
 ธันวาคม 2556 

 4 ธ.ค.  เปิดโรงทานใหผู้ป่้วยท่ีรพ.หว้ยพลู อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม หนา้ วชัรธรรมสถาน ทุกวนัพุธ เร่ิม 4

ธนัวาคม 2556 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช  

    

    

8-10 ธ.ค. 2556 เย่ียมรพ./ ร.ร. จ.น่าน 

8 ธ.ค.56  

12.30น. ดอนเมือง-นา่น  

14.00น นมสัการพระธาตแุช่แห้ง-พระธาตเุขาน้อย  

15.00น. ถวายผ้าจ าน าพรรษาวดัป่าเขาน้อย  

16.00น. เย่ียมชมรพ.เมืองน่าน-โครงการเย่ียมบ้านดแูล

ผู้ ด้อยโอกาส 

18.00น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกบัผอ.รพ.นา่น-กลบั

ท่ีพกั 

9 ธ.ค.56  

06.00น. เดนิทางไปถวายจงัหนั ณ วดัป่าวงัวิโมกข์ 

09.00น. ร่วมพิธีฝังลกูนิมิต ผกูพทัธสีมา วดัป่าวงัวิโมกข์  

11.00น. รับประทานอาหารกลางวนั  

12.30น. เย่ียม รร. ภคูาวิทยา มอบหอพระพทุธเมตตาและ

ของขวญัให้เดก็ๆ 250คน  

เย่ียม รร. พนาสวรรค์ มอบของขวญัปีใหมเ่ด็กๆ 100 คน 

15.00น. เย่ียมชม รร.ห้วยทรายขาว มอบของขวญัปีใหม่

เดก็ๆ 100 คน 

16.00น. ผ้าจ าน าพรรษา ณ วดัป่าเฉลิมพระเกียรติ  

10 ธ.ค. 56  

06.00น. ไปตลาดซือ้อาหารใสบ่าตร-ท าบญุปล่อยสตัว์ 

08.00น. ถวายจงัหนั วดัป่าเขาน้อย  

11.00น. นา่น-กทม. 



            

8 ธ.ค. หลังจากเดินทางถึงจังหวัดน่าน คณะเดินทางต่อไปยัง รพ.น่าน   ฟังบรรยายสรุปโครงการดูแล

ผู้ ด้อยโอกาส พิการ และสูงอายุ ณ รพ. น่าน พร้อมบริจาคทนุ 300000 บาท เคร่ืองมือผ่าตดัสองชุด ทนุไปดงูานญ่ีปุ่ นปี

ละ1-2 คน และเคร่ืองกนัหนาวผ้าหม่  60 ชดุ  

    

                           

   

ช่วงค ่า คณะเดินทางไปวดัป่าคอวงั วงัวิโมกข์ อ.เมือง จ.น่าน ร่วมพิธี

สวดถอน ก่อนพิธีผูกพทัธสีมา ฝังลูกนิมิตร  พรุ่งนี ้พระมาร่วมพิธีกว่าร้อยรูป

สวยงามนา่ศรัทธามากๆ ครับ 

                              

เคร่ืองกนัหนาวถวายครูอาจารย์ 
เซ็ตผ่าตดัปากแหว่งเพดานโหว่ 



  9 ธ.ค. เช้าออกไปซือ้ปลา กบ ปท่ีูตลาดเช้าแล้วไปปล่อยท่ีวงัมจัฉา แล้วร่วมพิธีตดัลกูนิมิตรในโบสถ์ ธรรมนาวา 

ท่ีสวยงามวิจิตร เตรียมขนสรรพสตัว์ให้พ้นโอฆะ ทะเลแหง่ทกุข์ สาธุอนโุมทนากบัทกุๆ ทา่นครับ 

              
   

เสร็จจากวัดวงัวิโมกข์ก็ไปมอบของขวัญให้เด็กๆ เคร่ืองกันหนาว ผ้าห่ม ยา เคร่ืองกีฬา 250ชุด และพระพุทธ

เมตตาพร้อมหอพระ ส าหรับ ร.ร. ภูคาวิทยาคม อีก 100 ชุด ส าหรับ ร.ร. บ้านห้วยทรายขาวและทนุช่วยจ้างครูพิเศษอีก

50000 บาท ส่วน ร.ร. พนาสวรรค์ อีก 100 ชุดพร้อมรถเด็กเล่น ตุ๊กตาgap อีก 100ชุ ด ช็อคโกแลดอีกเต็มจ านวน มอบ

ของขวญัเป็นท่ีช่ืนใจแล้วกลบัมากราบพระท่ีวดัภมูินต์ขอศริิมงคลกบัชาวคณะและผู้ ร่วมบญุทกุท่าน 

    

            



 

                            

   

                                 



    

     

    
 

  10 ธ.ค. กราบถวายจงัหนัวดัป่าเขาน้อยเทสรังสี กับเจ้าอาวาสวดัป่ามณีพฤกษ์ 

ถวายเคร่ืองกนัหนาวผ้าหม่ทัง้สองวดัพร้อมปัจจยั 4200 บาท 

                          



  13 ธ.ค. เลีย้งอาหารกลางวันเดก็นักเรียนโรงเรียนห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

ท าทานมอบของขวญัปีใหม่เลีย้งอาหารเด็กๆ ท่ี ร.ร. อาหารอร่อย ขนมน่าทานมากๆ ไอศครีมทานจนจใุจอ่ิมท้องอ่ิมใจ

กนัทัว่หน้าทัง้คณุครูเดก็ๆ นร. และผู้ ใหญ่ใจดีท่ีมาร่วมบญุกนัทกุคน 

    

     

   
  14 ธ.ค. ท าบุญท าทานถวายจงัหนัพระสงฆ์ปีใหม่ท่ีวดัอโศการาม จ.สมุทรปราการ อุทิศกุศลแด่คณุพ่อคณุแม่ 

ญาติทัง้หลาย และ อ.นพ. สกิุตติ์ เอือ้ไพบลูย์ และอ.เกริกเกียรติ ผู้ มีพระคณุน าพาเราตัง้มลูนิธิดวงแก้วผ่าตดัเดก็ๆ พิการ

มาตัง้แตปี่ 31 ขอให้ทา่นจงมีความสขุ เราจะตามทา่นไปพบกนัใหม่อีกไม่นานนกั ส านกึในบญุคณุทา่นทัง้หลายเสมอมิรู้ลืม 

    
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ธ.ค. เตรียมของให้รพ.สวุรรณภมูิ ร้อยเอ็ด ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

โปรเจคเตอร์ ชดุผา่ตดัปากแหวง่เพดานโหว ่3 ชดุ มลูคา่กวา่สองแสนบาท สว่นเสือ้

หนาวและผ้าหม่อีก 300 ชดุสง่ไปรพ.แล้ว สว่นเตียงผา่ตดั เคร่ืองฆา่เชือ้เคร่ืองมือ

แพทย์และอปุกรณ์ผา่ตดัอ่ืนๆ สง่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 

 

20 ธ.ค. มอบของท่ีรพ. สวุรรณภมูิ เป็นผ้าหม่และเคร่ืองกนัหนาวให้ผู้ ป่วยในตกึ ชายหญิง ห้องคลอด ฟอกไต 

ห้องผู้ ป่วยติดเชือ้ และผู้ ป่วยหนกัด้วยและยงัมีโอกาสให้ชาวบ้านท่ีมารักษาท่ี OPD วนันีอี้กรวม 300 ชดุ เน่ืองจากอากาศ

ก าลงัหนาวเย็น 12-15 องศา จงึเป็นโชคดีของเราท่ีได้มีโอกาสมามอบให้พ่ีน้องท่ีรัก ณ สวุรรณภมูิ  

รพ. ท่ีเรามาท าผา่ตดักนัทกุปี 20+ปีท่ีผา่มา คิดถึงบญุคณุแพทย์พยาบาลทกุทา่นท่ีชว่ยเหลือตลอดมาครับ 

     

มูลนิธิดวงแก้วเชิญร่วมทอดผ้าป่าร่วมสร้างห้องผ่าตัด 
ให้ รพ.อ าเภอสุวรรณภูมิ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

วนัศกุร์ท่ี 20 ธนัวาคม 

เวลา 09.00น. ณ รพ.สวุรรณภมูิ  

06.00น. ดอนเมือง-ร้อยเอ็ด  

09.00น. มอบของขวญัปีใหมแ่ก่ผู้ ป่วยและเจ้าหน้าท่ี รพ.สวุรรรณภมูิ 200 ชดุ 

11.00น. รับประทานอาหารร่วมกนั  

13.00น. มอบของขวญัปีใหมใ่ห้ รร.ฮ่องสงัข์ 100ชดุ 

15.00น นมสัการพระมหาเจดีย์ชยัมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด หลวงปู่ ศรี มหาวีโร  

19.00น. ขึน้เคร่ืองกลบักทม.  
 



    

   
เสร็จจากมอบห้องผ่าตดั เคร่ืองคอม โปรเจคเตอร์ เคร่ือง มือผ่าตดัปากแหว่งเพดานโหว่ และผ้าห่ม เคร่ืองกัน

หนาวผู้ ป่วย และคนไข้ในรพ. สวุรรณภมูิแล้ว พวกเราก็มามอบให้ท่ีวดั และนกัเรียนโรงเรียนฮอ่งสงัข์ ในบริเวณทุง่กลุาร้อง

ให้ รวม 200 ชดุทัง้ผ้าห่มและเคร่ืองกนัหนาวให้คณุครูและเด็กๆ นกัเรียนท่ีนา่รักตวัน้อยๆ เสร็จแล้วก่อนกลบักทม.ทางรพ.

พาไปกราบเจดีย์หลวงปู่ ศรีมหาวีโร เจดีย์ชยัมงคล ขอศิริมงคลจงมีแก่ประชาชนชาวไทยทัง้มวลและเพ่ือนๆ และญาติทกุ

คน แบง่บญุให้ทกุๆ คนครับ อนโุมทนาบญุกบัทกุๆ ทา่นท่ีมีสว่นร่วมในกศุลนีค้รับ  

     

       
 21 ธ.ค. กราบถวายผ้าห่มเคล่ือนกนัหนาวและหนงัสือ100 ปีสมเด็จพระสงัฆราช พร้อมเมล็ดข้าวหอมมะลิท่ีทุ่งกลุา 

ท่ีวดัถ า้ประทนุ 



            
  23 ธ.ค. น้องๆ พยาบาลท่ีได้ทุนไปดูงานท่ีญ่ีปุ่ นสรุปรายงาน แล้วพาไปพบท่านเจ้ากรมและรองเจ้ากรมแพทย์

ทหารเรือรายงานการดงูานอบรม ณ ประเทศญ่ีปุ่ น 

                 
พระอจ. สนุยั วดัป่าโพธิญาณรังสีมาเย่ียมท่ีพกัสงฆ์ธรรมวิภาวนั กราบถวายอาหารและผ้าห่มและปัจจยัเตรียม

จดัอบรมปฏิบตัธิรรมท่ีวดัปีใหมนี่ ้

   
25 ธ.ค. ปรับปรุงทาสีอาคารใหมท่กุหลงั ณ วชัรธรรมสถาน 

   
  26 ธ.ค. เตรียมอาหาร ไทยธรรม เคร่ืองกันหนาว ผ้าห่ม ทัง้ของพระและชาวบ้าน 170 ชุดไปถวายพระอจ.ทวี 

สนส. บางกะม่า ท่ีวดั 9 องศา เย็นสบายดีมากๆ นัง่สนทนาเร่ืองภาวนากนั ทา่นสอนการเดินภาวนาของท่านมีหลกัว่าให้



พิจารณาตามธรรมชาติปัจจุบนั จะได้ไม่ต้องปรุงแต่ง เห็นตามความเป็นจริงแล้ว ถึงท่ีก็วางเอง เห็นชดัแล้วก็ปล่อยเอง 

ขอให้ทกุคนวางได้เห็นธรรมได้อยา่งทา่นทกุคนนะครับ อนโุมทนาบญุกบัทกุๆ ทา่นท่ีมีสว่นในกศุลนีค้รับ 

   
   ก่อนกลบัจากราชบรีุแวะกราบถวายเคร่ืองกนัหนาวผ้าห่มอาหารแห้งปัจจยัแดพ่ระอาจารย์มงคล วดัโป่งกระทิง

พอ่แมค่รูอาจารย์สายวดัป่ากรรมฐาน จ.ราชบรีุ ศษิย์สายหลวงปู่ ค าดี หลวงพอ่ป่ิน สนทนาธรรมแตพ่อควร  

                     
  29 ธ.ค. กราบถวายปัจจยัไทยธรรมสถานปฎิบตัธิรรม เขาดนิหนองแสง พระอาจารย์มานพ คยุกนัพอหายคดิถึง 

 


