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ค าน า 
 
 โครงการปฏิบติักรรมฐานพระสังฆาธิการ คณะธรรมยตุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไดด้าํเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาศกัยภาพของพระสังฆาธิการทุกระดบัชั้น ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจใน
การปฏิบติักรรมฐาน ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัยิง่ในพระพุทธศาสนา ตลอดถึงการฝึกอบรมดา้นศาสนพิธีและการจดัทาํ
บริขารบางอยา่ง เช่นการตดัเยบ็ผา้สบง เป็นตน้ เพื่อพฒันาและส่งเสริมใหพ้ระสังฆาธิการมีความเป็นผูน้าํดา้นการ
ปฏิบติักรรมฐาน และสร้างสรรคค์วามสามคัคีในคณะสงฆ ์รวมทั้งสร้างความเขา้ใจในหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนาใหม้ากข้ึน นอกจากนั้นยงัส่งเสริมการสวดพระปาฏิโมกขข์องพระภิกษุ โดยมีการทดสอบการ
สวดพระปาฏิโมกขด์ว้ย สาํหรับการจดัอบรมคร้ังน้ี จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี ๙ – ๑๓ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ ณ วดั
เวฬุวนั อาํเภอสหสัขนัธ์ โดยไดเ้ชิญชวนทายกทายกิาวดัเวฬุวนัและผูส้นใจทัว่ไปเขา้ร่วมปฏิบติัธรรมดว้ย ซ่ึงถือ
เป็นการเขา้วดัปฏิบติัธรรมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในวนัวสิาขบูชา  

อน่ึง โครงการดงักล่าวน้ี ไดเ้ร่ิมโครงการคร้ังแรกท่ีวดัปทุมรังษี อาํเภอนาคู  คร้ังท่ี  ๒ ท่ีวดัถํ้าไทรทอง  
อาํเภอท่าคนัโท  คร้ังท่ี  ๓  ท่ีวดัอมัพวนัม่วงนอ้ย อาํเภอเมือง  คร้ังท่ี  ๔  ท่ีวดัป่าพฒันาราม อาํเภอนามน  คร้ังท่ี  ๕ 
วดัป่าบา้นคาํใหญ่ อาํเภอหว้ยเมก็ คร้ังท่ี  ๖ วดัหนองคอนสวรรค ์อาํเภอกมลาไสย สาํหรับคร้ังท่ี ๗ น้ี คณะสงฆ์
ธรรมยตุจงัหวดักาฬสินธ์ุได้มีมติเห็นชอบให้จดัอบรมท่ีวดัเวฬุวนั อาํเภอสหสัขนัธ์ ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากคณะ
สงฆอ์าํเภอสหสัขนัธ์ (ธรรมยตุ) ทายกทายกิาวดัเวฬุวนั รวมทั้งหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นอยา่งดี ทาํใหก้าร
อบรมคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 การอบรมกรรมฐานคร้ังน้ี ไดนิ้มนตพ์ระสังฆาธิการ ระดบัเจา้คณะตาํบล เจา้คณะอาํเภอ ทุกรูปในเขต
ปกครองจงัหวดักาฬสินธ์ุ (ธรรมยตุ) เขา้ร่วมอบรม ส่วนระดบัเจา้อาวาสนั้น เนน้เฉพาะในพื้นท่ีอาํเภอ 
สหสัขนัธ์ สมเด็จ คาํม่วง สามชยั นามน หว้ยผึ้งและนาคู ซ่ึงก็ไดรั้บความร่วมมือจากพระสังฆาธิมากพอสมควร 
จึงขอขอบพระคุณทุกรูปไว ้ณ โอกาสน้ี  หวงัวา่โครงการปฏิบติักรรมฐานพระสังฆาธิการจะดาํเนินไปอยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อพฒันาและส่งเสริมคณะสงฆใ์หมี้ความรู้ความสามารถในการเป็นผูน้าํและดาํรงรักษาพระพุทธศาสนา
ใหม้ัน่คงถาวรสืบไป 
                                                                               
 
   

พระครูสิทธิวราคม 
เจา้คณะอาํเภสหสัขนัธ์  (ธรรมยตุ) 

เลขานุการโครงการปฏิบติักรรมฐานพระสังฆาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ (ธรรมยตุ) 
 

 
 



โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระสังฆาธิการจังหวดักาฬสินธ์ุ (ธรรมยุต)  คร้ังที ่ ๗ 
เพือ่เฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๔  พรรษา 

ประจ าปี  ๒๕๕๔ 
................................... 

๑. ช่ือโครงการ      โครงการอบรมกรรมฐานสาํหรับพระสังฆาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ (ธรรมยตุ)   
                                               คร้ังท่ี ๗   ประจาํปี  ๒๕๕๔ 
๒. ลกัษณะโครงการ     โครงการต่อเน่ือง 
 
๓. ผูรั้บผดิชอบโครงการ      คณะกรรมการสงฆจ์งัหวดักาฬสินธ์ุ  (ธรรมยตุ) 
 
๔. ผูส้นบัสนุนโครงการ     พระสังฆาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ  (ธรรมยตุ) 
       คณะสงฆแ์ละทายกทายกิาของวดัท่ีเป็นสถานท่ีจดัปฏิบติัธรรม 
๕. หลกัการและเหตุผล      
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของท่านผูรู้้แจง้ หรือ ศาสนาแห่งความรู้แจง้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยูท่ี่ความ
พน้ทุกข ์(นิพพาน)  มีหลกัการสาํคญั คือ โอวาทปาฏิโมกข ์ และมีวธีิการปฏิบติัตามแนวทางมรรคมีองคแ์ปด ซ่ึง
กล่าวโดยสรุปแลว้ไดแ้ก่ ศีล  สมาธิ  ปัญญา  พระธรรมคาํสอนอนัประเสริฐเหล่าน้ี เป็นสมบติัอนัลํ้าค่าท่ี
พระพุทธเจา้ไดฝ้ากไวก้บัพุทธบริษทั ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  และท่ีสาํคญัพระธรรมคาํสอนอนัประเสริฐน้ีได้
ผา่นการพิสูจน์ทดลองจากนกัปฏิบติัธรรม  นกัปราชญแ์ละผูเ้คารพศรัทธามาตลอดสองพนัหา้ร้อยกวา่ปี ท่ามกลาง
สถานการณ์ท่ีผนัผวนและความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมชาวพุทธในประเทศไทย และในสังคมโลกอยา่ง
ต่อเน่ือง  แต่พระพุทธศาสนาก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆมาไดโ้ดยลาํดบั  ทั้งน้ีเพราะไดอ้าศยัพระ
เถรานุเถระผูท้าํหนา้ท่ีปกครองคณะสงฆร์ะดบัต่างๆ ท่ีมีความรู้ความสามารถทั้งในทางปริยติัและปฏิบติั ได้
เสียสละและอุทิศตนต่อศาสนกิจในพระพุทธศาสนา ซ่ึงควรแก่การสรรเสริญและถือเป็นแบบอยา่งอนัดีงามของ
คณะสงฆจ์งัหวดักาฬสินธ์ุ 
 อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก  กระแสโลกาภิ
วตัน์ไดห้ลัง่ไหลเขา้สู่ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยดว้ย  และกระแสดงักล่าวไดแ้พร่เขา้สู่สถาบนัต่างๆ ทาง
สังคม ไม่เวน้แมแ้ต่สถาบนัสงฆแ์ละพระพุทธศาสนา ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางความคิดและพฤติกรรม
บางอยา่งท่ีเป็นอนัตรายทั้งในหมู่พระสงฆ ์ พุทธศาสนิกชนและชาวไทยทัว่ไป  ประกอบกบัในปัจจุบนั ปัญหา
ต่างๆในวงการคณะสงฆไ์ดถู้กเปิดเผยสู่สังคมไทยและถูกวพิากษว์จิารณ์ในทางเสียหายมากข้ึน  นบัวา่เป็น
สัญญาณอนัตรายของสถาบนัสงฆแ์ละพระพุทธศาสนา  ขณะเดียวกนัการปฏิบติักรรมฐานในหมู่พระสงฆ ์
โดยเฉพาะอยา่งยิง่พระสังฆาธิการกลบัมีแนวโนม้ลดลง  และไม่เขม้แขง็มากพอท่ีจะเป็นผูน้าํชาวพุทธใน
สถานการณ์ปัจจุบนัได ้ ดงันั้น จึงสมควรท่ีพระสังฆาธิการทุกระดบัจะไดต้ระหนกัและกลบัมาฟ้ืนฟู เพื่อเพิ่มพนู
ความรู้ความสามารถในดา้นการปฏิบติักรรมฐานใหม้ากข้ึน อยา่งนอ้ยเพื่อเป็นการสร้างความมัน่คงและความสุข



ใจใหก้บัตนเอง  ยิง่กวา่นั้นจะเป็นการช่วยแกไ้ขปัญหาจุดอ่อนของคณะสงฆ ์ รวมทั้งเพื่อสร้างความเขม้แขง็ ความ
พร้อมและภาวะผูน้าํของพระสังฆาธิการทุกรูป ซ่ึงจะส่งผลดีอยา่งยิง่ต่อคณะสงฆแ์ละพระพุทธศาสนาโดยรวม
ต่อไป 
 
๖. วตัถุประสงค ์
 ๖.๑ เพื่อฟ้ืนฟูการปฏิบติักรรมฐานในหมู่พระสังฆาธิการธรรมยตุทุกรูปในจงัหวดักาฬสินธ์ุ  
 ๖.๒ เพื่อเพิ่มพนูความรู้ความสามารถดา้นการปฏิบติักรรมฐานแก่พระสังฆาธิการทุกรูป  
 ๖.๓ เพื่อสร้างภาวะผูน้าํดา้นการปฏิบติักรรมฐานแก่พระสังฆาธิการทุกรูป 
 ๖.๔ เพื่อสร้างความสามคัคีในหมู่พระสังฆาธิการทุกรูป 
 ๖.๕ เพื่อสร้างความเจริญและความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนืต่อสถาบนัสงฆแ์ละพระพุทธศาสนาในจงัหวดั
กาฬสินธ์ุ 
 
๗.  เป้าหมาย 
 ก.เชิงปริมาณ  พระสงัฆาธิการธรรมยตุทุกระดบัทุกรูปในจงัหวดักาฬสินธ์ุ  จาํนวน  ๓๖๐ รูป 

คร้ังน้ีเป็นรุ่นท่ี ๗  จาํนวน ๑๐๐ รูป พระภิกษุสามเณรทัว่ไป  จาํนวน ๕๐ รูป  เนน้พ้ืนท่ีอาํเภอสหสัขนัธ์  คาํม่วง  สามชยั สมเด็จ 
นามน  นาคู และหว้ยผึ้ง 

 ข.เชิงคุณภาพ  พระสังฆาธิการท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถและมีภาวะผูน้าํดา้นการปฏิบติั
กรรมฐาน  ส่งผลดีต่อคณะสงฆ์ธรรมยตุจงัหวดักาฬสินธ์ุและพระพุทธศาสนาโดยรวม 
 
๘.  ระยะเวลาดาํเนินการ  (๔  คืน  ๕  วนั) 
 ก.  ขั้นเตรียมการ 
 -   ปรึกษาหารือประธานคณะกรรมการสงฆ ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ (ธรรมยตุ)  เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
 -   จดัทาํโครงการฯ 
 -   นาํเสนอโครงการต่อประธาน และคณะกรรมการสงฆ์จงัหวดักาฬสินธ์ุ  (ธรรมยตุ) 
  
ข.  ขั้นดาํเนินการ 
 -   แต่งตั้งคณะทาํงานตามโครงการฯ   
 -   ประชาสัมพนัธ์และแจง้พระสังฆาธิการท่ีเก่ียวขอ้งทุกรูป 
 -   นิมนตพ์ระเถราจารย ์ เป็นวทิยากรใหก้ารอบรมตามโครงการฯ  
 -   ดาํเนินการอบรมเป็นรุ่นท่ี  ๗  จาํนวน  ๑๕๐ รูป 
 -   สรุปผลการดาํเนินงานตามโครงการ 
 
๙.  หลกัสูตรการอบรม 



  
ภาคเตรียมการ 
 -   จงัหวดัแจง้พระสังฆาธิการทุกรูป  พร้อมใบตอบยนืยนัเขา้ร่วมการอบรม  
-  ผูเ้ขา้อบรมเตรียมบาตร  กลด/มุง้  เส่ือ/ผา้ยาง  กระป๋องนํ้าด่ืม  ไฟฉาย  ยาทากนัยงุ  ไมขี้ดไฟ  เทียน  และบริขาร
ท่ีจาํเป็นอ่ืน ๆ 
-  เดินทางถึงสถานท่ีอบรมก่อนการอบรม  ๑  ชัว่โมง  ลงทะเบียน  รับเอกสารและจดัท่ีพกั 
ภาควชิาการ 
-  ปฐมนิเทศโดยเจา้คณะจงัหวดักาฬสินธ์ุ  (ธรรมยตุ)  และกองเลขาฯ 
-  ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมและใหโ้อวาท 
- บรรยายเร่ือง การปฏิบติักรรมฐานส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพพระสังฆาธิการไดอ้ยา่งไร ? 
-  บรรยายเร่ือง  ความสาํคญัของการปฏิบติักรรมฐานในพระพุทธศาสนา  
- บรรยายเร่ือง การเจริญกรรมฐานแบบ “พุทโธ” 
-  บรรยายเร่ือง  การประกอบพิธีบาํเพญ็กุศลและบทสวดท่ีเก่ียวขอ้ง 
-  บรรยายเร่ือง  ความรู้เก่ียวกบัการตดัเยบ็จีวร 
-  บรรยายเร่ือง  การประชุมกิจการคณะสงฆใ์นจงัหวดักาฬสินธ์ุ (ธ) 
ภาคปฏิบติั 
-  ประชุมทาํวตัรเชา้ - เยน็ ทุกวนั 
-  ออกรับบิณฑบาตทุกวนั 
-  ฉนัภตัตาหารม้ือเดียว  (ในบาตร) 
-  ทาํกิจวตัร  ปัดกวาด  เช็ดถู  และรักษาความสะอาดท่ีพกัและบริเวณวดัทุกวนั 
-  มีความเคารพนบัถือกนัตามพระธรรมวนิยัอยา่งเคร่งครัด 
-  บาํเพญ็จิตภาวนา  (เดินจงกรม  นัง่สมาธิ  เป็นตน้)  ไม่ตํ่ากวา่วนัละ  ๕  ชัว่โมง 
-  สนทนาธรรม/ตอบปัญหาธรรม 
 
๑๐.  สถานท่ีดาํเนินการ  รุ่นท่ี  ๗ น้ี จดัอบรม  ณ  วดัเวฬุวนั  ตาํบลนิคม  อาํเภอสหสัขนัธ์  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
 
๑๑.  งบประมาณ 
 รายรับ 
  ๑.  กองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ  (ธรรมยตุ) ๕๐,๐๐๐  บาท 
  ๒.  พระครูสิทธิวราคมและคณะศิษยว์ดัเวฬุวนั     ๑๐,๐๐๐  บาท 
  ๓.  จากผูมี้จิตศรัทธาทัว่ไปบริจาค     -             บาท 
                                     รวมรายรับ    ๖๐,๐๐๐ บาท 



  
รายจ่าย   
  ๑.  ค่าอาหาร  นํ้าปานะ  ๔  วนั  ๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.  ถวายพระเถราจารยผ์ูใ้หก้ารอบรมฯ  ๔  รูป  รวม ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.  ค่าจดัเตรียมสถานท่ีอบรมฯ ๕,๐๐๐ บาท 
  ๔.  ค่าเอกสารและค่าดาํเนินการอ่ืน ๆ ๕,๐๐๐ บาท 
                  รวมรายจ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท 
 
๑๒.  การประเมินผล 
 -   สังเกตจากการแสดงออกจากผูเ้ขา้รับการอบรม  ตลอด  ๕ วนั 
 -   จากการสอบถาม  และสนทนาธรรมระหวา่งการอบรม 
 -  จากแบบสอบถาม 
 
๑๓.  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

๑.  พระสังฆาธิการระดบัเจา้คณะอาํเภอ เจา้คณะตาํบล  เจา้อาวาส  รองเจา้อาวาส  และผูช่้วยเจา้อาวาสท่ี
เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถและมีภาวะผูน้าํในการปฏิบติักรรมฐานมากข้ึน 
 ๒.  พระสังฆาธิการท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความสมานฉนัทแ์ละสามคัคีกนัมากยิง่ข้ึน 

๓.  คณะสงฆจ์งัหวดักาฬสินธ์ุ  (ธรรมยตุ)  มีความเขม้แขง็ในการบริหารศาสนกิจในพระพุทธศาสนา
ยิง่ข้ึน 

๔. กระตุน้ใหพ้ระภิกษุสามเณรและชาวพุทธตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการปฏิบติักรรมฐาน  
 ๕.  ก่อใหเ้กิดความเจริญมัง่คงต่อสถาบนัสงฆแ์ละพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
        
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

(พระญาณรักขิต) 

รองเจ้าคณะจังหวดักาฬสินธ์ุ  (ธรรมยุต) 

ผู้เสนอโครงการ 

 
 

(พระครูสิทธิวราคม) 

เจ้าคณะอ าเภอสหัสขันธ์  (ธรรมยุต) 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

(พระเทพสารเมธี) 

เจ้าคณะจังหวดักาฬสินธ์ุ  (ธรรมยุต) 

วนัที ่ ๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 

 



ก าหนดการปฏิบัติกรรมฐานพระสังฆาธิการจังหวดักาฬสินธ์ุ (ธรรมยุต) รุ่น  ๗ 
เพือ่เฉลมิพระเกยีรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๔  พรรษา 
ระหว่างวนัที ่ ๙ – ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ณ วดัเวฬุวนั  ต าบลนิคม  อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวดักาฬสินธ์ุ 
........................................................................................................................................... 

 
วนัจนัทร์ท่ี  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้ึน ๗  คํ่า เดือน  ๖ 
 เวลา  ๑๓.๐๐  น. พระสังฆาธิการเดินทางถึงวดัเวฬุวนั ลงทะบียน รับเอกสาร และจดัท่ีพกั  
 เวลา  ๑๔.๐๐  น. ปฐมนิเทศโดยเจา้คณะจงัหวดักาฬสินธ์ุ (ธ)และกองเลขานุการ 
 เวลา  ๑๔.๓๐  น. พระครูสิทธิวราคม เจา้อาวาสวดัเวฬุวนักล่าวปฏิสันถารตอ้นรับ 
 เวลา  ๑๕.๐๐  น. พระญาณรักขิต รองเจา้คณะจงัหวดักาฬสินธ์ุ (ธ) กล่าวรายงาน 
 เวลา  ๑๕.๑๐  น. พระธรรมดิลก เจา้คณะภาค ๙ (ธ) กล่าวเปิดการอบรม/ใหโ้อวาท และบรรยายพิเศษ  
                                         เร่ือง การปฏิบติักรรมฐานช่วยพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพพระสังฆาธิการไดอ้ยา่งไร ? 
 เวลา  ๑๖.๓๐  น. พกั/ฉนันํ้าปานะ/ทาํกิจวตัร 
 เวลา  ๑๘.๐๐  น. สรงนํ้า/ทาํภารกิจส่วนตวั 
 เวลา  ๑๙.๐๐  น. ประชุมทาํวตัร สวดมนต ์แผเ่มตตา ถวายเป็นพระราชกุศล 
 เวลา  ๒๐.๐๐  น. แสดงธรรมอบรมจิตภาวนาเร่ืองความสาํคญัของการปฏิบติักรรมฐานใน     
                                         พระพุทธศาสนา โดยพระเถระสายกรรมฐาน(พระอาจารยท์องอินทร์  กตปุญโญ  
                                         วดัพระเจดียช์ยัมงคล  จ.ร้อยเอด็) 
 เวลา  ๒๒.๐๐  น.พกัผอ่น 
 
วนัองัคารท่ี  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้ึน  ๘ คํ่า เดือน ๖ 
 เวลา  ๐๔.๓๐  น. ต่ืนจาํวดั/ทาํภารกิจส่วนตวั 
 เวลา  ๐๕.๐๐  น. ทาํวตัรเชา้  เจริญจิตภาวนา  
 เวลา  ๐๖.๓๐  น. ออกรับบิณฑบาต 
 เวลา  ๐๘.๐๐  น. ถวายภตัตาหารเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ อดีตเจา้อาวาสวดัเวฬุวนั  

- พระสงฆอ์นุโมทนา 
 เวลา  ๐๙.๓๐  น. บรรยายและสาธิตการบาํเพญ็บุญในงานมงคล/อวมงคลและบทสวดท่ีเก่ียวขอ้ง 
    โดย พระครูสุธีวรสาร  จอ.หนองกุงศรี (ธ) 

- เสร็จแลว้นาํฝึกซอ้มสวดมนตบ์ทต่างๆท่ีนิยมใชส้วดในงานบาํเพญ็บุญ 
เวลา  ๑๒.๐๐  น. พกั/ฉนันํ้าปานะ 



 
เวลา  ๑๓.๐๐  น. บรรยายและสาธิตการตดัเยบ็สบงจีวร โดย พระครูสิทธิวราคม จอ.สหสัขนัธ์ (ธ)  
                           และพระครูอมรธรรมวสุิทธ์ิ จต.นามะเขือ (ธ) 

- เสร็จแลว้สาธิตการตดัเยบ็ 
เวลา  ๑๔.๓๐  น. บรรยายเร่ืองความสาํคญัของการสวดพระปาฏิโมกข ์โดย พระครูจิตตสังวรคุณ 

จอ.นามน (ธ) และพระครูวรจิตตานุรักษ ์จต.กาฬสินธ์ุ (ธ) 

- เสร็จแลว้ สาธิตการสวดและทดสอบการสวดพระปาฏิโมกข ์ 
 เวลา  ๑๖.๓๐  น. พกั/ฉนันํ้าปานะ/ทาํกิจวตัร 
 เวลา  ๑๘.๐๐  น. สรงนํ้า/ทาํภารกิจส่วนตวั 
 เวลา  ๑๙.๐๐  น. ประชุมทาํวตัร สวดมนต ์เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล  
 เวลา  ๒๐.๐๐  น. แสดงธรรมอบรมจิตภาวนาเร่ือง การปฏิบติักรรมฐานสายหลวงปู่ มัน่  ภูริทตัโต  
              โดยพระเถระสายกรรมฐาน(พระอาจารยเ์ชาว ์ วดัวงัหิน  จ.สกลนคร) 
 เวลา  ๒๒.๐๐  น.พกัผอ่น 
 
วนัพุธท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้ึน  ๙ คํ่า เดือน ๖   
 เวลา  ๐๔.๓๐  น. ต่ืนจาํวดั/ทาํภารกิจส่วนตวั 
 เวลา  ๐๕.๐๐  น. ทาํวตัรเชา้  เจริญจิตภาวนา  
 เวลา  ๐๖.๓๐  น. ออกรับบิณฑบาต 
 เวลา  ๐๘.๐๐  น. ถวายภตัตาหารเชา้ พระสงฆอ์นุโมทนา 

เวลา  ๐๙.๓๐  น. นาํฝึกซอ้มสวดมนตบ์ทต่างๆท่ีนิยมใชส้วดในงานบาํเพญ็กุศลศพ 
          โดย พระครูสุธีวรสาร  จอ.หนองกุงศรี (ธ) 

เวลา  ๑๒.๐๐  น. พกั/ฉนันํ้าปานะ 
เวลา  ๑๓.๐๐  น. ฟังบรรยายธรรมเร่ือง พระสงฆก์บัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในสถานการณ์ 
                               ปัจจุบนั โดย พระเถระผูท้รงคุณวฒิุ (พระธรรมฐิติญาณ  จภ. ๑๐ (ธรรมยตุ) 
เวลา  ๑๔.๓๐  น. ฝึกตดัเยบ็จีวรต่อจากวนัท่ีผา่นมา 
เวลา  ๑๖.๓๐  น. พกั/ฉนันํ้าปานะ/ทาํกิจวตัร 
เวลา  ๑๘.๐๐  น. สรงนํ้า/ทาํภารกิจส่วนตวั 
เวลา  ๑๙.๐๐  น. ประชุมทาํวตัร สวดมนต ์เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล  
เวลา  ๒๐.๐๐  น. แสดงธรรมอบรมจิตภาวนาเร่ือง ความสาํคญัของใจ  โดยพระเถระสายกรรมฐาน  
เวลา  ๒๒.๐๐  น.พกัผอ่น 
 

วนัพฤหสับดีท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้ึน  ๑๐ คํ่า เดือน ๖ 



 เวลา  ๐๔.๓๐  น. ต่ืนจาํวดั/ทาํภารกิจส่วนตวั 
 เวลา  ๐๕.๐๐  น. ทาํวตัรเชา้  เจริญจิตภาวนา  
 เวลา  ๐๖.๓๐  น. ออกรับบิณฑบาต 
 เวลา  ๐๘.๐๐  น. ถวายภตัตาหารเชา้ พระสงฆอ์นุโมทนา 
 เวลา  ๐๙.๓๐  น. ฝึกตดัเยบ็สบงจีวร และฝึกทดสอบพระปาฏิโมกขต่์อจากวนัท่ีผา่นมา 

เวลา  ๑๒.๐๐  น. พกั/ฉนันํ้าปานะ 
เวลา  ๑๓.๐๐  น. ประชุมกิจการคณะสงฆจ์งัหวดักาฬสินธ์ุ (ธรรมยตุ) โดยเจา้คณะจงัหวดักาฬสินธ์ุ  
เวลา  ๑๖.๓๐  น. พกั/ฉนันํ้าปานะ/ทาํกิจวตัร 
เวลา  ๑๘.๐๐  น. สรงนํ้า/ทาํภารกิจส่วนตวั 
เวลา  ๑๙.๐๐  น. ประชุมทาํวตัร สวดมนต ์เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล  
  - เสร็จแลว้เวยีนเทียนรอบเจดียห์ลวงพอ่เจด็กษตัริย ์เน่ืองในวนัวสิาขบูชา  
เวลา  ๒๐.๓๐  น.บรรยายธรรมเร่ือง ความสามคัคีของสงฆย์งัประโยชน์ใหส้าํเร็จไดอ้ยา่งไร  

                                         โดย พระเทพสารเมธี  เจา้คณะจงัหวดักาฬสินธ์ุ (ธ) 
เวลา  ๒๒.๐๐  น.พกัผอ่น 

 
วนัศุกร์ท่ี  ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้ึน  ๑๒ คํ่า เดือน ๖ 
 เวลา  ๐๔.๓๐  น. ต่ืนจาํวดั/ทาํภารกิจส่วนตวั 
 เวลา  ๐๕.๐๐  น. ทาํวตัรเชา้  เจริญจิตภาวนา  
 เวลา  ๐๖.๓๐  น. ออกรับบิณฑบาต 
 เวลา  ๐๘.๐๐  น. ถวายภตัตาหารเชา้ พระสงฆอ์นุโมทนา 
 เวลา  ๑๐.๐๐  น. ทอดผา้ป่าสามคัคีบาํรุงวดัเวฬุวนั 
 เวลา  ๑๐.๓๐  น. รายงานผลการปฏิบติัธรรมและการทดสอบพระปาฏิโมกข์ 
 เวลา  ๑๑.๐๐  น. เจา้คณะจงัหวดักาฬสินธ์ุ (ธ) มอบวฒิุบตัรแก่เขา้อบรม และกล่าวปิดโครงการ 
 เวลา  ๑๒.๐๐  น. เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 
 
หมายเหตุ   ๑. ผูเ้ขา้อบรมทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา และเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ  
๒. งดใชโ้ทรศพัทใ์นระหวา่งฟังการอบรมและทาํวตัร สวดมนต ์  
๓. ระมดัระวงักิริยามารยาทและไม่พดูคุยเสียงดงั 
๔. กรุณาเตรียมบาตรและบริขารอ่ืนๆ รวมทั้งเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็น เช่น ไฟฉาย กลดหรือมุง้ เป็นตน้มาดว้ย  
๕. ติดต่อกองเลขานุการโครงการฯ พระครูสิทธิวราคม ๐๘-๑๙๗๔-๘๒๐๑, นายวราวฒิุ  ภาษี  ๐๘-๑๗๐๘-๖๘๕๓ 
                                                          ---------------------------------------------- 

 



ค ารายงาน 
ประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบติักรรมฐาน  พระสังฆาธิการ  จงัหวดักาฬสินธ์ุ (ธรรมยตุ) รุ่นท่ี ๗ 

พระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจา้คณะภาค ๙  (ธรรมยตุ) 
ณ  วดัเวฬุวนั  บา้นตาดดงเคง็  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 

วนัท่ี  ๙ – ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 
 

 กราบเรียน   พระเดชพระคุณพระธรรมดิลก  เจา้คณะภาค ๙  (ธรรมยตุ)  ท่ีเคารพอยา่งสูง  กระผม  พระ
ญาณรักขิต  รองเจา้คณะจงัหวดักาฬสินธ์ุ  (ธรรมยตุ)  ขอกราบขอบพระคุณ  พระเดชพระคุณท่ีเมตตามาเป็น
ประธานเปิดโครงการปฏิบติักรรมฐานในคร้ังน้ี  กระผมใคร่ขออนุญาตรายงความเป็นมาของโครงกา รพอสังเขป  
ดงัน้ี 
 โครงการปฏิบติักรรมฐานพระสังฆาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ  (ธรรมยตุ)  เป็นโครงการท่ีคณะกรรมการ
สงฆจ์งัหวดักาฬสินธ์ุ  มีมติเห็นชอบใหด้าํเนินการตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เป็นตน้มา  ซ่ึงจดัอบรมมาแลว้ ๖ รุ่น  
โดยรุ่นท่ี ๑  จดัอบรมในปี  ๒๕๔๗  ท่ี  วดัปทุมรังษี  อาํเภอนาคู  และรุ่นท่ี ๖ จดัอบรมท่ี  วดัป่าหนองดอนสวรรค ์
อ.กมลาไสย  มีพระสังฆาธิการระดบัเจา้คณะอาํเภอ  เจา้คณะตาํบล  และเจา้อาวาส  เขา้อบรมทั้ง ๖ คร้ังๆ ละ
ประมาณ ๖๐ – ๑๐๐ รูป  ทั้งน้ีวตัถุประสงคห์ลกัของโครงการคือ  เพื่อฟ้ืนฟูและส่งเสริมการปฏิบติักรรมฐานใน
หมู่พระสังฆาธิการระดบัเจา้อาวาส  เจา้คณะตาํบล  เจา้คณะอาํเภอ  ตลอดจน  พระเลขานุการทุกรูป  และเพื่อสร้าง
ความสามคัคีในคณะสงฆ ์ อนัเป็นการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพแก่พระสังฆาธิการธรรมยตุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
นอกจากนั้นยงัเป็นการเผยแผก่ารปฏิบติักรรมฐานแก่พุทธศาสนิกชนทัว่ไปดว้ย 
 สาํหรับการจดัอบรมคร้ังน้ีเป็นรุ่นท่ี  ๗  จาํนวน ๑๐๐ รูป  ระยะเวลาการอบรม  ๔ คืน ๕ วนั  คือเร่ิมตั้งแต่  
วนัท่ี ๙ – ๑๓ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยไดรั้บเงินอุดหนุนจาก  กองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการจงัหวดั
กาฬสินธ์ุ  (ธรรมยตุ)  จาํนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  พระครูสิทธิวราคมและคณะศิษย ์๑๐,๐๐๐ บาท  รวม  ๖๐,๐๐๐ 
บาท  นอกจากนั้นจงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยปลดัจงัหวดักาฬสินธ์ุและท่ีทาํการปกครองอาํเภอสหสัขนัธ์ ยงัไดร่้วมกบั
วดัเวฬุวนัจดักิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในวนัวสิาขบูชา ๑๑ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยสนบัสนุน
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ตลอดถึงไดรั้บความอนุเคราะห์ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ  จากพระ
ครูสิทธิวราคม  รวมทั้งคณะสงฆแ์ละทายกทายกิาวดัเวฬุวนัแห่งน้ีเป็นอยา่งดียิง่ 
 บดัน้ี   ไดเ้วลาอนัเป็นมงคลแลว้  ขอกราบนิมนตพ์ระเดชพระคุณไดก้ล่าวเปิดการอบรมใหโ้อวาทและ
บรรยายพิเศษ  เร่ือง  การปฏิบติักรรมฐานช่วยพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพพระสังฆาธิการไดอ้ยา่งไร  ต่อไป   
 

ขอกราบนิมนต ์
 
 
 



รายช่ือพระสังฆาธิและพระภิกษุสามเณรทัว่ไป 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระสังฆาธิการจังหวดักาฬสินธ์ุ  (ธรรมยุต)  คร้ังที่  ๗    

ณ วดัเวฬุวนั  ต าบลนิคม  อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวดักาฬสินธ์ุ 
วนัที ่ ๙ – ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
------------------***-----------------  

1. พระณณัภสั  ปุญญเปกฺโข  วดัป่าสันติธรรม  ต.เหล่าออ้ย  อ.ร่องคาํ  จ.กาฬสินธ์ุ 
2. พระครูจิตตวสุิทธิคุณ ( จอ.หว้ยเมก็ )วดัป่าโนนพระ  ต. หวันาคาํ  อ.ยางตลาด  จ. กาฬสินธ์ุ 
3. พระโกศล  กิตฺติโกสโล  วดัป่าโนนพระ  ต. หวันาคาํ  อ. ยางตลาด  จ. กาฬสินธ์ุ 
4. พระองัคาร  ญาณสีโล  วดัป่าโนนพระ  ต. หวันาคาํ  อ. ยางตลาด  จ. กาฬสินธ์ุ 
5. พระครูสิริบุญสารคุณ วดัอรุณราษฎร์บาํรุง  ต.นาบอน  อ. คาํม่วง  จ.กาฬสินธ์ุ 
6. พระครูปัญญาภิวฒัน์ (จอ.สมเด็จ)  วดับรรพตสันติวนั  ต. มหาไชย  อ. สมเด็จ  จ. กาฬสินธ์ุ 
7. พระครูสิทธิวราคม  (จอ.สหสัขนัธ์ )  วดัเวฬุวนั  ต.นิคม  อ. สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ  
8. พระสุทธิพงษ ์ สํฺญโต  วดัป่าศรีชมพ ู ต.นามน  อ.นามน  จ.กาฬสินธ์ุ 
9. พระฉตัรดนยั  อธิปํฺโญ  วดัเวฬุวนั  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
10. พระครูววิธิปัญญาธร  วดัป่ามงคลชยั  ต.โนนนํ้าเกล้ียง อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
11. พระครูบุญโชตยาภรณ์  วดัโป่งเชือกชยัมงคล  ต.นามะเขือ อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
12. พระวเิชียร  ธมฺมาตโณ  วดัป่าสายสวรรค ์ ต.โนนศิลา  อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
13. พระครูอมรธรรมวสุิทธ์ิ  วดัป่ามงคลธรรมรังษี  ต.โนนศิลา  อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
14. พระยวุพร  จารุธมฺโม  วดัป่ามงคลธรรมรังษี  ต.โนนศิลา  อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
15. พระอาริยะ  ฉตฺติโก  วดัป่ามงคลธรรมรังษี  ต.โนนศิลา  อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
16. พระชชัวาลย ์ เขมกาโม  วดัป่ามงคลธรรมรังษี  ต.โนนศิลา  อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
17. พระปานทอง  ปภสฺสโร  วดัป่ามงคลธรรมรังษี  ต.โนนศิลา  อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
18. พระภิทกัษ ์ เขมิโก  วดัป่ามงคลธรรมรังษี  ต.โนนศิลา  อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
19. พระจี  เตชธมฺโม  วดัสันติธรรม  ต.ภูสิงห์  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
20. พระคาํ  ตปสีโล  วดัป่าดงเยน็  ต.ดงพยงุ  อ.ดอนจาน  จ.กาฬสินธ์ุ 
21. พระสุเวศ  สุมงฺคิโก  วดัป่าอมัพวนั  ต.ม่วงนา  อ.ดอนจาน  จ.กาฬสินธ์ุ 
22. พระอธิการสุรพล  ธมฺมโร  วดัป่าดงอุดมพฒันาราม  ต.ดงพยงุ  อ.ดอนจาน  จ.กาฬสินธ์ุ 
23. พระทรง  ปํฺญาธโร  วดัโป่งเชือกชยัมงคล  ต.นามะเขือ  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
24. พระสุริยา  ขนฺติโก  วดัโป่งเชือกชยัมงคล  ต.นามะเขือ  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
25.  พระบุญเล้ียง  ธนสาโร  วดัโป่งเชือกชยัมงคล  ต.นามะเขือ  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
26.  ส.ณ.อภิญโญ  ลุนศรี  วดัโป่งเชือกชยัมงคล  ต.นามะเขือ  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
27. ส.ณ.อษัฎา  ผาลาโห  วดัโป่งเชือกชยัมงคล  ต.นามะเขือ  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 



28. ส.ณ.อริยะ  บุญประเสริฐ  วดัโป่งเชือกชยัมงคล  ต.นามะเขือ  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
29. พระณรงค ์ กนฺตสีโล  วดัฉนัทนิมิตร  ต.โนนนํ้าเกล้ียง อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
30. พระครูศีลสารวมิล  (ปิยสีโล)  วดัป่ารัตนธรรมคุณ  ต.โพนงาม อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธ์ุ 
31. พระแกว้  อจิญโณ  วดัป่ามงคลชยั  ต.โนนนํ้าเกล้ียง อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
32. พระวญิํู  คมฺภีรธมฺโม  วดัป่าสันติวาส  ต.หวังวั  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธ์ุ 
33. พระทองไท  ยโสธโร  วดัสักกะวนั ต.โนนบุรี  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
34. พระบุญเทิด  ปุํฺญโชโต  วดัประชาสงเคราะห์ ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
35. พระทองใส  จกฺกวโร   วดัอรุณรังษีวราราม  ต.นิคม อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
36. พระครูอรุณธรรมรักษ ์ (ปภาธโร)  วดัอรุณรังษีวราราม  ต.นิคม อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
37. พระเอกชยั  ปณฺฑิตวงฺโส  วดัป่ารัตนสมภรณ์  ต.โนนบุรี  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
38. พระครูสังฆรักษว์นิยั  ตปโส  วดัป่ารัตนสมภรณ์  ต.โนนบุรี  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
39. พระสิทธิชยั  สิทฺธิชโย  วดัป่ารัตนสมภรณ์  ต.โนนบุรี  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
40. พระสมร   จิตฺตสีโล วดัป่ารัตนสมภรณ์  ต.โนนบุรี  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
41. พระสงกรานต ์ สิริจนฺโท  วดัป่ารัตนสมภรณ์  ต.โนนบุรี  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
42. พระสุขมุ  สิริธโร  วดัป่ารัตนสมภรณ์  ต.โนนบุรี  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
43. พระเวยีงชยั  ฐิตคุโร วดัป่ารัตนสมภรณ์  ต.โนนบุรี  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
44. พระยทุธศกัด์ิ  สุภกิจฺโจ  วดัป่ารัตนสมภรณ์  ต.โนนบุรี  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
45. สามเณรศราวฒิุ  เทษาวงค ์  วดัป่ารัตนสมภรณ์  ต.โนนบุรี  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ  
46. พระกฤตภาส  สุภาจาโร  วดัป่าแดง  ต.ยอดแกง อ.นามน  จ.กาฬสินธ์ุ 
47. พระนิยม  จารุวณฺโณ  วดัวารีวนั  ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ 
48. พระศิวะ  สิริปุญโญ  วดัเวฬุวนั  ต.นิคม อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
49. พระอาดุลเดช  อริยธมฺโม  วดัเวฬุวนั  ต.นิคม อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
50. พระขจร  ปริปุณฺโณ  วดัหนองลุมพุก  ต.สหสัขนัธ์  อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
51. พระสวา่ง  อมฺมทีโป  วดัป่าธรรมภกัดี  ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ 
52. พระเผด็จ  ปํฺญธโร  วดัพุทธนิมิต  ต.สหสัขนัธ์  อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
53. พระเส็ง  สุวชฺิชาโน  วดัพุทธนิมิต  ต.สหสัขนัธ์  อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
54. พระครูสุพจน์ปัญญาคุณ  วดัศรัทธาธรรม  ต.สหสัขนัธ์  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
55. พระอรรคเดช  จนฺททีโป  วดัเวฬุวนั  ต.นิคม อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
56. พระครูสุนฺทรบุญสาร  วดัโนนไผล่อ้ม  ต.กมลาไสย อ. กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ 
57. พระสุธิต  กตปุํฺโญ วดัป่าเครือวลัย ์ ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ 
58. พระวฑูิรย ์ ถิรจิตฺโต  วดัเวฬุวนั  ต.นิคม อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
59. พระอนุกลู  อรุโณ วดัป่าศรัทธาธรรม  ต.สหสัขนัธ์  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 



60. พระครูปัญญาวราวุธ (จอ.เมืองกาฬสินธ์ุ) วดัดอนประชาอุทิศ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 
61. พระครูศีลสารโสภณ  วดัป่าศรัทธาธรรม  ต.หนองแวง  อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ 
62. พระสมชาย  ฐานวฑฺุโฒ  วดัวจิิตรพฒันา  ต.หนองแวง  อ. สมเด็จ  จ.กาฬสินธ์ุ 
63. พระวฒิุนนัท ์ ขนฺติโก  วดัป่าพวงสุวรรณ  ต.แชงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ 
64. พระพุทธ  ฐิตโสภโณ  วดัชา้งแกว้  ต.ขมิ้น  อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์ุ 
65. พระเกษมศร  เขมวฑฺฒโน  วดัดอนประชาอุทิศ  ต.หลุบ  อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์ุ 
66. พระบญัชา  เตชธมฺโม  วดัเวฬุวนั  ต.นิคม อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
67. พระครูโสภณวนิยัวฒัน์ (รจอ.ยางตลาด) วดับูรพาโคกเครือ  ต.อุ่มเม่า  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธ์ุ 
68. พระพรชยั  ฐานวโร  วดัประชาสงเคราะห์  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ 
69. พระครูจินดารัตนาภรณ์   วดัโพนวมิาน  ต.กุดสิมคุม้ใหม่ อ.เขาวง  จ.กาฬสินธ์ุ 
70. พระครูจุลธรรมมานุศาสน์  วดับูรพาภิรม  ต.นาขาม  อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธ์ุ   
71. พระเสถียร  กิตฺติปํฺโญ  วดัป่าเครือวลัย ์ ต.ดงลิง  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธ์ุ 
72. สามเณรธีรภทัร  ผวิผอ่ง  วดัเวฬุวนั  ต.นิคม อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
73. พระสอ  สุจิตฺโต  วดัเวฬุวนั  ต.นิคม อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
74. พระเอกชยั  อธิจฺโจ  วดัเวฬุวนั  ต.นิคม อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
75. พระครูจิตตสังวรคุณ (จอ.นามน-กุฉินารายณ์)วดัป่าพฒันาราม  ต.ยอดแกง อ.นามน  จ.กาฬสินธ์ุ 
76. พระนิกรณ์  อภินนฺโท  วดัวดัป่าพฒันาราม  ต.ยอดแกง อ.นามน  จ.กาฬสินธ์ุ 
77. พระชูชาติ  สุชาโต  วดัปทุมรังษี  ต.ภูแล่นชา้ง  อ.นาคู  จ.กาฬสินธ์ุ 
78. พระประฉนัท ์ วธิโร  วดัป่าศรีแสนพรรณ  ต.นาอุดม  อ.โพนทอง  จ.กาฬสินธ์ุ 
 
79. พระสรพงษ ์ ปํฺญาวโร  วดัโพธ์ิชยัคาํม่วง  ต.อุ่มเม่า  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสิธ์ุ 
80. พระสวสัดี  วสุิทฺโธ  วดัโพธ์ิชยัคาํม่วง  ต.อุ่มเม่า  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสิธ์ุ  
81. พระวฒิุเดช  สิรินฺธโร  วดัโพธ์ิชยัคาํม่วง  ต.อุ่มเม่า  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสิธ์ุ 
82. สามเณรวฒิุชยั  ไชยาเยน็  วดัโพธ์ิชยัคาํม่วง  ต.อุ่มเม่า  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสิธ์ุ 
83. พระประดิษฐ ์ อคฺคปํฺโญ  วดัอุดมคงคานิมิตร  ต.ภูแล่นชา้ง อ.นาคู  จ.กาฬสินธ์ุ 
84. พระสาคร  ถิรญาโณ  วดัป่าพฒันาราม  ต.ยอดแกง  อ.นามน  จ.กาฬสินธ์ุ 
85. พระทินกร  สิริวณฺโณ  วดัสวา่งท่าใฮ  ต.หวังวั  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธ์ุ 
86. พระเพชร  สวโีร  วดับึงบา้นเสียว  ต.หวังวั อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธ์ุ 
87. พระรักชาติ  สุธีโร  วดัป่าชา้งแกว้  ต.ขมิ้น  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ 

88.  พระประสิทธ์ิ  สงฺวโร  วดัป่าชา้งแกว้  ต.ขมิ้น  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ 
89.  สามเณรธนพล  ระวโิชติ  วดัป่าพฒันาราม  ต.ยอดแกง  อ.นามน  จ.กาฬสินธ์ุ 
90.  พระบวัลา  จิตฺตสนฺโต  วดัธรรมนิมิตภูผานาด  ต.กุดสิมคุม้ใหม่  อ.เขาวง  จ.กาฬสินธ์ุ 



91.  พระอดิศร  ขนฺติสาโร  วดัธรรมนิมิตภูผานาด  ต.กุดสิมคุม้ใหม่  อ.เขาวง  จ.กาฬสินธ์ุ 
92.  พระครูคุณสารวจิิตร  วดัฉนัทนิมิตร  ต.โนนนํ้าเกล้ียง  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
93.    พระกนัตสิทธ์ิ  ปภสฺสโร   วดัฉนัทนิมิตร  ต.โนนนํ้าเกล้ียง  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
94.    พระใจเพชร  ฐานวโร  วดัป่าชา้งแกว้  ต.ขมิ้น  อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์ุ 
95.    พระทินกร  สิริวณฺโณ  วดัสวา่งท่าไฮ  ต.หวังวั  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสนธ์ุ 
96.    พระดาว  สุวโร   วดัสวา่งท่าไฮ  ต.หวังวั  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสนธ์ุ 
97.    พระรักชาติ  สุธีโร  วดัป่าชา้งแกว้  ต.ขมิ้น  อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์ุ 
98.    พระประสิทธ์ิ  สงฺวโร  วดัป่าชา้งแกว้  ต.ขมิ้น  อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์ุ 
99.    พระไพศาล  โชติธมฺโม  วดัป่าสันติธรรม  ต.อุ่มเม่า  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธ์ุ 
100.  พระอภิวฒัน์  อภิปํฺโญ  วดัป่าเครือวลั  ต.ดงลิง  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธ์ุ 

        101.  พระครูกมลาสยคุณ (จอ.กมลาไสย) วดัป่าเครือวลัย ์ ต.ดงลิง  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธ์ุ 
 102.  พระประดิษฐ ์ อคฺคปํฺโญ  วดัป่าอุดมคงคานิมิต  ต .แล่นชา้ง  อ.นาคู  จ.กาฬสินธ์ุ 
103.  พระธงชยั  อตฺตสนฺโต  วดัป่ามงคลธรรมรังษี  ต.โนนศิลา  อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
104.  พระสมพงษ ์ สุธมฺโม   วดัเวฬุวนั  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาสินธ์ุ 
 

                                 รวม  ๑๐๔  รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือพระภิกษุท่ีเขา้ทดสอบสวดพระปฏิโมกข ์

ตามโครงการปฏิบติักรรมฐานพระสงัฆาธิการจงัหวดักาฬสินธุ ์ (ธรรมยุต)  ครัง้ท่ี  ๗ 

ระหวา่งวนัท่ี  ๙- ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

ณ วดัเวฬุวนั  ต าบลนิคม  อ าเภอสหสัขนัธ ์ จงัหวดักาฬสินธุ ์

------------------***--------------- 

ล าดบัท่ี ช่ือ-ฉายา วดั ผลการทดสอบ หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑ พระทองใส  จกกฺวโร อรุณรงัษีวราราม    

๒ พระสมพงษ ์ สุธมฺโม วดัเวฬุวนั    

๓ พระขจร  ปริปุณฺโณ หนองลุมพุก    

๔ พระมงคล  ชุติมนฺโต ปทุมรงัษี    

๕ พระยศภทัร  ฐิตจิตฺโต รงัสปีาลิวนั    

      

 

รบัรองตามน้ี 

 

ลงช่ือ............................................ 

(พระครูจิตตสงัวรคุณ) 

เจา้คณะอ าเภอนามน (ธรรมยุต) 

๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้าบวชเนกขัมมปฏิบัติธรรม 
โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระสังฆาธิการจังหวดักาฬสินธ์ุ (ธรรมยุต)  คร้ังที ่ ๗   

ณ วดัเวฬุวนั  ต าบลนิคม  อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวดักาฬสินธ์ุ 
                                                           วนัที ่๙ – ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

 
๑.  นางเจียรนยั  ภูดวงศรี  เลขท่ี ๑๖๐/๓  ต.โนนบุรี  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๒.  นางจินตนา  ทุมสวสัด์ิ  เลขท่ี ๙๙/๑๓  ต.หวันาคาํ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธ์ุ 
๓.  นางมี  สร้อยคาํ  เลขท่ี ๗๔/๑๑  ต.หวันาคาํ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธ์ุ 
๔  .นางจอมใจ  ภูก่ิงนา เลขท่ี  ๑๕๙/๑๑  ต.หวันาคาํ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธ์ุ 
๕. นางทองอ่อน ภูลายยาว  เลขท่ี ๑๘๐/๑๑  ต.หวันาคาํ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธ์ุ 
๖.  นางโจม  ภูพนันา เลขท่ี ๔๒/๑๑  ต.หวันาคาํ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธ์ุ 
๗.  นางคาํเบา ภูลายยาว เลขท่ี ๑๘๘/๑๙   ต.หวันาคาํ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธ์ุ 
๘.  นางอาํคา  สุวรรณเลิศ เลขท่ี ๑๗/๗  ต.โนนบุรี  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๙.  นางตุ่น  มีวงค ์ เลขท่ี  ๒/๗  ต.โนนบุรี  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๑๐  นางสุข  สุธรรมา  เลขท่ี ๓๗/๕ ต.นิคม อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๑๑.  นางทิม  บุญสนาน  เลขท่ี ๑๑๓/๑  ต.ไผ ่อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 
๑๒.  นางไพ  จนัทะลุน  เลขท่ี ๗/๑/๔  ต.นิคม อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๑๓.  นางสุปัน  อ้ึงเจริญ  เลขท่ี ๙๗/๒/๒  ต.นิคม อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๑๔.  นางสมใจ  ศรีมามาศ เลขท่ี ๔๗/๒  ต.นิคม อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๑๕.  นางบรรจง  ทองแดง  เลขท่ี ๓๗/๒ ต.โนนบุรี  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๑๖.  นางมาลิ  นารี เลขท่ี ๑๔/๕ ต.โนนนํ้าเกล้ียง  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๑๗.  นางดวน   สวสัด์ิ  เลขท่ี ๒๑/๕  ต.โนนนํ้าเกล้ียง  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๑๘.   นางสมร  อมัพวา  เลขท่ี ๔๓/๕  ต.โนนนํ้าเกล้ียง  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๑๙.   นางยทุธ  เยือ่นไทยสงค ์ เลขท่ี ๓/๕  ต.โนนนํ้าเกล้ียง  อ.สหสัขนัธ์ุ  จ.กาฬสินธ์ุ 
๒๐. น.ส.เพญ็ศรี  ภูตาคม  เลขท่ี ๒/๕  ต.โนนนํ้าเกล้ียง  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๒๑.   นางคาํยี ่ สุขจนัโท  เลขท่ี ๓๕/๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๒๒.  นางสม  จุตาทิศ  เลขท่ี ๔๔/๑  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๒๓.  นางทศันีย ์ นาพรม  เลขท่ี ๑๐๒/๓  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๒๔.  น.ส.วรวรรณ  นาพรม  เลขท่ี ๔๙/๓  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๒๕.  นางวรารัตน์  ญาณสุวรรณ  เลขท่ี ๗๒/๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๒๖.  ด.ญ.นริศรา  ภูม่ิงใบ  เลขท่ี ๗๒/๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๒๗.  คุณกมลพชัร  ศรีมามาศ  เลขท่ี ๕๐/๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 



๒๘.  นางสุภาวดี  มิสา  หมู่ท่ี ๑  ต.โนนบุรี  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๒๙.  นางมะหล่ิม  จุตาทิศ  เลขท่ี ๒๘/๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๓๐.  นายบุญศรี  ศรีมามาศ  เลขท่ี ๕๐/๒  ต.นิคม  อ.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๓๑.  นายสมเกียรติ   ทองแดง  เลขท่ี ๓๗/๑  ต.โนนบุรี  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๓๒.  นางลกัษณาวดี  โจนส์  เลขท่ี ๗๖/๗  ต.ดอนหายโศก  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี 
๓๓.  แม่ดวงจิต  ภูแสนศรี  เลขท่ี ๔/๔  ต.นิคม อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๓๔.  คุณนิตย ์ พรรณขาม  เลขท่ี ๕๓/๖  ต.หลุบ  อ.เมือง  จ.กาฬสนธ์ุ 
๓๕.  น.ส.อภิญญา  ช่ืนนิรันดร์  เลขท่ี ๘/๓  ต.ดอนจาน  อ.ดอนจาน  จ.กาฬสินธ์ุ 
๓๖.  นายบวัยากรณ์  พรรณขาม  เลขท่ี ๕๓/๑๖  ต.หลุบ  อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์ุ 
๓๗.  นางอมัไพวรรณ  สังขอุ์ดม  เลขท่ี ๔๗/๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๓๘.  นางทองสา  ภูนางาม  เลขท่ี ๑๖/๗  ต.ภูดิน  อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์ุ 
๓๙.  นางคาํไข่  ภูแสงสั้น  เลขท่ี ๓๕/๗  ต.ภูดิน  อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์ุ 
๔๐.  นางคาํไข  จุตาทิศ  เลขท่ี ๑๖/๗  ต.หนองบวั  อ.หนองกรุงศรี  จ.กาฬสินธ์ุ 
๔๑.  นางทองคาํ  นวลบุตรดี  เลขท่ี ๒๐/๒  ต.โนนนํ้าเกล้ียง  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๔๒.  นางนวลจนัทร์  ภูตาคม  เลขท่ี ๒๔/๒  ต.โนนนํ้าเกล้ียง  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๔๓.  นางวนัเพญ็  หวานยดื  เลขท่ี ๙๔/๑๖  ต.หวันาคาํ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธ์ุ 
๔๔.  นางกวา้ง  ม่วงจนัทร์  เลขท่ี ๖/๕  ต.โนนแหลมทอง  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๔๕.  นางสิม  นาเรือง  เลขท่ี ๒/๔  ต.สหสัขนัธ์  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๔๖.  นางต๊ิก  ภูบุญทอง  เลขท่ี ๕๑/๔  ต.สหสัขนัธ์  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๔๗.  นางนยันา  วชิาศิลป์  เลขท่ี ๒๐/๑  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๔๘.  Mr.Kang  Benghai  ประเทศมาเลเซีย 
๔๙.  นางยบุลรัตน์  มหิทธาฟองกุล  กรุงเทพมหานคร 
๕๐.  นางกุลชไม  บวับูชา  กรุงเทพมหานคร 
๕๑.  นางอจัฉรา  จนัทร์วลิยั  สมุทรปราการ 
๕๒.  นางมุกดา  ช่ืนตา  เลขท่ี ๑๖/๑ ม.๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๕๓.  น.ส.มนปริยา  ศรีมามาศ  เลขท่ี ๑๖/๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๕๔.  นางพรทิวา  ลาํตน้  เลขท่ี ๘  ต.เสนา  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยธุยา 
๕๕.  นางกรวร์ี  สุวรรณกุล  เลขท่ี  ๖/๑๘๐  ลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
๕๖.  น.ส.สุวภทัร์  ลาํตน้  เลขท่ี ๘  ต.เสนา  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยธุยา 
๕๗.  น.ส.สายใจ  เวชศาสตร์เขตร้อน   กรุงเทพมหานคร  
๕๘.  นายกฤตกร  ไกรกาบแกว้  กรุงเทพมหานคร 
๕๙.  นายพรหมพฒัน์  สิริมนัลือวฒิุ  กรุงเทพมหานคร  



๖๐.  น.ส.นฐัณพร  อตัชีวะ  กรุงเทพมหานคร 
๖๑.  นางบุญไล ้ ดีพรม  เลขท่ี ๖๓/๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๖๒.  นางจอมศรี  ศรีหงษท์อง  หมู่ท่ี ๖  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๖๓.  นางมุกดา  นนทพิทา  หมู่ท่ี ๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๖๔.  นายประจกัษ ์ ขาํส่งลกัษณ์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (ลาํตะคอง)  จ.นครราชสีมา 
๖๕.  นางตรี  ดีพรม  หมู่ ๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๖๖.  นางสง่า  ศรีคาํมูล  หมู่  ๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๖๗.  นางดวงจนัทร์  ศรีหงษท์อง  หมู่ท่ี ๖  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
๖๘.  นางเส็ง  วฒัโน  หมู่ ๓  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๖๙.  นางสุมาลี  ทวาศรี  หมู่ ๓  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์ุ  จ.กาฬสินธ์ุ 
๗๐.  นางบวัเรียน  ภูกาบเขียว  หมู่ ๓  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๗๐.  นางสาํลี  อาสาพนม  หมู่ ๓  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๗๑.  นางสมพร  กลัยาพรม  หมู่ ๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๗๒.  นางกฤษณา  จาํนงอุดม  หมู่ ๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๗๓.  นางช่ืน  ศรีสุพฒัน์  หมู่ ๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๗๔.  นางทอง  ไชยคาํมี  หมู่ ๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๗๕.  นางมะลิวลัย ์ บุญศิริกร  หมู่ ๖  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๗๖.  นางคาํใหม่  ไกรเสน  หมู่ ๖  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๗๗.  นางคาํถนั  ภูแสนศรี  หมู่ ๖  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๗๘.  นางสมบูรณ์  ภูดวงจิตร  หมู่ ๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๗๙.  นางภูเวยีง  ศรีสุพฒัน์  หมู่ ๖  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๘๐.  นางคูณ  วรรณพิภาค  หมู่ ๖  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๘๑.  นายอาํนวย  วเิชียรนิตย ์ หมู่ ๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๘๒.  นายนิเทศน์  หม่ืนรัตน์  หมู่ ๔  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๘๓.  นายประณีต  ศรีหงษท์อง  หมู่ ๖  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๘๔.  นายอุทยั  นนทะพิทา  หมู่ ๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๘๕.  นายไพฑูรย ์ ศรีมามาศ  หมู่ ๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๘๖.  นางอาํพร  ศรีมามาศ  หมู่ ๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๘๗.  นางแปลง  อนัทะสาร  หมู่ ๔  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๘๘.  นางสนอง   ชาติโรจน์    หมู่ ๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๘๙.  ด.ช.ณฐัพล  ไชยคาํม่ิง  หมู่ ๔  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๙๐.  นายนิคม  ไชยคาํมี  หมู่ ๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 



๙๑.  นายอาทิตย ์ ทวาศรี  หมู่ ๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๙๒.  นายไชยา  มลยัจนัทร์  หมู่ ๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๙๓.  นายสมเพศ  ศรีคาํมูล   หมู่ ๒  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๙๔.  นายฮอง  อนัศิริ  หมู่  ๑  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๙๕. ด.ญ.ปาจารีย ์ ทวาศรี  หมู่ ๓   ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๙๖.  ด.ช.ออมสิน  ทวาศรี   หมู่ ๓   ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๙๗.  นางมรกต  ทดชุม  หมู่ ๖  ต.นิคม  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๙๘.  ด.ช.นฐัวฒิุ  อมัพวา  หมู่  ๕  ต.โนนนํ้าเกล้ียง  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๙๙.  ด.ช.สุจินต ์ อมัพวา  หมู่ ๕  ต.โนนนํ้าเกล้ียง  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๑๐๐.  ด.ช.ไตรภพ  หตัถแสน  หมู่  ๕  ต.โนนนํ้าเกล้ียง  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๑๐๑.  ด.ช.ปิยะพงษ ์ อมัพวา  หมู่ ๕  ต.โนนนํ้าเกล้ียง  อ.สหสัขนัธ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
๑๐๒.  นายศุภชยั  เยือ่นไทยสงค ์ เลขท่ี ๕๕/๔๒ หมู่ ๘  สุขมุวทิ ๙๓  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง       
            กรุงเทพ ฯ 
๑๐๓.  นางเรียน  แสงสิทธ์ิ  เลขท่ี ๑๘/๒  ตาํบลภูเมือง  อาํเภอสหสัขนัธ์  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
๑๐๔.  นางคาํใบ  ภูโปร่ง  เลขท่ี  ๗๐/๒  ตาํบลภูเมือง  อาํเภอสหสัขนัธ์  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
๑๐๕.  น.ส.มะลา   ทรัพยส์าร  เลขท่ี  ๑๐๓/๒  ตาํบลภูเมือง  อาํเภอสหสัขนัธ์  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
๑๐๖  น.ส.ชุติมา  ถินประสาท  เลขท่ี ๑๑๙/๒  ตาํบลภูเมือง  อาํเภอสหสัขนัธ์  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 

รวม  ๑๐๖  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ากล่าวรายงานประธานพธีิปิดการอบรม 
โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระสังฆาธิการ  จังหวดักาฬสินธ์ุ (ธรรมยุต) คร้ังที ่ ๗ 

วนัที ่ ๙ – ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
ณ  วดัเวฬุวนั  ต าบลนิคม  อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวดักาฬสินธ์ุ 

 

 
 

กราบเรียน พระเดชพระคุณพระญาณรักขิต 
รองเจ้าคณะจังหวดักาฬสินธ์ุ (ธรรมยุต) ทีเ่คารพ 

 
 ตามท่ีคณะกรรมการคณะสงฆ ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ (ธรรมยตุ) ไดจ้ดัทาํโครงการปฏิบติักรรมฐานพระ
สังฆาธิการทุกระดบั โดยเร่ิมตั้งแต่ปี  ๒๕๔๗  เป็นตน้มา รวม ๖ คร้ัง และคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี ๗ จดัอบรมระหวา่ง
วนัท่ี ๙ – ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ณ วดัเวฬุวนั  ตาํบลนิคม  อาํเภอสหสัขนัธ์  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
 สาํหรับการปฏิบติักรรมฐานคร้ังน้ี คณะสงฆจ์งัหวดักาฬสินธ์ุ (ธรรมยตุ) ไดรั้บความอนุเคราะห์จากคณะ
สงฆอ์าํเภอสหสัขนัธ์ (ธรรมยตุ)  พร้อมดว้ยคณะสงฆ ์ทายกทายกิาวดัเวฬุวนัเป็นอยา่งดี การปฏิบติัธรรมดาํเนินมา
จนถึงวนัน้ีซ่ึงเป็นวนัสุดทา้ยของการอบรม กระผมพระครูสิทธิวราคม เลขานุการโครงการ ฯ     ขออนุญาต
รายงานผลการดาํเนินโครงการเพื่อทราบดงัน้ี 
 

๑ . จาํนวนผูล้งทะเบียนเขา้อบรม     รวมทั้งหมด   ๒๑๐   รูป/คน ประกอบดว้ย 
  เจา้คณะจงัหวดั                                                           ๑ รูป 
  เจา้คณะอาํเภอ      ๗   รูป 
  รองเจา้คณะอาํเภอ      ๑ รูป 
  เจา้คณะตาํบล       ๑๑ รูป 
  เจา้อาวาสและผูช่้วยเจา้อาวาส     ๑๑ รูป 
  พระภิกษุทัว่ไป     ๖๓ รูป 
  เลขานุการเจา้คณะอาํเภอ       ๗ รูป 
  เลขานุการเจา้คณะตาํบล       ๓ รูป 
  ผูเ้ขา้สอบพระปาฏิโมกข ์      ๕ รูป 
            สอบผา่น             ๔ รูป 
  ผูเ้ขา้บวชชีพพราหมณ์     ๑๐๖ คน 
   
 
 
 



ส่วนรายรับรายจ่ายในการดาํเนินโครงการมีรายละเอียดดงัน้ี 
 รายรับ  

๑. รับจากกองทุนคณะสงฆจ์งัหวดักาฬสินธ์ุ (ธ)  จาํนวน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒. รับจากพระครูสิทธิวราคมและคณะศิษยว์ดัเวฬุวนั  จาํนวน  ๑,๐๐๐๐  บาท 
๓. ศาลากลางจงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยปลดัจงัหวดักาฬสินธ์ุ  จาํนวน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
๔. รับจากพระสังฆาธิการและผูมี้จิตศรัทธา  จาํนวน ๓๔,๑๓๐ บาท 

                                                รวมรับ   ๑๐๙,๑๓๐   บาท  
             รายจ่าย  

รายจ่าย จาํนวน  ๖๓,๘๖๐  บาท   
  คงเหลือ  จาํนวน  ๔๕,๒๗๐  บาท   
 
 บดัน้ีการอบรมปฏิบติักรรมฐานไดด้าํเนินการมาจนครบกาํหนด  ๕ วนั แลว้ เพื่อเป็นเกียรติและมงคลแก่
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ กระผมขอกราบนิมนตพ์ระเดชพระคุณ ไดเ้มตตามอบวฒิุบตัรแก่ผูเ้ขา้อบรม ทั้งพระสงฆแ์ละ
ฆราวาส เสร็จแลว้ ใหโ้อวาทปิดการอบรมต่อไป 
 
 

ควรมิควรประการใดสุดแต่จะเมตตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปรายรับ - รายจ่าย 
โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระสังฆาธิการ จังหวดักาฬสินธ์ุ (ธรรมยุต) คร้ังที ่๗ 

ระหว่างวนัที ่ ๙ – ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
ณ  วดัเวฬุวนั  ต าบลนิคม   อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวดักาฬสินธ์ุ 

 
รายรับ 
๑.   รับจากกองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ (ธรรมยตุ)  ๕๐,๐๐๐    บาท 
๒.   รับจากพระครูสิทธิวราคมและคณะศิษยว์ดัเวฬุวนั    ๑๐,๐๐๐    บาท 
๓.   รับจากพระเถรานุเถระท่ีมาร่วมปฏิบติัธรรมและทายกทายกิาวดัเวฬุวนั ๒๒,๗๒๐ บาท 
๔.  รับจากญาติโยมผูมี้จิตศรัทธาทัว่ไป         ๕,๓๕๐  บาท 
๕.   รับจากคณะครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็                     ๖,๐๖๐  บาท 
๖.   รับจากศาลากลางจงัหวดักาฬสินธ์ุสนบัสนุนกิจกรรมวนัวสิาขบูชา    ๑๕,๐๐๐  บาท 
   
           รวมรับ   ๑๐๙,๑๓๐   บาท  (หน่ึงแสนเก้าพนัหน่ึงร้อยสามสิบบาท) 
รายจ่าย 
๑.   ค่าอาหารตลอดงาน       ๑๙,๐๐๐   บาท 
๒.  ค่าอาหาร,นํ้าด่ืม  เตรียมงาน/จดัสถานท่ี      ๔,๐๐๐   บาท 
๓.  ค่าอุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํนกังาน         ๓,๑๑๐   บาท 
๔.  ค่าถวายพระเถระวทิยากร  ๔   รูป      ๒๐,๐๐๐   บาท 
๕.  ค่านํ้าด่ืม  กาแฟ  โอวลัติน  ตลอดงาน        ๖,๐๖๐   บาท   
๖.  ค่านํ้ามนัรถติดต่อประสานงาน                                                                       ๒,๖๐๐   บาท 
๗.  ค่าสียอ้มผา้สบงท่ีฝึกตดัเยบ็                                                                               ๓๐๐   บาท 
๘.  ค่าแก็สหุงตม้                                                                                                     ๒๑๐   บาท 
๙.  ค่าป้ายไวนิล โครงการปฏิบติัธรรม  ๔  ผนื                                                     ๓,๕๐๐  บาท 
๑๐.  ค่าป้ายเขียนป้ายต่าง ๆ พร้อมสีนํ้า                                                                 ๒,๑๐๐   บาท 
๑๑.  ค่าถ่ายเอกสารโครงการฯ                                                                                 ๒๓๐   บาท 
๑๒.  ค่าจดัทาํเอกสารสรุปผลโครงการปฏิบติัธรรม  ๑๕  เล่ม                                 ๗๕๐  บาท 
๑๓.  ค่าจดัทาํวซีีดีโครงการปฏิบติัธรรม  ๗๐  แผน่ เพื่อถวาย จอ.และจต.ทุกรูป   ๒,๐๐๐  บาท 
 
                                                     รวมจ่าย  ๖๓,๘๖๐   บาท (หกหมื่นสามพนัแปดร้อยหกสิบบาท) 
                                                     คงเหลอื  ๔๕,๒๗๐   บาท (ส่ีหมื่นห้าพนัสองเจ็ดสิบบาท) 
                                                                                            



หมายเหตุ :  ๑.  แบ่งถวายวดัเวฬุวนั จาํนวน  ๒๕,๒๗๐  บาท ตามท่ีเจา้คณะจงัหวดักาฬสินธ์ุ (ธ) เห็นชอบแลว้ 
                    ๒.  นาํเขา้สมทบกองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ  (ธ)  จาํนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
                    ๓.  สาํหรับผา้ป่าสามคัคีท่ีคณะสงฆ์และญาติโยมถวายบาํรุงวดัเวฬุวนั  เม่ือวนัท่ี  ๑๓  พฤษภาคม            
                          ๒๕๕๔   จาํนวน  ๒๐,๑๗๙  บาท 
 
 
                                                                              รับรองตามน้ี 
 
 
                                                                      (พระครูสิทธิวราคม) 
                                                                  เจา้คณะอาํเภอสหสัขนัธ์ (ธ) 
                                                                       เลขานุการโครงการ ฯ 
                                                                  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายช่ือผู้ให้การอุปถัมภ์ 
โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระสังฆาธิการจังหวดักาฬสินธ์ุ (ธรรมยุต)   

เพือ่เฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๘๔  พรรษา  รุ่นที ่ ๗ 
ระหว่างวนัที ่ ๙ – ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

ณ วดัเวฬุวนั  ต าบลนิคม  อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวดักาฬสินธ์ุ 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล รายการท่ีบริจาค จาํนวน ว/ด/ป 
๑ ร้านนิวสตาร์มาร์ทกาฬสินธ์ุ กาแฟ  ๑  ลงั ๘  พ.ค.  ๒๕๕๔ 
  นํ้าถว้ย ๒๐  ลงั “ 
  ขา้วสาร ๑ กระสอบ “ 

๒ ร้านกุ๊กอว้น  กาฬสินธ์ุ 
“ 

กาแฟ 
ซนัไลท ์

๔  ห่อ 
๒  แพก็ 

๘  พ.ค.  ๒๕๕๔ 
 

๓ คุณแม่เจียรนยั  ภูดวงศรี นํ้าด่ืม ๑๐  ถุง “ 
๔ 
 

คุณสุรพงษ ์ เวยีงสินธ์ุ 
ยทุธยง  และครอบครัว 
คุณสรศกัด์ิ  ฉายประดิษฐแ์ละครอบครัว 

ดอกไม ้
ก๊วยเต๋ียว 
ไอสครีม 

๒๐  มดั ตลอดงาน 
๑๐  พ.ค. ๒๕๕๔ 
๑๑  พ.ค.  ๒๕๕๔ 

 
๕ 

คุณกมลพชัร  ศรีมามาศ 
คุณอาํพร  ศรีมามาศ 
คุณไพฑูรย ์ ศรีมามาศ 

 
ขนมหวาน
ลอดช่องไทย 

  
๑๑  พ.ค.  ๒๕๕๔ 

๖ แม่บา้น ๆ คาํประถมฯ (กลุ่มสตรีพฒันา) กาแฟโบราณ, ชา
มะนาว 

 ๑๐  พ.ค.  ๒๕๕๔ 

๗ แม่แสงจนัทร์  มุลตรีบุตร   ขนม, กาแฟ   
๘ กลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ทุกคน    
๙ นางลกัษณาวดี  โจนส์  พร้อมครอบครัว คุณ

ยายคาํยี ่ สุขจนัโท 
กาแฟ  เคร่ืองด่ืม  ๙-๑๓  พ.ค.๒๕๕๔ 

๑๐ คุณกมล  ชาํนาญจนัทร์ และครอบครัว ขนมและนํ้าด่ืม  ๙-๑๐ พ.๕.๒๕๕๔ 
๑๑ คุณแม่สี  สวาทวงศ ์  ขนม  ๑๐ พ.ค.๒๕๕๔ 
๑๒ คุณบรรจง  จตุัเทพ ปลาส้ม  ตลอดงาน 
๑๓ แม่สมบูรณ์  ภูดวงจิตร   นํ้าแขง็, นํ้าด่ืม, 

ตลอดงาน 
 ๙-๑๓ พ.ค.๒๕๕๔ 

๑๔ คณะศรัทธาจากอยธุยา  คุณรุ่งทิวา  ลาํตน้  กาแฟ นํ้าด่ืม โอวลั  ๙-๑๓ พ.ค.๒๕๕๔ 



และคณะ ติน 
๑๕ คณะวดัอรุณรังษีวราราม ภตัตาหารเชา้ถวาย

พระทุกวนั 
 ตลอดงาน 

๑๖ คุณยรรยง  วงศค์าํ และครอบครัว กาแฟ, เคร่ืองด่ืม
ถวายพระ 

 ตลอดงาน 

๑๗ คุณแม่นอ้ย  เจริญไชยและครอบครัว ถวายภตัตาหาร
พระทุกวนั 

 ตลอดงาน 

๑๘ โรงนํ้าด่ืมตน้นํ้า  อ.กมลาไสย นํ้าด่ืม  ๙-๑๑ พ.ค.๒๕๕๔ 
๑๙ ศูนยพ์ฒันาสังคมหน่วยท่ี  ๓ อาหารถวายพระ

ทุกวนั 
 ตลอดงาน 

๒๐ คุณอฉัรา  จนัทรฉายะ และคณะจาก
กรุงเทพฯ 

ถวายปนมตัตแ์ละ
กาแฟ สาํหรับ
พระสงฆ ์

 ตลอดงาน 

๒๑ หา้งทองยิง่เจริญ  ครอบครัว ถวายอาหารพระ  ๙-๑๐ พ.ค.๒๕๕๔ 
๒๒ คณะญาติโยมวดัป่ารัตนสมภรณ์ ก๊วยเต๋ียว  ๑๑ พ.๕.๒๕๕๔ 
๒๓ คณะครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเสริมชยัศรี 

 
ประดบัตกแต่ง
สถานท่ีหอ้ง
ประชุม 

 ๙  พ.ค.๒๕๕๔ 

๒๔ คณะผูน้าํชุมชนตาํบลนิคม จดัเตรียมสถานท่ี  ๔-๙ พ.ค.๒๕๕๔ 
๒๕ ท่ีทาํการปกครองอาํเภอสหสัขนัธ์ นํ้าประปาวนัละ ๒ 

รถ 
 ตลอดงาน 

๒๖ กลุ่มผูบ้าํเพญ็ประโยชน์วดัเวฬุวนั จดัเตรียมสถานท่ี
และจดัทาํอาหาร 

 ตลอดงาน 

๒๗ พระครูสุธีวรสาร  วดัหนองสวง นํ้าอดัลม  กาแฟ
และลูกอม 

 ตลอดงาน 

 
 

 
 
 



 
ภาพกจิกรรมปฏิบัติธรรม 

 
พระเทพสารเมธี  เจ้าคณะจังหวดักาฬสินธ์ุ (ธ) กล่าวปฐมนิเทศ 

 



 

 
ปลดัจงัหวดักาฬสินธ์ุ เป็นประธานจุดธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัย 

 

 
พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค  ๙  (ธรรมยุต) ประธานกล่าวเปิดโครงการและบรรยายพเิศษ 



 

 
พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทีเ่ข้าปฏิบัติธรรม 

 

 
พระครูสุธีวรสาร เจ้าคณะอ าเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) บรรยายเกีย่วกบัศาสนพธีิและบทสวดต่างๆ 

 



 
อุบาสกอุบาสิกาก าลงัสมาทานศีล ๘ 

 

 
ผู้เข้าอบรมฝึกการประกอบพธีิในงานอวมงคล 

 



 
พระครูวรจิตตานุรักษ์ จต.กาฬสินธ์ุ (ธ) บรรยายเร่ืองการสวดพระปาฏิโมกข์ 

 

 
 
 



 
พระอาจารย์เชาว์  วดัวงัหิน  จ.สกลนคร   บรรยายธรรมอบรมจิตภาวนา 

 

 
 

 
 



 

 
พระธรรมฐิติญาณ  เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)  บรรยายธรรมเกีย่วกบัการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

 

 
พระครูสิทธิวราคม เจ้าอาวาสวดัเวฬุวนั  ถวายกณัฑ์เทศน์ 

 



 
คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาทีเ่ข้าปฏิบัติธรรม 

 

 
 
 



 
พระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิการ่วมกนัฟังธรรมและบ าเพญ็ภาวนา 

 

 
บิณฑบาตโปรดญาติโยมทุกเช้าทั้งในหมู่บ้านและในวดัเวฬุวนั 

 
 



 
พระสงฆ์ทุกรูปฉันภัตตาหารหนเดียวในบาตร 

 

 
 
 



 
จังหวดักาฬสินธ์ุ โดยปลดัจังหวดักาฬสินธ์ุ ได้ร่วมกบัวดัเวฬุวนัจัดกจิกรรม 
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในวนัวสิาขบูชาในโอกาสเดียวกนัด้วย 

 
ไถ่ชีวติโค กระบือ เน่ืองในวนัวสิาขบูชา 

 
 



 
เยาวชนคนดี ๘ โรงเรียน เข้าร่วมกจิกรรมวนัวสิาขบูชา และรับทุนการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

พบกนัใหม่ ครัง้ที ่๘  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ทีว่ดัโสภณพฒันาราม (ภูปูนในฝัน) 
อ าเภอสมเดจ็ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 


