


สัมโมทนียกถา 
ชีวิตนนี้ส าคัญนัก 
ภัตตานุโมทนา 

ธรรมะจากหลวงพ่อชา 
พอประมาณ

A Constitution for Living 
ภาพข่าว 

บุญธารา-ทานมัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒- 
 

 
 
 
 
 

 
วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา 

 เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เวียนกลับมาอีก
วาระหนึ่ง นับเป็นเหตุการณ์ส าคัญในพระพุทธศาสนากล่าวคือ 
หลังจากทรงตรัสรู้ พระพุทธเจ้าได้ทรงเร่ิมประกาศหลักธรรมท่ีทรง
ค้นพบนั้นเป็นครั้งแรกในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ า 
เดือน ๘ ครั้งนั้นได้มีปัญจวัคคีย์หรือผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์ห้าคน
เป็นประจักษ์พยานในการตรัสรู้ของพระองค์ และได้พิสูจน์ให้เห็น
ว่าหลักธรรมท่ีทรงประกาศมิใช่เร่ืองเพ้อฝัน หรือเป็นเพียงอุดมคติ
แต่เป็นแนวทางในการดับทุกข์ได้จริง เพื่อตัดรากถอนโคนความ
ทุกข์ ท่านเหล่านั้นได้ขอรับการอุปสมบทเป็นภิกษุคณะแรกใน
พระพุทธศาสนา และไดป้ฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธองค์ จนละ
ขาดจากกิเลสอันเป็นสาเหตุของความทุกข์ได้เด็ดขาด เป็นแบบอย่าง
แก่พระสงฆ์อีกนับไม่ถ้วนในยุคหลัง 
 ในระยะต่อมา หลังวันอาสาฬหบูชาหนึ่งวัน ได้ทรงบัญญัติ
ให้เป็นวนัเข้าพรรษาของภิกษุ ด้วยเหตุผลท่ีส าคัญคือ    เป็นฤดูกาล 
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-๓- 
ของการเพาะปลูก และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับพระสงฆ์ใน
การบ าเพ็ญธุระของตนได้แก่การศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจ อย่าง
แตกฉาน เรียกธุระนี้ว่าคันถธุระ การฝึกหัดขัดเกลา อบรมตนเอง
ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา อย่างเข้มข้นเรียกว่า
วิปัสสนาธุระ เพื่อให้มีความพร้อมในการเผยแผห่ลักธรรมค าสอน
ให้แพร่หลายต่อไป 
 ส าหรับชาวพุทธท่ัวไป ควรจะได้ก าหนดเอาช่วงเวลาพิเศษ
ช่วงใดช่วงหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา หันมา
ให้ความส าคัญกับตนเอง ในที่นี้หมายถึงการดูแลเอาใจใส่จิตใจของ
ตนเองเป็นพิเศษ เพื่อปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธเจ้าในฐานะ
ของพุทธศาสนิกชนที่ดี 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาธุชนผู้ใฝ่ความเจริญท้ังหลาย จะยึดมั่น
อยู่ในความดี โดยปฏิบัติตามหลักพระธรรมค าสอนขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่ัวหน้ากัน 
  
     
 

 


หัวหน้าสงฆ์วัดพุทธานุสรณ์ 
เมืองฟรมีอนท์ ซาน ฟรานซิสโก เบย์ แอเรยี 
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ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวที 

 การท่ีจะป้องกันตัวเองมิให้หลงใหล เล่ือนลอยไปเป็นผู้
ท าลายพระพุทธศาสนาแม้โดยมิได้ตั้งใจ จ าเป็นต้องมีหลักยึดมั่น 
กระแสใด ๆ ก็จะพัดพาไปไม่ได้ หลักท่ีน่าจะมั่นคง แข็งแรง และ
สามารถท่ีจะรับการยึดเหนี่ยวได้ทุกเวลานั้น น่าจะเป็นหลักแห่ง
ความกตัญํูกตเวที พึงยึดกตัญํูกตเวทีไว้ให้เป็นหลักประจ าใจมั่น 
ผลที่เกิดตามมานั้น จะไม่มีเสียหายแม้แต่น้อย 
 “กตัญํูกตเวที” ความรู้คุณท่ีท่านท าแล้วแก่ตน และตอบ
แทนพระคุณนั้น พระพทุธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นธรรมของคนดี 
คือ คนดีมีธรรมนี้หรือธรรมนี้ท าให้คนเป็นคนดี คือ     คนใดมีธรรม 

 
 

สมเด็จพระณาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 



-๕- 
คือความกตัญํูกตเวทีคนนั้นก็คือคนดีนั่นเอง ในด้านตรงกันข้าม 
คนใดไม่มีกตัญํูกตเวที คนนั้นไม่ใช่คนด ี

เร่งอบรมใจให้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรม 
เพื่อสร้างชีวิตในภพชาติข้างหน้าให้งดงาม 

 เชิญส ารวจตนให้ทุกคน  ให้เห็นตนอย่างชัดเจนตรงความ
จริงว่า มีกตัญํูกตเวทีหรือไม่ แล้วก็จะได้รู้จักตนเองว่าเป็นคนดี
หรือไม่ ไม่มีกตัญํูกตเวที..ไม่เป็นคนดีจริง ๆอย่าสงสัย แต่จงเร่ง
อบรมใจตนเอง ให้มีกตัญํูกตเวทิตาธรรมให้จงได้ อย่าให้ผ่านชีวิต 
นี้ผ่านไปได้โดยปราศจากประโยชน์ อันจะเป็นทุนหนุนน าเราให้ไป
ในทางท่ีดีท่ีถูกที่ควร อันจะเป็นทางในการท่ีเราจะได้สร้างภพชาติ
ข้างหน้าให้งดงามได้อย่างพร้อม การท่ีเตือนให้ส ารวจตัวเองนั้น ก็
เพื่อที่จะมาย้ าให้ท่านตรวจส ารวจดูตัวเองว่า เป็นคนดีจริงแล้ว
หรือไม่ มีความกตัญํูกตเวที สมกับเป็นคนดีแล้วหรือไม่  แล้วท า
อย่างไรให้เราเป็นผู้มีกตัญํูกตเวทิตาธรรม หลักธรรมอันน าเราให้
ไปพบเจอแต่เรื่องดีๆ สิ่งดีๆ ในภพชาติข้างหน้า อนัเป็นมูลเหตุท่ีจะ
น าทางเราให้ไปในทางท่ีดี พบแต่สิ่งดีๆ แถมยังเป็นเครื่องท่ีจะคอย
คุ้มครองภัยให้เราในภพชาติต่อไปด้วย การท่ีเราจะมีกตัญํู
กตเวทิตาธรรมนั้น เราต้องดูตัวอย่างจากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ของเราท่ี
ท่านล้วนมีกตัญํูกตเวทิตาธรรม สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อจะ
น าพาลูกหลานให้ได้พบกับสิ่งท่ีดี และเป็นมงคลแก่ชีวิตอันควรท่ีจะ
พึงประพฤติและปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อที่จะน าพาหนทางชีวิตอัน 

 

-๖- 
 

 นี้ไปสู่ชีวิตหน้าที่ยาวนาน           โดยถือโอกาสสร้างชีวิตในภพชาติ
ข้างหน้าให้สวยสดงดงามอย่างย่ิง 

“กตัญญูกตเวทติาธรรม” เป็นเครื่องสร้างคนให้เป็นคนดีได้
จริงๆ เพราะ...ความรู้คุณท่านผู้มีคุณ และตั้งใจจะตอบแทนพระคุณ
คือเครื่องป้องกันท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะกันให้พ้นจากการท าผิดคิดร้ายได้
ท้ังหมด โดยมีจุดมุ่งอยู่ท่ีความไม่ปรารถนาจะท าให้ผู้มีพระคุณเป็น
ทุกข์เดือดร้อนกายใจ 

กตัญญูกตเวทีเป็นเหตุให้คิดดี พดูดี ท าด ี
ทุกคนมีผู้มีพระคุณของตน อย่างน้อยก็มารดาบิดา ครู

อาจารย์เพียงมีกตัญํูรู้คุณท่านเท่าท่ีกล่าวนี้ ก็เพียงพอจะคุ้มครอง
ตนให้พ้นจากความไม่ดีท้ังปวง ขอให้เป็นความกตัญํูกตเวทีจริงใจ
เท่านั้น อย่าให้เปน็เพียงนึกว่าตนเป็นคนกตัญํู ความจริงกับความ
นึกเอาแตกต่างกันมาก ผลท่ีจะได้รับจึงแตกต่างกันมากด้วย 
 ผู้มีกตัญํูกตเวที จะรู้จักบุญคุณของผู้มีบุญคุณท้ังหมด       
จะตอบสนองทุกคนอย่างเต็มสติปัญญาความสามารถ ควรแก่ผู้รับ 
และนี่เองท่ีจะเป็นเหตุให้ “ คิดดี..พูดดี..ท าดี” เพราะเกรงว่าการคิด
ไม่ดี พดูไม่ด ี ท าไม่ด ี จะมีส่วนท าให้ผู้มีบุญคุณเดือนร้อน เช่น 
มารดา บิดา เป็นผู้มีพระคณุ ลูกตัญํูจะประพฤติตัวเป็นคนดี จะไม่
เป็นคนเลว เพราะเกรงว่ามารดาบิดาจะเสื่อมเสีย ก็เท่ากับคุ้มครอง
ตนเองได้แล้วด้วยความกตัญํูกตเวที 

 



-๗- 
พึงมีกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้า 

 พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณใหญ่ย่ิงอย่างท่ีสุด ทรงมีพระคุณ
ต่อโลกต่อศาสนิกโลก พระธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ท่ีท าให้
พุทธศาสนิกเป็นคนดีมีธรรมะนั้น มิได้เป็นคุณเฉพาะพุทธศาสนิก
เท่านั้น แต่เป็นคุณท่ีท่ัวถึง คนดีคนเดียว..ให้ความร่มเย็นเป็นสุขได้
อย่างกว้างไกล เช่นเดียวกับคนไม่ดีเพียงคนเดียวให้ความทุกข์ความ
ร้อนได้มากมาย 
 พระพุทธศาสนาสร้างพุทธศาสนิกชนที่ดี ก็เท่ากับ
พระพุทธศาสนา ได้สร้างความร่มเย็นเป็นให้แก่โลกด้วยเหมือนกัน 
พึงมีกตัญํูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้า คิดดี พูดด ี ท าด ี ให้เป็นไปดังท่ี
ทรงแสดงสอนไว้ จะหนีกรรมเก่าได้ทัน และจะสร้างชีวิตในชาติ
ใหม่ในภายหน้า ให้วิจิตรงดงามเพียงใดก็ได้ 

พระพุทธบารมีแห่งพระพุทธองค์ 
ท าให้พบความสวัสดีทั้งชีวิตนี้และชาติหน้า 

 พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วไม่ได้หายไปไหน 
พระพุทธบารมียังคงปกปักรักษาโลกอยู่ คนในโลกยังรับพระพุทธ
บารมีได้ มิได้แตกต่างไปจากเมื่อยังทรงด ารงพระชนม์อยู่ เพียงแต่ว่า
จ าเป็นต้องเปิดใจออกรับ มิฉะนั้นก็จะรับไม่ได้ 
 การเปิดใจรับพระพุทธบารมี           ไว้คุ้มครองรักษาตนไม่
ยากล าบาก เหมือนการเข็นก้อนหินใหญ่ท่ีปิดปากถ้ า     เพียงน้อมใจ
นึกถึงพระพุทธเจ้าให้จริงจังอยู่เสมอ ก็จะรับพระพุทธบารมีได้ จะมี 
 

 

-๘- 
ชีวิตท่ีสวัสดี มีสุข สงบได้ พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว 
ไม่ทรงเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไป แต่พระพุทธบารมียัง
พรั่งพร้อมพระอาจารย์ส าคัญองค์หนึ่งท่านเล่าไว้ว่า..เมื่อปฏิบัติเพื่อ
ความหลุดพ้นอยู่ในป่าดงพงพีนั้น พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรงสอน
ท่านด้วยพระพุทธบารมีเสมอ และท่านพระอาจารย์องค์นั้นต่อมา
เป็นท่ีศรัทธาและเคารพของพุทธศาสนิกจ านวนมาก ท่ีเชื่อมั่นว่า
ท่านปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางแล้ว  

พระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ด้วยพระพุทธ
บารมีเสด็จไปทรงแสดงธรรมโปรดพระอาจารย์องค์ส าคัญให้บรรลุ
มรรคผลนิพพานได้ ไมม่ีอะไรให้สงสัยว่าเป็นสิ่งสุดท้าย เป็นสิ่งท่ี
เป็นไปไม่ได้ 
 มีเร่ืองของท่านพระโมคคัลลาน์เป็นเครื่องยืนยันรับรอง คือ 
เมื่อปฏิบัติธรรมถึงจุดปรารถนาสูงสุดแล้ว ท่านถูกโจรเจ้ากรรมใน
อดีตพยายามหาทางจะท าลายชีวิตท่าน ท่านพยายามใช้อิทธิฤทธิ์
หลบหนี แต่โจรก็ยังติดตามไม่หยุดย้ัง จนท่านเบ่ือหน่ายท่ีจะหนี
ต่อไป..จึงยอมให้โจรจับได้ และทุบร่างแหลกเหลว นิพพานในที่สุด 
เมื่อนิพพานแล้ว  ท่านได้รวมร่างเข้าอีกครั้งหนึ่งเหาะไปเฝ้า
พระพุทธเจ้า กราบทูลเร่ืองราวให้ทรงทราบ แล้วทูลกราบลา 

เร่ืองของท่านพระโมคคัลลาน์เป็นเครื่องให้ความเข้าใจอย่าง
กระจ่างแจ่มชัดว่า พระพทุธเจ้าก็ดี พระอรหันตเจ้าก็ดี แม้ดับขันธปริ 

 
 



-๙- 
นิพพานแล้ว ท่านก็เพียงไม่มีร่างเหลืออยู่เท่านั้น บารมีและคุณธรรม
ท้ังปวงของท่านยังพรั่งพร้อมเป็นประโยชน์ได้อย่างยิ่ง 

ผู้มีปัญญาพึงเร่งปฏิบัติพระพุทธศาสนา 
เมื่อมั่นใจในความด ารงอยู่อย่างย่ังยืนนิรันดร แห่งพระพุทธ

บารมีหรือคุณธรรมของพระพุทธองค์ และของครูอาจารย์ส าคัญ
ท้ังหลายท่ีท่านได้ไกลแล้วจากกิเลส เครื่องเศร้าหมอง พุทธศาสนิก
ท้ังหลายผู้มีสัมมาปัญญา สัมมาทิฐิ ควรเร่งปฏิบัติพระพุทธศาสนา
ให้ได้เป็นคนดีตามล าดับไป ให้เป็นท่ีปรากฏประจักษ์ในพระญาณ
หย่ังรู้ของพระพุทธองค์ เท่ากับเปิดประตูใจออกอย่างกว้างขวางรับ
พระพุทธบารมีให้พระพุทธบารมีเสริมส่งบารมีของตน จนกว่า
ตนเองจะสามารถเป็นผู้มีบารมี มีคุณธรรมด ารงได้เมื่อไร วันนั้นผู้
นั้นก็จะไม่ต้องกังวลท่ีจะใช้ชีวิตนี้ท างานหนีมือของกรรม  
 แทบทุกคนเคยเป็นมาแล้ว เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ ยากจก วณิพก 
เศรษฐี คหบดี ตลอดจนสัตว์ใหญ่สัตว์น้อย..เคยตายมาแล้วด้วย
อาการต่างๆ ตายอย่างเทวดา ตายอย่างเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ตายอย่าง
ขอทานข้างถนน ตายอย่างสัตว์ท้ังท่ีตายเองและถูกฆ่าตาย เคยมีท้ัง
สุขทั้งทุกข์ เคยท้ังเป็นผู้ร้ายเป็นท้ังผู้ดี น้ าตาเคยท่วมบ้านท่วมเมือง
มาแล้ว กระดูกทับถมแผ่นดินนี้ หาที่ว่างสักเท่าปลายเข็มหมุดจะปัก 
ลงก็ไม่พบ เปรียบกับชีวิตนี้เพียงชาติเดียว.........ชีวิตนี้จึงน้อยนัก จะ
ห่วงใยแสวงหาอะไรอีกมาให้ชีวิตนี้ ท่ีส าคัญกว่าการห่วงหาทางหนี 
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ให้พ้นมือแห่งกรรมท่ีท าไว้มากมายในอดีต 

กรรมและผลของกรรม 
กับความเป็นไปของชีวิตในภพชาติหน้า 

 แทบทุกคน..มีชาติในอนาคตท่ีไกลออกไป พ้นความรู้เห็น
ของใครท้ังหลาย จะเกิดเป็นอะไรต่อมิอะไรก็ได้ทั้งสิ้นตามอ านาจ
ของกรรมท่ีได้ท าไว้แล้ว ท้ังท่ีได้ท าไว้เมื่อในอดีตชาติและท่ีท าใน
ชาตินี้ ส าคัญท่ีว่าได้ท ากรรมใดมากกว่า แรงกว่า ส าคัญกว่า กรรม
นั้นก็จะส่งผล มากกว่าเร็วกว่า และหนักแน่นมั่นคงกว่า ถ้าเป็นกรรม
ดีก็จะให้ความสุขความเจริญ มีบุญ ห้อมล้อมรักษา ถ้าเป็นกรรมชั่วก็
จะให้ความทุกข์ ความเสื่อมโทรม มีบาปห้อมล้อมรังควน 

สภาพชีวิตที่ด าเนินไปสู่ทคุติและสุคต ิ
 ชีวิตนี้ตกอยู่ใต้อ านาจความโลภ ความโกรธ และความหลง  
แสวงหาอ านาจวาสนาบารมี ทรัพย์สิน เงินทอง อย่างไม่ค านึงถึง

ความถูกต้อง อย่างไม่ค านึงถึงศีลธรรมใด ๆ ชื่นชมสมใจแล้วมิใช่ว่า
จะอยู่ได้ยั่งยืนจะชื่นชมสมปรารถนาไปได้ อย่างมากก็ชั่วอายุร้อยปี
แล้วหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ทิ้งชื่อเสียงท่ีเน่าเหม็นไว้ให้คนโจษขาน
พาแต่จิตดวงเดียวร่อนเร่ไป ท ากรรมไม่ดีไว้ก็จะไปพร้อมกับจิตท่ี
ห่อหุ้มด้วยความไม่ดี ไปสู่ภพคติภพภูมิท่ีไม่ดี ภพภูมิท่ีมีแต่ความ
ทุกข์จิตดวงเดียวท่ีปราศจากอ านาจวาสนาบารมีทรัพย์สินเงินทอง ท่ี
เมื่อมีชีวิตในชาตินี้กอบโกยไว้ด้วยอ านาจกิเลส จักท่องเท่ียวทุกข์ 
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ร้อนไปนานนักหนา นับกาลเวลาหาได้ไม่ นับภพชาติหาถูกไม่ใน
ทุคติ ชีวิตนี้ท่ีไม่ตกอยู่ใต้อ านาจความโลภ ความโกรธความหลง
มั่นคงอยู่ในความดี ความมีศีลมีธรรม จะร่มเย็นเป็นสุขชั่วกาลนาน 
ความสุขที่จักไม่สิ้นสุดลงพร้อมกับชีวิตท่ีน้อยนัก ท่ีมีเวลาเพียงร้อย
ปีเท่านั้นโดยประมาณ 
 จักดวงเดียวท่ีพรั่งพร้อมด้วยบุญกุศล จักท่องเท่ียวเบิกบาน
ไปนานนัก นับกาลเวลาหาได้ไม ่ นับภพชาติหาถูกไม่ ในสุคติ
จนกว่าจะถึงท่ีสุดแห่งทุกข์ พ้นการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป       
อันเป็นจุดสูงสุดในพระพุทธศาสนา ท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาไป
แล้ว และทรงแสดงแจ้งทางไว้ให้แล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วน ด้วยพระ
มหากรุณาที่เปรียบมิได้พุทธสาวกท้ังหลาย ได้ตามเสด็จไปถึง
จุดหมายอันเป็นบรมสุขนั้นแล้วมาก มีท้ังในสมัยพุทธกาล          
และปัจจุบันนี้ ท้ังจะสืบต่อไปในอนาคตกาลนานไกล ตราบท่ียังมีผู้
ใส่ใจปฏิบัติธรรมค าสอนของพระพุทธองค์อยู่ 

ความปลงใจในเร่ืองกรรมมีคุณยิ่งนัก 
 ความปลงใจเชื่อให้จริงในเร่ืองกรรม และการให้ผลของ
กรรมมีผลใหญ่ยิ่ง ท าให้กลัวกรรมท ากรรมไม่ดี ผลไม่ดีย่อมไม่เกิด
แก่ตนความสบายท้ังปวงย่อมมีมา 
 แต่อย่างไรก็ตาม แม้ยังไม่เชื่อในเร่ืองการให้ผลของกรรมว่า
ตรงตามเหตุ จะลองพิสูจน์ด้วยการไม่ท า กรรมไม่ดีให้ตลอดไป     
ย่อมจะได้รับผลของความถูกต้อง    ว่าผลของกรรมจักไม่ผิดจากเหตุ  
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ความสบายใจท่ีเกิดจากความปลงใจเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผล
ของกรรมนั้นยิ่งใหญ่มาก เมื่อต้องประสบความทุกข์ยากใดก็ตาม 
ความเชื่อในเร่ืองกรรม และการให้ผลของกรรม จะท าให้ปลงใจ
ยอมรับว่า ตนเป็นผู้ท าเหตุท่ีไม่ดีไว้ อาจจะในปัจจุบันชาติ หรือไม่ก็
ในอดีตกาลนานไกลท่ีนานจนจ าไม่ได้ ระลึกไม่ได้ และการให้ผล
ของกรรมก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ จะเร็วหรือช้าก็ต้องให้ผลแน่ 
ข้ามภพข้ามชาติก็ให้ผล เร่ืองของกรรมจึงล้ าลึก เข้าใจยากนัก        
ถ้าเข้าใจแม้เพียงพอสมควร ก็จะได้ความสบายใจกว่าไม่เข้าใจ
เสียเลย 
 ความไม่เข้าใจในเรื่องกรรม และการให้ผลของกรรม มีโทษ
สถานเดียวไม่มีคุณเลย ไม่ว่าจะเป็นกรรมของตัวเอง หรือกรรมของ
ผู้อื่นก็ตาม 
 ผู้มีปัญญาแม้พอสมควร จึงพยายามท าความเข้าใจในเรื่อง
ของกรรมหรือแม้ไม่เข้าใจจริงก็ใช้วิธีเชื่อไว้ก่อน ซึ่งก็เป็นการแสดง
ความเป็นผู้มีปัญญา ยิ่งกว่าผู้ท่ีปฏิเสธไม่ย่อมเชื่อเลย.. 
 

          ติดตามต่อฉบับหน้า..... 
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๏  ต้นไม้โอนเอง 

                ตัณหา  คือ ความอยาก น าเราไปสู่ทุกข์ อย่างนี้ 

ถ้าเราพิจารณาแล้วนะ มนัจะโอนออกไปจากตัณหา มันพิจารณา
ตัณหามันจะเขย่าตัณหานั้นให้หมด ให้เบาบางไปเอง 

                เหมือนกับธรรมชาติต้นไม้นั่นแหละ มีใครไปบอก ไป
สะกิดมันไหมมันก็พูดไมไ่ด้ ท าไม่ได้ แต่ว่ามันโอนออกไปข้างนอก 

ดูอย่างนี้ก็เป็นธรรมะแล้ว 
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ไม่ปล่อยให้ความทุกข์หล่นทบัไม่ปล่อยให้ความทุกข์หล่นทบั  
คืนนี้ คุณเริ่มหลับสบาย เหตุการณ์คลี่คลายน าไปสู่ความ

โปร่งเบาดีกว่าเหตุการณ์เมื่อหลายคืนที่ผ่านมา อาจเป็นเพราะว่าคุณ
สามารถท าใจได้ หรือปรับตัวได้กับความเสียใจในความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น หรืออาจจะเป็นเพราะคุณเก่งขึ้นจนสามารถ
ท าใจได้อย่างเหมาะเจาะและทันเวลา จะเป็นเพราะเหตุผลข้อใดก็
ตามที เพราะความส าคญัไม่ได้อยู่ท่ีตรงนั้นแล้ว แต่มีสิ่งท่ีพึงท า
ความเข้าใจว่า ทุกข์คลี่คลายลงไปนั้นเป็นเพราะแรงแห่งความยึดถือ
ได้ลดระดับลง เร่ืองเดียวกันนี้แหละ ถ้ามีความยึดถือคาดคั้นว่าต้อง
เป็นอย่างนั้น ต้องเป็นอย่างนี้ เพื่อสนองความอยากของตน ความ
ทุกข์ก็จะบีบรัดจิตใจของเราโดยรอบด้าน แต่ถ้าวางความรู้สึกไว้
กึ่งกลางต่อสิ่งท่ีปรากฏ จิตใจก็จะเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาสของ
ความอยาก ความทุกข์ก็ท่วมทับเราไม่ได้ 
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THE CONSTITUTION FOR LIVING 
 Ekena bhoge bhuñjeyya: one portion to be used for supporting 

himself and  his dependents and for good causes. 
 Dvīhi kammam payojaye: two portions to be used for 

investment. 
 Catutthanca nidhapeyya: another portion to be put aside for 

future needs. 
C. On the level of using wealth: it should always be borne in mind that 
the acquisition, protection and possession of wealth are for the purpose 
of creating benefit for both oneself and others.  If wealth is not used to 
create benefit, its acquisition and possession are of no value or 
meanings.  Thus, when one owns or acquires wealth, one should use 
the first portion as given in B. above in accordance with the five benefits 
to be derived from wealth, or reasons a noble disciple should hold to for 
acquiring and possession wealth (bhogadiya), as described in the 
Buddha’s words: 

Having acquiring wealth through the sweat of his own brow and 
the strength of his own arms, honestly and rightfully, a noble disciple: 

1. Supports himself, his parents, children, wife and 
dependents and sees to their comfort. 

2. Supports his friends and associates and sees to their 
comfort. 

3. Uses it to safeguard his well-being and to make himself 
secure and free from dangers. 

4. Makes sacrifice; that is, he gives offerings as support and 
oblations, in the following ways: 
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1. Nati-bali: supporting relatives. 
2. Atithi-bali: receiving guests. 
3. Pubbapeta-bali: making merit or offerings in dedication to the 

departed. 
e 

1. Raja-bali: supporting the government through taxes, etc. 
2. Devate-bali: making offerings to the deities; that is, contributions 

made in accordance with his faith. 
5. Supports those monks and priests who are virtuous and free of 

heedlessness and indulgence. 
Having used wealth in this way, even if it has been exhausted 

he can still rest assured that the wealth has been rightfully used for 
beneficial purposes, while if it increases he can also feel at ease; thus 
he is free of remorse in either case. 

The use of wealth through these five channels is mentioned 
with a view to enumerating the ways in which wealth should be spent so 
that one learns how to use it. It is not implied that an equal portion of 
wealth should be assigned to each. Moreover, this teaching points 
specifically to expenditure on a regular basis; those who are able should 
create further benefit in accordance, for example, with the principles for 
helpful integration (sangaha-vatthu) given in Chapter 4. 
 

11.THE IDEAL HOUSEHOLDER 
(A perfect home life) 

 
A person who can be said to have achieved success in 

domestic life as a good householder, who is worthy of respect and 
emulation, can be measured by the following gauges: 
A. Possessing the four kinds of happiness: these are the four kinds of 
happiness that are fitting for a householder, or that lay people should 
always make efforts to attain.  They are briefly known as the four kinds 
of happiness for a householder (kamabhoga-sukha): 
1. Atthi-sukha: the happiness of possessing wealth; the pride; 
satisfaction and security of having wealth, rightfully acquired through the 
sweat of his own brow and the strength of his own arms. 
2. Bhoga-sukha: the happiness of spending wealth; the pride and 
satisfaction of knowing that he has used his wealth, rightfully gained, for 
the support of himself, his family and his dependents and for good 
causes 
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3. Anana-sukha:  the happiness of freedom from debt; the pride and 
satisfaction of knowing that he is free, not indebted to anybody. 
4. Anavajja-sukha: the happiness of blameless conduct; the pride and 
satisfaction of knowing that he has acted honestly, faultlessly and 
blamelessly in body, speech and mind* 
 Of these four kinds of happiness, the last is the most valuable. 
B. Being a model householder: people who live the household life can 
be divided into several groups and classified into various levels.  There 
are both bad and good, and the good can in turn be divided into several 
levels.  The ideal householder, who is truly worthy of respect, is the 
tenth of the following ten kinds of householder (kāmabhogī): 
First group: acquiring wealth through wrongful means [a minus]” 

1. Having acquired wealth, they do not use it to support 
themselves in comfort [a minus], and they do not share it with 
others or use it for good causes [a minus] (bad on all three 
counts). 

2. Having acquired wealth, they use it  to support themselves in 
comfort [a plus], but they do not share it with others or use it for 
good causes [a minus] (bad on two counts, good on one). 

3. Having acquired wealth, they use it to support themselves in 
comfort [a plus], and they share it with others and use it for 
good causes [a plus] (bad on one count, good on two). 

Second group: acquiring wealth both rightfully [a plus] and wrongfully [a 
minus]: 

4. Having acquired wealth, they deal with it as in point 1 (bad on 
three counts, good on one). 

5. Having acquired wealth, they deal with it as in point 2 (bad on 
two counts, good on two). 

6. Having acquired wealth, they deal with it as in point 3 (bad on 
one count, good on three). 

Third group: acquired wealth rightfully [a plus]: 
7. Having acquired wealth, they deal with it as in point 1 (bad on 

two counts, good on one). 
8. Having acquired wealth, they deal with it as in point 2 (bad on 

one count, good on two). 
9. Having acquired wealth, they deal with it as in point 3. However, 

they are still attached to, infatuated and obsessed with wealth, 
using it without full awareness of its drawbacks, and they lack 
the wisdom that leads to independence from and mastery over 
wealth [a minus] (bad on one count, good on three). 
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Special group: one who acquires wealth rightfully and uses it mindfully 
and comprehendingly, with a mind that is detached, has the following 
characteristics: 

1. Having acquired wealth rightfully [a plus], he supports himself 
comfortably [a plus], shares it with others and uses it for good 
causes [a plus].  Moreover, he is not obsessed or infatuated 
with wealth, but uses it with full knowledge and awareness of its 
benefits and faults, its merits and demerits; he has the wisdom 
that frees him, making him master of his wealth [a plus]. 
This tenth kind of householder was commended by the Buddha 
as the most excellent kind of person, praiseworthy on all four 
counts, a model householder. 

C. Governing life with four qualities: he practices according to the four 
qualifies for lending the household life, known as the 
gharavasadhamma:* 
 1. Sacca: truthfulness; he adheres to truth, integrity, honesty, 
sincerity, he is as good as his word; he ensures that his actions are 
trustworthy and reliable. 
 2. Dama: training; he disciplines and restrains himself; he 
adjusts himself to conditions and corrects and improves himself so as to 
be constantly progressing, 
 3. Khanti: endurance; he applies himself to doing his work with 
diligence and effort; he is tenacious and endures without wavering; he is 
firm in his aim and does not become discouraged. 
 4. Caga: sacrifice; he is thoughtful and generous; he helps 
others and performs good works; he relinquishes greed and pride and is 
able to work with others without being narrow-minded, selfish, or 
insisting on having things his own way. 
D. Accepting responsibility for one’s dependents: he has good and 
harmonious relations within the family, among relatives, friends, work 
associates and all of his dependents, by not only seeing to their material 
needs but also bringing mental benefit into their lives, by being an 
example to them and encouraging them in growth with the virtues 
known as the five qualities leading to noble growth (ariya-vaddhi): 
 1. Growth in faith: encouraging them to have firm belief and 
faith in the Triple Gem [Buddha, Dhamma and Sangha; the Teacher, the 
Teaching and the Community of Noble Disciples] and in performing 
good deeds, to have a solid object of faith in their hearts. 
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2. Growth in morality: encouraging them to have good conduct, to be 
honest and maintain good livelihood and to be disciplined and well-
mannered. 
 3. Growth in learning: encouraging them to acquire knowledge 
through learning and hearing, by advising them or encouraging them to 
learn those things that will revive and improve their lives and minds. 
 4. Growth in giving: encouraging them to be generous, to be 
thoughtful to one another and to derive satisfaction in helping their 
fellow man. 
 5. Growth in wisdom: encouraging them to be reflective, to 
understand reason, to know good from evil, benefit from harm, what is 
useful from what is not; to see things as they really are; to be judicious, 
and to use their wisdom to investigate causes and conditions, solve 
problems and perform and carry out their tasks effectively. 
E. Conducting oneself as a good citizen: lending oneself and one’s 
family to prosperity and happiness, and being a constructive member of 
the society, by practicing the following: 
 1. Na sadharanadarassa: not being promiscuous or 
preoccupied with sex. 
 2. Na bhunje sadhumekako: not selfishly taking all the tasty 
morsels for oneself. 
 3. Na seve lokayatikam: not wasting time arguing about 
worthless things. 
 4. Silava: having good conduct and discipline; being established 
in the five precepts. 
 5. Vattasampanno: performing one’s duties regularly and 
completely. 
 6. Appamatto: not being heedless, but energetic at all times. 
 7. Vicakkhano: being judicious, doing things with wisdom. 
 8. Nivatavutti atthaddho: being polite, not stubborn or arrogant; 
being open to the opinions of others. 
 9. Surato: being modest; possessing a love of refinement, 
cleanliness and oederliness. 
 10. Sakhilo mudu: having pleasant speech; being gentle in both 
deeds and thoughts. 
 11. Sangaheta ca mittanam: being kind and generous to one’s 
friends. 
 12. Samvibhagi: sharing with and helping people in general. 
 13. Vidhanava: managing one’s duties efficiently and effectively. 
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14. Tappeyya: supporting the learned and virtuous monks. 
15. Dhammakamo: loving truth; esteeming virtue. 

 16. Sutadharo: having read and heard much; thoroughly  
knowing one’s field. 
 17. Paripucchako: possessing an inquiring mind, seeking ever 
more knowledge. 

12. The Unbeguiled One 
(A life that does not err) 

 
A person who is not heedless or so enraptured by life and the 

world that he is enslaved by them—“deceived by the world, drunk on 
life,” as it were—is one who is mindful, who knows how to look and 
investigate, and knows the right attitude to adopt to the truths that exist 
inherently in life and this world as the natural course of things, as 
follows: 

B. Knowing the ways of the world: he reflects on, understands 
and establishes mindfulness properly in relation to the ever-changing 
conditions in life within the world known as the eight loka-dhamma 
(norms of the world, or normal conditions which repeatedly visit worldly 
beings, and by which worldly beings are constantly being spun around): 
 

Sweet 
1. Gain 
3. Repute 
5. Praise 
7. Happiness 

Bitter 
2. Loss 
4. Disrepute 
6. Blame 
8. Suffering 

 
 The eight worldly conditions are divided into two sides, those 
that are pleasant, desirable and generally aspired to, known as ittha 
rammana, and those that are distressing, undesirable. And generally 
abhorred, known as anittharammana.  Regardless of whether they are 
liked or not, these eight worldly conditions can arise for everyone, be 
they unlearned and unenlightened or learned and enlightened, the only 
difference lying in the way each person responds to and acts on them.  
That is to say: 
1. Unlearned, unenlightened beings do not know or understand the true 
nature of worldly conditions and so they mindlessly rejoice and lament 
over them: whenever they win they become indulgent and vainglorious, 

and whenever they lose they become sad and despondent, or even 
deranged.  They let worldly conditions control their lives and overwhelm 
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their minds, so that they are forever experiencing ups and downs and 
do not transcend sorrow. 
2. Learned noble disciples know how to reflect on worldly conditions and 
see their true nature: that all things that arise, whatever they may be, 
are without exception unstable, impermanent, imperfect and naturally 
subject to change.  Thus they do not mindlessly indulge in pleasant 
experiences (ittharammana) or become saddened or depressed on 
account of unpleasant experiences (anittharammana); they abide with 
mindfulness and equilibrium, neither indulging in happiness not being 
overwhelmed by suffering. 
 Moreover, the noble disciple may make use of worldly 
conditions.  For example, he may use undesirable experiences as 
lessons, tests or exercises for training in his own self-development, or 
use desirable experiences as opportunities or tools for constructive 
action and the furtherance of beneficial activities. 
B. Ignoring no divine messengers: he reflects on the states that always 
arise among humankind, which are reminders of the natural course of 
life, something not to be heedlessly indulged in.  These states are 
known as the five deva-duta (the harbingers or heralds of the Lord of 
Death): 
1. A newborn baby: [remind us] that when we are born this is all we are. 
2. An old person: [reminds us] that all people, if they live long enough 
will have to experience this. 
3. A sick or injured person: [reminds us] that this condition may arise for 
any of us. 
4. A prisoner: [reminds us] that bad deeds cause misery and suffering 
even in this very life, let alone after death. 
5. A dead person: [reminds us] that death awaits all of us; no one can 
escape it, and no one knows for certain where and when it will happen. 
 Whenever we see these phenomena—as when we enter a 
cemetery, a prison or a hospital—we should not become depressed 
over or afraid of them, but establish mindfulness, and reflect on them 
with wisdom so that we are roused to bring forth wholesome actions and 
lead lives that are free of intoxication and heedlessness. 
C. Reflexing on the formula of life: even when he does not see the 
“divine messengers,” he should constantly reflect according to the five 
subjects that all people, male or female, lay followers or monastics, 
should constantly bear in mind (abhinha-paccavekkhana): 
1. Jaradhammata: we are subject to aging and cannot escape it. 
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2. Byadhidhammata: we are subject to pain and illness and cannot 
escape them. 
3. Maranamhammata: we are subject to death and cannot escape it. 
4. Piyavinabhavata: we must inevitably be separated from all people 
and things that we love. 
5. Kammassakata: we have kamma as our own; whatever deeds we do, 
be they good or evil, of those we will surely be the heirs. 

Regularly reflecting in this way helps to prevent infatuation with 
youth, possessions and life, alleviating heedlessness and attachment, 
preventing evil actions and inspiring us to quickly work for goodness 
and benefit. 

SECTION THREE 
PEOPLE AND PEOPLE 

13. THE PARTNER 
(A good spouse) 

 To be partners in life, good spouses should not only have 
pleasant sensual attributes, but also possess the qualities and observe 
the principles of conduct listed below: 
A. The compatible couple: there are principles for partners in life to 
ensure their compatibility, providing a firm foundation for a long married 
life, called the four qualities for a good match (samajivi-dhamma): 
1. Sama-saddha: having compatible faith; they uphold the same 
religion, revere the same objects of worship, concepts, beliefs or 
principles, and share the same lines of interest—they are equally firm in 
all these or can reach agreement on them. 
2. Sama-sila: having compatible morality; they have conduct, morality, 
ethics, manners and upbringing which are harmonious or compatible. 
3. Sama-caga: having compatible generosity; they are in accord, not 
conflict, which each other in their generosity, hospitality, munificence, 
sacrifice, and readiness to help others. 
4. Sama-panna: having compatible intelligence; they are sensible and 
can understand each other; they can at least reason with each other. 
B. Sweet couple and bitters couples: or “ blessed couples and doomed 
couples,” are partners who have qualities, tendencies, conduct and 
responses to each other that make their lives either, on the positive 
side, mutually supportive or compatible, or, on the negative side, barely 
endurable or downright miserable.  In this regard, there is the teaching 
on the seven kinds of wives, as follows: 

 

-๒๔- 
1. Vadhaka-bhariya: the murderous wife; a wife who does not live 
happily with her husband, who disparages him and thinks of destroying 
him. 
2. Cori-bhariya: the thieving wife; a wife who squanders all her 
husband’s wealth. 
3. Ayya-bhariya: the domineering wife; a wife who is lazy and doesn’t 
attend to her duties; she is foul-mouthed and vulgar, and likes to 
dominate her husband. 
4. Mata-bhariya: the motherly wife: a wife who looks to her husband’s 
well-being and attends to his needs, taking care of the money that 
acquires and seeing that it is not squandered. 
5. Bhagini-bhariya: the sisterly wife; a wife who respects and loves her 
husband as a younger sister loves her brother; she is gentle and 
deferential, and tends to agree with her husband. 
6. Sakhi-bhariya: the comradely wife; a wife who is like a friend, loyal to 
her husband; when she greets her husband she is happy; she deports 
and conducts herself well; she has fine manners and is a friend who 
readily shares her husband’s thoughts and feelings. 
7. Dasi-bhariya: the servile wife; a wife who lives under her husband’s 
thumb, and who passively endures his beatings and abuse. 
 According to the teachings, a wife should look at herself and 
ask herself what kind of wife she is now and what kind of wife she 
should be.  For a man, this teaching might be used as a principle for 
exploring his own character to see which kind of wife he is most suited 
to, and to examine a potential partner to see whether or not she is 
suited to him. 
 There are also many different kinds of husbands, in regard to 
which a parallel can be drawn to the seven kinds of wives. 
C. The couple sharing in goodness: the four principles for leading the 
household life (gharavasa-dhamma) can be used by a couple in the 
following ways:  
1. Sacca: truthfulness; being truthful and faithful to each other in 
thoughts, speech and deeds. 
2. Dama: training; exercising restraint, training themselves to correct 
faults, resolve differences, adapt to each other and improve themselves. 
3. Khanti: patience; being firm, stable and patient; not reacting 
impulsively to each other’s affronts; enduring difficulties and hardships 
and overcoming obstacles together. 
4. Caga: sacrifice; being thoughtful, able to give up personal comfort for 

the sake of one’s partner by, for example, foregoing sleep in order to 
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nurse him or her in sickness; also being kind and generous, and not 
uncharitable, to the relatives and friends of one’s partner. 
D. The couple sharing responsibility helps and serve each other 
according to the teachings given on the rearward of the six directions as 
follows: 
 A husband serves his wife by: 
 1. Honoring her is accordance with her status as his wife. 
 2. Not disparaging her. 

3. Not committing adultery. 
4. Giving her control of household concerns. 
5. Giving her occasional gifts of ornaments and clothing. 
 
A wife honors her husband by: 
1. Keeping the household tidy. 
2. Being helpful to the relations and friends of both sides of the 

family. 
3. Not committing adultery. 
4. Safeguarding any wealth that has been acquired. 
5. Being diligent in all her work. 

E. A sympathetic husband: There are a number of conditions peculiar to 
a woman about which a husband should be considerate and to which 
he should respond with care and sympathy.  They are: 
 1. She must be parted from her kin despite her young age to 
live with her husband’s family: the husband should make her feel at 
home. 
 2. She has a monthly period, which sometimes causes 
vacillations in her physical and mental states: the husband needs to 
understand this. 
 3. She may be with child, at which times she needs special care 
and attention, both physical and mental. 
 4. She may give birth, which is an extremely painful and even 
life-threatening time: the husband should look after his wife as of her 
suffering were his own. 
 5. She must submit to the wants of her husband: the husband 
should not do just as he pleases, but appreciate her attention and 
respond to it thoughtfully. 

To be  continue……   
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แนะน าคุณครูซัมเมอร์ประจ าปีการศึกษา แนะน าคุณครูซัมเมอร์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕๒๕๕๕/2012/2012  

  
 

         นางสาวภัทร์สรรพ์พร  ยอดประดษิฐ์    (ครูมิ้ง) 
                                                ปริญญาตรี  เอก  นาฎศิลป ์

                                        คณะครุศาสตรบัณฑิต      สถาบันวิทยาลัยครูสงขลา   จังหวัดสงขลา 
ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน 

                                       คณะศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต     มหาวิทยาลัยรามค าแหง   กรุงเทพมหานคร 

 
 

                                  นางรชยา  อมรกิจสุนทร    (ครจู๋า) 
คณะครุศาสตร์             จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี   สาขา ศิลปะอุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม          
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 ปริญญาโท สาขาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 
 

     นางสาวจันทรา  โคตรบรม   (ครูต้อย) 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาไทย    

        คณะครุศาสตร์   สถาบันราชภัฏสกลนคร 
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เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ฉลองสัมพุทธชยันตีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ฉลองสัมพุทธชยันตี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเถรานุเถระจากเมืองไทย ได้ใหค้วามเมตตานุเคราะห์พระเถรานุเถระจากเมืองไทย ได้ใหค้วามเมตตานุเคราะห์  ชาววดัพทุธานสุรณ์ชาววดัพทุธานสุรณ์  
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วันรับสัมฤทธิบัตรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

 

 

 

 

 

 

 

ความความอลังการงาน Thai Classical Night ครั้งที่ 18 
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ปฏิบัตธิรรมฉลองสัมพุทธชยนัต ี๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู ้
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                      รายนามผู้บรจิาคเดือนมีนาคม 
สังฆทานในโอกาสวันมาฆะบูชา 1,430.00 
Andy Nguyen 815.63 
ดอกไม้ - ธปูเทียน วันมาฆะบูชา 299.00 
Chansamone  Luangrath 210.00 
Jean F Manin 200.00 
Lowell & Vannee Etzel 199.88 
Kingkarn Smitamorn Guio : ดอกไม้ 190.00 
Brenda J M Walsh 120.00 
Lotus Thai Bistro, Inc 100.00 
Pitiprapada Srikaew & Family, Mr. Wilton 100.00 
Sa & Ngob Daoruang 100.00 
สิทธิรัตน์ - ศิษฏ์วสุ ภัทรวิตตากร 100.00 
Lim & Daisy 100.00 
ณรงค์ - เค้าเดือน - คริสต์ อุดมรักษ์ 100.00 
Goffrey 100.00 
Goffrey 100.00 
Seren 100.00 
Thai Pepper Cuisine 100.00 
Somchanok & Somkid Prathnadi 100.00 
Pia & Don 100.00 
เลอยศ ประสิทธิโศภิน, มณฑวรรณ เจริญวงค์ และเพื่อนๆ 95.00 
Vasudhsiri Torch Sathienmars 90.00 
Phillip Walters, Chonticha Chitsasivimol 89.17 
Samruay Airey 69.00 
คุณยายระเบียบ ชีวะวงศ์ 60.00 
นภาพร มณีนิล, เมย์ ดาร์เนียล, Pat, Dirilo 60.00 
Poh Nguyen 60.00 
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คุณยายระเบียบ ชีวะวงศ์ 60.00 
นภาพร มณีนิล, เมย์ ดาร์เนียล, Pat, Dirilo 60.00 
Poh Nguyen 60.00 
คุณยายระเบียบ ชีวะวงศ์ 60.00 
คุณยายระเบียบ ชีวะวงศ์ 60.00 
กนกวรรณ โหสุวรรณ, ด.ช.กมเลศ เจ็ท เลา 60.00 
ณฐชาติ เหล่าเทพพิทักษ์ 60.00 
Prang Khau 50.00 
คุณยายระเบียบ ชีวะวงศ์, แม่บาง มานอก, วาสนา มหิวรรณ 50.00 
Danny - Penny Santikul 50.00 
Vincent & Sanan Kilakalun 50.00 
Shawn & Saowaluck Rukchart 50.00 
วรรณิภา จ าเนียรทรัพย์ 50.00 
Dan & Rungthip Kiggins 50.00 
Paoline Hsu 50.00 
David & Ajaree Betz 50.00 
Brenda J M Walsh 50.00 
Nithra Foreman 50.00 
อุเทน - วรรณิภา - แคทริยา - อุษราภา พราวศรี 45.00 
Samruay Airey 40.00 
Reid & Saipin Grandon 40.00 
Steve & Usa Eubank 40.00 
Boonmee Narajinron 40.00 
พรพิมล สุวรรณสุภา, กุสุมา เนียมหุ่น 40.00 
สุนทร - อาจรีย์ แซ่อึ่ง 40.00 
Naruenee Little 40.00 
Khamla Siakkason 40.00 
อภัชรา วงศ์ประทุม และครอบครัว, ปีเตอร์ และครอบครัว 40.00 
ประเสริฐ - ทัศนีย์ สังสนา, พลอยภักดิ์ สังสนา 40.00 
ทองใส และครอบครัว 40.00 
Manlike Pobtam Pal 40.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 40.00 
Pilaiwan Reynolds 40.00 
ศักดิ์สุพร - ภัคศุพล วุฒิสรรพ์, สุภาพร พรเทศ 40.00 
พราวพัสตร์ พรกิตติโชติเจริญ และครอบครัว, จุฬาลักษณ์ สิงห์โตทอง และครอบครัว 40.00 
พีระยุทธ วาดโชคชัย และครอบครัว 40.00 
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Chris - Tasawan - Rinrada  40.00 
Michael & Thom Watkins, Susan & Harold Watkins 40.00 
สุรพล - บังอร ปภาทัสสี 40.00 
Phinyo Choothakan 40.00 
Nathavady - Chansamone Luangrath 30.00 
แสงโสม - ประภาส บัวศรี 30.00 
จิตราภรณ์ สมิท 30.00 
ประเสริฐ - อัมพร สันติบรรณเลิศ 30.00 
อรทัย สุขวงษ์, อักฤทธิ์ สังข์เพชร 30.00 
ครอบครัวสมสกุล 30.00 
รอล์ฟ ธวัธชัย, นิตยา - ฉัตรฑิกา สิงหมาตร, กิตติศักดิ์ หล่าค า 25.00 
Brenda J M Walsh 25.00 
น.ส.สุฐิตา วรรณประภา 24.00 
ตาเย็น แสงรุ่ง 20.00 
Pathom Chienthanya 20.00 
Phatchara Smith 20.00 
Martin Gorgan 20.00 
แม่บาง มานอก 20.00 
วาสนา มหิวรรณ 20.00 
Vipavan Ropp 20.00 
David Lee 20.00 
Sack & Lee Bousa 20.00 
สุกัญญา นูเนียซ 20.00 
Sack & Lee Bousa 20.00 
แม่ปราณี ชอบพานิช 20.00 
Eric F. 20.00 
Roland Scarano 20.00 
Onthira Wegner 20.00 
Sonny Trien 20.00 
น.ส.สลิสา ต้ังใจ และครอบครัว 20.00 
Bob & Toni Swangnete 20.00 
Sai Lindeman 20.00 
Phinyo Choothakan 20.00 
Clint, Morn, Rafe Jones 20.00 
เพชร - ณิชกานต์ ธุรพันธ์ 20.00 
แม่นิ่ม พรหมวงศรี 20.00 
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แม่เพ็ญศรี เรฮาน่า 20.00 
ชุติมา - แพร และครอบครัว 20.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20.00 
เชิดศักดิ์ - ณัฏฐริยา พงษ์เจริญ และครอบครัว 20.00 
Clint, Morn, Rafe Jones 20.00 
G.T 20.00 
Nathvady & Chansamone Luangrath 20.00 
Narisara Chao 20.00 
Krit Weerachartkul 20.00 
Joseph - Mary Grant, เมธิน - วิทวัส วดีศิริศักดิ์ 20.00 
Somjade Somkid 20.00 
เลอยศ ประสิทธิโศภิน, มณฑวรรณ เจริญวงค์ 20.00 
Urbani's Family 19.00 
Rungsiri Tantaviroj 12.00 
Joseph - Mary Grant, เมธิน - วิทวัส วดีศิริศักดิ์ 10.00 
Chanphen - Pranee Meemon, Brian Heitz, 
Wutthipong - Ritthikrai 10.00 
ครอบครัวจ าปาใหญ่, ครอบครัวต้ัง 10.00 
แม่ปราณี ชอบพานิช 10.00 
ดิเรก วิลลาร์ด เฮนซ์ และครอบครัว 10.00 
Derek Haines 10.00 
สุกัญญา แพทย์วิบูลย์ 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 
Kanjana Chantapoon 8.00 
Khan Yip & Family 7.00 
Jim Thomas, Marin Garcia 5.00 

 

 

 

 

 

 

 



-๓๕- 
 

Jasmine Thai Cuisine 100.00 
Eddy - Reun Chin 100.00 
มงคล - สบสุข ศิริโภค 100.00 
พูมี แอสป้ี 100.00 
Gregory - Boontida Arnone 99.99 
เลอยศ ประสิทธิโศภิน, มณฑวรรณ เจริญวงค์, ไผท แสงบุษราคัม, วิน ปรัชญาคุณ, วิชย์ ชุ่ม
วิเศษ 95.00 
ทิภาวรรณ ทับทิม 90.00 
Prungsri Tanner 80.00 
จอนน่ี ศรีเพชร 65.00 
คณะอุบาสก - อุบาสิกาวัดพุทธานุสรณ์ 65.00 
เพ็ญลออ บ ารุงศรี, พีท แจ่มประวิทย์ 60.00 
Juthamas - Jennifer Sum 50.00 
Osaka Massage Therapy 50.00 
ประพร มินประพาฬ, ประพิมพร มั่นแน่, เจสัน 50.00 
Sutsinee Komalarajun 50.00 
Areerat Tiyapanjanit 40.00 
Weera Saelai, Sangpen Kitpoonwong 40.00 
เสาวลักษณ์ ธิกานนท์, นัชชา ลิขิตฉัตรภักดี, John, ศรีขวัญ 40.00 
Pipat Temiyasathit 40.00 
ปุญชรัสมิ์ ทิพย์กุลกานต์, ปนัดดา วิบูลย์ชาติ, Erik, Michael 40.00 
จิรพงศ์ - กฤษณา - ณรงค์ทัต - อารยา ประสพศรี 40.00 
Vincent Tang 32.61 
ธัญธิตา มีขันทอง 30.00 
Thanporn Han 30.00 
Thadpong Pongthawornkamol, Chiranath Tejasen 30.00 
วรวิทย์ ศิริวัลลภ และครอบครัว 30.00 
Steve G Eubank 26.00 
Andy H. Juarez, Wannar Juarez 25.00 
Brenda J M Walsh 25.00 
Teerapop Deeraphat 20.00 
พัสกร - ศิวกร ทองประยูร 20.00 
Kapong Saranyapphiphat 20.00 
วรรณา สังข์น้อย, สุภานี เพิ่มพูนสินชัย 20.00 
เดวิด - วรรณี - ด.ญ.สุภา - ด.ช.เจฟเฟอร์สัน เคโยล 20.00 
Tom - Wanna Davies 20.00 
นรินทร์ - สุวีรยา - อคิน นริศรานุกูล 20.00 
Nikbin & Koay's Families 20.00 
Pat - Pearl - Peggy Chanma 20.00 
Charles - Jiramanat Ramsden 20.00 

-๓๖- 
Pannee - Warren Clark 20.00 
Matin Gorgan 15.00 
Matin Gorgan 15.00 
น.ส.ทิพธัญญา เท่ียงกระโทก 14.00 
Khampin Yaikhon, Tino Cojocaru 10.00 
Shawn Mei, Shawn Cy, Shawn Tel 10.00 
Shawn Mei, Shawn Cy, Shawn Tel 10.00 
รสสุคนธ์ ล้อมทองค า 10.00 
Kya & Kary 10.00 
Dean Alkas 5.00 
ศัณสนีย์ เฉลิมสุวิวัฒนาการ 5.00 
Sri 2.00 

รายนามผู้บริจาคทั่วไปประจ าเดือนมีนาคม 3/18/2012 
Van - Cim Tantilert 500.00 
Chevron Humankind Employee Funds 450.00 
Paul Wong 200.00 
Osha Thai 200.00 
Chusak - Pisamai Chamsasem 100.00 
Khan Toke Thai House 100.00 
Ken Wong, Pamela Lou 99.00 
Ellen Grossman, David Pellarin 72.00 
Khan Toke Thai House 68.00 
อาศรณ ปภาทัสสี, Janice Papartassee 60.00 
Sasipa Dunaway 60.00 
Shawn - Saowaluck Rukchart 50.00 
Phuangsri Montree, Kanchanaporn Temsang 50.00 
Napadon - Tanee Plamintr 50.00 
ปิยวัจน์ นาอาคม, ธนพงศ์ ฉัตรพิมลกุล 45.00 
รุ่ง - กิตานันท์ เอื้อไพบูลย์ 40.00 
อภินันท์ ขจรกิดาการ, วัชรินทร์ พึ่งพรหม 40.00 
อังกาบ พาณิชชอศิริ 40.00 
พ่อสี สามภูสี, แม่โกสุม สุวรรณคีรี 36.00 
จิระพันธ์ อยู่ญาติมาก, อัมพิกา ยะหัตถะ 30.00 
Sananikoone's Family 30.00 
Ron & Panit Campbell 30.00 
Wichuda Martinez 30.00 
แม่อุไร - มุกดา แซ่โง้ว 30.00 
โสภณ ศิริพินท์ุ และครอบครัว 25.00 
บังสุกุล 24.00 



-๓๗-
เกศินี - ทวีวัฒน์ 20.00 
สมยศ ปะโนรัมย์ 20.00 
Sophear Sieng 20.00 
Khan Yip 20.00 
Giovanni - rotchana Hernandez 20.00 
Bryan Wonh 20.00 
Natira Plamintr 20.00 
Prapaporn 20.00 
Martin Grogan 20.00 
Ellen Grossman, David Pellarin 20.00 
Charin Jones 20.00 
Seth Roth, Isabella Roth, Bua, Toi 16.00 
Sandy Khonnak 15.00 
อรุณโรจน์ วิบูลย์, พรสุดา ปริตรเอกชัย, เสกสรร นกเจริญ 12.00 
Piyaluk Chuplum 10.00 
ดร.จักรสุวรรณ ธนโสภณ 10.00 
รุ่งโรจน์ ใจฉวะ 10.00 
ฑีฆะ เสาวพฤกษ์ 10.00 
Panida - Jeff Garrett 5.00 
Jireh Tan 5.00 

รายนามผู้บริจาคทั่วไปประจ าเดือนมีนาคม 3/25/2012 
Kingkarn Smitamorn Guio 304.49 
Chittapa - Pomh Chobpanich 160.00 
เลอยศ, มณฑวรรณ, ปนัดดา, Erik, ปุญชรัสมิ์, Michael, Mallisa 135.00 
Thongkham Crenshaw 100.00 
William P Meeker, Saowarop Meeker 100.00 
Jintana - Narongsak Tantipinich 100.00 
Barry H. Paw, M.D., Ph.d. 100.00 
Chittapa - Pomh Chobpanich 100.00 
Mike - Sasiwirhun Pittroff 100.00 
Kingkarn Smitamorn Guio 94.00 
Siriporn Kittiwatcharaphon, Attasit Phuwichit 80.00 
Jutharat Phokpirom, Vincent Castello 60.00 
ชรันยา สุวรรณครู, ปรียามาศ มหาเพชร, เชา - แพทริค อึ้ง, Jing Keat, Yee 
Tang 50.00 
Honey Thai Cuisine 50.00 
Tarin Benhudjiriras 40.00 
วรางคณา - อัญชสา หงษรานนท์ และครอบครัว, พนิดา ฟินเนโร 40.00 
ครอบครัวสุทธิมาลา - เพชร 40.00 

-๓๘- 
 

Thawin Jangjirawat 40.00 
อลิซาเบซ คาร์ซอน, วรรณลักษณ์ ปาล 31.00 
Sompote - Kumnueng Thepsoontorn 30.00 
Okulove's Family 25.00 
Philip - Dujruedee Rathle 25.00 
Steve Cobb, สกุณา ลาภพันธ์เพชร 21.00 
Boonmee Narajinron, Tibwipa Prasertwanich 20.00 
Philip Rathle 20.00 
พ่อปัญญา ปุสภูญาและครอบครัว 20.00 
Warinda Rijiranuwat, Siwas Chandhrasri 20.00 
Keerati - Kulwadee Kijsawad, Suparwadee Vigil 20.00 
Yok Leang Ly 20.00 
Biddha Tao 20.00 
Mey Yip & Family 20.00 
อิทธิศ กดิ์ สงวนเชื้อ, ซูซาน แทรน 20.00 
กนกลักษณ์ เสนาใจ 20.00 
Kim Long Nguyen Mau 20.00 
ฐิดา จิตรภรณ์ 19.00 
Martin Grogan 15.00 
Gary Wong, Laksamon Chanakhkarnchai 15.00 
เอกสิทธิ์ ศรีประทุม และครอบครัว 10.00 
ครอบครัวพิมพะพิตย์, ปริญญา ภูนาถฤทธิ์ 10.00 
จันทร์เพ็ญ จูงาม 9.00 

ท าบุญอุทิศบรรพบุรษุเดือนมนีาคม  2012 
Samruay Airey อุทิศ : ส าราญ - น้ าค้าง - วีระ วงษ์ไทยเจริญ, อุทัย Stewart 120.00 
Gregory L. Coats, Sirimarn Coats : แม่มะลิ วงษ์ชนะชัย อุทิศ : พ่อสมศักด์ิ วงษ์
ชนะชัย 100.00 
ธงชัย - ผกาวรรณ มาภักดี อุทิศ : มา พุก เชียง, ยกออย แซ่หว่อง 60.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศ : Cheng Shau Yu 60.00 
จิตธนา - อลิษา โชติพงศ์ อุทิศ : พ่อสุพรรณ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ 60.00 
วรรณา ต้ังทรงเจริญ อุทิศ : วิชาญ ต้ังทรงเจริญ 60.00 
Samruay Airey อุทิศ : Dave Airey 55.00 
Pimolrath Kovattana อุทิศ : ดร.เติมพูล กอวัฒนา 50.00 
คณะลูกหลาน อุทิศ : แม่แดง อุไรวรรณ พี๊ทส์ 50.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศ : Cheng Shau Yu 45.00 
Vipavan Ropp อุทิศ : แม่กุหลาบ วรรณสิน 40.00 
ไท - วัชรี - ทอม ดีเบโอ อุทิศ : วิชาญ ต้ังทรงเจริญ 40.00 
Vipavan Ropp อุทิศ : วิมลมาศ วรรณสิน 35.00 



-๓๙- 
K. Ming Laohapornsvan อุทิศ : พ่อบุญทรง เลาหพรสวรรค์ 30.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศ : ม.จ.คุณวุฒิ, ม.ร.ว.ศิริธร จรูญโรจน์, ปรีชา จรูญโรจน์ 30.00 
K. Ming Laohapornsvan อุทิศ : พ่อบุญทรง เลาหพรสวรรค์ 30.00 
ดร.จักรสุวรรณ ธนะโสภณ, ศิริพร ไชยสุต อทิุศ : แม่เบ็ญจา ไชยสุต 27.00 
K. Ming Laohapornsvan อุทิศ : พ่อบุญทรง เลาหพรสวรรค์ 25.00 
ครอบครัวจันทร์เพ็ญ - ครอบครัวจอร์แดน อุทิศ : นายอุดม จันทร์เพ็ญ 24.00 
Vipavan Ropp อุทิศ : วิมลมาศ วรรณสิน 20.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศ : ชัชวาล - เทอโบ รัตนกุล 20.00 
วิสสุตา - ริชาร์ด แมนเดล อุทิศ : แม่อินทิรา วิไลรัตน์ 20.00 
Wandee Lilakanjanakul อุทิศ : แม่ล าภู ลีฬกาญจนกุล 20.00 
ฝน ทับมณี อุทิศ : คุณยายหวล ทับมณี 10.00 
Michael - Sriboonruang Ruspoontini อุทิศ : แม่กองมี ไตรยวงค์, 
สหพัฒน์ ไตรยวงค์ 10.00 

                               ท าบุญวันเกิดประจ าเดือนมีนาคม  2012 
 

  Ladavan Thaweethai 195.00 

Thomas S Pua 100.00 
ชุติวรรณ วัฒนานันท์ 100.00 

Lizzy Schoenholtz 60.00 

Flix Saksed, Carcia Etzel 20.00 

Flix Saksed, Carcia Etzel 20.00 

 

 
โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย์วดัพุทธานุสรณ ์ภาคปกต ิ 

2012/2 
 Vith Pinthapataya 270.00 

Savitri Yuen 245.00 
Nattaya Combs 225.00 
Nantiya Pankaew Boonyatin 220.00 
Sudaporn Jones 180.00 
Kasama Kitiyakara 180.00 
Kornpavee Rowell 180.00 
Wanita Burger 175.00 
Alan A. Hicks 160.00 

 
 
 
 
 

 

-๔๐- 
Jarice Jones 140.00 
Montree Phuangsri 135.00 
Rattana Graff 135.00 
Michael Malveda 135.00 
Wannipa Prowsri 110.00 
Stephen Victorine 90.00 
Akasit Sriprathum 90.00 
Saowaluck Leelaluckanakul - Tran 90.00 
Kanda Jeung 90.00 
Tina Vongchan 85.00 
Pete Tan-atichat 70.00 
Alan Evece 70.00 
Mike Convoy 70.00 
Shari Gent 70.00 
Kayla Fleming 70.00 
Lee Guio 70.00 
Jeffrey C Manson 70.00 
Dan J Pinsonnean 70.00 
Brenda J M Walsh 70.00 
Alexander Vaewsorn 70.00 
Steve Eubank 70.00 
Komkum Sullivan 65.00 
Pim Suwannarat 50.00 
Rerngsak Ritprasert 45.00 
Kamolporn Intrasuwan 45.00 
Raphetsorn Heller 45.00 
Akasit Sriprathum 45.00 
Busabong Tubmanee 45.00 
Anthony Chang 45.00 
Christopher Sapien 45.00 
Chanphen Meemon 45.00 
กันยารัตน์ คนรู้ 45.00 
Lynn Barnes 45.00 
Phenvipa Sopapan 45.00 
Kanchana Boonsom 45.00 
Panvadee Pitaksapaisal 45.00 
George C Asai 45.00 
Saowarop Meeker 45.00 
Thana Vatananan 45.00 
Thana Vatananan 45.00 

 



-๔๑- 
 

Rajaneekara Techasaratone 45.00 

Jintana Kanjanamarakul 45.00 

Vith Pinthapataya 20.00 

รายนามผู้บริจาคทั่วไปประจ าเดือนเมษายน 4/1/2012 
Appatsara Yiki Flaggs 1,000.00 
Bestt Impex 317.00 
ปล่อยนก - ปล่อยปลา 234.00 
เลอยศ, มณฑวรรณ, ปนัดดา, Erik, ปุญชรัสมิ์, Michael, Mallisa, วิน, วิชย์, ปิย
วัจน์ 137.00 
พรหมเมศร์ - สราญจิต พรหมทอง, Bangkok Bistro 120.00 
ปล่อยนก - ปล่อยปลา 108.00 
Tanapone Jirasirinuphon 100.00 
K. Payow Pongporut & Family 100.00 
Sumana - Oliver Meissner 100.00 
พรหมเมศร์ - สราญจิต พรหมทอง, Bangkok Bistro 100.00 
มณีรัตน์ ศรีธรรคพรหม, สุวภรณ์ ฝางเสน, ยุทธพงษ์, จานุวัฒน์ 67.00 
Pairat Bushnell 65.00 
จุฑาลัคน์ ศิริมาลา, Panu Lovi 60.00 
ประเสริฐ - รุ่งนภา ปัญญาวรฉัตร, สิริวรรณ สิทธิไชย, จิตต์สุทธา คุณานุวัฒน์ชัยเดช 60.00 
พิเชษฐ์ อรุณเหลือง 60.00 
Steve - Jintana Green 50.00 
Mr.Wilton Owyang, Miss Pitiprapada Srikaew 50.00 
บังสุกุล 50.00 
Nataly Dulac 50.00 
วันเพ็ญ อุ่นคงทอง, วาสนา ทองปัสโน, พรนภา เจตนา 45.00 
ธัญธิตา มีขันทอง, พัสกร - ศิวกร ทองประยูร 45.00 
เลอยศ ประสิทธิโศภิน, มณฑวรรณ เจริญวงค์, ไผท แสงบุษราคัม, วิชย์ ชุ่มวิเศษ, วิน ปรัชญา
คุณ 41.00 
ปิยนุช 40.00 
Orathai Sangkhanuphaph 40.00 
ณัฐรุจา กมลพงศ์สิริกุล 35.00 
กนกพร จินดาพร, เกียรติศักดิ ์จินดาพร. Kyle Jindaporn 30.00 
Brenda J M Walsh 22.00 
บังสุกุล 21.00 
Keller 20.00 
Jane - Arsurun - Papartassee 20.00 
Philip - Dujruedee Rathle 20.00 
Brenda J M Walsh 20.00 
ระทิจ พันธุ์น้อย 20.00 

-๔๒- 
ล าพอน บัวงาม 20.00 
Tai Shan Liu, Wen Gui Liu 20.00 
สุรีรัตน์ วิชชุสุภัคสิริกุล 20.00 
อิสราภรณ์ ศิริภักดี 20.00 
พรทิพย์ กลิ่นวิเศษ 20.00 
Yi Thai Cheng, Chai Fung chan 20.00 
จันจนา 20.00 
สิทธินันท์ ผิวหอม, Daniel 20.00 
กิตติศักดิ์ 14.00 
Steve - Jintana Green 10.00 
ครอบครัวแรมส์แดน 10.00 
Komkum Sullivan 10.00 
Rossarin Intarakong 10.00 
Kin Chan, Indriani Ongko, Indalina - Kaeden Chan 10.00 
Aaron - Aaden Kyle, Sansanee Kyle 6.00 
Varatnana Deeritdecha 1.00 

รายนามผู้บริจาคทั่วไปประจ าเดือนเมษายน 4/8/2012 
Thipp Thai Cuisine, Santa Rosa 300.00 
Danation Box เจ้าแม่กวนอิม 270.00 
Chotiya KhamvongsA 200.00 
เลอยศ, มณฑวรรณ, ปรียามาศ, ไผท, วิชย์, วิน 140.00 
Nancy - R.C. Watasin 100.00 
Vincent Tri Huynh 100.00 
แสงโสม - ประภาส บัวศรี 100.00 
อมร ปุราณานันท์, วิภา เจริญราช 100.00 
Thongkham Crenshaw 100.00 
Judy - Melissa Fuscs 100.00 
Pat Ballard 100.00 
Kasnop, INC 100.00 
Sumalee Kiattinant 100.00 
Thanom - Srirat Temiyasathit 100.00 
William T Hearne Jr., Pojchana Hearne 99.99 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 95.00 
วัชนภรณ์ ชั่งโต, สักก์สีห์ อิสารพายุห์ 90.00 
สุดารัตน์ แซคซีน, ขวัญใจ หาทรัพย์ครอง และครอบครัว, พิษชุมา ทองโกมล และ
ครอบครัว 80.00 
กีรติยา - อัครา - อิสระ - จานัส สุจริตกุล 80.00 
Sophie Udomphol 80.00 
Tan Prabpax Chin Han Yat 79.00 
Phakamat Chuntrakuntee 75.00 



-๔๓- 
ศิริพร ไชยสุต 60.00 
Samruay Airey 55.00 
อังคณา รุ่งยุคันต์, สมฤทัย อ่อนแก้ว 52.00 
Edward Wagner, Chitima Wagner 50.00 
Suchin M Norman 50.00 
Clayton - Somboon Brass 50.00 
นรัญ - สถิรา ภัทรวิตตาการ 50.00 
Christopher - Panida 50.00 
ทยากร วานิชพันธุ์, เจตน์ เอื้อเวชนิชกุล 40.00 
สิทธิรัตน์ - ศิษฏ์วสุ ภัทรวิตตาการ 40.00 
อ้อย - ปุ้ม 40.00 
ปุ๊กกี้ - ดาว 40.00 
Jean Norman 40.00 
Quan Tinh, Tue Thien, Willimet Wuy 40.00 
Tu Lam 40.00 
Juthamas Sukbuntherng 40.00 
Pipat Temiyasathit 40.00 
Suchada Panyakaew 40.00 
ยุทธพงษ์ วงษ์มาตร 31.00 
Pathom chienthanya 30.00 
ธนพงศ์ ฉัตรพิมลกุล, สุวิมล วงศ์กิติก าจร, บังอร แสงทวีป 30.00 
ดร.จักรสุวรรณ ธนะโสภณ 30.00 
Darrin Muan Greenwell 30.00 
ใกล้รุ่ง จิรวัฒน์สุนทร, Stephen Brossase 30.00 
ปล่อยนก - ปล่อยปลา 28.00 
John Terry Paschal, POD Linda Paschal 25.00 
Shannon - Sudarat Smith 25.00 
นันทวัน ชุณหะนันท์ 25.00 
ปวัณรัตน์ วิบูลย์ศิลป์โสภณ 25.00 
Phatchara Smith 20.00 
Maneerat Nimmanprutti 20.00 
พัชร์มน สิทธิพรอนันต์. Yen Ping Shi 20.00 
Mey Yip & Family 20.00 
Martin Grogan 20.00 
แม่กิมเฮง แซ่หลู 20.00 
Brenda J M Walsh 20.00 
Gary Crenshaw 20.00 
ศิริรัตน์ พรสุภนิช 20.00 

 

-๔๔- 
พ่อป่วน ศรีเดือน, ชูศรี ทองดาษ 20.00 
เจต - เจรินน์ - คุณธรรม บิกออลล์ 20.00 
สิริรัตน์ แสงรุ่ง 20.00 
จีราภา หงษรานนท์ 20.00 
ดวงตา บุญประชีพ และครอบครัว 20.00 
Chanphen Meemon, Brian Heitz, Pranee Meemon 16.00 
สิริโสภา, สราวุฒิ, สุภาวดี, ธิติญา, พรตรี, Brandon 16.00 
Tom - Jintana Thieben 16.00 
Gary - Benjamast Conklin 10.00 
Joanna Quan, Trung Lau 10.00 
Nicha - Lennie 10.00 
P. Nom 7.00 
ภานี ชวลิตนันทพร และครอบครัว, Kenneth Pau 5.00 

รายนามผู้บริจาคท าบุญวันสงกรานต ์4/14-15/12 
สังฆทาน - ตักบาตรวันสงกรานต์ 3,381.00 
สรงน้ าพระประจ าวันเกิด 2,016.00 
สอยดาว 1,740.00 
สังฆทาน - ตักบาตรวันสงกรานต์ 1,296.00 
ผ้าป่าวันสงกรานต์ 1,150.00 
Krungthai Mountain View Corp. อ านวย ศิริภักดิ์, ศรอนงค์ ปุญญา
จันทร์ 1,000.00 
ปล่อยนก - ปล่อยปลา 985.00 
Kin Foong Chan, Indriani Ongko, Indalina - Kaeden 
Chan 800.00 
New Krungthai Restaurant 500.00 
ค่าน้ า - ค่าไฟ, ภัตตาหารพระสงฆ์ 298.00 
กัณฑ์เทศน์วันสงกรานต์ 298.00 
Donation Box เจ้าแม่กวนอิม 205.00 
Walter - Phenchan Reznicek 200.00 
Puree - Wannee Charoenpong 200.00 
Tina Charoenpong 200.00 
Patrick Charoenpong 200.00 
Jitlada Thai Cuisine 200.00 
Sukich - Pannee Palavivatana : ส้มตักบาตร 200.00 
Siam Thai Cuisine 200.00 
Jean F Manin 200.00 
Thai Pepper Cuisine 200.00 
บังสุกุล 165.00 
E.D. Yuen, Savitri Yuen 150.00 



-๔๕- 
Sudanuj Asawareongchai, Monet Wongwan 129.00 
ศุภชัย จิราพร, ระพิน 125.00 
Phakamat Chuntrakuntee 120.00 
Henry Kunitake, นันทิยา บุญยถิน, ทันยาพร, Conie Cook 105.00 
Wing Yu Kwok 100.00 
Preeya Areepitak 100.00 
Jintana - Kamol Kanjanamarakul 100.00 
Ronald - Irene Nakasone 100.00 
Timothy D Logan 100.00 
Brenda J M Walsh 100.00 
วิไล  100.00 
Paisarn - Wandee Chianchitlert 100.00 
Annie Sinphanich, Peter Rombro 100.00 
Larry & Sangad Kellogg 100.00 
รุ่งนภา บุญเสริม 100.00 
Jason Pang, Wolalak Wuwanich, Jayden Pang, Thongdee Wuwanich 100.00 
Thai Basil Santa Cruz 100.00 
Shawn & Saowaluck Rukchart 100.00 
ลุงฉัตรชัย ชมภูพงษ ์ 100.00 
Thitaree Suphasomboon, Hao & Saipha Truong 100.00 
Jitlada Thai Cuisine 99.00 
Apinya Knox-Seith 90.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 90.00 
Samran Prasert 89.00 
ครอบครัววงศ์กติิก าจร, ครอบครัว เงาวิศิษฏ์กุล, ครอบครัวฉัตรพิมลกุล 80.00 
Dale Hill & Family 80.00 
Suwatana Wanaraksa 75.00 
Kingkan Viwatsiripong, Andrew L Wetmore 66.00 
ทองใส และครอบครัว, Ed Goski, Steve 60.00 
Khampon & Khampheng 60.00 
สุนีย์ อ านาจกิจการ 60.00 
คุณยายระเบียบ ชวีะวงศ์ 60.00 
Preeya Areepitak 59.00 
Lisa Pierce 51.00 
David - Kesorn Herbert 50.00 
Dan - Rungthip Kiggins 50.00 
Chutamat - Jennifer Sum 50.00 

 
 

-๔๖- 
Thirapong & Suvimon Jirachaikitti 50.00 
Michael naowarat Reprince 50.00 
Piyamon - Charlie Gregg 50.00 
Vincent - Kicakalua, Sanan Kicakalua 50.00 
Vasna S Bouche 50.00 
เอกพันธ์ ทองบรรดิษฏ์ 50.00 
Somboon - Richard Gaffney 50.00 
Chao & Phornmvee Vimolchalao 50.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50.00 
Theprapa Pongpayom, Pat 50.00 
Chittiapa Chobpanich 50.00 
Nangnoi Pao Maddux, Robert G Maddux 50.00 
Jim & Rung Craff 50.00 
Vernice Chai 49.00 
Narunee Little 47.00 
คุณแม่ - เอื้อง 45.00 
แก้วกัลยา  45.00 
จิติมา สุภาพ และครอบครัว 40.00 
Kunthea - Cherry Run 40.00 
สุมาลี วิชาวะ, ปิยะ ทราธิเบศร์ 40.00 
ถวัลย์ มณีเทพ 40.00 
Sanya, Sukanya, Kingston Lu 40.00 
Athiwat - Juthamas Sukbeuntherng 40.00 
S. Nimittanakit 40.00 
Pisanu - Srivilai Klunpaitoon, Benjamin 40.00 
ปรุงศรี แทนเนอร์ 40.00 
Andrew - Pavadee - Yosswadee 40.00 
Porntip Tongtunrai 40.00 
Thongkham Crenshaw 40.00 
Mook & Poontang Chompoochan 40.00 
Reed & Saipin 40.00 
พรศรี นิลุบล 40.00 
กวีศักดิ์ บุณยนรนาถ, ดนยา เหลืองโชติกุล 40.00 
Jariya Toumjuntr, Sukanya Tuanjantr 40.00 
Martin - พูนทรัพย์ Winter 40.00 
Wattana Wattanamekinkul 40.00 
Renee - Nthan Matsumoto 40.00 
นิตยา เดลคาสติลโล 40.00 
Pauline Sargent 39.00 
David - Pairat Bushnell 35.00 



-๔๗- 
สายชล ผู้ช่วยเนียม 35.00 
Chandara Luangrath 33.00 
Uthai Wongwan, Wittawas-Mary- Jaylene Phrathum 31.00 
Pathanee Teabtrong 30.00 
Edward - Nattaya Hollands 30.00 
James & Somruk Tedrow 30.00 
Souk Bayuay's Family 30.00 
อเนก อ านาจกิจการ 30.00 
Sanit Milazzo 30.00 
Robert - Ubolratana Kirchgesner 30.00 
Boonsong Chitthasath 30.00 
สุพรรษา กุณาธรรม และครอบครัว, รุ่งชัย ตันติพงษ์วศิน 30.00 
Dave  28.00 
Roy Boonlon 25.00 
Nittaya Sonesing 25.00 
Eric - Suntaree Walley, รัชนี - พิรุณพร-พิชัย ประเสริฐ 25.00 
วิไลลักษณ์ ประมาคะเต 23.00 
James Thongsaung 21.00 
Mrs.Mantana B. 20.00 
Phonglada Foleha 20.00 
Chattri Fiedler & Family 20.00 
นารีรัตน์ นครศรี 20.00 
จักรพนธ์ - รุจิรา - Harley ธีรเมธาวิทย์ 20.00 
Clint, Rafe Jones 20.00 
Maline Kim 20.00 
Bidda Tao 20.00 
Morakot S. 20.00 
Paul, Choosri 20.00 
Kay Huang 20.00 
เมย์ - ชานนท์ 20.00 







 
 

 

-๔๘- 
 
 

                                             
      วิสาขบูชา 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

Bow Thai San Mateo (650) 340-8424        แกงป่า        
Red Chili (510) 881-8593                                    ฉู่ฉี่ปลา 
La Moose Fremont (510)745-7288                      หม่ีกรอบ 
   ป้าสุรีย์                                                                โฮ๊ะ 
คุณไพฑูรย-์คุณสายสุนีย์        ไข่พะโล ้
ร้านวนิดา San Francisco (415)564-67                 แกงเทโพ 
 
 

                                  
                            

   วิสาขบูชา         
 
 
 
 
 
 




