รายนามเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม/แสดงพระธรรมเทศนา

ในพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายแด่

พระเทพญาณมงคล

(เสร ิมชัย ชยมงฺคโล)

อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ณ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ ชั้น ๓ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
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วัน ทีม
่ ีเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม

อา 14 ตค สัตตมวาร (7 วัน )

อา 13 มค สตมวาร (100 วัน)

วัน ทีม
่ ีเจ้าภาพ แสดงพระธรรมเทศนาดว้ ย

อา 25 พย ปั ญญาสมวาร (50 วัน)

พ 6 มีค ปั ญญาสุตตรสตมวาร (150 วัน)

เดือนตุลาคม

เดือนธันวาคม

เดือนกุมภาพันธ์

เดือนพฤศจิกายน

เดือนมกราคม

เดือนมีนาคม

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

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี) จล.วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ
พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์) จจ.นครปฐม รจล.วัดพระปฐมเจดีย์
พระรัตนสุธี (รวม) ผจล.วัดไร่ขิง
พระพรหมเวที (สุเทพ) จภ.๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ (สัตตมวาร)
พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ) ผจล.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ)์ , รศ. ดร. ผจล.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร มจร.
พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์) ผจล.วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ
พระครูศรีธรรมวาที (ศักดา) รจอ.เมืองราชบุรี
พระราชรัตนวิสทุ ธิ์ (ชำนาญ) รจจ.ประจวบคีรีขันธ์

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระราชวิสุทธิเวที (นิกร) ผจล.วัดปากน้ำ รจภ.๗ กรุงเทพฯ
พระครูประภัสสรวรคุณ (ชัยพร) จร.วัดปราสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
พระมหามนตรี ขนฺติสาโร วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ (ประกอบ)) จภ.๑๓ จล.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
พระครูสังฆรักษ์สรุ พล จนฺทโสภโณ (หลวงพ่อเณร) วัดเบญจคีรีนคร ต.ยางหัก อ.ปากท่อ ราชบุรี
พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์) จจ.ราชบุรี จล.วัดมหาธาตุวรวิหาร (ปัญญาสมวาร)
พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา) ผจล.วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ

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

พระธรรมรัตนดิลก (เชิด) จล.วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ
พระศรีวิสุทธิวงศ์ (สุวิทย์) จอ.บางเลน ผจล.พระปฐมเจดีย์ฯ นครปฐม
พระครูสุนทรสารวาที (ทองดี) จร.วัดเขากูบอินทาราม ปากท่อ ราชบุรี
พระครูศรีธรรมาภรณ์ (สุรนารถ) ทป.จอ.วัดเพลง จร.วัดแจ้งเจริญ ราชบุรี
พระรัตนสุธี (รวม) ผจล.วัดไร่ขิง นครปฐม
………
พระครูวาทีวรวัฒน์ (กล้า) ผจล.วัดมหาธาตุวรวิหาร รจอ.เมืองเพชรบุรี
พระมงคลธรรมาภรณ์ (ถาวร) จอ.เมืองราชบุรี (ธ) วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร

๖ มกราคม ๒๕๖๒
๑๓ มกราคม ๒๕๖๒

พระครูศรีธรรมนาท (ดำเกิง) จอ.บ้านโป่ง จร.วัดท่าผา ราชบุรี
พระพรหมเวที (สุเทพ) รก. จภ.๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ (สตมวาร)
พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์) รก. จภ.๗ จร.วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

คลิกที่วันเพื่อดูรายละเอียด [ ] คือจำนวนเจ้าภาพ

เดือนตุลาคม
วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4]
วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ [2]
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ (สัตตมวาร) [6]
วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ [2]
วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4]
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4]
วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ [2]
วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4]
วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4] (วันมหาปวารณา)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ [2] (วันออกพรรษา-เทโวโรหณะ)
วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ [2]
วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4]
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4] (วันทอดกฐินสามัคคี)
วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ [2]

เดือนพฤศจิกายน
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [4]
วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [4]
วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [4]
วันจันทร์์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ปัญญาสมวาร) [7]
วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]

เดือนธันวาคม
วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ [3]
วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ [3]
วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ [3]
วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ [4]
วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ [4]
วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ [5]
วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ [3]
วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ [5]
วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ [3]
วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ [5]
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ [4]

วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ [4]
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ [3]
วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]

เดือนมกราคม
วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
วันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ [2]
วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ [2]
วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ [4]
วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ [5]
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ (สตมวาร) [4]
วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ [3]
วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ [2]
วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ [2]
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ [3]
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ [2]

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
วันจันทร์์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ [2]
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ [1]

เดือนกุมภาพันธ์
วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]
วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]
วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [2]
วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]
วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]
วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]
วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [3]
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]
วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [2]
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]
วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]

เดือนมีนาคม
วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ [1]
วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ [1]
วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ [1]
วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ปัญญาสุตตรสตมวาร ๑๕๐ วัน [3]

เดือนตุลาคม
วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
พระธรรมเทศนา โดย พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ
• ผูว้ ่าราชการจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
• มูลนิธพ
ิ ุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย
◦ คุณสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
◦ รศ.ดร.วิชยา วัฒนานุกิจ รศ.ดร.หรรษา วัฒนานุกจิ น.ส.ฉัตรชยา วัฒนานุกจิ
• บจก.แพลทินั่มเพลส
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4]
พระธรรมเทศนา โดย พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ) ป.ธ.๙
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
• พระมหาจินตวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดม่วงชุม เจ้าคณะตำบลไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
• คุณสุทัศน์ นิ่มกุลรัตน์ และครอบครัว
• คุณปภาอัณ สกุลหลิม และครอบครัว
• คุณณรงค์ ชลสายพันธ์
วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ [2]
พระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณ พระรัตนสุธี (รวม สุเมธี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
• คุณปิยะบุตร - คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ และครอบครัว
• คุณสุธาร - คุณสุชาติ เดชอุดม
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ (สัตตมวาร) [6]
(ภาคเช้า) พระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) เจ้าคณะภาค ๑๕
เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
(ภาคค่ำ) พระธรรมเทศนา โดย พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
• วัดป่าวิสทุ ธิคุณ พระมหาศักฎา สุมโน
• โอ.พี.นายน์ และครอบครัวกิตติอภิญญา
• ทพ.ญ. ภาณิชดา มหาพัฒนากุล
• คุณสุดเสงี่ยม เพ็ชรคู
• ลูกๆ หลวงป๋า, หลานๆ หลวงป๋า
• คุณวัฒนา-ปทุมวัลย์ อุดมภักดีพงศ์ และครอบครัว
วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
•

คุณบุญชู-ขจร บริรักษ์พานิช และครอบครัว

คุณวิรัลพัชร และครอบครัว คุณศรันยภัทร์ และครอบครัว คุณบุญฤทธิ์ และครอบครัว คุณสิริวัฒน์ และครอบครัว
• คุณพ่อผิว-คุณแม่จันทร์ฉาย บริรกั ษ์พาณิชย์
•

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

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4]
พระธรรมเทศนา โดย พระราชวรเมธี (ประสิทธิ)์ , รศ. ดร. ผจล.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร มจร.
• คณะสงฆ์อำเภอดำเนินสะดวก (พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์)
• พระครูสิริปฐมากร (ถิรเดช) วัดสว่างชาติประชาบำรุง กำแพงแสน นครปฐม และญาติธรรม
• คุณรุ่งวิทย์ สวนทวี และครอบครัว
• คุณอ้อยทิพย์ วิมลโนช และครอบครัว
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4]
บริษัท พีเคเอ็น คัสตอมส์ เซอร์วิส จำกัด
ครอบครัวจันทรมานะ ครอบครัวเนตรทิพย์ ครอบครัวภัทรเวชกุล ครอบครัวถือธงชัย
นางเกษร ชูทองรัตน์ และครอบครัว นางจันทรแก้ว และครอบครัวอินรักษา
• คณะอุบาสก-อุบาสิกา วัดห้วยคันแหลน จ.อ่างทอง
• คณะครอบครัวอิศรางกูร ณ อยุธยา
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาดำเนินสะดวก
•

วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
คุณโชติพัฒน์ ตันติรวีวัฒน์ และครอบครัว
• คณะพระนักศึกษา ปส.ศ. รุ่น ๑
• พระสมุห์สิน ขนฺติพโล นางปิ่น-นายรังสรรค์ ปลอดทอง, นามวิม เขียวแก้ว,
นางนิตยา มีรุ่งเรือง พร้อมญาติธรรมชาวพระประแดง
•

วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
คุณแม่ยพุ ิน สุขคตะ และครอบครัว
• คุณปรเมษฐ-กมลพร อัตตาหกุล
• บริษัทไทยคูณการเหล็ก จำกัด
•

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ [2]
พระธรรมเทศนา โดย พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
• กลุ่มเด็กหลังอุโบสถ
• คณะพนักงานวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4]
๑๗.๐๐ น.
• คณะนิสติ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รุ่นที่ ๑
• คณะศิษย์เก่าวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี อำเภอปากท่อ
๑๙.๐๐ น.
• มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
และสำนักแม่ชีไทยทัพโพธิ์ทอง ของมูลนิธิสถาบันปากท่อ
• คุณแม่จินตนา กีรติบัญชร และครอบครัว คุณโรจนติณห์ อึงวัชรฐานิต
วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
คณะผูร้ ักษาศีลอุโบสถ
• ผู้ใหญ่บ้านณัฏฐ์สิทธิ์ บุญเนียม และชาวบ้านโคกตามั่ง
• คุณบุญฤทธิ์ โจสรรค์นุสนธิ์
• บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด
•

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4] (วันมหาปวารณา)
๑๗.๐๐ น.
• บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด มหาชน
๑๙.๐๐ น.
• คุณปรีชา-บุศรินทร์ และครอบครัวใจสมบุญ
• บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด
• พระมหาพิเชฏฐ กนฺตเชฏฺโฐ พระครูวินัยธรวิสันต์ กิตตฺ ิวณฺโณ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ [2] (วันออกพรรษา-เทโวโรหณะ)
น.ต.มนู อาษา น.อ.หญิง นิทรา อาษา คุณศุภสวัสดิ์ อาษา
• คุณพงศ์ภณัฏ-สุภาณิณ เกียรติสี่สกุล
•

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ [2]
พระธรรมเทศนา โดย พระครูศรีธรรมวาที (ศักดา) รจอ.เมืองราชบุรี
• คุณส่วน-สมศรี พนมวัฒนากุล (พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์)
• กลุ่มสวดมนต์อิติปิโส ๑๐๘ จบ ทุกวันเสาร์ โดยคุณลี พึ่งบุญพระ

วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4]
คุณวัฒนา อุดมภักดีพงศ์ และครอบครัว
• คุณแม่พลั้ง แซ่ตั้ง และบุตร-ธิดา คุณสุธรี า อนันตวรสกุล
• ทพ.ญ. ภาณิชดา มหาพัฒนากุล
• คุณรุ่งอรุณ ตระกูลเดช คุณฉะอ้อน แช่มสันเที๊ยะ
•

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ [4] (วันทอดกฐินสามัคคี)
พระธรรมเทศนา โดย พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ) รจจ.ประจวบคีรีขันธ์
• คุณวัฒนา อุดมภักดีพงศ์ และครอบครัว
• คุณอ้อยทิพย์ วิมลโนช และครอบครัว
• ดร ภันเต ธัมมิกมหาเถระ เจ้าอาวาส International Buddhist Center of Geneva
และสมาคมพุทธบรมจักรพรรดิ์ (พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์)
• คุณคมเดช ศรีสุวรรณ คุณธัญญาศิริ คิดดี และญาติมิตร
วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
๑๕.๐๐ น.
• กรรมการ ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)
• พระเทพมงคลกวี จจ.ชุมพร (ธ) วัดโพธิการาม
๑๙.๐๐ น.
• คุณสุเทพ-พันทิพย์ ฉันทะกุล
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ [3]
คุณพรสม แซ่เตียว
• คุณนพ โรจนวานิช พระตา สุเนตฺโต
• คุณญาณทัศน์ แต้มคงคา คุณกฤติเดช สุทธภาวงษ์ คุณศุทธา สุทธภาวงษ์
•

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ [2]
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
• คุณอิศเรศ ดิษฐ์ประเสริฐ และญาติมติ ร
•

เดือนพฤศจิกายน
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
คุณดำรงค์ รมฤดี และผู้ใหญ่จตุพล สินสมบัติ และญาติมิตร
• คุณวงจันทร์ ฌานวังศะ
• คณะสงฆ์อำเภอจอมบึง
•

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
คุณพรรณวสา กุลบุตร
• กลุ่มสวดมนต์อิติปิโส ๑๐๘ จบ ทุกวันเสาร์
•

วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
นพ. วิทยา-มัณฑรา พยัคฆพันธ์ คุณนิตยา-คุณอุดมศักดิ์ เล่ห์หลีกภัย
คุณสุวภา-คุณสินชัย เกษร์อังกูร และญาติมติ ร คุณอรรถพร เกษราพงศ์
• คุณอ้อยทิพย์ วิมลโนช และครอบครัว
•

วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
พระธรรมเทศนา โดย พระราชวิสุทธิเวที (นิกร) ผลจ.วัดปากน้ำ รจภ.๗
• คุณวีรวรรณ โรจนวานิช และครอบครัว
• แม่ชีภาวนา-แม่ชีกาญจนา ปราณี พ.ต.อ. สุณัฐพล นิรมิตศุภเชษฐ
วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
ทพ.ศรชัย-วิภาดา-กุลธิดา-พฤกษชาติ กองทอง และครอบครัว
• คุณฐิตาภรณ์ อัตตเกษม และครอบครัว
•

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [4]
๑๗.๐๐ น.
พระธรรมเทศนา โดย พระครูประภัสสรวรคุณ (ชัยพร) จร.วัดปราสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
• ครอบครัวเทียมบุญประเสริฐ (พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์)
๑๙.๐๐ น.

สำนักปฏิบัติธรรมป่ามงคลธรรม สาขาวัดหลวงพ่อสดฯ จ.นครราชสีมา
• สมาคมพุทธบรมจักรพรรดิ พระครูอาทรปริยัติสธุ ี
• พนักงานโรงครัววัดหลวงพ่อสดฯ
•

วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
คุณดรัณภพ สว่างจิตต์ และครอบครัว
• คุณสิริวัฒน์-บุญญฤทธิ์ และครอบครัว
• คุณวุฒิธาดา-ริศรา วิมลโนช
•

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
ครอบครัวบุณยสุรกั ษ์
• ครอบครัวพงษ์นัยรัตน์
•

วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [4]
•

ห้องภาพสตาร์คัลเลอร์ ดำเนินสะดวก

คุณมโน แก้วพงศธร และครอบครัว
• ตระกูลเมธางกูร
• คุณกัญญา ศรีธรรมรัชต์
•

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
พระครูประทีปธรรมาภรณ์ (พระมหาบุปผา ทีปธมฺโม)
• คณะศิษย์หลวงป๋า (ภาวิดา ตรีนุชจรัสกุล)
• คณะชาวกะเหรี่ยง นำโดย นายทองเย็น บุญช่วย
•

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [4]
พระธรรมเทศนา โดย พระมหามนตรี ขนฺติสาโร วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
๑๗.๐๐ น.
• คณะศิษย์วัดป่าสถานีใหม่จันทึก โดย พระครูสันติมโนดม (อุบล)
• คณะศิษย์คุณแม่ทองดี เภาทอง
๑๙.๐๐ น.
• ผศ.ดร. สถาพร นิ่มกุลรัตน์
• คุณณชภาภร จงจิรภาคย์ คุณรัตนากร ลืออำรุง คุณปัญญา ไขว์พันธุ์ คุณพรทิพย์ ถนอมศักดิ์ศรี
วันจันทร์์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
•

ทพ.ญ. ภาณิชดา มหาพัฒนากุล และครอบครัวมหาพัฒนากุล

วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
•

คณะพระนักศึกษา ป.บส. ปี 61 และเจ้าหน้าที่วทิ ยาลัยสงฆ์ราชบุรี

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
•

คุณภัคกร-ปริญยา เมืองนิล และเมืองราชการพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
คุณพงศ์ภณัฏ-สุภาณิณ เกียรติสี่สกุล
• บริษัทน้ำอ้อยไร่ไม่จน คุณแม่สัมฤทธิ์ สุดคำ
•

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
•

ครอบครัวรอดประชา บจก.ภิญโญแบตเตอรี่

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
๑๗.๐๐ น.
พระธรรมเทศนา โดย พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ (ประกอบ)) จภ.๑๓ จล.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
• อาจารย์ธนัช-น.ส.อมฤต กังวาลไกล อินทร์จันทร์ และคณะ (พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์)

๑๙.๐๐ น.
• ครอบครัวบริบูรณ์ ครอบครัวลัคนางกูร
• คณะลูกศิษย์อาจารย์อดุ ม ตรีชั้น นครปฐม
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
พระธรรมเทศนา โดย พระครูสังฆรักษ์สุรพล จนฺทโสภโณ (หลวงพ่อเณร) วัดเบญจคีรีนคร ต.ยางหัก อ.ปากท่อ ราชบุรี
• พระครูศรีปัญญาวัตร วัดห้วยคันแหลน อ่างทอง
• คุณกลิสรา นันทา และหมู่คณะ
วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
๑๖.๐๐ น.
• บริษัท กรีไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด
๑๙.๐๐ น.
• คุณธีรวัฒน์-นาฎอนงค์ กัลยารัตนกุล
วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
•

คุณธนพล ทวีทรัพย์ถาวร และครอบครัว

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
•

พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย และอุบาสก-อุบาสิกาวัดเวฬุวนาราม (แช่ไห)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2]
พระปิฎกโกศล (ปราโมทย์) พระอุดม อุตฺตมปุญฺโญ
• คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดปราสาทสิทธิ์
•

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
๑๖.๐๐ น.
• สหภูมิบุรีรัมย์
๑๙.๐๐ น.
• คุณธีรวัฒน์-นาฎอนงค์ กัลยารัตนกุล
• คุณศิลธนน ชมศิริวัฒน์
วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
๑๕.๐๐ น.
• แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ (วัดปากน้ำ)
๑๙.๐๐ น.
• ครอบครัวชูเวชวงศ์
• คุณอภิรัฐ ดวงใจ

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ปัญญาสมวาร) [7]
(ภาคเช้า) พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์) เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
• สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
(ภาคค่ำ) พระธรรมเทศนา โดย พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
• คุณชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม 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 (ปราโมทย์) และคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
• ศ.ออมสิน การ์ดิเนอร์ และครอบครัว
•

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
•

คณะครูบ้านฆ้อง จ.ราชบุรี

วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
•

คณะชาวเกาะช้าง จ.ตราด

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [3]
๑๗.๐๐ น.
• คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๙.๐๐ น.
• คุณณอร ปรีชาวิทย์ ด.ช.กานต์นิธิ น่วมภู
• คุณบุญชู-ขจร บริรักษ์พาณิชย์
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [1]
•

นายสมร-นางเนียม สนปั้น และครอบครัว

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

วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ [3]
๑๗.๐๐ น.
• ครอบครัวเลิศธรรมเทวี-ครอบครัวสารีคุปต์, คุณวสันต์ เลิศธรรมเทวี
๑๙.๐๐ น.
พระธรรมเทศนา โดย พระศรีวิสุทธิวงศ์ (สุวิทย์) จอ.บางเลน ผจล.พระปฐมเจดีย์ฯ นครปฐม
• เรืออากาศโท ว่องวิทย์ ไวยนิกรณ์ และชาวคณะ
• รุ่นพระนวกะปี ๒๕๔๓
วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
ครอบครัววันฤกษ์ (พระสมศักดิ์ศรี ขนฺติธมฺโม)
• คุณแม่จินตนา กีรติบัญชร และครอบครัว คุณกิติยา เจตศักดิ์รุ่งโรจน์
•

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ [3]
คุณซีโปลก์ โปสเคอร์สม่า คุณสุนีย์ วงษน้อย คุณภุชงค์ สุภโกศล และญาติมิตร
• คุณบุญญรัตน์ มิสุนา
• คุณกนกกร บุญทัน
•

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
นายศิวสิษฐ์ เลิศธนัตเจริญ
• ครอบครัวปันตา
•

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ [3]
พระธรรมเทศนา โดย พระครูสุนทรสารวาที (ทองดี) จร.วัดเขากูบอินทาราม ปากท่อ ราชบุรี
• ครอบครัววีรวงศ์ตระกูล ครอบครัวไพมณี ครอบครัวมณีเกษร
• สมาคมพุทธบรมจักรพรรดิ พระครูอาทรปริยตั ิสุธี
• พระอธิการญาณชาติ สุขิโต เจ้าอาวาสวัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์ กาญจนบุรี
วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ [4]
ครอบครัววิสุทธิวิเศษ
• คุณนงเยาว์ จันทนาคม
• คุณวัฒนา อุดมภักดีพงศ์ และครอบครัว
• พระเจริญ ผลวฑฺฒโก นางสาวกรรนิกา พิทกั ษ์รังสรรค์ และครอบครัว
•

วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ [4]
คุณยอด-บังอร ฤทธิ์ทอง และญาติมิตร
• คุณกัญญา ศรีธรรมรัชต์ คุณวิเชียร ทรัพย์สุวรรณดี คุณวิชาญ ประทินแสงทอง
• พระมหาอนุชา จนฺทปภาโส Mr.Lim King Ms.Mah Ming Fei Dr. Masako Tsuruta
Ms.Elishea Hidajat นางปล่อย จันทร์ประภาศรี
•

•

คุณสมพงษ์ ธรรมแสง และครอบครัว

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ [5]
พระธรรมเทศนา โดย พระครูศรีธรรมาภรณ์ (สุรนารถ) ทป.จอ.วัดเพลง จร.วัดแจ้งเจริญ ราชบุรี
• คุณภวัต-ธนิฏฐา-ธนภร กาญจนภาสอังกูร
• คุณศิวะดล อำโปนิน และครอบครัว
• คุณเป๊กฮงตัน - คุณซอฮันตัน (มาเลเซีย)
• คุณปภาอัน สกุลหลิม และครอบครัว (เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์)
• คุณอมฤต ยะสุนทร คุณอัจรา นาวงศ์
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 - สุวรรณา เลิศวิชชุหัตถ์และครอบครัว
•

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
คุณพงศ์ภณัฏ เกียรติสี่สกุล คุณสุภาณิณ สกุลหลิม
• คุณจิรเดช ณัฐชยธรรม คุณวรัทยา ณัฐชยธรรม คุณกันตา วิมลวิทยา
•

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

กองทุนหลวงปู่ปาน โสนันโท คณะศิษย์พระอาจารย์วรงคต (ม้า) กลุ่มบุญญาทิพย์ (อ.ต้น)

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ [3]
พระธรรมเทศนา โดย …
• คณะศิษย์หลวงปู่อิเกสาโร
• ครอบครัวไพศาล พรรณี สุสิริเกษมสุข
• ดร.พระมหาทองรัตน์ รตนวณฺโณ วัดกฤษณาธรรม แม่ริม เชียงใหม่ (พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์)

วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
•

พระทวีวัฒน์ วรวฑฺฒโน - คุณลักษมี เติมฤทธิ

วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ [5]
•
•
•
•
•

คุณอ้อยทิพย์ วิมลโนช และครอบครัว
คุณวุฒิธาดา-ริศรา วิมลโนช
คุณแม่พูนศรี เพียรงาม
คุณนงลักษ์ พัดเอี่ยม และญาติมติ ร
คุณสุทัศน์-สุนีรัตน์-สุชญา นิ่มกุลรัตน์

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
•

พี่น้องสุขสมัย จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
•

คณะศิษย์เก่าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ [3]
พระครูภาวนาอินทวงศ์ เจ้าอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง พร้อมศิษยานุศิษย์
• อ.สุพร พจน์คมพร อ.นลินรัตน์ โรจนขจรศิริ
• พระครูอาทรวนกิจ จอ.ประจักษ์ศิลปาคม และคณะญาติโยม จ.อุดรธานี
•

วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ [5]
๑๕.๐๐ น.
• ครอบครัวธำรงธาวินวสุ
๑๗.๐๐ น.
• กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์
๑๙.๐๐ น.
• คณะศิษย์นครปฐม โดย คุณกรเสฏฐ์ สุทธิพร
• คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ และลูกหลาน
• พล.อ.อ.ประสิทธิ์ พุ่มตาลพงษ์ คุณจุฑาทิพย์ พงศ์พุ่มตาล คุณประเสริฐ พุ่มตาลพงษ์
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ [4]
๑๓.๐๐ น.
• ครอบครัวมงคลศรี คุณธีรวัฒน์ วงษ์ไชยบูรณ์ ด.ญ.ลานาลินน์ วงไชยบูรณ์
๑๙.๐๐ น.
พระธรรมเทศนา โดย พระครูวาทีวรวัฒน์ (กล้า) ผจล.วัดมหาธาตุวรวิหาร รจอ.เมืองเพชรบุรี
• พระไพโรจน์ กิตตฺ ิปาโล และญาติมิตร
• คุณพวงพร วัฒนพงศ์ และครอบครัว คุณวรัทย์ษยา บุญสอง

•

ครอบครัวเลิศธรรมเทวี

วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
คณะหลวงพ่อบารมี และคณะยางทอง
• คุณปิยะวุฒิ เสริมทรัพย์
•

วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
๑๕.๐๐ น.
• คณะสงฆ์ภาค ๑๕ นำโดย พระพรหมเวที รก.จภ.๑๕
๑๙.๐๐ น.
• ครอบครัวคุณเชาว์-สุนันทา เกียรติรัศมี
วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
•

พระครูปลัดพีระ รตินฺธโร และญาติมิตร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
•

นายโฆสิต-นางดุษฎี รัตนโสภณ พระครูสังฆรักษ์ธนกร กมโล คุณพงษ์เทพ ศิริโท

วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2]
คุณจิรเดช ณัฐชยธรรม คุณวรัทยา ณัฐชยธรรม คุณกันตา วิมลวิทยา
• คุณนพ โรจนวานิช
•

วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ [4]
คุณศศิประภา กระจ่าง และคณะ
• คุณพินิช อาษา และครอบครัว
• คุณจินตนา บุญฟูเฟื่อง และครอบครัว
• พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย จร.วัดเวฬุวนาราม (แช่ไห) และคณะศรัทธา
•

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ [3]
พระธรรมเทศนา โดย พระมงคลธรรมาภรณ์ (ถาวร) จอ.เมืองราชบุรี (ธ) วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร
• คุณปรียา ปู่จันทร์ และครอบครัว
• ทันตแพทย์อภิชัย เลิศศิริมั่นคง และครอบครัว
ทันตแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ธนาวุฒิศักดิ์ และครอบครัว คุณทวี เฮงคราวิทย์
• คุณประไพ-ชนาเพ็ญ พันธ์งาม และญาติมิตร
วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ [1]
•

คุณสุเมธ วงศ์พิภพมงคล

เดือนมกราคม
วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

พระครูอาทรปริยัติสธุ ี และคณะผู้ปฏิบัติธรรม

วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

คุณวลัยพร ธีรศุภพงศ์ และญาติมิตร

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด (โรงงานมะพร้าวอั้งม้อ)

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ [2]
วัดพุทธบรมจักรพรรดิ เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และคณะผู้ปฏิบัติธรรม
• คณะพระพี่เลี้ยงและสามเณรวัดหลวงพ่อสดฯ
•

วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ [2]
คุณณชภาภร จงจิรภาคย์ คุณรัตนกร ลืออำรุง คุณปัทมา สุขศรี และครอบครัว
• คุณมงคล ศักดานุกูล พร้อมญาติมติ ร
•

วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
พระธรรมเทศนา โดย พระครูศรีธรรมนาท (ดำเกิง) จอ.บ้านโป่ง จร.วัดท่าผา ราชบุรี
• คณะศิษย์หลวงพ่อสดและศิษย์หลวงป๋า
วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

พระวินัย สุวีโร วัดครุใน พระประแดง สมุทรปราการ

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

ครอบครัวใจสมบุญ นางนนทพร โชติชวนันท์

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

ครอบครัวบัวสรวง นางนนทพร โชติชวนันท์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

คณะอาจารย์สอนบาลี วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ [4]
คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์
• คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
• พระครูภาวนาธรรมากร เจ้าอาวาสวัดบ้านกุ่ม
•

•

คณะพระนิสิตปริญญาโท วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ [5]
พระธรรมเทศนา โดย …
• คุณภิญญดาพัชญ์-โชติพัฒน์-ปัญญวัฒน์ ตันติรวีวัฒน์ คุณธิตวิ ัฒน์ เลิศอำนวยลาภ คุณวรกร เข็มแก้วมณี
(พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์)

บริษัท ทรายทองม้วน จำกัด
• กลุ่มศิษย์พระต้นธาตุ
• คุณยายรุณ เทพา และญาติมติ ร
• คุณศศิประภา กระจ่าง และญาติมติ ร
•

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ (สตมวาร) [4]
(ภาคเช้า) พระธรรมเทศนา โดย พระพรหมเวที (สุเทพ) รก. จภ.๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ (สตมวาร)
๑๔.๐๐ น.
• บจก.แพลทินั่มเพลส
(ภาคค่ำ) พระธรรมเทศนา โดย พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์) รก. จภ.๗ จร.วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
• พระมหาบุญยงค์ จิตตฺ ทนฺโต และญาติมิตร
• คุณวัฒนา อุดมภักดีพงศ์ และครอบครัว
• คุณอ้อยทิพย์ วิมลโนช และครอบครัว (พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์)
วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ [3]
พระนภชาต โสภณธมฺโม
• พระครูสังฆรักษ์เทพนรินทร์ ชาตเทโว วัดหลวงพ่อสดนอรเวย์ และญาติมติ ร
• พระมหาวิชชา ญาณเมธี
•

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ [2]
คุณสิริวัฒน์ วงศ์เพ็ญ คุณบุญญฤทธิ์ ฤทธิแผลง
• คุณวิรัลพัชร ชูนาค คุณธันยะนันท์ ชูนาค คุณศรัณยภัทร์ โชคสุภาพรรณ
•

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ [2]
คุณสุทัศน์ - สุนีรัตน์ - ทพ.ญ.สุชญา นิ่มกุลรัตน์
• คุณสุชาติ ศุภผล และครอบครัว
•

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ [3]
คุณนิธิ รัตนราช และครอบครัว (ไม่ได้มา)
• พระทวีวัฒน์ - คุณลักษมี เติมฤทธิ์
• คุณเปรมใจ พูนพานิช คุณแม่กาญจนา เนติโพธิ์ และญาติมติ ร
•

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

คุณมัณฑนา มีชูบท

วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ [2]
คุณจิระชัย ปลอดห่วง
• คุณกิติ มาดีสุขสถิตย์ และครอบครัว
•

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

ม.ร.ว.จันท์เพ็ญ กาญจนะวิชัย และคุณวิชัย อภิเมธีธำรง

วันจันทร์์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

พระมหามนตรี ขนฺติสาโร ป.ธ.๙ พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ ป.ธ.๙
พระภิกษุ-สามเณร อบรมบาลีก่อนสอบ ป.ธ.๖ ป.ธ.๙

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

พระสังฆาธิการวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

พระสังฆาธิการวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

คุณปภาอัณ สกุลหลิม บริษัท เมืองมะพร้าว จำกัด

วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ [2]
คุณสุชาติ ศุภผล และครอบครัว
• คุณทยากร-ไชยรัตน์ ภัททิยะโชติ
•

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

คุณแม่เยาวณี-วรพจน์-วิชดุ า สถิตสุขสมบูรณ์

วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

คุณภัทร์วิภาภรณ์ แฮสกินส์ ครอบครัวสวนทวี

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ [1]
•

พธ.บ.๕๗, พธ.ม.

เดือนกุมภาพันธ์
วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]
•

สมาคมวัดหลวงพ่อสดในนอรเวย์ พระครูสังฆรักษ์เทพนรินทร์ ชาตเทโว

วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]
•

คุณศศิประภา กระจ่าง

วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [2]
๑๔.๐๐ น.
• คณะสงฆ์บุรรี ัมย์
๑๙.๐๐ น.
• พระครูสังฆรักษ์เทพนรินทร์ ชาตเทโว และญาติมิตร
วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]
•

สาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]
•

คุณยุพิน สุขคตะ และครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]
•

คุณพงศภณัฏ - สุภาณิณ เกียรติสี่สกุล

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]
•

กลุ่มศิษย์หลวงป๋ายุคแรก

วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [3]
พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม (แช่ไห) และอุบาสก-อุบาสิกา
• คุณโชติพัฒน์ - ภิญญดาพัชญ์ - ปัญญวัฒน์ ตันติรวีวัฒน์
• ดร.เจตน์-อ.มยุร-ี เรืออากาศโท นพ. ฐานันดร์ คงด้วง
•

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]
•

Dr.Tawalama Dhammika คุณสถาพร สัจจา และคณะญาติมิตรจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์

วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [2]
คุณยอด - บังอร ฤทธิ์ทอง และครอบครัว
• คุณปัทมา สุขศรี คุณรณกร ฤกษ์สัณฑิตวิ งศ์
•

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]
•

ทันตแพทย์อภิชัย เลิศสิริมั่นคง และครอบครัว

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [1]
•

คุณปรเมษฐ-กมลพร อัตตาหกุล คุณธนิสร - ธีรยา อัตตาหกุล

เดือนมีนาคม
วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ [1]
•

คุณอชิรพล กิตติจารุจิตต์

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ [1]
•

คุณสุธีรา อนันตวรสกุล และครอบครัว

วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ [1]
•

บริษัท นวัตกรรม เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ปัญญาสุตตรสตมวาร ๑๕๐ วัน [3]
พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย และญาติมิตร
• พระทวีวัฒน์ คุณลักษมี เติมฤทธิ์
• คุณอริยา ธรรมอดิศัย และครอบครัว
•

