ขอเชิญรวมทอดกฐินสามัคคี ประจําป ๒๕๕๒
ณ วัดยางทอง ถนนนางงาม ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วันศุกร ที่ ๒๓ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตรงกับขึน้ ๕ ค่าํ เดือน ๑๒
………………….…….
คณะอุ บ าสกอุ บ าสิ ก าวั ด ยางทอง ร ว มกั บ คณาจารย บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาภาควิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขตป ต ตานี จั ด ให มี ก ารทอดกฐิ น ถวายแด พ ระภิ ก ษุ ส งฆ
ผู จํ า พรรษาถ ว นไตรมาส เพื่ อ พระภิ ก ษุ ส งฆ เ หล า นั้ น จะได รั บ อานิ ส งส ใ นการจํ า พรรษาตามพระบรมพุ ท ธานุ ญ าต
ส ว นบริ ว ารกฐิ น จะได ถวายวั ด เพื่ อเป น กองทุ น ในการซอ มสร า งเสนาสนะและพั ฒ นาวัด ตามที่ เ ห็ น สมควรสื บ ตอ ไป
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพุทธบริษัททั้งหลายรวมงานบุญกฐินสามัคคีในโอกาสนี้
รตนัตตยานุภาเวนะ ดวยอานุภาพแหงพระรัตนตรัย ขอทายกทายิกาทั้งหลายจงประสบจตุรพิธพรชัย กลาวคือ
อายุ วรรณะ สุขะ และพละ ทุกทิพาราตรีกาล เทอญ.

กําหนดการ
วันพฤหัส ที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๒ ตรงกับขึ้น ๔ ค่ํา เดือน ๑๒
เวลา ๑๙. ๐๐ น. สมโภชนองคกฐิน ณ ศาลาการเปรียญวัดยางทอง
วันศุกร ที่ ๒๓ ต.ค. ๒๔๔๒ ตรงกับขึ้น ๕ ค่ํา เดือน๑๒
เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกฐินทั้งหลาย พรอมกัน ณ ศาลาการเปรียญวัดยางทอง
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายพรพระ – ตักบาตร
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระภิกษุและสามเณรกระทําภัตรกิจ ญาติโยมรวมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๒.๓๐ น. ธรรมเทศนา ๑ กัณฑ
เวลา ๑๓. ๐๐ น. ถวายกฐิน พระสงฆอนุโมทนา ญาติโยมกรวดน้ํา เปนอันเสร็จพิธี
.

กรรมการกฐินวัดยางทอง ป พ.ศ. ๒๕๕๒
ผศ.ดร.วสันต อติศัพท
ผศ.ดร.วิชัย นภาพงศ
นายจรรยา แผนสมบูรณ
อาจารยวุทธิศักดิ์ โภชนุกูล

ผอ.สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มอ.ปตตานี
ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จ.ปตตานี
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มอ.ปตตานี

ประธานที่ปรึกษา
ประธานดําเนินการ
รองประธาน
เลขานุการ

คณะอุบาสกอุบาสิกาผูอุปถัมภองคกฐินวัดยางทอง
คุณทรงศักดิ์ คุณศิริรัตน พีระประสมพงษ
คุณเฉลิมพล คุณนิภา อติศัพท
คุณจินตนา ลิ่มอุสันโน
รานปานวล (ซอย 27 ถ.ไทรบุรี อ.เมืองสงขลา)

เจาภาพถวายผากฐิน
เจาภาพถวายผาคูสวด
เจาภาพถวายผาคูสวด
เจาภาพถวายเครื่องไทยธรรม

คณะกรรมการกฐินวัดยางทอง ป พ.ศ. ๒๕๕๒
คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา มอ.ปตตานี หลักสูตร
- ศษ.ด. (ภาวะผูนําและนวัตกรรมการศึกษา)
- ศษ.ม. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)
- ศษ.ม. (การออกแบบระบบการเรียนการสอน)

คณะญาติธรรม GotoKnow.org
คณะญาติธรรม Lanpanya.com
คณะลูกๆ หลานๆ คุณโยมมี เตชะวันโต
คุณชุม ตรีสุวรรณ

คณะสมาชิกสโมสรโรตารี สงขลา
นายสุพล ทองเรืองศรี หน.งานฯ (ดับเพลิง) เทศบาลนครสงขลา
คุณเสถียร คุณเลี่ยง จํานง
คุณปาแผว โพชนุกูล และลูกๆหลานๆ
คุณยายลวน คุณยายอั้น ไชยมณี และลูกๆ หลานๆ
ผศ.วันดี หนูสงค
นพ.อภินันทน คุณพรรณรัตน สุวรรณรักษ
คุณธีระพล โภชนุกูล

คณะกรรมการกฐินวัดยางทอง ป พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตอ)
คุณเชย คุณพิเชษฐ ปตานุพงศ
คุณฟูศักดิ์ คุณอังสุมาลย อุตตมะปรากรม
คุณถิ้น คุณเหรียญ มณีโชติ
คุณกัญจนา มณีโชติ และลูกๆ
คุณอรรจน คุณวิลาวรรณ เมงชวย
คุณจรัส คุณสมศิลป สุวรรณศิลป
คุณสมชาย ฟองละมุล
คุณแมสุเทพ เชาทวี
คุณเสาวลักษณ เชาทวี (ปมเชลลจ.เทพทวี)
คุณแมนิตย พฤกษะศรี
คุณสัจจา พฤกษะศรี
คุณแมลมุน เตียวธนกิจ
คุณเชิดศักดิ์ เตียวธนกิจ (ผจก. ศาลเจาตั้งเซงอองสงขลา)
คุณอุทัย โอวาทกา
คุณชาญชัย เตชวิวรรธน
คุณนิภานันท ประศาสนวินิจฉัย
คุณกมลพรรณ วัฒนสุวรรณ
คุณวันวดี จิราจินต
คุณนิธิมา เขมากรณ
คุณฤทธิชัย คุณนพวรรณ ตั้งสกุล
คุณเกษม คุณนพพร เตชะภัทรกุล
คุณงามพิศ สุชาตานนท
คุณสุภลักษณ สุชาตานนท
คุณดุสิต ปตานุพงศ
สมาชิกชมรมไมพลองไวตัวทัน
ดต.ประจวบ คุณชาลิสา พงศกระพันธุ
คุณพรทิพย ลลิตธรรมศิริ
คุณกรองแกว บุญสม
คุณดวงใจ หลีเกียรติอนันต
คุณสนิท คุณสมศรี สมบัติยานุชิต
คุณบังอร จาดเลน
คุณอรพิน บุญญภักดี
คุณพิมพปวีน พึ่งพานิช
คุณทิพวรรณ ดิลกเวช
คุณภิรมณ แซบวง
คุณเอิ้ยวเฮง แซแต
คุณคาเซียง แซเอ็ง
คุณวิรัช รัตนมณี
คุณประดิษฐ นิลมานัตต
คุณไชยา เวชชศาสตร
คุณเฉลิม แซตั้ง
คุณจตุพร คุณนงเยาว กฤติสร
คุณวรรณี ชุณลาหานาจ
คุณสมปอง หลิ่มชู

คุณแมเคลื่อม โภชนุกูล
คุณประภัทร คุณสีนวล กิตติประภานันท
คุณเอื้อน คุณลําดวน สุวรรณรักษ
คุณสนั่น คุณขวัญจิต โภชนุกูล
คุณสมชาย คุณเสาวนี โพชนุกูล
คุณกมล คุณปราณี มนตรี
ผอ.ประจวบ คุณแนงนอย ไหมออน
คุณฉอง คุณเอี้ยน โสเจยยะ
คุณอําเภอ คุณใช บัวมี
คุณประดับ อาทากูล
คุณฮวด สุวัฒนะ
คุณภาษิต นภิบาล
คุณสุคนธ บุญศิริ
คุณสุกัญญา คุณฉลอง ดิสโร
คุณพนัส คุณสิริจรรยา ปานคง
คุณสมศักดิ์ แซเลา
คุณสุวิชาญ ชูแสง
คุณบุญจง โอฬารธเรศ
คุณสมชาย สุวลักษณ
คุณนิคม ศึกเสือ
ดต.จิรวัชร บุญญา
คุณประวิทย พูลศรี
คุณประสิทธิ์ ทองชวย
คุณสมมาตร แกวมณี
คุณสมพร แซจู
คุณสุพล สุขหอม
คุณสุริยัน จันทรฉาย
คุณพิชิต คุณสมทรง ศรีสงคราม
คุณภานุมาศ ชาติชนเชาว
คุณภคมน คุณธนิดา กลั่นศิริ
คุณโสภา ณรงคอินทร
คุณประสิทธิ์ คุณกฤษณา มงคลจักรวาล
คุณสมเจต โสรัสสะ
รานเรียงรอย (หัตถกรรม) หนาวัดยางทอง
หจก. ว.มีศักดิ์กอสราง สงขลา
รานปูสติกเกอร หนาวัดเลียบ
รานเอ็กเซลเลนซพีซี (โกอา ลูกชิ้นนครใน)
ราน ป.อะหลั่ยยนต
รานชินการอะหลั่ย
ราน ป.พิพัฒนชาง
รานโกเหลี่ยงกลการ
รานหาดใหญสีสรรค
รานแตเฮียงอิ้ว
รานเสริมสวยคุณศรี

คณะอุบาสก อุบาสิกา และไวยาวัจกรวัดยางทองเปนกรรมการ

