
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดวยทางสํานักสงฆพรอมดวยคณะสงฆ จังหวัดสงขลา ไดจัดทําโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ ในเขตพื้นท่ีอนุรักษของสํานักสงฆ ต้ัง
๒๕๓๘ พอมาป พ.ศ. ๒๕๔๑ ประชุมรวมผูอนุมัติ โครงการปาขุมชนเฉลิมพระเกียรติ รวมดวยนายอําเภอหาดใหญ กรรมการบริหารสวนตําบล ป
สวนตําบล ในเนื้อท่ี ๒๑๙ ไร ๔๐ 

เพื่อเปนการอนุรักษปาธรรมชาติ และปองกันการบุกรุกปา โดยทางสํานักสงฆและคณะสงฆจังหวัด 
ท้ังหมด ซ่ึงคาใชจายท้ังหมด ๓,๐๐๐
เพื่อขอความรวมมือรวมบริจาคปจจัยเพื่อสรางปาใหเจริญ คงอยูคู
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ

ขออนุโมทนาและอาราธนาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย จงบันดาลใหทุกทานมีความสุขความเจริญ
ขอมูลเพ่ิมเติม    http://manoch.net/wiwek

หมายเหตุ ท่ีพักสงฆวิเวกวนาราม เขาทางโรงพักบานกลาง ถนนรัตภูมิ
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พระวิสุทธิธรรมคณี เจาคณะจังหวัดภูเก็ต 
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ขอเชญิรวมทอดกฐนิสามคัคีขอเชญิรวมทอดกฐนิสามคัคีขอเชญิรวมทอดกฐนิสามคัคีขอเชญิรวมทอดกฐนิสามคัคี
ณ สาํนกัสงฆปาณ สาํนกัสงฆปาณ สาํนกัสงฆปาณ สาํนกัสงฆปาเฉลิมพระเกยีรตวินารามเฉลิมพระเกยีรตวินารามเฉลิมพระเกยีรตวินารามเฉลิมพระเกยีรตวินาราม
            ศนูยพระธรรมทายาทศนูยพระธรรมทายาทศนูยพระธรรมทายาทศนูยพระธรรมทายาท    พระพรหมมงัคราจารย พระพรหมมงัคราจารย พระพรหมมงัคราจารย พระพรหมมงัคราจารย 

    หมูที ่หมูที ่หมูที ่หมูที ่๒ ๒ ๒ ๒ ตาํบลทุงตาํเสา อาํเภอหาดใหญ จงัหวดัสงขลาตาํบลทุงตาํเสา อาํเภอหาดใหญ จงัหวดัสงขลาตาํบลทุงตาํเสา อาํเภอหาดใหญ จงัหวดัสงขลาตาํบลทุงตาํเสา อาํเภอหาดใหญ จงัหวดัสงขลา

    

กาํหนดการกาํหนดการกาํหนดการกาํหนดการ

ดวยทางสํานักสงฆพรอมดวยคณะสงฆ จังหวัดสงขลา ไดจัดทําโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ ในเขตพื้นท่ีอนุรักษของสํานักสงฆ ต้ัง
ประชุมรวมผูอนุมัติ โครงการปาขุมชนเฉลิมพระเกียรติ รวมดวยนายอําเภอหาดใหญ กรรมการบริหารสวนตําบล ป
๔๐ ตารางวา ณ. หมู ๒ ตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

เพื่อเปนการอนุรักษปาธรรมชาติ และปองกันการบุกรุกปา โดยทางสํานักสงฆและคณะสงฆจังหวัด 
๐๐๐,๐๐๐ บาทถวน (สามลานบาทถวน) จึงเรียนและเจริญพรมายังทานพระสังฆาธิการ เพื่อนสหธรรมิก และญาติโยมพุทธบริษัท 

เพื่อขอความรวมมือรวมบริจาคปจจัยเพื่อสรางปาใหเจริญ คงอยูคูลูกหลานไทยสืบไป  เพื่อเปนการ
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

ขออนุโมทนาและอาราธนาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย จงบันดาลใหทุกทานมีความสุขความเจริญ
http://manoch.net/wiwek 

ท่ีพักสงฆวิเวกวนาราม เขาทางโรงพักบานกลาง ถนนรัตภูม-ิหาดใหญ สายเก

081-0975055   คุณดุสิต 081-9591695
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เจาคณะจังหวัดสงขลา    
เจาคณะจังหวัดภูเก็ต วัดทาเรือ   
เจาคณะอําเภอเบตง จังหวัดยะลา  
วัดมงคลนิมิต จังหวัดภูเก็ต   
เจาคณะอําเภอหาดใหญ วัดหงสประดิษฐาราม 
เจาคณะอําเภอควนเนียง    
วัดราษฎรบํารุง อําเภอระโนด   

กรรมการ

 ผูวาราชการจังหวัดสงขลา  
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา
 อดีต รอง ผอ.ศอ.บต.   
 ผกก.สภ.ทุงตําเสา   
 สว.อก.ทุงตําเสา 

๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตรงกับแรม 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตรงกับแรม 

๐๐ น.  คณะกฐินจากที่ตางๆ มาพรอมกนั

๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล 

๐๐ น.  แสดงพระธรรมเทศนา 

๓๐ น.  ถวายผากฐิน พระสงฆอนโุมทนา กรวดน้าํ อนัเปนเสร็จพิธี

ขอเชญิรวมทอดกฐนิสามคัคีขอเชญิรวมทอดกฐนิสามคัคีขอเชญิรวมทอดกฐนิสามคัคีขอเชญิรวมทอดกฐนิสามคัคี
เฉลิมพระเกยีรตวินารามเฉลิมพระเกยีรตวินารามเฉลิมพระเกยีรตวินารามเฉลิมพระเกยีรตวินาราม

พระพรหมมงัคราจารย พระพรหมมงัคราจารย พระพรหมมงัคราจารย พระพรหมมงัคราจารย ((((ปญญานนัทภิกขุปญญานนัทภิกขุปญญานนัทภิกขุปญญานนัทภิกขุ

ตาํบลทุงตาํเสา อาํเภอหาดใหญ จงัหวดัสงขลาตาํบลทุงตาํเสา อาํเภอหาดใหญ จงัหวดัสงขลาตาํบลทุงตาํเสา อาํเภอหาดใหญ จงัหวดัสงขลาตาํบลทุงตาํเสา อาํเภอหาดใหญ จงัหวดัสงขลา

กาํหนดการกาํหนดการกาํหนดการกาํหนดการ    

ดวยทางสํานักสงฆพรอมดวยคณะสงฆ จังหวัดสงขลา ไดจัดทําโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ ในเขตพื้นท่ีอนุรักษของสํานักสงฆ ต้ัง
ประชุมรวมผูอนุมัติ โครงการปาขุมชนเฉลิมพระเกียรติ รวมดวยนายอําเภอหาดใหญ กรรมการบริหารสวนตําบล ป

ตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (บริเวณสํานักสงฆวิเวกวนาราม
เพื่อเปนการอนุรักษปาธรรมชาติ และปองกันการบุกรุกปา โดยทางสํานักสงฆและคณะสงฆจังหวัด เปนผูดําเนินการจัดทํารั้วและลวดหนาม บริเวณพื้นท่ี

จึงเรียนและเจริญพรมายังทานพระสังฆาธิการ เพื่อนสหธรรมิก และญาติโยมพุทธบริษัท 
ลูกหลานไทยสืบไป  เพื่อเปนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 

 ในปพุทธศักราช ๒๕๕๕ ตอไป  
ขออนุโมทนาและอาราธนาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย จงบันดาลใหทุกทานมีความสุขความเจริญ ดวยลาภ ยศ สรรเสริญ สุขย่ิงๆขึ้นไปเทอญ

หาดใหญ สายเกา หรือเขาทางหลังสนามบินหาดใหญ
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