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สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงบ าเพ็ญพระราช
กรณียกิจ สนองพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ                       
พระเจ้าอยู่หัวนับเป็นเอนกประการ เพื่อความเจริญรุ่งเรื่องของผืน
แผ่นดินไทยเพื่อความเป็นไทย และเพื่อความอยู่ผาสุกของพสกนิกร
ชาวไทยท้ังมวล ด้วยน้ าพระทัยท่ีพร้อมพรั่งด้วยพระวิริยะอุตสาหะ 
เป็นเวลาเน่ินนาน พระองค์จึงทรงประทับมั่นเป็นมิ่งขวัญในดวงใจ 
ของพสกนิกรชาวไทยในฐานะ “แม่ของแผ่นดินไทย”  มาตลอดกาล
นาน 
 ในส่วนของวัดพุทธานุสรณ์น้ัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระมหากรณุาธิคุณเป็นล้นพ้น เสด็จ
พระราชด าเนินทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถของวัด และได้พระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อร่วมสรา้งอุโบสถวัดพุทธานุสรณ์
เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๖ จึงนับเป็นมิ่งมงคลต่อวัดและพสก
นิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ในปีมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ น้ี 
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-๓- 
 คณะสงฆ์คณะกรรมการคณะครูนักเรียน พสกนิกรชาวไทย
ท้ังมวลขอพระราชทานพระวโรกาสถวายพระพรชัยมงคล ด้วย
อ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิท่ั์วสากลจกัรวาล จงได้
อภิบาลให้สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงมี
พระคุณอันประเสริฐ ได้ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน ทรงพระเกษม
ส าราญ  พระวรกายและพระราชหฤทัย ทรงปราศจากพระโรคาพาธ          
ทรงบ าราศจากมวลปัจจามิตร และอุปทวันตรายท้ังหลายท้ังปวง   
เพื่อสถิตมั่นเป็นธงชัยแห่งรัฐสีมาอาณาจักร และทรงเป็นท่ีพ านัก
เป็นร่มเกล้าของพสกนิกรปวงชนชาวไทย ตลอดนิรันดรกาล เทอญ
  

     ถวายพระ
 

 


ในนามคณะสงฆ์ กรรมการ ครู นักเรียน ทายกทายิกา วัดพุทธานุสรณ์ 
เมืองฟรีมอนท์ ซาน ฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย 
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สัมมาทิฐิ.. ความเห็นที่ถูกต้อง 

 เมื่อเช่ือเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมแล้ว ก็ต้องเช่ือใน
เรื่องทิฐิคือความเห็นด้วย ไม่เช่นน้ันแม้เช่ือในเรื่องกรรมเพียงไรทิฐิ
ท่ีไม่ชอบก็อาจพาให้ท ากรรมไม่ดีได้ โดยมจิฉาทิฐิน าให้เห็นกรรมดี
เป็นกรรมไม่ดี กรรมไม่ดีเป็นกรรมด ี
 แต่การจะรู้ว่าคนมีทิฐิอย่างไร? สัมมาทิฐิ หรือมิจฉาทิฐิ ก็
เป็นการยากต้องอาศัยปัญญาท่ีประณีตในการพิจารณา ต้องรอบคอบ
ด้วยเหตุผล ไม่มีการหลงตัว ลืมตัวแอบแฝงอยู่ในจิตใจ ไม่มีตัณหา 
อุปาทานรุนแรง แม้ว่าจะยังมีอยู่ตามวิสัยของผู้ท่ีไม่บรรลุมรรคผล 
นิพพาน ยังเป็นปุถุชน 

 
 

สมเด็จพระณาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 



-๕- 
พึงอบรมตนให้มีสัมมาทิฐิ 

 แม้ท าความเข้าใจท่ีถูกต้องให้เกิดขึ้นในจิตใจตนได้แล้ว การ
ปฏิบัติท่ีถูกต้องก็ย่อมจะต้องตามมาอย่างแน่นอน เพราะใจเป็นใหญ่ 
ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งส าเร็จได้ด้วยใจ คือทุกสิ่งล้วนเป็นไปตาม
อ านาจความเห็นถูก เห็นผิดของใจ การอบรมความเห็นให้ถกูต้อง 
ให้เป็นสัมมาทิฐิ..ความเห็นชอบไม่ให้เป็นมิจฉาทิฐิ…..ความเห็นผิด 
จึงเป็นความส าคัญท่ีสุด 

ใจของเราทุกคนส าคัญย่ิงนัก  

พึงมีสติปัญญา เมตตากรุณาเข้าก ากับใจไว้ 
 ใจของเราทุกคนส าคัญนัก สตกิ็ส าคัญนัก ปัญญาก็ส าคัญนัก 
ท้ังหมดนี้ไม่ควรแยกจากกัน มีใจ..ก็ต้องให้มีสติ ต้องให้มีปัญญา 
ต้องให้มีกรุณา ประคับประคองกันไปให้เสมอ อย่าให้มีสิ่งอ่ืน
นอกจากสติปัญญาและเมตตากรุณาเข้าก ากบัใจ สติปัญญา พร้อม
เมตตากรุณาน้ัน เมื่อเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับใจ จะท าให้ใจมี
ความเห็นชอบได้ ตรงกันข้าม แม้ใจขาดสติปัญญาและเมตตากรุณา 
ก็จะท าให้ใจมีมิจฉาทิฐิ..ความเห็นผิดได้ง่าย 

กรรมดีทางใจ: มโนกรรมท่ีส าคัญย่ิง 
“กรรมดีทางใจ” หรือ “มโนกรรม” ท่ีส าคญยิ่ง คือ ความมั่น

ในกตัญํุตาธรรม รูพ้ระคุณท่ีท่านได้กระท าแล้ว พระคุณแคบ ๆ ก็
คือเฉพาะท่ีท่านได้กระท าแล้วแก่เรา กวา้งออกไปอย่างไม่มีขอบเขต 
คือพระคุณท่ีท่านท าแล้วแก่ใคร ๆ ท้ังน้ัน ไม่จ าเป็นต้องเฉพาะแก่เรา    

-๖- 
ใจท่ีระลึกถึงพระคุณหรือในความดีของท่านเช่นน้ี เป็นใจท่ีมีกรรมดี
เป็นใจท่ีก าลังท าความดี ย่อมได้รับผลดีแห่งกรรมดีนั้นโดยล าดับ 
ผลดีอันดับแรกท่ีจะเกิดแก่ผู้มีกตัญํุตาธรรม คือการได้กายกรรม 
วจีกรรมท่ีดี ท่ีจะส่งผลต่อไปอีกนานาประการ แก่ผู้มีมโนกรรมเป็น
จุดเริ่มต้น ตรงกันข้ามกับผู้มีอกตัญํูทุกประการ 

ความสวัสดีแห่งตนเป็นผลของมโนกรรมท่ีดี 
 กตัญํูกตเวทิตาธรรม. ความรู้พระคุณและการตอบแทน
พระคุณเป็นกรรมดีท้ัง กาย วาจา ใจ จึงเป็นกรรมท่ีให้ผลดีได้พร้อม 
ความกตัญํูจะเป็นเครื่องป้องกันมิให้มีความคิดท าความไม่ดี เพราะ
เมื่อมีกตัญํูรู้พระคุณท่านเป็นต้นว่ารู้พระคณุของมารดาบิดาก็ย่อม
ไม่กล้าท่ีจะคิดท าความไม่ดี ไมค่ิดท่ีจะท าความเสื่อมเสีย หรือท า
ความทุกข์ร้อนให้เกิดแก่ท่าน โดยมกีตัญํูกตเวทิตาธรรม น่ันเอง 
เป็นเครื่องห้ามกันไว้ 
 ความสวสัดีแห่งตนย่อมเป็นผลเกิดได้ ด้วยมีกตัญํู
กตเวทิตาธรรมประจ าใจ เป็นกรรมทางใจ หรือมโนกรรมท่ีดี 
ตรงกันข้ามกับผู้อกตัญญผู้เนรคุณทุกประการ กรรมดีทางใจท่ีสูงส่ง
ใหญ่ยิ่งท่ีสุดท่ียังให้บังเกิดผลดีท่ีใหญ่ยิ่งสูงส่งท่ีสุด คือกรรมทาง
พระหฤทัยของพระสิทธัตถราชกุมาร ก่อนแต่จะได้ทรงตรัสรู้พระ
สัพพัญํุตญาณเป็นพระพุทธเจ้า 
 กรรมดีทางพระหฤทัยน้ัน คือพระมหากรุณาท่ีจะทรงช่วย
สัตว์โลกท้ังปวงให้พ้นทุกข์ เป็นกรรมท่ีใหญ่ยิ่งสูงส่งท่ีสุด      ไม่มี 

 



-๗- 
กรรมทางใจของผู้ใดเปรียบได้ กรรมทางพระหฤทัยพระสิทธัตถ-
ราชกุมารสูงสุด เต็มบริบูรณ์พระหฤทัย จึงเป็นเหตุให้เกิดผลเป็น
กรรม ทางพระกาย พระวาจา อย่างใหญ่ยิ่ง จนได้ถึงเสด็จออก
บรรพชา แสวงหาทางเพื่อให้ทรงบรรลุจุดท่ีทรงมุ่งหมาย ทรงสละ
สิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ท่ีย่อมไม่มีผู้ใดสละได ้ เพราะสิ่งท่ีทรงสละน้ัน 
เป็นสิ่งท่ีบุคคลท่ัวไป ปรารถนาจะไขว่ควา้ให้ได้มาเป็นสมบัติของ
ตน ทรงสละสิ่งอันเป็นเครื่องบ ารุงบ าเรอความสุขทุกประการ มรีาช
บังลังก์เป็นส าคัญ ทรงเหน่ือยยากตรากตร าพระวรกาย ทางสละ
ความเป็นพระมหากษัตรยิ์ ลงสู่ความเป็นผู้ขอท่ีไม่มีอะไรเป็น      
ของพระองค์เลย ทรงกระท าได้เพียงน้ี ก็ด้วยทรงมีกรรมดียิ่งทาง
พระหฤทัย คือ มีพระมหากรุณาคุณเป็นมโนกรรม..กรรมทางใจท่ี
ให้ผลตรงตามเหตุพระพุทธศาสนาท่ีสุดประเสริฐ บังเกิดขึ้นเป็นผล
แห่งพระมหากรุณาคุณอันเป็นกรรม ส่วนเหตุท่ีสุดประเสริฐนั้น 
เป็นผลสูงสุดตรงตามเหตุคือ กรรมท่ีสูงสุด 

บุคคลไม่ควรลังเลในการท าความดี 
 การท ากรรมดี หรือกุศลกรรมให้มาก ย่อมอาจให้ผลตัดรอน
อกุศลกรรมได้ อกุศลกรรมท่ีหนักท่ีแรง จ าเป็นต้องมีกุศลกรรมท่ี
หนักกว่าแรงกวา่มาก ๆ จึงจะสามารถตัดกนัได้ทันท่วงที 
 น่ันก็คือ แม้มีอกุศลกรรมท่ีท าไว้แล้วมาสง่ผลท าให้ตกอยู่ท่ี
ร้อนท่ีคับขัน กุศลกรรมท่ีท าอยู่แม้แรงกว่า หนักกว่า ย่อมจะสามารถ
ตัดผลของอกุศลกรรมให้ขาดได้ในพริบตา มีตัวอย่างปรากฏให้รู้ให้ 
 
 

-๘- 
เห็นอยู่ทุกวันน้ี จึงไม่ควรลังเลท่ีจะท าความดี คือกุศลกรรมให้มาก 
ให้สม่ าเสมอต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

การสงสัยเร่ืองการให้ผลของกรรมดี 
 ใครเลา่ท่ีระลึกได้ ว่าได้ท ากรรมใดไวใ้นอดีต..นึกไม่ได้
ท้ังน้ันท้ังกรรมดีและกรรมช่ัว จะมาระลกึรูก้ันบ้างก็เมื่อต้องประสบ
ผลของกรรมแล้ว บางคนจึงจะสงสัยว่าน่ันคงเป็นผลของกรรมชั่ว 
เพราะท าให้เคราะห์รา้ยเดือดเน้ือร้อนใจ บางคนจึงจะสงสัยว่า น่ัน
คงเป็นผลของกรรมดี เพราะท าให้ได้รับโชคดี มีความสุขกายสบาย
ใจ การท่ีมารูม้าสงสยัในเรื่องการให้ผลของกรรมนี้ เป็นการดีเท่ากับ
เป็นการแสดงว่ามีความเช่ือในเรื่องกรรมอยู่ในใจ แม้จะยังไม่ปฏิบัติ
จริงจังให้เป็นการแสดงความกลัวกรรม อันสมควรกลัวอย่างยิ่ง       
ท่ีปากพูดกันอยู่ว่า “ กรรมไม่ดีน่ากลวันั้น” ถ้าท าให้ความรู้สกึน่า
กลัวเกิดขึใ้นใจได้จริง และไม่เพียงให้รู้สึกว่ากรรมไม่ดีน่ากลวั
เท่าน้ัน ต้องให้กลัวกรรมไม่ดีด้วยจริง ๆ จงึจะเกิดผลเป็นคุณแก่ตน
สักแต่ปากพูดใจไม่จริงดังปาก ก็หามีประโยชน์แก่ตนไม่ แต่อาจจะ
มีประโยชน์แก่ผู้ได้รับฟังท่ีน าไปคิดพิจารณา และเกิดความรู้สกึกลัว
กรรมไม่ดีขึ้นอย่างจริงใจ 
 
 
 

อ่านต่อฉบับหน้า.. 
 

 
 



-๙- 
                 “People at Wat Buddhanusorn”  
 

 In the beginning of July at Wat Buddhanusorn, It was very unusual 
for me to see 15 years old non-Thai novice whose name is Nate Weintraub. 
These are questions and answers between Nate Weintraub and 2 young 
girls who came for the 8 precepts the same time as Nate. 
 

1. Can you tell me about yourself? (name, age, religion, school, grade, 
hobbies, food, etc.) 
-Nate Weintraub: My name is Nate Weintraub, born american, 15 years 
old, Buddhist since 2010, Grade 10, Photography, music, video games, 
Indian.  
-Jamie Cheyiam: Jemina (Jamie), 15, Buddhist, Scotts Valley High School, 
Grade 10, I like reading, playing guitar, listening to music. 
-Jellie Cheyiam: My name is Jelena (or sometimes Jellie), 15 years old, 
Buddhist, and I'm a 10th grader at Scotts Valley High School. I like 
reading and writing, and lately I've been teaching myself how to play 
guitar. I like all kinds of food, especially Thai desserts and sweets. 
2. How do you know about Wat Buddhanusorn? 
-Nate Weintraub: I know about Wat Buddhanusorn since I live about 5 
minutes from it, and when I became Buddhist, it was the closest temple to 
my house. 
-Jamie Cheyiam: Our mom brought us to Wat Buddhanusorn when we 
were in fourth or fifth grade, and our family has kept visiting since then 
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-Jellie Cheyiam: I've been going to Wat Buddhanusorn for about 9 years 
with my family. 
3. Do you know any Thai people, or about the culture, language, and/or 
religion? 
-Nate Weintraub: I know one nice gentleman named Billy that goes to 
WHS, I don't know much about Thai culture or language  but since I’m a 
Theravada Buddhist, I know about the religion. 
-Jamie Cheyiam: My family is Thai, so I can speak with them but I can't 
write in Thai. 
-Jellie Cheyiam: Haha, I am Thai, so almost all of my family members and 
family friends are Thai too. 
4. How many times did you come to the temple before you decided to be a 
novice/take the 8 precepts (wear white)? 
-Nate Weintraub: I'd come two times a week, usually every week for 2 
years before I became a Novice.  
-Jamie Cheyiam: I have been to the temple many times, and this year was 
my fourth or fifth year of taking the 8 precepts 
-Jellie Cheyiam: About 4 years ago I took the eight precepts for the first 
time, I think. This year was the fourth time I've done it. 
5. What made you decide to be a novice/take the 8 precepts? 
-Nate Weintraub: I decided to become a Novice monk, because I wanted 
to experience how the monks live. And if it truly was an "enlightening" 
way to live. 
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-Jamie Cheyiam: I didn't really decide to take the 8 precepts the first time, 
my mother made me do it. Every summer since then I would take 8 
precepts though. 
-Jellie Cheyiam: My parents decided for me, but the first time I did it, I just 
wanted to try something new, and it was a good experience, so I've kept 
doing it. 
6. What were the difficult/easy things when you were novice/took the 8 
precepts? 
-Nate Weintraub: Not much was difficult about being a Novice monk, 
basically everything except memorizing prayers was easy.  
-Jamie Cheyiam: The hardest thing about taking the 8 precepts would 
probably be not eating past noon and not indulging in entertainment (TV, 
games, music) because it's something I do pretty often. The easiest things 
were no killing, stealing, sexual activities, alcohol and drugs because I 
never do any of those things anyway. 
-Jellie Cheyiam: There actually wasn't anything that was really difficult, 
but it was a challenge to stick to the precept of not watching television and 
listening to music. 
7. Can you tell me more about your experiences? 
-Nate Weintraub: My experience was good. I woke up early, prayed, ate, 
slept, eat, studied, prayed, and slept. It was a very mellow way to live, and 
definitely good for the mind. 
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-Jamie Cheyiam: We have chanting twice a day, and we have lessons about 
Buddhism a lot. We usually have a lesson every day from a woman named 
Brenda, but there were a few other people who taught also. 
-Jellie Cheyiam: Staying at the temple is almost like a vacation. It's very 
relaxing and I felt happy most of the time I was there. 
8. What did you learn from it? Any particular experiences you would like 
to share? 
-Nate Weintraub: I learned to slow down, having the mind wander and be 
always thinking of the future isn't good, it needs to stay in the moment and 
remain calm. 
-Jamie Cheyiam: I think almost all of the lessons where about the 
Dhamma, so after the first few times it became repetitive. We also learned 
about meditation. 
-Jellie Cheyiam: I learned that I shouldn't think too negatively, but to also 
not think too relaxed and foolishly. You have to be somewhere in the 
middle, I guess. 
9. Is there anything you liked/disliked about the experience? 
-Nate Weintraub: I enjoyed pretty much everything 
-Jamie Cheyiam: I dislike having to sit still for long periods of time, 
because your body starts to hurt after two hours. I actually dislike taking 
the 8 precepts in general for the first few days every year because I have to 
be away from home, but I get used to it and start enjoying it. I liked being 
able to talk with the other novice monk and nuns too. 

To be continue….. 
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๏  งานก่อนเงิน 

บางคนต้องการจะมาปฏิบัติเพื่อเอาความสุขเฉย ๆ 

สุขมันจะเกิดมาจากไหนก่อน ?  อะไรเป็นเหตุมัน ? 

ความสุขท้ังหลายนะมันต้องมีทุกข์ก่อน มันจึงจะมีสุข เราท าทุกสิ่ง 

ท างานก่อนจึงได้เงินมาซื้อกินไม่ใช่หรือ ท านาก่อนจึงจะได้กินข้าว 

มันต้องผ่านความทุกข์มาก่อนทุกอย่างน่ันแหละ 
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ต้องท ำงำนไม่มวีนัหยดุ 
 

ก้อนเน้ือหัวใจท างานไม่ค่อยปกติมาประมาณห้าวันแล้ว บาง
เวลาก็เต้นแรงผิดปกติเหมือนติดขัดในตัวเอง ยิ่งพิจารณาก็ยิ่งเห็น
ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท้ังรู้สึกสงสารก้อนเน้ือหัวใจท่ี
ท างานไม่มีวันหยุดพัก อวัยวะต่างๆในร่างกายแม้จะต้องท างานหนัก
เพียงใดเขายังพอมีเวลาพักอยู่บ้าง แต่ส าหรบัก้อนเน้ือหัวใจนับตั้งแต่
วันเกิดกายเป็นต้นมา กลับต้องมารับภาระท างานไม่หยุด แม้จะหนัก
จะเหน่ือยเพียงใด เขาก็ยังคงท างานเพื่อส่วนรวมคือร่างกายท้ังหมด 
ไม่เคยปริปากบ่นขอความเห็นใจจากส่วนอ่ืนๆ ในร่างกายแม้แต่ครั้ง
เดียว เขาท างานของเขาอย่างเต็มท่ีไม่เกี่ยงงอน หากวันใดเขาเหน่ือย
แบบสุดๆ เราก็คงจะเหลือเพียงแต่ช่ือเท่าน้ัน ขอบคุณก้อนเน้ือหัวใจ
ท่ีรับผิดชอบท างานท าให้ฉันยังสามารถทรงความเป็นฉันอยู่ได้ 
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THE CONSTITUTION FOR LIVING 
14. THE KEEPER OF THE LINEAGE 

(A good head of family) 
 
 
the qualities and principles already mentioned, for example by knowing 
how to make a living, should also abide by certain principles concerning 
responsibility for his family in the following ways: 
 
A. Ensuring the stability of the family line by practicing according to the 
principles for sustaining family prosperity, or causes for a family’s 
prosperity and longevity, known as the four kula-ciratthiti-dhamma: 
 1.Nattha-gavesanā: when things are lose or used up, he 
replenished them. 
 2. Jinna-patisankhatanā: when things are old and damaged, he 
restores and repairs them. 
 3. Parimita-pānabhojanā: he knows moderation in eating and 
using. 
 4. Adhipacca-sīlavanta-thapanā: he places a moral and virtuous 
woman or man in charge of the household. 
B. Honoring the people who are like fire: the following people are like 
fire-if one behaves toward them properly, great benefit can arise, but if 
one relates to them wrongly great harm can result, like burning oneself 
with fire.  Thus one should act [toward them] as the ancient fire 
worshippers who took pains to tend the fires they worshipped caringly, 
cautiously, attentively  and  properly,  out of respect  and awe.    These  
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people are called aggi-paticariya (fires to be tended: people who must 
be worshipped by giving them attentive care and the respect proper to 
their position, like the fire of a fire worshipper): 

1. Āhuneyyaggi—“the fire deserving of offerings”: father and 
mother. 
 2. Gahapataggi—“the fire of the householder”: wife, children 
and dependents. 
 3. Dakkhineyyaggi—“the fire worthy of gifts”: virtuous priests or 
monks, who teach and uphold righteousness, who practice rightly, and 
who are not heedless or deluded. 
 
C. Attending to one’s children: as a parent, one should be aware of the 
three kinds of children, and arrange education and training for them in 
order to ensure that they develop in the best way. They are: 
 1. Abhijāta-putta: the child who excels his or her parents, and is 
superior to them. 
 2. Anujāta-putta: the child who follows his or her parents, and is 
equal to them. 
 3. Avajāta-putta: the child who falls short of his or her parents, 
who drags the family down into ruin. 
 
D. Maintaining the duties of a parent: helping children according to the 
principles of conduct for parents, who are described as the “forward 
direction,” by: 
 1. Cautioning and protecting them from evil. 
 2. Nurturing and training them in goodness. 
 3. Providing an education. 
 4. Seeing to it that they obtain suitable spouses. 
 5. Providing allowances and bequeathing the inheritance to 
them at the proper time. 
E. Being a good citizen: the family is the basic social unit and is a factor 
for social and national prosperity and security.  Thus, a good head of 
family should also be a good citizen by conducting himself according to 
the principles outlined in Chapter 12, point E. 
 

15. THE FAMILY SUCCESSOR 
(A worthy heir) 

A family’s successor, in addition to inheriting the wealth and family 
name,  must  also  take  over   various  duties and  adopt  certain  
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virtuous qualities which are related to preserving the family lineage.  In 
the  first  place,  as  a  good  heir, he  should  abide  by the  following 
principles: 
 
A. Opening the doorway to growth the progress: practicing according to 
the six conditions that are a doorway to benefit and happiness or the 
practices that are like a gateway of victory opening onto advancement in 
life (vaddhanamukha), as follows: 
 1. Ārogya: maintaining good health; having the greatest wealth, 
which is the best absence of illness in both mind and body. 

2. Sīla: being possessed of discipline; conducting oneself well 
and properly, creating no trouble in the community. 
 3. Buddhānumata: having a good example; studying and 
emulating great, enlightened beings. 
 4. Suta: learning to be really learned; learning and seeking 
knowledge so as to be truly versed in one’s subject; taking an interest in 
keeping updated. 
 5. Dhammānuvatti: doing only what is right and good; firmly 
establishing oneself in righteousness; conducting both one’s personal 
life and work with rectitude. 
 6. Alīnatā: being energetic and diligent; being ardent, not given 
to discouragement or sluggishness; constantly striving forward. 
 
B. Shutting off the channels of ruin: steering clear of the practices that 
are channels to ruin and destruction, and which lead to the dissipation 
of wealth, known as the six pathways to ruin (apāya-mukha): 
 1. To be addicted to drink and drugs, which has six hazards: 
  1. Wealth visibly dissipates. 
  2. Brawls are caused. 
  3. Health is impaired. 
  4. Reputation is harmed. 
  5. Indecent exposure and shamelessness result. 
  6. Intelligence is reduced. 
 2. To be always reveling in nightlife, which has six hazards: 
  1. One’s self is not protected. 
  2. Wife and children are not protected. 
  3. Wealth is not protected. 
  4. One is susceptible to suspicion and doubt. 
  5. One is exposed to slander and rumor. 
  6. It leads to trouble of many a kind. 
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3. To be bent on entertainment, which has a harmful effect on 

work because one is always preoccupied with forms of entertainment 
and wasting time frequenting them: where there is dancing, singing or 
music, there one goes. 

4. To be addicted to gambling, which has six hazards: 
  1. When one wins, one gains enemies. 
  2. When one loses, one bemoans one’s lost wealth. 
  3. Wealth visibly dissipates. 
  4. One’s world is not respected in meetings. 

5. One is an object of contempt for one’s friends. 
  6. One is not favored as a potential partner in life 
because one could not be trusted to raise a family. 
 5. To consort with evil people, which has the harmful effect of 
turning one into an evil person just like any of the six kinds of evil 
persons one associates with: that is, having friends that lead one into 
becoming a gambler, a womanizer, a drunkard, a forger, a trickster or a 
hood. 
 6. To be chronically lazy, which has the harmful effect of 
causing one to give all kinds of excuses for putting off the work that 
should be done; new wealth does not arise, and old wealth dissipates.  
The six excuses for not working are “too cold,” “too hot,” “too late,” “too 
early,” “too hungry,” and “too full.” 
 
C. Cementing relationships with one’s parents: as a son or daughter, 
one should honor one’s parents, who are compared to the “forward 
direction,” in the following ways: 
 1. Having been raised by them, one looks after them in return. 
 2. One helps them in their work. 
 3. One continues the family line and tradition. 
 4. One behaves as is proper for an heir. 
 5. When they have passed away, one performs meritorious acts 
and dedicates the merits to them. 
 
D. Having the guarantee of a life that will progress: The Buddha stated 
that children are the foundations of the human race.  The sons and 
daughters of a family are the children of society.  They should be given 
training which provided them with a basic capital for preparing them to 
advance in their education and life development to become valuable 
members of society.  This can be achieved by instilling in them the  

-๒๐- 
qualities known as the auroras of a good life, or the dawn of education, 
of which there are seven, as follows: 
 1. Seeking out sources of wisdom and good examples. 
 2. Having discipline as a foundation for life development. 
 3. Having a heart that aspires to learning and constructive 
action. 
 4. Dedicating oneself to training for the realization of one’s full 
human potential. 
 5. Adhering to the principle of conditionally; seeing things 
according to cause and effect. 
 6. Establishing oneself in heedfulness. 
 7. Thinking wisely so as to realize benefit and see the truth. 
  

To be  continue…….. 
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รายนามผู้บริจาคเดือนเมษายน  
Aranya Kaewphokha 20.00 
Soraya N., Todd 20.00 
ปาจรีย์ ศิริทัพ, Sanicha Hansen, Sayamon Smith 20.00 
Saovany P. 20.00 
Urbani's Family 20.00 
Sin Lam Ng 20.00 
Salina Hoang 20.00 
พล.ต.ต.ประสงค์ วารินกานนท์ 20.00 
Paul, Lisa, Julie, D J 20.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20.00 
Bob & Toni Swangnete 20.00 
แม่ปราณี ชอบพานิช 20.00 
Wandee Lilakanjanakul 20.00 
D. Johnson 20.00 
Thong Yoi Lim 20.00 
Yong & Kim 20.00 
Leanng Ly 20.00 
Okulove's Family 20.00 
วัชนภรณ์ ช่ังโต, สักก์สีห์ อิสารพายุห์ 20.00 
Malee & Jeff Levin 20.00 
Paul Y H Law, Jarinya K Law 20.00 
อรพัชร - พชรพล จักกะพาก 20.00 
สุรพล สุดใจธรรม, อรรถพล แก้วโกสุม 20.00 
ประภัสสร ทองประสม 20.00 
onthira Wenger 20.00 
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Benhudjiriras's Family 20.00 
Nari Satthaphon 20.00 
Bou - Sawai Uamthong 20.00 
ครอบครัว Thongthap 20.00 
ครอบครัว เอนกอายุวัฒน ์ 20.00 
ครอบครัว คงสวัสดิ ์ 20.00 
Pam Unkai, Kanit Boonwit, Justin Unkai 20.00 
ส าลี 20.00 
ครอบครัว จ าปาใหญ่, ครอบครัวตั้ง 20.00 
เดวิด - อรธิรา - มายาลิน - แอลเลน Wenger 20.00 
กฤษฎา วัฒนานันท์ และครอบครัว 20.00 
น้อย บรรลือทรัพย์ และครอบครัว 20.00 
Jakkapan Tanjasiri 20.00 
Stefan Felici, วันวิสา โกเมศ 20.00 
Kanaphon Pongkham 20.00 
Narisara Chan 20.00 
วิทย์ กนกวรรณ, เจริญฤทธ์, อิทธิศักดิ ์สงวนเช้ือ, สรวิชญ์ - กรดนัย สงวนเช้ือ 19.00 
พ่อสี - แม่โกสุม สามภูสี 17.00 
ไก่ - Peter & Family 15.00 
Robert, Sulin, Michelle, Lamai 15.00 
Bussaba Muangkaew 12.00 
Krista & Dave Radjuerich 12.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 11.00 
Prapat Prakyhongmanee 10.00 
Jintana Thieben 10.00 
ใจ 10.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10.00 
Tuayathorn Budsavorn 10.00 
ดวงตา บุญประชีพ และครอบครัว 10.00 
Lam's Family 10.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10.00 
พรพิมล จี่พิมาย, แคโรสัน วูสเตอร์, ถิระพร สีหนาทกูล 10.00 
Alan & Min Meadows, Tanchai's Family 10.00 
จิรารัตน์ เขื่อนค าปอ 10.00 
Martin Grogan 9.00 
วิรณา ฟอร์เมอร์ 5.00 
ชัญญานุช โสมประโคน 5.00 
พ่อชู + แมชุบ บุญชู 5.00 
จันทร์ศรี วงษ์ค า 5.00 
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รายนามผู้บริจาคท่ัวไปประจ าเดือนเมษายน 4/22/2012 
Sala Thai 1,500.00 
บังสุกุล 438.00 
Sompote - Kumnueng Thepsoontorn 400.00 
Apinya Knox-Seith 300.00 
วิลาสินี ฉัตรหิรัญ, เกษแก้ว โบวศ์ร ี 300.00 
ณรงค์ - เค้าเดือน - คริส อุดมรักษ์ 300.00 
Bestt Impex 200.00 
บังสุกุล 133.00 
Jintana Kanjanamarakul 120.00 
Aaron - Sanit -Katelyn - Joyce Bordeianu 120.00 
Terry -  วรรณวิภา - ยุ้ย 110.00 
Chhmok Chheub 105.00 
ปล่อยนก - ปล่อยปลา 101.00 
ฉวีวรรณ ผมอุดร 100.00 
ธีระ ชีวเกรียงไกร 100.00 
Wirot Chuntrakuntee 100.00 
Thai Kitchen 3 Noodles 100.00 
นฤมล บุตรวงษ ์ 100.00 
ป้าส่ง - มดแดง 100.00 
จู๊บ - เก๋ จริญญา 100.00 
ไพศาล - ปานตา คุณผลิน 100.00 
สมเจตน์ - จารินี - อคิราภ์ สมคิด 89.00 
Jutharat Phokpirom, Vicente Castello 80.00 
Tran Thi Thiet Dieu Tam 80.00 
สุวรรณา วัฒนานันท์, อรัญญรัตน์ ส าราญสุข 79.00 
Siriporn Kittiwatcharaphon, Attasit Phuvichit 60.00 
ปนัดดา, Erik, ปุญชรัสมิ,์ ไผท, Michael - Mellisa 55.00 
บังสุกุล 54.00 
ไพโรจน์ พานบัวแก้ว, น.ส.ชมพูนุท ศรีเทพ 50.00 
Nina L. Laurent 50.00 
Tin Thai, Inc 50.00 
Matana - Amnuay Saweksoot 50.00 
Jack - Sangwan Piercefield 50.00 
Surakarn Treprakhen 40.00 
Kuat Kim Hsieh 40.00 
สมบูรณ์ - รัตนา พรหมภักดี 40.00 
Angkana Arnold 40.00 
ดุสิต - เครือวัลบ์ นิรนาทกูล 40.00 
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Chase - Somrudee - Madison – Henry 40.00 
อรรถกร - น้ าผึ้ง อนิลหงษ์ และครอบครัว 40.00 
Sirorat K. Samatthiya 40.00 
Nok – Katrina 40.00 
อัญชสา หงษรานนท์ และครอบครัว, เกรซ ศรีประทุม 40.00 
Rungthip Wilawan 40.00 
สุรีย์ อารีพงศา, ด ารง แซ่ก๊วย, มุตทิตา บูรณธนานุกิจ 40.00 
วรพร - โรเบิร์ต เนลสัน 35.00 
Bura Nary 30.00 
Kharrisa Lau 30.00 
Yan Hayes 29.00 
เพลินใจ แสงจันทร์โอภาส 20.00 
น.ส.ณิชาภา แก้วนัย 20.00 
สมเจตน์ - จารินี สมคิด 20.00 
สุวินชา รายนานนท์ 20.00 
Tran Thi Thiet 20.00 
Ooi, Juat nee 20.00 
Tran Thi Sanh, Phah Dahu To Han 20.00 
Loo Seng Hai 20.00 
Cindy Chhor 20.00 
Nathavady - Chansamone Luangrath 20.00 
รัชกร ผลเจริญ 20.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20.00 
อาจรีย์ - สุนทร แซ่อึ่ง และครอบครัว 20.00 
ณัฐพล งามบุญสิน 20.00 
Ly Bui 20.00 
Bryan wong 20.00 
พันธรักษ์ - อาภาพรรณ - ธรรมปพน - สิรินทรา ผลิผล 20.00 
ปิยวัจน์ นาอาคม และครอบครัว 20.00 
ธัญดา อัมพรดนัย, นพนิรันดร์ เจนดง 20.00 
เบญจกูล - สก๊อต คลาร์ค 20.00 
พัชร์ธมน สิทธิพรอนันต์ และครอบครัว 20.00 
พงษ์พันธ์ ภัทรพงษ์เวชน์ 20.00 
ชูกิจ วนธรรม 20.00 
Anthony Thai 20.00 
George Jr., Sami Kanokporn Latsamrit 20.00 
ครอบครัวนกบิน 20.00 
รอง ยิ่งแก้ว 19.00 
น.ส.อรพิน อิงคสกุลโรจ์ 10.00 



-๒๙- 
Soraya Nambhat 10.00 
Yoeung Proun 10.00 
Shanon M. 10.00 
Ricard - Siriwan Baumqarte 10.00 
Daniel Robinson 10.00 
ระริน จิราชัยสกุล 10.00 
Tuyet 10.00 
Jim - Nattawadee Andeson 10.00 
Vivencia - Wichian Songphonnopphachon 10.00 
Siu Kho 9.00 
ครอบครัวศรัทธาผล, ครอบครัว Wasserman 5.00 
Goh Jock Lin 5.00 
Mealea 5.00 
Salinee Chuakrong, Somkiat Thonglim 5.00 
เสกสิทธิ์ ศิลาวัชรพล 4.00 
ครอบครัวเนฟฟ์ 4.00 

ท าบุญอุทิศบรรพบุรุษเดือนเมษายน  2012 
Varatnana Deeritdecha, Christopher Griffith อุทิศ : แม่ง่วยง้อ แซ่ลี ้ 100.00 
Kasama - Nantachit Kitiyakara อุทิศ : ตาเชวง ศรีสวัสดิ์ 100.00 
Vipavan Ropp อุทิศ : วิมลมาศ วรรณสิน 100.00 
นิตยา สิงห์ทอง อทิศ : แม่เล็ก สิงห์ทอง 90.00 
Vipavan Ropp อุทิศ : วิมลมาศ วรรณสิน 80.00 
คณะลูกหลาน อุทศิ : พ่อวิทยา - แม่สุมล รวิทิวากุล 70.00 
นิรินทร์ ร่วมสุข อุทิศ : พ่อทอ่น - แม่ฉะอ้อน ร่วมสุข, ศุภกร ร่วมสุข 60.00 
นิรินทร์ ร่วมสุข อุทิศ : พ่อทอ่น - แม่ฉะอ้อน ร่วมสุข, ศุภกร ร่วมสุข 50.00 
K. Ming Laohapornsvan อุทิศ : พ่อบุญทรง เลาหพรสวรรค์ 50.00 
สาธิต พงษ์อัคคศิรา อุทิศ : นายไชยรัตน์ - นางสุพร พงษ์อัคคศิรา 40.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทศิ : ลกซ า แซ่ลิ้ม, ซิวล้ า แซ่ตั้ง, พิชัย - รุ่งเรือง ส าราญกุล 40.00 
กมลทิพย์ - บุญญลักษณ์ วบิูลย์ลาภ 40.00 
Jitladda Thongnuan อุทิศ : พ่อสมจิตร - ทองนวน 30.00 
K. Ming Laohapornsvan อุทิศ : พ่อบุญทรง เลาหพรสวรรค์ 30.00 
กรกนก เนียมนัด และครอบครัว อทุิศ : สังเวียน - บุญชู เทียนศรี,                                
จันทร์ - ทองหล่อ เนียมนัด 20.00 
วันดี ลีฬกาญจนกุล อทิศ : แม่ล าภ ูลีฬกาญจนกุล, แม่พันธ-์พ่อบุ มีชัย 20.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทศิ : Cheng Shau Yu 20.00 
น.ส.จันทรา พิมพ์ดี และครอบครัว อุทศิ : ยายทองค า ตัณโห 20.00 
วรรณมาศ วิริยกุล อุทศิ : นพ บุญชวน วิริยกุล 20.00 
วิสสุตา - ริชาร์ด แมนเดล อุทิศ : แม่อินทิรา วิไลรัตน ์ 20.00 

-๓๐- 
คณธร ปกทองผล อุทศิ : นิตย์ ปกทองผล, วารุณี รุ่งเรืองผล 20.00 
ก้องภพ สกลชัย อุทศิ : พ่อชุมพล สกลชัย 20.00 
Komkum Sullivan อุทิศ : วิมลมาศ วรรณสิน 10.00 

ท าบุญวันเกิดประจ าเดือนเมษายน 2012 
ด.ญ.ดาริน ปภาทัสสี 100.00 
แม่ชูจิตร อนิลหงษ์ 82.00 
น้องหล้า 37.00 
เดล - แซนดร้า วิคตอเรียน 20.00 
Telir – Garcia 5.00 

บริจาคประจ าเดือนเมษายน 2012 
Jasbir - Piyanoot P. Bath, ปาล์ม, มินนี,่ พลอย 200.00 
Andy H. Juarez, Wannar Juarez 168.00 
Gregory L. Coats, Sirimarn Coats : แม่มะลิ วงษ์ชนะชัย 120.00 
Kian Huan Ooi, Mee Suem Ooi 86.66 
Ummara Pirom : คุณแม่สมพร คาตาโอกะ 50.00 
Paul J Fujimori 40.00 
Catherine T. Gutierrez 20.00 

รายนามผู้บริจาคท่ัวไปประจ าเดือนพฤษภาคม 5/6/2012 
Voranuch  Suvanich 50.00 
Pathom  Chienthanya 30.00 
Piyaluk  Chuplum 20.00 
Rungrawee-Finbar Lynagh 100.00 
ป้าต้อ ศาลาไทย 100.00 
วนิดา  จ านงค์ใจ 30.00 
Andy  Luu 50.00 
Jim+ Rung Craft 20.00 
David + Kesorn  Herbert 30.00 
Sanit 20.00 
เมตตา Family 30.00 
Tadsanee  Ford 30.00 
วิวัฒน ์ วูวงศ์ และครอบครัว 10.00 
อิสราภรณ์  ศิริภักดิ,์สิริขวัญ  เลิศวิไล 30.00 
พรมิตรตรี  สร้อยค า 25.00 
พัท - เป๊กกี้ - เพิร์ล  40.00 
Witchukorn Phuthong, Siripat Sumanaphan,Linda Lim 11.00 
ครอบครัว วีระโชติไกร 80.00 



-๓๑- 
สุภัค ทองนุรักษ,์ ภัคพล-นรพร สิริกิตติกุล, เรือนทิพย์  ร าไพยกูล 30.00 
Tom - Wanna  Davies 14.00 
ชนิดาษ์ณันท์ และ จิตาภา กุลภัสสรชนัท 5.00 
พัชกร-ศิวกร  ทองประยูร,ธัญธิตา  มีขันทอง,เฉลา-ปิยารัตน์  ทองประยูร 45.00 
คุณตาเย็น - ยายพรม  แสงรุ่ง 40.00 
จิรวุฒิ,ปนรรฐพร,ปนวรฐ,ปาล,ปุณณ  อัศวประภาส 15.00 
อีริค-โสมพันธ์  หยวน 22.00 
Kittipong  Diewwanich 20.00 
ณัฐพล  งามบุญสิน 20.00 
ธนพล  วงศ์ยันและครอบครัว 20.00 
ณัฐกาญจน ์ อินทร์พงษ์ บ ารุงค่าน้ า-ไฟ 15.00 
มงคล-จันทร์แรม-วราภรณ ์ น้อยทรัพย ์ 20.00 
David  Darknell,จิตรลดา  เทพวงศา 12.00 
คุณตาสุเทพ-คุณยายบุญมา  อินทรคง 20.00 
พรพิมล-ภิรมย์-เฉลิม ค าเรือง 20.00 
ปนัดดา วิบูลย์ชาติและครอบครัว, Erik Rithrewff,วิน,อ้อม,Patai Sangbutsarakum 73.00 
Anouchit  Thongsaeng 20.00 
Jariya Toumjuntr,Sukanya Tuamjun 40.00 
ครอบครัว อติแพทย์ 20.00 
ชัยรัตน์  มั่นสวาทะไพบูลย์ และครอบครัว 10.00 
ณพฤทธิ์ - ณัฐธันน์  อินทรสมบัต,ิดลนภา  อัฐประเสริฐกุล 30.00 
สรายุทธ  ธนาจฮาน,รุ่งชีพ  ตันติพงศ์วสินทร,์สุพรรษา กุณาธรรม 40.00 
น าธนะ รัตนใจมั่น,Andrew  chen,สกาวัชต์  กิจเพ็งกุล 15.00 
Sian  Pang, Kyra-Kary  Deng 100.00 
วิท,ูวรานันท์,วนิสา  สุวรรณนคินทร 30.00 
Ken Wong - Painela Lou 99.00 

รายนามผู้บริจาคท่ัวไปประจ าเดือนพฤษภาคม 5/13/2012 
Mujarin  Samutratanakul  (Thai &Music ค่าเรียน ) 155.00 
Liping  He (Music ค่าเรียน) 45.00 
ครอบครัว  ศิลากุล 60.00 
Edward T Attanasio  (School ค่าเรียน) 100.00 
Wells  Fargo Community Support  294.00 
Andy H. Juarez - Wannar  Juarez 25.00 
ธีรพร  จันทร์สุวรรณ  ดูสันเทียน ,จารุศักดิ ์ ดูสันเทียน 200.00 
สุวิชญา  เพอร์เมนเตอร์,รัตนา  พงศาวร ี 40.00 
Apple+ Sauta  Cruz 20.00 
ธัญวลัย-Claxton  Tucker,วิภาดา  แก้วปัญญา,Nathan  Tucker 90.00 
Philip  Rathle 25.00 

 

-๓๒- 
For  Cheng Shao Yu 40.00 
Apinya Knox-Seith 100.00 
ธีรพร  จันทร์สุวรรณ  ดูสันเทียน ,จารุศักดิ ์ ดูสันเทียน (กลองยาว) 70.00 
สมฤทัย  อ่อนแก้ว 42.00 
Philip  Temiyasathit 160.00 
วรวิมล  มานะกุล 20.00 
Manee  Thai ,Ine 800.00 
Sirowan  Kellert 20.00 
Oentoeng  Widodo 50.00 
รุ่งชัย  ตันติพงศ์วคินทร,์สุพรรษา กุณาธรรมและครอบครัว 20.00 
Chaleerat  Pongsiripan,Jason Kha และครอบครัว 10.00 
Krit  Weerachartkul, Kitiya  Chomin 20.00 
สุกัญญา  การีสรรค์ 40.00 
Bryan  Wong,Wing Yiu Wong, Oi Yuk Lan 20.00 
ปิยวัจน ์ นาราคมและครอบครวั 40.00 
นายก๊กนั๊ง  แซ่ฉ่ัว 20.00 
Ron Sergi,จิระวรรณ  เชอร์จี้,Brandon Beardsley,ธิติญา สุนทราวันต์ 45.00 
ภิญโญ  จูฑะกาญจน์ และครอบครัว 40.00 
คุณตาอุบาล ี 20.00 
อุทิศ แด่ แม่กลัยาณี พุทธจันทร์และญาติๆ, 59.00 
PenKawee  Kaewkanorad,Suparat Supalak,Naraya-Purichaya Napasawangwong 40.00 
ปนัดดา วิบูลย์ชาติ,วิน ปรัชญาคุณ,ไผท  แสงบุษราคัม,Erik  Ruthruff 49.00 
Mrs. Dao Thi Thai 10.00 
Khemmarin-Pongpinit-Natlakun  Towashiraporn 20.00 
Pranee  A. Potts 20.00 
Maggie+Lizzy+Joe+Dao  Schoenholtz 65.00 
Keith  A. Dang, Mei S. Chan 100.00 
Tina L. Vongchan 50.00 
Mark A. Macdonald, Orathai  Sangkhanoopaph 100.00 
Jim Craft 50.00 
Edmond  Jordan,ณัฐกมล,Nathaniel  Jordan,Evan Jordan,เสวก 50.00 
Martin D. Wheaton, Warangkana Tepmongkol 150.00 
Shawn - Saowaluck  Rukchart 100.00 
Dalad  Chalalai 50.00 
วรรณิภา  พราวศรี 100.00 
Wilton, Pitiprapada  Owyang+Family 40.00 
Win  Family 20.00 
คุณสุระ  ชาติพัฒนานันท์ 410.00 
Kevin  Ching - Hsien Lin, Anothai  Tanadumrongsak 1,000.00 



-๓๓- 
 

 

-๓๔-  
Larry & Sangad Kellogg 100.00 
เพ็ญศร ี เรฮาน่า 20.00 
คุณวิสสุตา & ริชาร์ด  แมนเดล 20.00 
Bob & Toni Swangneta 20.00 
นายวีระชัย  จงเจริญรุ่งโรจน์ 20.00 
Chee  Kiong Tom 20.00 
Chook  Chan & Joshua Voong 20.00 
คุณสุดารัตน ์ อิงศุลานนท ์ ลี 20.00 
Dale  & Raknee  Hitt 100.00 
คุณหนุ่ย  เทียน 20.00 
คุณวัลลภ - พันทพร - พิมพ์วลี  คชินทร 100.00 
Richard P. Ballard 200.00 
Vipavan  Ropp 20.00 
Phinyo  Choothakan 20.00 
คุณวรรณา แซ่เอ็ง,สุทธ์ชนะ  ธีราวิทยางกูร,Zach,Sasha 40.00 
Amorn  Suntharothok 20.00 
เมริษา ปัญจะ,สุพิชฌาย์ สุบรรณวงศ,์ฤทธบิูรณ ์ หล่าย,สุริชาร์ นุสุข,                                              
ธีรพร จันทร์สุวรรณ ดูสันเทียะ 90.00 
สุเมธ - สมจิตต์  หงส์หาญณรงค์ 10.00 
Phanuwat, Lynda  Chunhawat 40.00 
อุดมพร  ก้านกิ่งค า, Alex  William  Reinhardt 20.00 
วัชนภรณ ์ ช่ังโต, สักก์สีห์  อิสารพายุห์ 60.00 
Suraphan  Sunantanasuk, Jason  Nietupski 80.00 
ปรียา  อารีพิทักษ ์ 100.00 
บุญเยือน  พูลสวัสดิ์ 20.00 
ท าบุญแม่สวาท  สุทธิมณฑล,นิตยา  วรรณรักษ์ 200.00 
Kin  Win,อภิญญา,บุญสืบ-สุดารัตน์  โท้มะวงศ,์สมใจ  Hart 165.00 
ยายระเบียบ – แม่บาง 40.00 
ยายระเบียบ - แม่บาง (น้ า-ไฟ) 50.00 
Nipa  Narin 30.00 
กณภัทธ  ตันธนะ (เมย์) 20.00 
ปรุงศร ี แทรนเนอร์ 60.00 
สมศร ี เมย์  เวียงนนท์ 20.00 
Sutthisri - Rouald  Watson 100.00 
Edwards - Chitima Wagner,Nalinee  Siroros 1,000.00 
Saowaluk  P. Chiang 40.00 
Onweena  Choonhchuongchoti 119.00 
Samrouay  Thammasakorn 50.00 

 

Khambay  Hongsivilay 30.00 
Alan-Pornkanok-Jason-Joey Zrece 100.00 
Vasudhsini   Torch  Sathienmavs 100.00 
Kin  Chan, Indriani Ongko, Indalina-Kaeden Chan 100.00 
Pathom  Chienthanya 50.00 
Jennifer  Swangnete 300.00 
Jean  F  Manin 200.00 
Kingkarn Smitamorn Guio ดอกไม้ 370.00 
Sungkatan: สังฆทาน  966.77 
D. Bowen 20.00 
Saowaluk  P. Chiang 35.00 
ชินกร มานอก, สริน  สุขสมบูรณ ์ 40.00 
Kesinee  Chotsawat 20.00 
ฤทัยรัตน์  พรตปกรณ ์ 20.00 
ญาณี  พรศุภาพิพัฒน์, เอกสิทธ์  ศรีประทุม 40.00 
ธนบด ี ผาระพรหม 20.00 
อัมมิตา  ยะทัตตะ 65.00 
Wandee  Lilakanjanakul 20.00 
อัญชสา,ญาณี,พนิดา และครอบครัว 40.00 
จิระศักดิ-์บุษบา-จอบ  ศัทรางกูร 20.00 
พนักงานร้าน Grand  Pu  Bab 209.00 
อรรถสิทธ์ ,Siriporn  ,นางจื้อเซียง แซ่ตั้ง,ครอบครัวกิตติวัชระพล,ครอบครัวภูว่ิจิตร 60.00 
ครอบครัวเนียมนัด,ครอบครัว Reyes 20.00 
คุณตา Henry  Kunitake 60.00 
Thongthip & Bounsoui, S. Phabmixay 25.00 
Scott  Stewart, Daow  Stewart 10.00 
Shaen & Saowaluck  Rukchart 100.00 
Michael & Naowarat  Repsince 50.00 
Saipin  Brandon 40.00 
Pisata & Phenvipa Sopapan  Malueda 50.00 
Vinayak  Parikh 30.00 
คุณน้ าฝน  ทับมณแีละครอบครัว 10.00 
Van Doung & Jouanny & Jaspervoong 20.00 
The Nguyens 10.00 
Peter  Bui 20.00 
The Buis 20.00 
Jintana & Kamol  Kanjanamarakul 100.00 



-๓๕- 
รายนามผู้บริจาคท่ัวไปประจ าเดือนพฤษภาคม 5/27/2012 

Nantiya 50.00 
Mike- Busaraporn  Clark 20.00 
Laddawal  Haggeff 20.00 
พอล-อมรรัตน์  กอลท ์ 20.00 
Daw  Kyin  Hla  Family 20.00 
ปิยวัจน ์ นาอาคม 30.00 
โหร  อัญชลี  แก้ววงศ ์ 155.00 
สุเมธ-สมจิตต ์ หงส์หาญณรงค์ 5.00 
สุนิสา - เจนนี่- โอ 46.00 
สุนทร- อาจรีย์  แซ่อึ่งและครอบครัว 20.00 
วีรวรรณ  เพ็งไชย 15.00 
Sinia  Phempharoey, Sandy  Chihavong, Darius 10.00 
Chaw-Wu, Michelle, Cedric  James  Tseng 20.00 
Liu  Wu  Tong 20.00 
อัมพิกา  ยะทัตตะ, จิระพันธ์  อยู่ญาติมากและครอบครัว 48.00 
ศุภาวด ี ศรีประเสริฐ และครอบครัว 26.00 
Kiggins  Family ท าบุญสะเดาะเคราะห์ 39.00 
อรฤดี  ศิลป์สัมฤทธิ,์ ตฤน ชวลิตธ ารง,กรรณิการ์ ชวลิตธ ารง 40.00 
Alka - Prashant  Parekh, Vaishali,Sahil 31.00 
Jame  R. Lindeman 20.00 
เวสุรีย์  อภิสิทธอ์มรกุล 40.00 
ณิชาภา  แก้วนัย และครอบครัว 15.00 
ดาวตา  ตุลาพิทักษ ื 20.00 
Breuda  Walsh 40.00 
Theresa  Htay  Chew 20.00 
Jutharat - Vincente + Family 70.00 
Mona, Rajeev  Hada  For  Raju Joshi 50.00 
ปนัดดา วิบุลย์ชาติ,Erik  Rithrauff, Patai  Sangbutsarakun 40.00 
ด.ญ. ปรารถนา  บุญเปลี่ยน 2.00 
Supaluk  Nat  Susavee 30.00 
ภิมุข - ภิสรา 20.00 
เชาวลิต ลัทธิดีระสุวรรณ 127.00 
Phan  Arn, Phan Min, Cao  Thah Tian, Phan Thao 30.00 
Martin Saogan 20.00 
Philip  Rathle 45.00 
Frodo  Joe's Petit  Café 51.00 
วรารัตน์  เชาว์สันเทียะ 10.00 
Ted  Truong 20.00 

-๓๖- 
พงษ์พันธ์  ภัทรพงษ์เวช 50.00 
Guy - Boonlum  Fleming 65.00 
Sukich - Pannee  Palavivatana 100.00 
Richard  F.  Connors 81.00 
Samruay  Airey 55.00 
William - Pojchaua  Hearue 99.99 
Churdsaka  Phongjaroen 30.00 
Churdsaka  Phongjaroen 20.00 
William  T. Hearne  Jr., Pojchaua  Hearue 99.99 

ท าบุญอุทิศ 5/6/2012 
Wichuda  Martinez:อุทิศ แด่ พ่อสมใจ ใจตรง ,หทัยรัตน์ ใจตรง,Jean Mattheus, Mr. Robinson,คุณปู่ชู
ปลื้ม,น้านิตย์ 50.00 
Piyaluk  Chuplum 20.00 
วัชร,ีไท,โทมัส คีเมโอ : อุทิศ แด่ วิชาญ  ตั้งทรงเจริญ,คามิล  คีเมโอ 40.00 
วรรณา  ตั้งทรงเจริญ : อุทิศ แด่ พ่ีวิชาญ  ตั้งทรงเจริญ 91.00 
Steve+Usa Eubank อุทศิ แด่ นายมานพ นพดลธิยากูล 100.00 
Mey  Yip+ Family อทิศ แด่ Chan Ngosee,Chao Yuk, Yip Fai, Lu Tin,Chan Ngie,Fu Yo 20.00 
สุกัญญา วณิชสนั่น และครอบครัว อทุิศ สุวรรณี  วณิชสนั่น 40.00 
อุทิศ แด่ นายเพ็ง-นางจอย  ดูสันเทียะ,นางสวิง ฉายแป้น,นางถวัลย ์จันทร์สุวรรณ,                               
นางเสนียน และ นายสนาบ แผนสมบูรณ์ 40.00 
นายก้องภพ สกลชัย อุทิศ แด่ พ่อชุมพล สกลชัย,อาแอ่น,ป้าไพ,อาหลง,อาจินต์,ป้าน้อย 20.00 
Ummara  Pirom อุทิศ: นายเค  คาตาโอคะ 100.00 
Nitaya Delcustello : อุทิศ แม่เล็ก  สิงห์ทอง 30.00 
อุทิศ แด่ นายวิฑูรย์  สมหมาย,สายพิณ  ทองรอด 20.00 
ท าบุญให้แมว 59.00 
Tilden อุทิศแด่ Mrs. Tongkum  Noisomrit,นายสมหมาย+ส าเร็จ  ดุปะตะวาทิน,ย่าเย็น ธีรสวัสดิ์,          
ชัช  ธีรสวัสดิ์,Fred Buteyn 130.00 

5/20/2012 
อุทิศ แด่: Tran Thi Thiet-Dieu Tan 120.00 
ธนาภรณ์ มาเลอร์ อุทิศ แด ่ จิราภา  โชติกเสถียร 100.00 
Lotus Thai Bistro,Inc,รุ่งศิริ-ธัมสิทธ-์รัชญา-ชวดิส ตันทวิโรจน์ อุทศิ :นายชิน  ช่ืนสม,                              
นางเจ้ง-นายเช้ือน  ตันทวิโรจน ์ 100.00 

5/27/2012 
อมรา  เสวกทรัพย์ อุทิศ: อมรินทร ์ เสวกทรัพย ์ 100.00 

อรพิน  อิงคสกุลโรจน์ อทุิศ: พ่อบุญชัย  อิงคสกุลโรจน ์ 10.00 

ครอบครัวแสงจันทร์โอภาส อุทิศ: พ่อทองพูล- แม่เสงี่ยม แสงจันทร์โอภาส 45.00 



-๓๗- 
5/6/2012 

วันเกิด 5/6/2012 
สุวรรณี  ดีเมอร์ส 20.00 
พัชนี  เทียบทรง 50.00 
บุญเยือน  พูลสวัสดิ์ 70.00 
Vipavan  Ropp 40.00 
สาธิต-กรุณา-ภัทร ์ นุชิตศิริภัทรา (วันเกิดภัทร์) 200.00 
สุรศักดิ ์ ศิลปาจารย์และครอบครัว 20.00 
Matlhew  Kiggins 50.00 
เอื้อง และ คุณแม ่ 40.00 
รุ่งนภา - Matthew  Ellis 40.00 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2012 
Piyanoot - Jasbir Bath,Parnjit,Mihthra,Surinder Bath 100.00 

Gregory L. Coats, Sirimarn Coats : แม่มะลิ วงษ์ชนะชัย 120.00 

Ummara  Pirom คุณแม่สมพร คาตาโอกะ 50.00 

รายนามผู้บริจาคท่ัวไปประจ าเดือนมิถุนายน  6/3/2012 
Dang  Kelly 100.00 
บัว เพ็ชรทอง, Seth  Roth, Isabella Roth, ต๋อย แคนจันทร์ 5.00 
ภีระพงษ์  อุปรี, สุรีรัตน ์ กันสม 10.00 
สุริเยษ  สุพรหมอินทร ์ 20.00 
อภินันท ์ ขจรกิดาการ 20.00 
ระริน  จิราชัยสกุล,เอก  มนีสานิช , ลิโอ  อ้อย 20.00 
โกสินทร์ - ปรียา - วราสัญจ์  จิระพรสวรรค์ 40.00 
Kaewmanee  Noisuwan 20.00 
Mike  Schwab 20.00 
Joshua, Jovonny,Jaspen  Voong 20.00 
ชนัตถ์,ปรางค์ทิพย์,สุทธิพงษ์สวัสดิ,์สิริพัฒน์   22.00 
ปราณี ,Kurt  Pauwels, ท าบุญให้แม่เกียว จันทร์สิงห์หาร ที่ก าลังปว่ย 20.00 
ปรียามาศ  มหาเพชร, ชลธิชา  เตียวเจริญกิจ 46.00 
ปรุงศร ี Tanner , แววทิพย ์ Christ 50.00 

-๓๘- 
รายนามผู้บริจาคท่ัวไปประจ าเดือนมิถุนายน  6/3/2012 

สมบูรณ์ - รัตนา  พรหมภักดิ์ 59.00 
Bryan  Wong, Yiu  Wing  Wong, Yuk oi Hau 20.00 
Sompote - Kumnung  Thupsoonthorn 10.00 
Rajpreet  K. Thethy 200.00 
Chaweewan  Warto 20.00 
พงกช  ศรีกันชัย 50.00 
สุดารัตน ์ ดาษจันทึก 40.00 
Martin  Srogan 20.00 
ครอบครัวนายโจเซฟ  เกรนท์ 20.00 
Penporn  Hubbard & Family 20.00 
Patai,ปนัดดา, Erie,วิชย ์,วิน,พิญชรัศมี,Michael  Ngstrom 120.00 
For  Liu, Wu Tong  Grandma 20.00 
ครอบครัวเศรษฐนันท์ และครอบครัวปภาทัสส ี 30.00 
Phanwint  Duncan 20.00 
Okucove  Family 25.00 
Atheua  Mccall 11.00 
Susan Khin,Ohnmar  Soe, Dinesh Kumar 20.00 
David  Darnell, Jittada Thepumssu Durnell 20.00 
James-Nattawadee  Auderson 5.00 
Taurin  Tau-Atiduat 325.00 
Puree Chovoeupong 114.00 
จอห์น วิลเลี่ยม ราม,วิภาวรรณ  ราม 20.00 
เชิดศักดิ์  พงษ์เจริญ และครอบครัว 25.00 
Lily  Lee 20.00 
ศิริรัตน ์ ถาวรรัตน์ 20.00 
เดวิด,วรรณี,ด.ญ.สุภา,ด.ช.เจ๊ฟเฟอสัน  เคโยล 20.00 
ปนัดดา,Erik ,บุญชรัศมี, Michael Nystrom,Patai Sangbutsarakum 44.00 
Lim Sai  Guet, Ong Hock Lam 200.00 
เพ็ญนภา,เดวิด  ก๊อค 40.00 
U Than Swe, Daw Khin Than 10.00 
ครอบครัววรนิมมาน,ครอบครัวกฤษณะสมิต,ครอบครวัเทวีราชทรัพย์,ครอบครัวปิ่นทอง 100.00 
Jean  Wong 80.00 
Pimolrath Kovatlana, Charles Rosales 30.00 
Keu Wong, Pamela  Lou 99.00 
Thawin  Jangjirawat,Yupha Paennoi 150.00 
Branda  Walsh 100.00 
Brenda J M Walsh (อ.วัลลภ) 100.00 

 

อุ่นจิตต์  ฮาร์ดเอเคอร์ อุทิศ: เชียงวุ่ย-ป้อน-กิมฉัน เพ็นประเสริฐ,Larry-Pamele  Hardacre 20.00 
อุทิศ :  Mr. Leon Reed 50.00 
ศศิวิมล - ศุภชัย สุเสร์ อุทิศ: สุพจน์ - สังวาล- นิพล สุเสร ์ 30.00 
อุทิศ: พ่อชูลิต ทองโกมล,พ่อทวีป ชุมสาย,พระครูประโชติ ธรรมกิติ,นางบุปผา -นายไพศาล ชารี, นางเยือน 
นายพัท  เนตรหาญ,นางจิตตรา ชารี,นางไวร นายทา  ศรีสมาน 70.00 
อุทิศ: Mynuvne  Nguyen,Ky Phan,Cvone Phan,Jenny  Phan,Samson Phan Nguyen,Sean Phan Nguyen, 
Shelby Than Nguyen 200.00 



-๓๙- 
รายนามผู้บริจาคท่ัวไปประจ าเดือนมิถุนายน  6/17/2012 

Narisara  Chan 100.00 
Richard  P  Ballard 100.00 
ท าบุญผูป้ฏิบัติธรรม May 24-26 อ.วัลลภ 100.00 
ลูกนิมิต 325.00 
Anonymous 140.00 
Paul  Wong (School) 90.00 
 Suttipong  Kananakorn (Summer School) 300.00 

 รายนามผู้บริจาคเดือนมิถุนายน 6/24/2012 
Isabell  Roth,บัว  เพ็ชรทอง, Seth  Roth 5.00 
วิน  ปรัชญาคุณ และครอบครัว 20.00 
สุยรารัตน์  เผ่าพานธี ,เจนน่ี  เวียงค า 20.00 
เสาวณี  ทิมทอง 20.00 
สุภาพร  เอนกรัตน์มนตรี 40.00 
อรญา  บานช่ืนและครอบครัว,ครอบครัวคงเจริญ,Stytz  Family 20.00 
ธนพงศ์ ฉัตรพิมลกุล,ภัทราวรรณ สุขมงคล 20.00 
Nui-Julia 100.00 
พีแดง 21.00 
Supika Benchaangkul,Beug Kui Ng 20.00 
WannaPha-Steve  Moe 20.00 
ครอบครัวอมรพันธ์,ครอบครัว มั่นสวาทะไพบูลย ์ 10.00 
ครอบครัวสิริแสง 100.00 
เสริม-สินีนาถ  ฟ้าคุ้ม 30.00 
ล าดวน สมจิตร 20.00 
Walailak-Danny Hamilton 100.00 
Cat Kote,Pasha Vladimir 100.00 
มณีวัลย์ ไพค์,อนุรักษ์  ไพค ์ 20.00 
Ananya.Phonchai Wongsemgarn,Damisa Jindawong 20.00 
รุจิรา,วรินทร์กร ศรีสว่าง,ชริทร ปิ่นสุวรรณ,ภัทรภูมิ สว่างพร้อม,สธีกานต์ ธัญญธาดา 
สาธิกา วีรประเสริฐกลุ,ธนันต์ ตั้งประดับกุล,                                                                          
ชินวัศน์ โรจน์วัฒนโสภณ,ธัญสิทธิ์ ดิลกพินิจนันท์ 31.00 
Aliyah Mae Good 20.00 

Vasinee  Good 20.00 

รุ่งทิวา เมฆส่วน และครอบครัว 40.00 

S. Airey 40.00 

-๔๐- 
Vasinee Good 20.00 

รุ่งทิวา เมฆส่วน และครอบครัว 40.00 

S. Airey 40.00 

Topthai-Castro Valley 147.00 

Don Charoensudjai-Don's Grapphics 100.00 

Nida-Michael Jengo,Jr 30.00 

พระเดชพระคุณ พระพรหมสิทธ ิ 920.00 

พระเดชพระคุณ พระธรรมคุณาภรณ์ 320.00 

John Ungvarsky 70.00 

Sarah Charukesnaut,Ruchir Shah 21.00 

Piyanoot-Jasbir Bath, Panrnkit,Minthra,Seerinder Bath 100.00 

Patarapol-Pattamavadee Waranimman 100.00 

Pipat Temiyasthit ถวายเป็นกองทุนโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ 5000.00 

วไลย ศรีวรรณช่ืน 50.00 

Robert Silva 50.00 

Scott Mcintive,Khin Myitzo Win 3.00 

วรินทร์,สาธิกา,ธนันต,์ชินวิศน์,รุจิรา,ธัญสิทธิ,์ภัทรภูมิ,สุธีกานต์,เรินทร, 27.00 

ดนัยวัฒน์ พงษิทิพพันธ์,ศิริพา ฉันทลักษณ์วงศ์ 40.00 

สไบพร วงอนุ 10.00 

เบญจกุล-สก๊อต คลาร์คและครอบครัว 20.00 

ยุวดี วงศ์ศรี,แฟร็ง เฮนเตอรสัน 10.00 

ครอบครัวเอนกอายุวัฒน์ 20.00 

Georgina Wong-Benjamin Coles,Anjali-Kym Truong 10.00 

Laksamon Chanakitkeamchai, Gary Wong 20.00 

วิโรจน์ จิรพัฒนกลุ,วิริยา วิจิตรวาทการ,วีระพงศ์ โกและครอบครัว 42.00 

สุกัญญา แพทย์วิบูลย ์ 10.00 

Somrak Foster 10.00 

Na&Kyly Doan 10.00 

Sumalee 10.00 

เหมียว Bestt Impex 9.00 

ชลิต สังสนา,อรัญญรัตน์ ส าราญสุข 9.00 
 



-๔๑- 
 

Vorapoj Phoonpirom (Summer School)       300.00  

Vincent Boun Tang  (Summer)       300.00  

Sponsor  TCN 
 

Blowfisk Suski       100.00  

Kanlaga & Aohsak Chokmok            50.00 

Pamela tra       100.00  

Jit       100.00  

Suree Phrathanachi       100.00  

Bangkok Cuisine       100.00  

Wanapa Chan       100.00  

Snat Lim Inc       100.00  

Ladavan Thaweethai       100.00  

Teera & Kanjana Timbungnad       200.00  

Thirapong & Suvimon Jirachaikitti        50.00 

Robento & Maria Padna        50.00   

Cholada Chenhansa       100.00  

Cholada Chenhansa       100.00  

S & K Thepsoonthorn       100.00  

Sala Thai       200.00  

Papalassee Corp- Vanida Thai Kitchen       200.00  

Asian America Federahon of CA       200.00  

Mee Seng Gemculters , Inc       200.00  

Rin's Bridal & Fornal       200.00  

 
 
 
 
 
 

-๔๒- 
วันเกิด 6/17/2012 

ลัคณา  สีหแมน 20.00 
Pimsiri - Boripann  Srivongse 50 
Courtney Poopat 50 
รัตนา  นครสุต 20.00 
Sarin Ratanavipupong 100 

ท าบุญอุทิศ 6/17/2012 
อุทิศแดคุ่ณพ่อโสภณ  เนื่องจากนาค,คุณสุรพล ตันสุวรรณศ ์ 30.00 
อุทิศแดบุ่ตรของคุณรุ่ง-คุณกิตานันท ์ เอื้อไพบูลย ์ 40.00 
เกียรติชัย  คุณแม่น้อย  เลาหะพรสวรรค์ อิศนันทินี   
เทียบทองดี อุทศิแด่พ่อบุญทรง  เลาหะพรสวรรค์ 25.00 

Manee  Thai,Ine อุทิศแด่คุณแม่กรรณิการ ์ ศิริญาณ 2000.00 

สุทธินันท ์ จิวาคุณากร-พิมพิศา ระเริงศิลป์ อุทศิแด ่นายตีคน แซ่ตัน นางลีวสี แซ่จึง 20.00 
อุทิศแด่ สมสวย,วรวรรณ,ทรัพย์สิน วรรณภูม ิ 40.00 

อุทิศแด่ เบญจวรรณ ฮาร์วี,่วารุณี ช่ืนกลิ่น 40.00 

อัมพร  หนุนเกื้อ อุทิศแด่ นายแอบ,นางสวิง 40.00 
วิยดา บุนนาค,ด.ช.ทัฐวีร์  โหงวเกร็ด อุทิศนายเตี้อแซ่โหว้ง,นายเสงี่ยม แซ่โหว้ง,โซหลิน แซ่ภู่
,นันทนา ทมังฆสักษาสัตว์,กาญจนา กลการกิจ 5.00 
ธนศักดิ,์ณภทัร,วาริ วิมลนิตย์,รัตนา,จงรัก วิญํูวนิช 
 อุทิศแด่ แม่อนงภัทร์ คณุพระสุนทร 30.00 
สุมิตร,ศิลา จารุเกศนันท,์จงกลน ีปิ่นเจริญ,ธัปวีร-ธนิดา-อัญณิกา ศนาวรรตกุล 
 อุทิศแด่คณุแม่อนงภัทร ์ ศุณพระสุนทร 100.00 
เกรียงไกร  โหงวเกร็ด อุทิศแด่ กาญจนา  กลการกิจ,ปูเสียม ย่าสะอาด โหงวเกร็ด, 
ยายเจริญ ตาสมชาย กลการกิจ 20.00 
K. Ming Laohapourvan,คุณแม่น้อย เลาหะพรสวรรค์, คุณอิศนันทินี เทียนทองดีและครอบครวั 
อุทิศแดคุ่ณพ่อบุญทรง  เลาหะพรสวรรค์ 25.00 
Pimalrarath  Kovattana,Chailes Rosales  
อุทิศแด ่แม่เครือวัลย ์ ปัณยารชุน 30.00 

Banyen  Victorine อุทิศแด่พ่อเบ้า,แม่สายหยุด ลาโซ,น้องเชาว์  ลาโซ 29.00 
อัมพิกา  ยะหัตตะ,จิระพันธ์ อยู่ญาติมาก อุทิศปู่ถวาย ย่าโรมี ยะหัตตะ ตาปู้ ยายมีน  พ่ีเอื้อย            
ปู่ผล-ย่าอิ่ม อยู่ญาติมาก ปู่ไม้ ไทยปรีชา  พ่อประเสริฐ 40.00 

สิทธินันท ์ ผิวหอม อุทิศแด่พอ่บรรทม  ผิวหอม 20.00 

ชนัตถ์ ฐปนางกูร อุทิศแด่ พ่อวิชิต ฐปนางกูร 20.00 

 



-๔๓- 
รายชื่อผู้บริจาคเดือนกรกฏาคม 7/1/2012 

Kian  Huah Ooi, Mee  Suem Ooi    1,000.00  

Vith/Amornwadee  Pinthapataya          100.00 

Suthep  Rachapaetayakom,Tassanee  Rachapaetayakom          100.00 

Margaret  Lim             30.00  

Margaret  Lim             20.00  

Theanchai  Judy  Pusavat Fusco          150.00  

Siriporn  Kittiwat Charaphon,Attasit  Phuwichit ด.ญ. ศิริณ ภู่วิจิตร   นางจื้อเซียง  แซ่ตั้ง             60.00  

Jeremy  Dang             20.00  

Terrence  Phunkett             20.00  

ชลิดา-Tim  Logan             30.00  

Phil-Wijittra  Nissley             40.00  

Jim-Rung Craft             30.00  

Kevin+Na            10.00  

เอลิล นาอีค              40.00  

David  Darknell,Jitlada  Thepwongsa Darknell             10.00  

Tongthaworn Family              20.00  

Saifon-Cisco  Lopez-Fresquest              40.00  

อุดม สันติทิภานนท,์Tussanee  Garcia-Shelton              50.00  

Richard -ภัคพิมล-ชมภู่-สเปนเซอร์              50.00  

ศุภรัตน ์ ศุภลักษณ,์วีรศักดิ์ จงเจริญประเสริฐ              70.00  

สมมารถ  หอมจันทร ์              20.00  

ปณิชา โศภณธนภกัร์ ,สุดารัตน์ โธ้มะวงศ ์              25.00  

Soraya  Normkhot,Brian Morrisey             20.00  

นิตยา  สิงหมาทร,Steven C. Wode             30.00  

Anthony-แสงค า-Lynn chany             20.00  

Boonlum-Guy  Flaming, Bill-Tim  Meeker             45.00  

บรรลือ-ไพทูรย์  ธีรเมธาวิทย ์         30.00  

วรวิมล  มานะกูล         12.00  

ศิรินทิพย ์ อินทุประภา         10.00  

รัตนา  จันทรวงศกร         20.00  

ศิริพร ไชยสุต,ดร.จักรสุวรรณ ธนโสภณ         60.00  

 

-๔๔- 
เกศราพรรณ  ไข่แก้ว,สุวรรณี  ฝางเสน  40.00  

Bryan  Way,Oi Yuk Lau , Yiu Wing Wong 50.00  

Erick-กนกวลัย 10.00  
ปนัดดา วิบุลย์ชาติ,Erik  Ruthrauff,วิน ปรัชญาคุณ,อ้อม,                                                 
บุญชรัสมิ ์ทิพย์กุลกานต์,Michael  Ngstrom 71.00  

ยุพาวัลย ์ สุทธิวราคม 25.00  
Malena Hart 17.00  
Herman  Lee, Kornwika  Nantapong 20.00  
Brenda  Walsh 20.00  
New  Krungthai Restaurant 500.00  
สร้างโบสถ-์สร้างพระเจดีย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ 212.00  
Prapakarn Sahakiatemontre Johnston (Summer Schol) 150.00  
Grand Pu Bah 250.00  
Mujarin  Samutratanakul 300.00  

วันอาทิตย์ประจ าเดือนเมษายน 
4/1/2012 

P.T.A  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ ์ 1,386.00 
Mr.Walter-Mrs.Penchan Reznicek 814.00 
Guy & Boonlum Fleming : BBQ Pork 779.00 
Apinya Knox-Seith : ผัดไท 537.00 
Jenny Cash : ส้มต า 472.00 
Charurin Pua : กล้วยทอด 293.00 
Sue Tan-Atichart : ขนมครก 189.00 
Peggy Choenchom : น้ าดื่ม 114.00 

 

4/8/2012 
P.T.A  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ ์ 2,187.00 
Mr.Walter-Mrs.Penchan Reznicek 668.00 
Saowarop Meeker : BBQ Pork 622.00 
Sudaporn Jones : ส้มต า 579.00 
Ann Martin : ผัดไท 524.00 
Sue Tan-Atichart : ขนมครก 215.00 
Peggy Choenchom : น้ าดื่ม 26.00 

 
 



-๔๕- 
4/14/2012 

Mr.Walter-Mrs.Penchan Reznicek 1,394.00 
P.T.A  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ ์ 1,300.00 
Dao Schoenholtz : BBQ Pork 837.00 
Nisanart Ashley : ส้มต า 776.00 
Peggy Choenchom : น้ าดื่ม - น้ ามะพร้าว 558.00 
Apinya Knox-Seith : ผัดไท 501.00 
Charurin Pua : กล้วยทอด 488.00 
Nitaya Delcustello : โรตี 172.00 
Sue Tan-Atichart : ขนมครก 170.00 
Donation Box LA 152.00 

4/15/2012 
P.T.A  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ ์ 5,923.00 
Guy & Boonlum Fleming : BBQ Pork 5,019.00 
Mr.Walter-Mrs.Penchan Reznicek 3,878.00 
Sudaporn Jones : ส้มต า 2,476.00 
ร้านข้าวแกงการกุศล 1,511.00 
Charurin Pua : กล้วยทอด 1,405.00 
Peggy Choenchom : น้ าดื่ม - น้ ามะพร้าว 1,178.00 
Apinya Knox-Seith : ผัดไท 974.00 
Nitaya Delcustello : โรตี 903.00 
Mr.Walter-Mrs.Penchan Reznicek 680.00 
สรงน้ าพระประจ าวันเกิด 352.00 
Sue Tan-Atichart : ขนมครก 303.00 
Ethan - Justin Santikul : Popcorn 165.00 

 

4/15/2012 
Donation Bos LA 165.00 
P.T.A  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ ์ 1,537.00 
Mr.Walter-Mrs.Penchan Reznicek 1,414.00 
Guy & Boonlum Fleming : BBQ Pork 1,244.00 
Saowarop Meeker : BBQ Pork 764.00 
Apinya Knox-Seith : ผัดไท 600.00 
Charurin Pua : กล้วยทอด 264.00 
Sakechai Kitiyammourkul, Matta Kitikul 250.00 
Sue Tan-Atichart : ขนมครก 148.00 
Phakamat Chuntrakuntee 114.00 
Nitaya Delcustello : โรตี 95.00 

-๔๖- 
Donation Box เมษายน  2012 

4/1/2012 
Donation Box : สมทบทุนซื้อที่ดิน 98.00 
Donation Box : ภัตตาหารพระสงฆ์ 56.00 
Donation Box : ค่าน้ า – ค่าไฟ 315.00 
Donation Box : บ ารุงวัดทัว่ไป 135.00 

4/8/2012 
Donation Box : สมทบทุนซื้อที่ดิน 136.00 
Donation Box : ภัตตาหารพระสงฆ์ 84.00 
Donation Box : ค่าน้ า – ค่าไฟ 353.00 
Donation Box : บ ารุงวัดทัว่ไป 195.00 

4/14-15/12 

Donation Box : สมทบทุนซื้อที่ดิน 77.00 

Donation Box : ภัตตาหารพระสงฆ์ 82.00 

Donation Box : ค่าน้ า – ค่าไฟ 364.00 

Donation Box : บ ารุงวัดทัว่ไป 456.00 

4/22/2012 
Donation Box : สมทบทุนซื้อที่ดิน 75.00 
Donation Box : ภัตตาหารพระสงฆ์ 175.00 
Donation Box : ค่าน้ า – ค่าไฟ 254.00 
Donation Box : บ ารุงวัดทัว่ไป 206.00 

 

วันอาทิตย์เดือนพฤษภาคม 2012 
5/6/2012 

Sue Tan-Atichart : ขนมครก 152.00 
Nida K. Jengo:โรตี 85.00 
Ann  Martin: ผัดไท 602.00 
Guy & Boonlum Fleming : BBQ Pork 629.00 
Jenny Cash: ส้มต า 558.00 
Mr.Walter-Mrs.Penchan Reznicek 932.00 
Drinks / Peggy Choenchom : น้ าดื่ม 58.00 
P.T.A  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ ์ 2,466.00 
No Name:ปลอ่ยนก/ปล่อยปลา 21.00 



-๔๗- 
5/13/2012 

Ann  Martin: ผัดไท 479.00 
Guy & Boonlum Fleming : BBQ Pork 449.00 
Nitaya Delcustello : โรตี 40.00 
Charurin Pua : กล้วยทอด 300.00 
Mr.Walter-Mrs.Penchan Reznicek 644.00 
P.T.A  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ ์ 1,540.00 
Jenny Cash: ส้มต า 480.00 

5/20/2012 
Sue Tan-Atichart : ขนมครก 215.00 
Nitaya Delcustello : โรตี 90.00 
Guy & Boonlum Fleming : BBQ Pork 359.00 
Patchanee  Teabtrong 20.00 
ข้าวแกง 346.00 
Ann  Martin: ผัดไท 659.00 
Charurin Pua : กล้วยทอด 287.00 
Phakamat  Chuntrakuntee 120.00 
Sudaporn  Jones:ส้มต า 492.00 
P.T.A  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ ์ 1,056.00 
Mr.Walter-Mrs.Penchan Reznicek 731.00 

5/27/2012 
Donation Box LA 102.00 
New Krung Thai 250.00 
Nitaya Delcustello : โรตี 152.00 
Ann  Martin: ผัดไท 529.00 
Guy & Boonlum Fleming : BBQ Pork 870.00 
Phakamat  Chuntrakuntee 45.00 
Mr.Walter-Mrs.Penchan Reznicek 521.00 
Charurin Pua : กล้วยทอด 297.00 
Jenny  Cash :ส้มต า 600.00 
P.T.A  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ ์ 1,308.00 
Drinks 114.00 









-๔๘- 
 

                                             
      อาสาฬหบูชา 

๒๒ กรกฏาคม  ๒๕๕๕ 
 

Bow Thai San Mateo (650) 340-8424      ปลาร้าสับ       
Red Chili (510) 881-8593                                  ฉู่ฉี่ปลา 
La Moose Fremont (510)745-7288                   สปาเก็ตตี้สลัด 
Cocury   Newark (510)797-8911                      กระเพราไก ่
คุณจิตต์                                                         ไข่พะโล้ 
ร้าน JITLADA San Francisco (415)564-67       ผัดหน่อไม้ไก่ 
 

                                  
                            
   อาสาฬหบูชา         

 
 
 
 
 
 
 
 
 


