศุกร์ที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒ [3]
วันเสำร์ที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒ [3]
วันอำทิตย์ที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๒ (สตมวำร) [3]
วันอำทิตย์ที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๒ [1]

เดือนกุมภาพันธ์
วันอำทิตย์ที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ [1]

เดือนตุลาคม
วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
พระธรรมเทศนำ โดย พระมหำโพธิวงศำจำรย์ (ทองดี) เจ้ำอำวำสวัดรำชโอรสำรำม กรุงเทพฯ
• ผู้วำ่ รำชกำรจังหวัดรำชบุรี และส่วนรำชกำรจังหวัดรำชบุรี
• มูลนิธิพทุ ธภำวนำวิชชำธรรมกำย
◦ คุณสมชำย เทียมบุญประเสริฐ
◦ รศ.ดร.วิชยำ วัฒนำนุกจิ รศ.ดร.หรรษำ วัฒนำนุกิจ น.ส.ฉัตรชยำ วัฒนำนุกิจ
• บจก.แพลทินั่มเพลส
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4]
พระธรรมเทศนำ โดย พระเทพมหำเจติยำจำรย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญำสิริ) ป.ธ.๙
เจ้ำคณะจังหวัดนครปฐม รองเจ้ำอำวำสวัดพระปฐมเจดีย์ รำชวรมหำวิหำร
• พระมหำจินตวัฒน์ เจ้ำอำวำสวัดม่วงชุม เจ้ำคณะตำำบลไม้ดดั อ.บำงระจัน จ.สิงห์บุรี
• คุณสุทัศน์ นิ่มกุลรัตน์ และครอบครัว
• คุณปภำอัณ สกุลหลิม และครอบครัว
• คุณณรงค์ ชลสำยพันธ์
วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ [2]
พระธรรมเทศนำ โดย พระเดชพระคุณ พระรัตนสุธี (รวม สุเมธี) ผู้ชว่ ยเจ้ำอำวำสวัดไร่ขิง พระอำรำมหลวง
• คุณปิยะบุตร - คุณสุจินตนำ ชลวิจำรณ์ และครอบครัว
• คุณสุธำร - คุณสุชำติ เดชอุดม
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ (สัตตมวาร) [6]
(ภำคเช้ำ) พระธรรมเทศนำ โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) เจ้ำคณะภำค ๑๕
เจ้ำอำวำสวัดพระปฐมเจดีย์ รำชวรมหำวิหำร
(ภำคคำ่ำ) พระธรรมเทศนำ โดย พระศรีธรรมภำณี (วัลลพ โกวิโล) ผู้ชว่ ยเจ้ำอำวำสวัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร
• วัดป่ำวิสุทธิคุณ พระมหำศักฎำ สุมโน
• โอ.พี.นำยน์ และครอบครัวกิตติอภิญญำ
• ทพ.ญ. ภำณิชดำ มหำพัฒนำกุล
• คุณสุดเสงี่ยม เพ็ชรคู
• ลูกๆ หลวงป๋ำ, หลำนๆ หลวงป๋ำ
• คุณวัฒนำ-ปทุมวัลย์ อุดมภักดีพงศ์ และครอบครัว
วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
•

คุณบุญชู-ขจร บริรกั ษ์พำนิช และครอบครัว

คุณวิรัลพัชร และครอบครัว คุณศรันยภัทร์ และครอบครัว คุณบุญฤทธิ์ และครอบครัว คุณสิรวิ ัฒน์ และครอบครัว
• คุณพ่อผิว-คุณแม่จันทร์ฉำย บริรักษ์พำณิชย์
•

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ [2]
คุณรุ่งวิทย์ สวนทวี และครอบครัว
• คณะพนักงำนวัดหลวงพ่อสดฯ
•

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4]
พระธรรมเทศนำ โดย พระรำชวรเมธี (ประสิทธิ์), รศ. ดร. ผจล.วัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร, รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร มจร.
• คณะสงฆ์อำำเภอดำำเนินสะดวก (พระธรรมเทศนำ ๑ กัณฑ์)
• พระครูสริ ิปฐมำกร (ถิรเดช) วัดสว่ำงชำติประชำบำำรุง กำำแพงแสน นครปฐม และญำติธรรม
• คุณรุ่งวิทย์ สวนทวี และครอบครัว
• คุณอ้อยทิพย์ วิมลโนช และครอบครัว
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4]
บริษัท พีเคเอ็น คัสตอมส์ เซอร์วิส จำำกัด
ครอบครัวจันทรมำนะ ครอบครัวเนตรทิพย์ ครอบครัวภัทรเวชกุล ครอบครัวถือธงชัย
นำงเกษร ชูทองรัตน์ และครอบครัว นำงจันทรแก้ว และครอบครัวอินรักษำ
• คณะอุบำสก-อุบำสิกำ วัดห้วยคันแหลน จ.อ่ำงทอง
• คณะครอบครัวอิศรำงกูร ณ อยุธยำ
• ธนำคำรกรุงเทพ สำขำดำำเนินสะดวก
•

วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
คุณโชติพัฒน์ ตันติรวีวัฒน์ และครอบครัว
• คณะพระนักศึกษำ ปส.ศ. รุ่น ๑
• พระสมุห์สิน ขนฺติพโล นำงปิ่น-นำยรังสรรค์ ปลอดทอง, นำมวิม เขียวแก้ว,
นำงนิตยำ มีรุ่งเรือง พร้อมญำติธรรมชำวพระประแดง
•

วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
คุณแม่ยุพิน สุขคตะ และครอบครัว
• คุณปรเมษฐ-กมลพร อัตตำหกุล
• บริษัทไทยคูณกำรเหล็ก จำำกัด
•

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ [2]
พระธรรมเทศนำ โดย พระรำชธรรมวำที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดประยุรวงศำวำส
• กลุ่มเด็กหลังอุโบสถ
• คณะพนักงำนวัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม
วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4]
๑๗.๐๐ น.
• คณะนิสิตวิทยำลัยสงฆ์รำชบุรี รุ่นที่ ๑
• คณะศิษย์เก่ำวิทยำลัยสงฆ์รำชบุรี อำำเภอปำกท่อ
๑๙.๐๐ น.
• มูลนิธิสถำบันแม่ชีไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
และสำำนักแม่ชีไทยทัพโพธิท์ อง ของมูลนิธิสถำบันปำกท่อ
• คุณแม่จินตนำ กีรติบัญชร และครอบครัว คุณโรจนติณห์ อึงวัชรฐำนิต
วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
คณะผู้รกั ษำศีลอุโบสถ
• ผู้ใหญ่บ้ำนณัฏฐ์สิทธิ์ บุญเนียม และชำวบ้ำนโคกตำมั่ง
• คุณบุญฤทธิ์ โจสรรค์นุสนธิ์
• บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำำกัด
•

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4] (วันมหาปวารณา)
๑๗.๐๐ น.
• บริษัท วิริยะประกันภัย จำำกัด มหำชน
๑๙.๐๐ น.
• คุณปรีชำ-บุศรินทร์ และครอบครัวใจสมบุญ
• บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำำกัด
• พระมหำพิเชฏฐ กนฺตเชฏฺโฐ พระครูวินัยธรวิสันต์ กิตฺตวิ ณฺโณ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ [2] (วันออกพรรษา-เทโวโรหณะ)
น.ต.มนู อำษำ น.อ.หญิง นิทรำ อำษำ คุณศุภสวัสดิ์ อำษำ
• คุณพงศ์ภณัฏ-สุภำณิณ เกียรติสี่สกุล
•

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ [2]
พระธรรมเทศนำ โดย พระครูศรีธรรมวำที (ศักดำ) รจอ.เมืองรำชบุรี
• คุณส่วน-สมศรี พนมวัฒนำกุล (พระธรรมเทศนำ ๑ กัณฑ์)
• กลุ่มสวดมนต์อติ ิปิโส ๑๐๘ จบ ทุกวันเสำร์ โดยคุณลี พึ่งบุญพระ

วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4]
คุณวัฒนำ อุดมภักดีพงศ์ และครอบครัว
• คุณแม่พลั้ง แซ่ตั้ง และบุตร-ธิดำ คุณสุธีรำ อนันตวรสกุล
• ทพ.ญ. ภำณิชดำ มหำพัฒนำกุล
• คุณรุ่งอรุณ ตระกูลเดช คุณฉะอ้อน แช่มสันเที๊ยะ
•

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4] (วันทอดกฐินสามัคคี)
พระธรรมเทศนำ โดย พระรำชรัตนวิสุทธิ์ (ชำำนำญ) รจจ.ประจวบคีรีขันธ์
• คุณวัฒนำ อุดมภักดีพงศ์ และครอบครัว
• คุณอ้อยทิพย์ วิมลโนช และครอบครัว
• ดร ภันเต ธัมมิกมหำเถระ เจ้ำอำวำส International Buddhist Center of Geneva
และสมำคมพุทธบรมจักรพรรดิ์ (พระธรรมเทศนำ ๑ กัณฑ์)
• คุณคมเดช ศรีสุวรรณ คุณธัญญำศิริ คิดดี และญำติมติ ร
วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
๑๕.๐๐ น.
• กรรมกำร ศูนย์ประสำนงำนสำำนักปฏิบัติธรรมประจำำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)
• พระเทพมงคลกวี จจ.ชุมพร (ธ) วัดโพธิกำรำม
๑๙.๐๐ น.
• คุณสุเทพ-พันทิพย์ ฉันทะกุล
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
คุณพรสม แซ่เตียว
• คุณนพ โรจนวำนิช พระตำ สุเนตฺโต
• คุณญำณทัศน์ แต้มคงคำ คุณกฤติเดช สุทธภำวงษ์ คุณศุทธำ สุทธภำวงษ์
•

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ [2]
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี จำำกัด
• คุณอิศเรศ ดิษฐ์ประเสริฐ และญำติมิตร
•

เดือนพฤศจิกายน
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
คุณดำำรงค์ รมฤดี และผู้ใหญ่จตุพล สินสมบัติ และญำติมติ ร
• คุณวงจันทร์ ฌำนวังศะ
• คณะสงฆ์อำำเภอจอมบึง
•

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
คุณพรรณวสำ กุลบุตร
• กลุ่มสวดมนต์อติ ิปิโส ๑๐๘ จบ ทุกวันเสำร์
•

วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
นพ. วิทยำ-มัณฑรำ พยัคฆพันธ์ คุณนิตยำ-คุณอุดมศักดิ์ เล่ห์หลีกภัย
คุณสุวภำ-คุณสินชัย เกษร์อังกูร และญำติมิตร คุณอรรถพร เกษรำพงศ์
• คุณอ้อยทิพย์ วิมลโนช และครอบครัว
•

วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
พระธรรมเทศนำ โดย พระรำชวิสุทธิเวที (นิกร) ผลจ.วัดปำกนำ้ำ รจภ.๗
• คุณวีรวรรณ โรจนวำนิช และครอบครัว
• แม่ชีภำวนำ-แม่ชีกำญจนำ ปรำณี พ.ต.อ. สุณัฐพล นิรมิตศุภเชษฐ
วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
ทพ.ศรชัย-วิภำดำ-กุลธิดำ-พฤกษชำติ กองทอง และครอบครัว
• คุณฐิตำภรณ์ อัตตเกษม และครอบครัว
•

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [4]
๑๗.๐๐ น.
พระธรรมเทศนำ โดย พระครูประภัสสรวรคุณ (ชัยพร) จร.วัดปรำสำทสิทธิ์ ดำำเนินสะดวก รำชบุรี
• ครอบครัวเทียมบุญประเสริฐ (พระธรรมเทศนำ ๑ กัณฑ์)
๑๙.๐๐ น.

สำำนักปฏิบัติธรรมป่ำมงคลธรรม สำขำวัดหลวงพ่อสดฯ จ.นครรำชสีมำ
• สมำคมพุทธบรมจักรพรรดิ พระครูอำทรปริยตั ิสุธี
• พนักงำนโรงครัววัดหลวงพ่อสดฯ
•

วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
คุณดรัณภพ สว่ำงจิตต์ และครอบครัว
• คุณสิรวิ ัฒน์-บุญญฤทธิ์ และครอบครัว
• คุณวุฒธิ ำดำ-ริศรำ วิมลโนช
•

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
ครอบครัวบุณยสุรักษ์
• ครอบครัวพงษ์นัยรัตน์
•

วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [4]
•

ห้องภำพสตำร์คัลเลอร์ ดำำเนินสะดวก

คุณมโน แก้วพงศธร และครอบครัว
• ตระกูลเมธำงกูร
• คุณกัญญำ ศรีธรรมรัชต์
•

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
พระครูประทีปธรรมำภรณ์ (พระมหำบุปผำ ทีปธมฺโม)
• คณะศิษย์หลวงป๋ำ (ภำวิดำ ตรีนุชจรัสกุล)
• คณะชำวกะเหรี่ยง นำำโดย นำยทองเย็น บุญช่วย
•

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [4]
พระธรรมเทศนำ โดย พระมหำมนตรี ขนฺติสำโร วัดปำกนำ้ำ ภำษีเจริญ
๑๗.๐๐ น.
• คณะศิษย์วดั ป่ำสถำนีใหม่จันทึก โดย พระครูสันติมโนดม (อุบล)
• คณะศิษย์คุณแม่ทองดี เภำทอง
๑๙.๐๐ น.
• ผศ.ดร. สถำพร นิ่มกุลรัตน์
• คุณณชภำภร จงจิรภำคย์ คุณรัตนำกร ลืออำำรุง คุณปัญญำ ไขว์พันธุ์ คุณพรทิพย์ ถนอมศักดิ์ศรี
วันจันทร์์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
•

ทพ.ญ. ภำณิชดำ มหำพัฒนำกุล และครอบครัวมหำพัฒนำกุล

วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
•

คณะพระนักศึกษำ ป.บส. ปี 61 และเจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยสงฆ์รำชบุรี

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
•

คุณภัคกร-ปริญยำ เมืองนิล และเมืองรำชกำรพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
คุณพงศ์ภณัฏ-สุภำณิณ เกียรติสี่สกุล
• บริษัทนำ้ำอ้อยไร่ไม่จน คุณแม่สัมฤทธิ์ สุดคำำ
•

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
•

ครอบครัวรอดประชำ บจก.ภิญโญแบตเตอรี่

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
๑๗.๐๐ น.
พระธรรมเทศนำ โดย พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ (ประกอบ)) จภ.๑๓ จล.วัดกัลยำณมิตรวรมหำวิหำร กรุงเทพฯ
• อำจำรย์ธนัช-น.ส.อมฤต กังวำลไกล อินทร์จันทร์ และคณะ (พระธรรมเทศนำ ๑ กัณฑ์)

๑๙.๐๐ น.
• ครอบครัวบริบูรณ์ ครอบครัวลัคนำงกูร
• คณะลูกศิษย์อำจำรย์อุดม ตรีชั้น นครปฐม
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
พระธรรมเทศนำ โดย พระครูสังฆรักษ์สรุ พล จนฺทโสภโณ (หลวงพ่อเณร) วัดเบญจคีรีนคร ต.ยำงหัก อ.ปำกท่อ รำชบุรี
• พระครูศรีปัญญำวัตร วัดห้วยคันแหลน อ่ำงทอง
• คุณกลิสรำ นันทำ และหมู่คณะ
วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
๑๖.๐๐ น.
• บริษัท กรีไทย คอนสตรัคชั่น จำำกัด
๑๙.๐๐ น.
• คุณธีรวัฒน์-นำฎอนงค์ กัลยำรัตนกุล
วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
•

คุณธนพล ทวีทรัพย์ถำวร และครอบครัว

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
•

พระมหำคำำพันธุ์ รณญฺชโย และอุบำสก-อุบำสิกำวัดเวฬุวนำรำม (แช่ไห)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
พระปิฎกโกศล (ปรำโมทย์) พระอุดม อุตฺตมปุญฺโญ
• คณะสงฆ์และอุบำสกอุบำสิกำวัดปรำสำทสิทธิ์
•

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
๑๖.๐๐ น.
• สหภูมิบุรีรัมย์
๑๙.๐๐ น.
• คุณธีรวัฒน์-นำฎอนงค์ กัลยำรัตนกุล
• คุณศิลธนน ชมศิรวิ ัฒน์
วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
๑๕.๐๐ น.
• แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ (วัดปำกนำ้ำ)
๑๙.๐๐ น.
• ครอบครัวชูเวชวงศ์
• คุณอภิรฐั ดวงใจ

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ปัญญาสมวาร) [7]
(ภำคเช้ำ) พระธรรมเทศนำ โดย พระธรรมปัญญำภรณ์ (ไพบูลย์) เจ้ำคณะจังหวัดรำชบุรี เจ้ำอำวำสวัดมหำธำตุวรวิหำร
• สมเด็จพระมหำรัชมังคลำจำรย์ (ช่วง) วัดปำกนำ้ำ ภำษีเจริญ
(ภำคคำ่ำ) พระธรรมเทศนำ โดย พระเทพปฏิภำณกวี (บุญมำ อำคมปุญฺโญ) ผู้ชว่ ยเจ้ำอำวำสวัดประยุรวงศำวำส
• คุณชุลีวรรณ วิวัฒนำเกษม และครอบครัว
• คุณวันชัย ฉัตรคุณเสถียร และครอบครัว
• คุณยุธง เธียรธัญกิจ และครอบครัว
• คุณมนัสนันท์ ฉัตรคุณเสถียร และครอบครัว
• คุณธน พรมจิตต์ และครอบครัว คุณนลินทิพย์ ฉัตรคุณเสถียร และครอบครัว
• คุณวิชัย ฉัตรคุณเสถียร และครอบครัว
วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
พระปิฎกโกศล (ปรำโมทย์) และคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม
• ศ.ออมสิน กำร์ดิเนอร์ และครอบครัว
•

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
•

คณะครูบ้ำนฆ้อง จ.รำชบุรี

วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
•

คณะชำวเกำะช้ำง จ.ตรำด

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
๑๗.๐๐ น.
• คณะผู้บริหำร มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
๑๙.๐๐ น.
• คุณณอร ปรีชำวิทย์ ด.ช.กำนต์นิธิ น่วมภู
• คุณบุญชู-ขจร บริรกั ษ์พำณิชย์
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
•

นำยสมร-นำงเนียม สนปั้น และครอบครัว

เดือนธันวาคม
วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
พระธรรมเทศนำ โดย พระธรรมรัตนดิลก (เชิด) จล.วัดสุทัศน์เทพวรำรำม กรุงเทพฯ
• คุณเจฟฟรี่ ชิว

วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ [3]
๑๗.๐๐ น.
• ครอบครัวเลิศธรรมเทวี-ครอบครัวสำรีคุปต์, คุณวสันต์ เลิศธรรมเทวี
๑๙.๐๐ น.
พระธรรมเทศนำ โดย พระศรีวิสุทธิวงศ์ (สุวิทย์) จอ.บำงเลน ผจล.พระปฐมเจดีย์ฯ นครปฐม
• เรืออำกำศโท ว่องวิทย์ ไวยนิกรณ์ และชำวคณะ
• รุ่นพระนวกะปี ๒๕๔๓
วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
ครอบครัววันฤกษ์ (พระสมศักดิ์ศรี ขนฺตธิ มฺโม)
• คุณแม่จินตนำ กีรติบัญชร และครอบครัว คุณกิติยำ เจตศักดิร์ ุ่งโรจน์
•

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ [3]
คุณซีโปลก์ โปสเคอร์สม่ำ คุณสุนีย์ วงษน้อย คุณภุชงค์ สุภโกศล และญำติมติ ร
• คุณบุญญรัตน์ มิสุนำ
• คุณกนกกร บุญทัน
•

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
นำยศิวสิษฐ์ เลิศธนัตเจริญ
• ครอบครัวปันตำ
•

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ [3]
พระธรรมเทศนำ โดย พระครูสุนทรสำรวำที (ทองดี) จร.วัดเขำกูบอินทำรำม ปำกท่อ รำชบุรี
• ครอบครัววีรวงศ์ตระกูล ครอบครัวไพมณี ครอบครัวมณีเกษร
• สมำคมพุทธบรมจักรพรรดิ พระครูอำทรปริยัติสธุ ี
• พระอธิกำรญำณชำติ สุขิโต เจ้ำอำวำสวัดเขำจ่ำท่ำโป่งธรรมไพบูลย์ กำญจนบุรี
วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ [4]
ครอบครัววิสุทธิวิเศษ
• คุณนงเยำว์ จันทนำคม
• คุณวัฒนำ อุดมภักดีพงศ์ และครอบครัว
• พระเจริญ ผลวฑฺฒโก นำงสำวกรรนิกำ พิทักษ์รังสรรค์ และครอบครัว
•

วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ [4]
คุณยอด-บังอร ฤทธิ์ทอง และญำติมติ ร
• คุณกัญญำ ศรีธรรมรัชต์ คุณวิเชียร ทรัพย์สวุ รรณดี คุณวิชำญ ประทินแสงทอง
• พระมหำอนุชำ จนฺทปภำโส Mr.Lim King Ms.Mah Ming Fei Dr. Masako Tsuruta
Ms.Elishea Hidajat นำงปล่อย จันทร์ประภำศรี
•

•

คุณสมพงษ์ ธรรมแสง และครอบครัว

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ [5]
พระธรรมเทศนำ โดย พระครูศรีธรรมำภรณ์ (สุรนำรถ) ทป.จอ.วัดเพลง จร.วัดแจ้งเจริญ รำชบุรี
• คุณภวัต-ธนิฏฐำ-ธนภร กำญจนภำสอังกูร
• คุณศิวะดล อำำโปนิน และครอบครัว
• คุณเป๊กฮงตัน - คุณซอฮันตัน (มำเลเซีย)
• คุณปภำอัน สกุลหลิม และครอบครัว (เจ้ำภำพกัณฑ์เทศน์)
• คุณอมฤต ยะสุนทร คุณอัจรำ นำวงศ์
วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
คุณปวีร์นุช วันเด่น
• พระวุฒิ ปรกฺกโม
•

วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
คุณเสรี หัตถะรัชต์
• คุณม่วย พูลนิน และครอบครัว
•

วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ และครอบครัว
• คุณสุวิทย์ - สุวรรณำ เลิศวิชชุหัตถ์และครอบครัว
•

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
คุณพงศ์ภณัฏ เกียรติสี่สกุล คุณสุภำณิณ สกุลหลิม
• คุณจิรเดช ณัฐชยธรรม คุณวรัทยำ ณัฐชยธรรม คุณกันตำ วิมลวิทยำ
•

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
พระธรรมเทศนำ โดย พระรัตนสุธี (รวม) ผจล.วัดไร่ขิง นครปฐม
• ครอบครัวทองใย (พระธรรมเทศนำ ๑ กัณฑ์)
วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
•

กองทุนหลวงปู่ปำน โสนันโท คณะศิษย์พระอำจำรย์วรงคต (ม้ำ) กลุ่มบุญญำทิพย์ (อ.ต้น)

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ [3]
พระธรรมเทศนำ โดย …
• คณะศิษย์หลวงปู่อิเกสำโร
• ครอบครัวไพศำล พรรณี สุสริ ิเกษมสุข
• ดร.พระมหำทองรัตน์ รตนวณฺโณ วัดกฤษณำธรรม แม่ริม เชียงใหม่ (พระธรรมเทศนำ ๑ กัณฑ์)

วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
•

พระทวีวัฒน์ วรวฑฺฒโน - คุณลักษมี เติมฤทธิ

วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ [4]
คุณอ้อยทิพย์ วิมลโนช และครอบครัว
• คุณวุฒธิ ำดำ-ริศรำ วิมลโนช
• คุณแม่พูนศรี เพียรงำม
• คุณนงลักษ์ พัดเอี่ยม และญำติมิตร
•

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
•

พี่น้องสุขสมัย จังหวัดกำญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
•

คณะศิษย์เก่ำวัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม

วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
พระครูภำวนำอินทวงศ์ เจ้ำอำวำสวัดหนองบัวหิ่ง พร้อมศิษยำนุศิษย์
• อ.สุพร พจน์คมพร อ.นลินรัตน์ โรจนขจรศิริ
•

วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ [5]
๑๕.๐๐ น.
• ครอบครัวธำำรงธำวินวสุ
๑๗.๐๐ น.
• กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์
๑๙.๐๐ น.
• คณะศิษย์นครปฐม โดย คุณกรเสฏฐ์ สุทธิพร
• คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ และลูกหลำน
• พล.อ.อ.ประสิทธิ์ พุ่มตำลพงษ์ คุณจุฑำทิพย์ พงศ์พุ่มตำล คุณประเสริฐ พุ่มตำลพงษ์
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
๑๓.๐๐ น.
• ครอบครัวมงคลศรี คุณธีรวัฒน์ วงษ์ไชยบูรณ์ ด.ญ.ลำนำลินน์ วงไชยบูรณ์
๑๙.๐๐ น.
พระธรรมเทศนำ โดย พระครูวำทีวรวัฒน์ (กล้ำ) ผจล.วัดมหำธำตุวรวิหำร รจอ.เมืองเพชรบุรี
• พระไพโรจน์ กิตฺติปำโล และญำติมติ ร
วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
•

คณะหลวงพ่อบำรมี และคณะยำงทอง

วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
๑๕.๐๐ น.
• คณะสงฆ์ภำค ๑๕ นำำโดย พระพรหมเวที รก.จภ.๑๕
๑๙.๐๐ น.
• ครอบครัวคุณเชำว์-สุนันทำ เกียรติรัศมี
วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
•

พระครูปลัดพีระ รตินธฺ โร และญำติมิตร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
•

นำยโฆสิต-นำงดุษฎี รัตนโสภณ พระครูสังฆรักษ์ธนกร กมโล คุณพงษ์เทพ ศิริโท

วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
คุณจิรเดช ณัฐชยธรรม คุณวรัทยำ ณัฐชยธรรม คุณกันตำ วิมลวิทยำ
• คุณนพ โรจนวำนิช
•

วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ [3]
คุณศศิประภำ กระจ่ำง และคณะ
• คุณพินิช อำษำ และครอบครัว
• คุณจินตนำ บุญฟูเฟื่อง และครอบครัว
•

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ [3]
พระธรรมเทศนำ โดย พระมงคลธรรมำภรณ์ (ถำวร) จอ.เมืองรำชบุรี (ธ) วัดสัตตนำรถปริวัตร วรวิหำร
• คุณปรียำ ปู่จันทร์ และครอบครัว
• ทันตแพทย์อภิชัย เลิศศิริมั่นคง และครอบครัว
ทันตแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ธนำวุฒิศกั ดิ์ และครอบครัว คุณทวี เฮงครำวิทย์
• คุณประไพ-ชนำเพ็ญ พันธ์งำม และญำติมิตร

วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
•

คุณสุเมธ วงศ์พิภพมงคล

เดือนมกราคม
วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

พระครูอำทรปริยตั ิสุธี และคณะผู้ปฏิบัติธรรม

วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

คุณวลัยพร ธีรศุภพงศ์ และญำติมติ ร

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

วัดพุทธบรมจักรพรรดิ เมืองบำเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และคณะผู้ปฏิบัติธรรม

วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ [2]
คุณณชภำภร จงจิรภำคย์ คุณรัตนกร ลืออำำรุง คุณปัทมำ สุขศรี และครอบครัว
• คุณมงคล ศักดำนุกูล พร้อมญำติมิตร
•

วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
พระธรรมเทศนำ โดย พระครูศรีธรรมนำท (ดำำเกิง) จอ.บ้ำนโป่ง จร.วัดท่ำผำ รำชบุรี
• คณะศิษย์หลวงพ่อสดและศิษย์หลวงป๋ำ
วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

พระวินัย สุวีโร วัดครุใน พระประแดง สมุทรปรำกำร

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

ครอบครัวใจสมบุญ นำงนนทพร โชติชวนันท์

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

ครอบครัวบัวสรวง นำงนนทพร โชติชวนันท์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

คณะอำจำรย์สอนบำลี วัดปำกนำ้ำ ภำษีเจริญ

วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ [3]
คณะครู-อำจำรย์ โรงเรียนสำยธรรมจันทร์
• คณะครู-อำจำรย์ โรงเรียนประสำทรัฐประชำกิจ
• พระครูภำวนำธรรมำกร เจ้ำอำวำสวัดบ้ำนกุ่ม
•

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ [3]
พระธรรมเทศนำ โดย …

•

คุณภิญญดำพัชญ์-โชติพัฒน์-ปัญญวัฒน์ ตันติรวีวัฒน์ คุณธิติวัฒน์ เลิศอำำนวยลำภ คุณวรกร เข็มแก้วมณี
(พระธรรมเทศนำ ๑ กัณฑ์)

บริษัท ทรำยทองม้วน จำำกัด
• กลุ่มศิษย์พระต้นธำตุ
•

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ (สตมวาร) [3]
(ภำคเช้ำ) พระธรรมเทศนำ โดย …
(ภำคคำ่ำ) พระธรรมเทศนำ โดย …
• บจก.แพลทินั่มเพลส
• พระมหำบุญยงค์ จิตฺตทนฺโต และญำติมิตร
• คุณวัฒนำ อุดมภักดีพงศ์ และครอบครัว
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

คุณแม่เยำวณี - วรพจน์ - วิชุดำ สถิตสุขสมบูรณ์

เดือนกุมภาพันธ์
วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]
๑๔.๐๐ น.
• คณบดีคณะสังคมศำสตร์ มจร. คณะสหภูมิบุรีรัมย์ คณะสงฆ์บุรีรัมย์
๑๙.๐๐ น.
•

