
           ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินสามคัค ี

    สร้างพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ 

ณ สถานปฏิบัตธิรรมป่าวเิวกสิกขาราม  อ.พล  จ.ขอนแก่น 

  วนัอาทิตย์ท ี๒๙ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   เวลา ๑๑.๐๐น. 

ดว้ยสถานปฏิบติัธรรมป่าวิเวกสิกขาราม  กาํลงัก่อสร้างพระมหาเจดีย ์ณ ตาํแหน่งที

พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจา้ ๗ พระองค์  ได้เสด็จมาประดิษฐานใต้แผ่นดิน เพือเป็นสถานทีสักการะ ขอ

อานุภาพช่วยส่งเสริมจิตตภาวนา  การไดเ้ห็นพระมหาเจดียแ์ละมีจิตศรัทธาเลือมใสสักการะบูชา  ประพฤติปฏิบติั 

ยอ่มเป็นเหตุนาํไปสู่มนุษยสมบติั  เทวสมบติั นิพพานสมบติั   จึงขอเชิญทุกท่านเป็นเจา้ภาพสร้างในครงันี 

ขออานุภาพพระพุทธเจา้ทุกพระองค ์ พระปัจเจกพุทธเจา้ทุกพระองค ์พระรัตนตรัย และอาํนาจบุญกศุลที

ไดท้าํในครังนี  ขอใหท่้านทงัหลายมีความเจริญทงัทางโลกและทางธรรม  พน้จากกองทุกข ์ เขา้ถึงพระนิพพาน.   

เจ้าภาพกฐินสามคัค ี 

คุณวไิลลกัษณ์ วงศก์าญจนา บจก..หา้งทองทองแทเ้ยาวราช นิคมพฒันา 

คุณเอกลกัษณ์ ช่อไสว-คุณสญัลกัษณ์ ช่อไสว-คุณนภาพร วงศก์าญจนา 

คุณชชัวาลย ์วงศก์าญจนาและครอบครัว(หา้งทองเมง้เยาวราช ) 

คุณฮกจิง  แซ่หลาย 
คุณเซียมลงั แซ่ตงั 
คุณวไิล ศิริผลหลาย 

คุณบวร องัศุวณิช 
ด.ญ.ภานิชา องัศุวณิช 

คุณวมิล รักสัตย ์
คุณสุภชยั ศิริผลหลาย 

คุณอุไรวรรณ แซ่อุย 
คุณรุจิรา พงษค์าํพนัธ ์

คุณจรรจีรา ศรีจินดา 
คุณจิรวฒัน์  พิมพอ์กัษร 
คุณทองศรี ทศันาววิฒัน์ 
โรงแรมทรัพยอ์นนัต ์

คุณสมทรัพย ์ช่อสูงเนิน 

คุณวกิานดา แก่นทอง 

คุณปรีชา วงัคาม 

คุณณภทัร บุดดีชยั 

บ.มนตฟ้์า จาํกดั 
คุณอิศราภทัร์  พชรธนา 
คุณนภสันนัท ์ พชรธนา 
คุณอุรพนัธ์ สุขสมนิตย ์
คุณวฑูิรย ์หลิมตระกลู 
คุณสัมฤทธิ คาํสงค ์

พล.ต.ท.ดาํรงศกัดิ กิตติประภสัร์ 

คุณกาญจนา นาป่าและครอบครัว 

คุณจิตตวฒิุ ลิมศิริเศรษฐกุล 
คุณศิณิชา ลิมศิริเศรษฐกุล 
คุณสมชัญา ลิมศิริเศรษฐกุล 

คุณเสียมเจง็ ตถัยาธิคม 
คุณยงศกัดิ-คุณสมใจ ชยับุตร 
คุณยงเกียรติ-คุณเยาวรัตน์ ชยับุตร 
คุณจนัทร์นอ้ย ศิริผลหลาย 

คุณทองดี-คุณสุนนัท ์ธรรมวงษา 
คุณทินกร-คุณจินตนา บุญรอด 

อ.ไพโรจน-์อ.พรรณี อกัษรเสือ 

คุณภผูา-คุณสมภกัดิ ผาปริญญา 

คุณวริินภทัร์ ศิริปัญญาจิราพล

ด.ญ.นวรัตน ์พบด่านกลาง 

พ.ต.ท.วญิ ู-สุดตา พานิชชา 

คุณนฐัพงษ-์คุณโชติรส ผิวขาํ 

คุณนาวนิ-คุณภาคิน วงษช์ารี 

ร.ต.อ.หญิงสายรุ้ง วงษบุ์ญชา 

คุณคาํมวล พฒุเขียวและครอบครัว 

คุณสิริมา สุขหลา้และครอบครัว

คุณอินทก์ลัยา อนนักิจโรจนา 

คุณมานิต กลินโพธิ-คุณมณี แซ่จึง 

คุณกาญรษา แสนววิชั 
คุณดวงกมล นิติวฒันะ 

คุณเมตตา บุดดาเพง็ 

คุณวเิชียร  ปะตงัเวสา   

คุณรัมภา  ปะตงัเวสา 

แหลมทองเจริญซาวด ์

คุณธีรพนัธ์ คาํจนัทร์  
คุณธาริดา  คาํจนัทร์ 

คุณดุสิต ลยัการ 

คุณอุไรวรรณ ภกัดี 

คุณลาํดวน ป้องนิล 

ครูบุญธรรม ยงัแสนภ ู

ครูรินทา สีเหลือง 

คุณสี ผิวหอม 

คุณศุภเวช ผิวหอม 

คุณจรรยา อินศิริ 

ร.ต.จกัรพงศ ์ศิริพนัธ ์

คุณภวตั พฒันาประทีป 

คุณคนธรรม ธรรมวงค ์

แม่ชีกอบแกว้ พรรณฤดี 

ครอบครัวอา้งสันติกุล

ครอบครัวรัตนวจิารณ์ 

คุณวรีะพงษ ์แสนกลา้ 

คุณรัชตร์พี โตจิตร 

คุณวทิิตา  พานิชชา 

คุณณพล  พานิชชา 

คุณสวรรค ์กะตะศิลา

คุณสีคาํ รูปคม 

คุณธงชยั ปางกนัตง 

คุณสมยั กะตะศิลา 

คุณวชิยั กะตะศิลา 

คุณกฎนภา ปะโคทงั 

คุณสุกญัญา นาจวง 
น.พ.อธิวฒัน์ ขนุพล 

คุณกญัธิดา ขุนพล 

คุณจาํลอง แกว้มี 

คุณสุวนิยั พะวงษ ์
คุณกฤติน บวัสาย 

คุณพชัรา คงสกุล 

คุณวภิาพร แน่นอุดร 

คุณนิตยา สุทะธง 

ผ.อ.ลาํดวน วนัวะนา 

ผอ.กลัยา วรรณสาร

ด.ช.ธนภทัร บุดดีชยั 

คุณธวชัชยั เหล่าพรม 

 

พญ.เขมรัสมี ขุนศึกเมง็ราย

รศ.พญ.วมิลรัตน์ ศรี

ราชพญ.ขวญัชนก บูระ

พนัธคุ์ณบุศรินทร์ หลิม

สุนทร 

คุณขวญัเรือน หลิมสุนทร 

คุณบุญลอด ขลิบเงิน 

คุณไพศาล คงเพช็รศกัดิ

คุณสุพรรณี คงเพช็รศกัดิ 

คุณนลินญา คงเพช็รศกัดิ 

ด.ช.พฒัน์ระว ีพานิชชา 

คุณนพนอ้ย  พานิชชา 

คุณพรทิพย ์กะตะศิลา 

คุณประไพ ราชาโคตร 

ร้านมวกเหลก็ฟาร์มาซี 

คุณสุมาลี วงษจ์ริยะจรรยา 

คุณสุภาพร เลิศร่วมพฒันา 
คุณสุกานดา อริยานุชิตกลุ 

คุณณฐัจกัร์ หริพจนท์วกีุล

คุณอุ่นใจ เจียมบูรณะกลุ 

คุณรักพงศ ์เปียมเพมิพลู 

คณะศิษยส์ายออสเตรเลีย 

คุณกาญจน์ธนชั พชรธนา

คุณฐิติรัตน์ เศรษฐพฒันชยั 

คุณดนุพฒัน์ วทิยาภทัร์วงศ ์

บ. เวชภณัฑย์ากาโน่ ป๊อก ซอฟร์ตี จาํกดั 

คุณทรงศกัดิ-คุณกาญจนา พฒันเศรษฐานนท ์

คุณศุภากร-คุณกญัจิรา ทองกาํผลา 

จนท.รพ.พระอาจารยฝั์น อาจาโร 

บ.เวลิดลี์ส จาํกดั -บ.กาแฟลิตาเลีย จาํกดั  

คุณวภิาดา-คุณทวพีล เจริญกิตติคุณไพศาล

คุณวนิยั-คุณกมลวรรณ ศิริผลหลาย 
คุณวรรณา คาเนโกะและครอบครัว 

คุณประภาส - คุณยอแสง เสาวภา 

คุณสุมาลี-คุณวญิ ู อินทร์โก 

คุณอรอนงค-์คุณชานนท ์พมิพเ์สน 

คุณชฎาภรณ์ นาสูงชนและครอบครัว 

คุณพชัรณฎัฐ์ อคัรินธรากรและครอบครัว 

คุณวรวรรณ อินทุภูติและครอบครัว 


