รายชื่อทอดผ้ าป่ าสามัคคี
เพือ่ สร้ างวิหารและฐานพระประธาน พระพุทธ ญาณธรรมรังสี
ณ อนุสรณ์ สถานวิหารธรรมหลวงปู่ (โต) พรหมรังสี
วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๐
แบบสร้างจริ งวิหารพระธรรมสมเด็จ ใช้เป็ นสถานที่ฟังธรรมและเป็ นสถานที่หลวงปู่
สมเด็จโต มาแสดงธรรมรองรับญาติธรรมประมาณ 700 คน ชั้นล่างเป็ นเรื อนพักแบ่งเป็ นชาย
และหญิง งบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดจนเสร็ จ 18 ล้านบาท ขออนุโมทนาในบุญครั้งนี้กบั
ญาติธรรมทุก ๆ ท่านครับ สาธุ ๆ ๆ

สาย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
1. รุ่ งเรื องสิ โรตม์ (บิดาจึงเว่งกวง มารดาเพ็ญพิมล พงศักดิ์ จรัสวราวัฒน์) 1,000 บ.
2. พระประเสริ ฐ ถิรปญฺ โญ 100 บ.
3. คุณนี รวรรษ เหลืองอ่อน 500 บ.
4. คุณใช้ฮวย เหลืองอ่อน 500 บ.
5. นางภรณี ครู วงศ์ไพบูลย์ 100 บ.
6. นางวิทิญา มัณฑุสินธุ์ 200 บ.
7. นายธวัชชัย อภิพรสกุล 1,000 บ.
8. เมทิกา ศิริเพิ่มพูล 100 บ.
9. สาเนียง สดศรี 100 บ.

10. น.ส.วรันต์ภรณ์ ศิริเพิ่มพูล 100 บ.
11. น.ส.วันวิสา แสงลา 200 บ.
12. นางชัญญาพรรณ ขจรกลิ่นและครอบครัว 200 บ.
13. ทัศน์สรณ์ บุญธกานนท์ 200 บ.
14. ณรงค์ สุธิรังกูร และครอบครัว 300 บ.
15. อ.วันทนี ย ์ เหลืองอ่อน 500 บ.
16. นางสุมนา นฤมล 100 บ.
17. อัจฉราวรรณ วงษ์แก้ว 60 บ.
18. นางสุขศรี ทองศรี นายคมสิ น ทองศรี นายเชษฐา ทองศรี น.ส.เพชรไพริ น ปี ชา 540 บ.
19. นางเพ็ญพิมล จรัสวราวัฒน์ 500 บ.
20. น.ส.อิสรี ย ์ จรัสวราวัฒน์ 400 บ.
21. น.ส.ธัญรัศมิ์ จรัสวราวัฒน์ 500 บ.
22. น.ส.พิราวรรณ์ จรัสวราวัฒน์ 100 บ.
23. น.ส.ริ นทร์ลภัส โรจนธนาพันธ์ 1,000 บ.
24. น.ส.ฉัตรปวีณ์ จรัสวราวัฒน์ 100 บ.
25. อรวรรณ เรื องรัตนากร 1,000 บ.
26. น.ส.ดวงนภา กิตติศพั ท์กุล 100 บ.
27. นางสมจิตต์ แซ่ลิ้ม 40 บ.
28. นายสมเจตน์ และนางดวงกมล เหลืองอ่อน 200 บ.
29. นางสาวประภัสสร และนางสาวพรพรรณ เหลืองอ่อน 200 บ.
30. นายธนินท์รัฐ จรัสวราวัฒน์ 100 บ.
31. นางมาลีและนายชูชาติ ศุภรสหัสรังสี 1,400 บ.
32. น.ส.สิ ริวรรณ ศุภรสหัสรังสี น.ส.นิตยา ศุภรสหัสรังสี นายนฤชาญ ศุภรสหัสรังสี
น.ส.นลาภัสร์ ศุภรสหัสรังสี และ ด.ญ.อัญนรา ฉันธนารัตน์ 1,400 บ.
33. จิราวรรณ ธนะ และครอบครัว และญาติธรรม 1,040 บ.

ยอด 13,880 บ.

34. อ.แน่งน้อย ต่อยอด 400 บาท
35. คุณวิภาวี คุณวัชรา คุณสิ รามล รวม 600 บาท
36. ดช.นนท์ / ลูกชายคุณชารี 10 บาท
37. ครู รพิรัตน์ วันชูเพลา และคณะ ทับทวีเพิ่มเป็น 22,010 บ.

ยอดสุ ดท้ าย 22,010 บ.
หมายเหตุ หากรายชื่อท่านใด ไม่ได้ใส่ ขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย เนื่ องจากวันไปทอด ใส่
ซองกันกะทันหัน แล้วไม่มีรายชื่ อได้
ครู รพิรัตน์ วันชูเพลา และ ครู สุนีย ์ อธิ ปุณกุล ถวายทองคาแท่ง 1 บาท สาหรับหล่อองค์
หลวงปู่ โต สาหรับใบหน้าหล่อด้วยทองคาหนัก 100 บ.

สาธุ อนุโมทามิ

