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ค�ำน�ำ
ตลอดระยะเวลากว่า ๒ ปีทที่ างทีมงานได้รว่ มแรงร่วมใจกัน จัดท�ำหนังสือ
เกีย่ วกับการปฏิบตั ธิ รรมขึน้ มา ซึง่ เล่มนีเ้ ป็นเล่มที่ ๕ มีชอื่ ว่า ยิง่ หยุด...ยิง่
เร็ว...ยิง่ ง่ายมาก โดยทางทีมงานได้นอ้ มน�ำโอวาททีพ่ ระเดชพระคุณ
พระเทพญาณมหามุนี ได้ให้ไว้แก่ลูก ๆ ที่รักในการปฏิบัติธรรม
มารวบรวมและเรียบเรียงแบบกระชับสั้น ๆ เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่าน
อ่านแล้วเกิดก�ำลังใจในการปฏิบัติธรรม อีกทั้งทางทีมงานยังตั้งใจ
แปลโอวาทเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นสากลและเผยแผ่ออกไป
ทั่วโลก นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังมีภาพประกอบเป็นภาพวาด
สีนำ�้ ทีส่ วยงามหลากหลายรูปแบบ เช่นภาพดอกไม้ ภาพต้นไม้ หรือ
ภาพของสัตว์ที่น่ารัก เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านอ่านแล้วมีใจ
ที่สบาย เบิกบาน มีความสุข อยากที่จะนั่งหลับตาท�ำสมาธิ กลั่นใจ
ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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Preface
For more than two years, our Team has compiled a series of
books devoted to meditation practices of Phrathepyanmahamuni.
We have selected spiritual teachings that he transmits to his
disciples who love to meditate. This is the fifth volume: The more
you stop your mind, the faster and easier you will progress!
(In meditation, the more still your mind is, the more progress
will it achieve, and the path will also ease).
Our purpose is to make his teachings accessible to the English
speaking world for all to understand. Our intent is to encourage
all readers to continue to meditate. This volume includes
beautiful drawings and water colors of different moods, evoked
by nature, flora and fauna, to help you feel good, joyful, and
happy. When you feel happy, you are encouraged to continue
to meditate. As a result, you are enabled to purify your mind
faster and easier.
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ใจที่หยุดนิ่งหลุดเข้าไปสู่
ภายในได้ จะได้เห็นของจริง
เพราะของจริงที่อยู่ภายใน
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นั้น
มีอยู่จริง ถ้าท�ำจริง หยุดนิ่ง
ได้จริง จะรู้แจ้งเห็นจริง
มีความสุข ความบริสุทธิ์
มีที่พึ่งที่แท้จริง

๑

The still mind: able to
enter within, will see
reality, because reality
within the seventh base
of the mind is real.
If you are really
accomplished, really
still, you will know and
see the reality within;
and find happiness,
purity and refuge
within.
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๑

การที่จะไปรู้จักกับเราเอง ซึ่งเป็นตัวตนที่แท้
จริงนั้น ให้ท�ำใจเป็นกลาง ๆ ซึ่งเป็นใจที่หยุด
นิ่ง หลุดพ้นจากกรอบจากสิ่งที่เคยได้ยินได้
ฟังมา และที่เคยได้ศึกษาสันนิษฐานวิทยา
ใจหลุดหมด เป็นอิสระจากทุกสิ่ง เป็นตัวของ
ตัวเองอย่างสมบูรณ์ ถ้าท�ำได้อย่างนี้ ถึงจะไป
รู้จักกับตัวตนที่แท้จริงได้
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In order to know your true self; make
your mind neutral: be still, detached
from any frame of knowledge that
you have ever heard, studied, and
imagined. Your mind will be entirely
free from all things; completely be
yourself. If you can do this, you will
know the true self within.

13
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๑

ใจของผู้ที่หยุดนิ่งดีแล้ว ใจจะไม่ติดอะไรเลย
ติดแต่ดวงธรรม ติดแต่องค์พระภายใน
ใจอยู่กับเนื้อกับตัว ติดอยู่ตรงศูนย์กลางกาย
ตลอดเวลา ติดแน่นนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันเลย
แช่อิ่มอยู่กับความสุขภายใน

The still mind will not attach to anything;
only Dhamma spheres, Buddha Images
within. Your mind will be at the center
of the body at all times and will
become one. The mind will be immersed
in the happiness within.
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ถ้าใจนิ่งถูกส่วนจะมีความ
สุขมาก แม้ว่าเวลาจะผ่าน
ไปนานแค่ไหน ไม่รู้เรื่องเลย
ไม่ได้สนใจในเรื่องของระยะ
เวลา มีความสุข ไม่อยากลุก
ไปไหน ฉันทะเกิดขึ้นมาเอง
นั่งหลับตาท�ำสมาธิแบบไม่
อยากจะลุกไปไหนเลย อยาก
ปลีกวิเวก อยากนั่งต่อไป
เรื่อย ๆ เอง

๑

When your mind is
completely still (balanced
between body and
mind), you feel bliss.
Time does not matter;
pay no attention to
time, just be happy.
Stay with the moment.
A love for meditate
(Chanda) happens
naturally. You want to
stay with the moment.
Close your eyes;
meditate, want to be
alone and meditate
continuously.
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๑

วัตถุประสงค์ของเรา คือ “ท�ำใจให้หยุดนิ่ง”
จะหยุดนิ่งได้ต้อง “ทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง
นิ่งอย่างเดียว”

www.kalyanamitra.org

The goal is to “make your mind still.”
In order to become still, you must
“Drop everything, put it all down, and
just be still.”

19
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๑

เรามีเวลาจ�ำกัดในการอยู่บนโลกใบนี้ ดังนั้นให้
คิดแต่สิ่งดี ๆ ใจมีแต่เรื่องดี ๆ พูดดี ท�ำแต่ความดี
เวลาอยู่บนโลกนิดเดียว เดี๋ยวก็หมดเวลาแล้ว พอ
คิดดี พูดดี และท�ำแต่สิ่งที่ดี ๆ กระแสแห่งความดี
จะแผ่ขยายกว้างออกไปทั่วโลก

You have limited time in this world.
Therefore, keep only good things
in your mind: good thoughts, good
speech and good actions. You have
little time to live and soon will be gone.
When you have good thoughts, good
speech and good actions, the
goodness will then expand to the world.
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๑

พออายุมากขึ้น สิ่งที่อยากได้ คือ “ความ
แข็งแรง และความไม่มีโรค” ตอนนี้ยัง
แข็งแรงกันอยู่ ให้รีบขวนขวายลุยนั่งธรรมะ
กันให้เต็มที่ วันเวลาผ่านไปเร็ว เดี๋ยวก็วัน
เดี๋ยวก็คืน ให้วันเวลาหมดไปกับการฝึกใจ
ให้หยุดนิ่ง
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As we get older, most people wish for
“Health and Wholeness.” Time passes
by really quickly: day then night, night
then day. So be energetic and meditate
extremely now while you are healthy.
Let yourself spend all your time
training your mind to become still.

24

“ปล่อยวาง” คือ เอาใจไป
หยุดนิง่ ตรงกลาง อย่างเบา ๆ
สบาย ๆ โดยที่ไม่ต้องไปคิด
อะไรทั้งนั้น หรือเอาใจไปวาง
ต�ำแหน่งไหนก็ได้ที่มีความ
รู้สึกชอบ ท�ำอย่างง่าย ๆ
สบาย ๆ ใจจะหยุดนิ่งเอง มี
กระแสแห่งความสุขเกิดขึ้น

๑

“Let go.” Gently bring
your mind to be still at
the center comfortably,
without thoughts, or
focus your mind at any
point that you wish;
make it easy and relaxed.
Soon your mind will
naturally be still and
happy.
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ทุกอนุวินาทีมีคุณค่าต่อการ
ฝึกใจให้หยุดนิ่ง ทางลัดที่สุด
ในการท�ำใจให้หยุดนิ่ง คือ
ไม่ต้องท�ำอะไรเลย ท�ำเฉย ๆ
วางใจอย่างสบาย ๆ หยุด
กับนิ่งอย่างเดียว เดีย๋ วก็จะ
เคลือ่ นเข้าไปสูภ่ ายในเอง

www.kalyanamitra.org
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Every fraction of a
second is valuable for
training your mind to
become still. The shortcut:
do nothing. Be neutral
and focus your mind
comfortably. Only stop
and be still; soon your
mind will enter within.

28

๑

หลับตานึกนิมิตเป็นดวงกลม ๆ ใส ๆ วางใจ
ให้สบาย ๆ วางอารมณ์ให้ถูกส่วน ฝึกหยุดแรก
ให้มั่นคง ท�ำใจให้หยุดนิ่งตลอดเวลา ฝึกจน
ติดเป็นนิสัย แล้วเราจะมีความปลื้มปีติ และ
ภาคภูมิใจในตัวของเราเอง

Close your eyes: think of a bright
sphere, focus your mind comfortably,
and balance your emotion. Train yourself
to experience first stop, make it steady.
Let your mind be still all the time;
make it become a habit. Soon you will
be pleased and proud of yourself.
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นั่งสมาธิไปถึงจุดที่เบาสบาย มีความสุข จะไม่มี
ความรู้สึกเบื่อ มีแต่ความปลื้มปีติอยู่ภายใน
แม้อยู่ตามล�ำพังก็จะไม่รู้สึกว่าเหงา
ใจจะจดจ่อ มุ่งเข้าไปสู่ภายในเพียงอย่างเดียว
จะเห็นเรื่องต่าง ๆ ภายนอกเป็นเรื่องเล็กน้อย
ไปหมดเลย

www.kalyanamitra.org
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Meditating: when you reach the point
that you feel light, comfortable and
happy, you will never feel bored but
feel delight within. Though you are
alone you do not feel lonely. Your mind
will focus, only leading within; all other
things will become insignificant.

www.kalyanamitra.org
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การจะเห็นภาพภายในได้
เริ่มจากฝึกหยุดแรกให้มั่นคง
ซึ่งเมื่อใจพร้อม มีความสุข
บริสุทธิ์ ชัด ใส สว่าง ตาม
สูตร การเห็นภาพภายใน
ก็จะเกิดขึ้น เห็นได้ยาวขึ้น
และค่อย ๆ เห็นได้กว้างขึ้น
ไปเรื่อย ๆ จะมหัศจรรย์ใจ
และความปลื้มปีติก็จะเกิด
ขึ้นเอง

www.kalyanamitra.org
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To see pictures within:
begin by training your
mind to be still, the first
time, and be steady.
When your mind is
ready, feel happy, pure,
clear, bright, and by this
formula, seeing within
will occur: seeing
longer and gradually
seeing wider. It will
happen naturally and
you will fell amazed
with great pleasure.

34

การนัง่ สมาธิ ให้ทำ� ใจสบาย ๆ
สังเกตตรงความสุข เพราะ
เป็นเส้นทางแห่งความสุข
เส้นทางนี้มีแต่ความสุข
อารมณ์นุ่ม ๆ สบาย ๆ
เริ่มต้นอย่างสบาย พอใจ
ละเอียดจะเห็นสิ่งที่ไม่เคยได้
เห็นมาก่อน ใจจะเข้าสู่โลก
ภายในอย่างมีความสุข

๑

Meditating: Let your
mind be comfortable;
notice the feeling of
happiness because this
is the path to happiness.
In this path you only
feel happy, gentle, and
comfortable. Begin with
comfort, contentment,
refinement. Then you
will see things that you
have never seen before.
Your mind will lead
happily within.
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พญามารกลัวเราเข้าไปถึงผู้รู้ภายใน กลัวใจ
ไปอยู่ตำ� แหน่งฐานที่ ๗ ซึ่งเป็นต�ำแหน่งที่
พญามารบังคับไม่ได้ เป็นต�ำแหน่งที่จะพา
เข้าไปถึงผู้รู้ภายใน ดังนั้นให้เอาใจมาวางไว้ที่
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ตลอดเวลา
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Mara fears you reach the Knowledge
One within : fears your mind be at its
seventh base; which is the point Mara
cannot control; this is the point can
lead you to reach the Knowledge One
within. Therefore, bring your mind to
focus at the seventh base of the mind
at all times.

37
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๑

ค�ำว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว”
ส่วนหนึ่งคือค�ำอุปมา แต่ส่วนหนึ่งก็คือความ
จริง บนโลกใบนี้ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กัน
หมด ไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกัน สัตวโลก ขันธโลก
โอกาสโลก จะเข้าใจค�ำนี้ก็ต่อเมื่อใจหยุดนิ่ง
จนเข้าไปถึงผู้รู้ภายใน

“Picking flowers can affect even the stars.”
This proverb speaks truth. Everything
on earth is connected. Satta- loka: the
world of beings, Sankhara- loka: the
world of formations, Okasa- loka: the
world of locations, the universe, they
are all connected. You will understand
this when your mind is still and reaches
the Knowledge One within.
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ประสบการณ์แม้เท่าเดิม แต่
ไปถึงจุดที่พึงพอใจมันง่ายขึ้น
อารมณ์ประณีตขึ้น ประณีต
แปลว่าใจละเอียดขึ้นในระดับ
หนึ่ง แม้ประสบการณ์เท่าเดิม
เหมือนเราดูองค์พระ
ใหม่ ๆ ดูธรรมดาแค่เห็น
พอใจละเอียดดูองค์พระ
แล้วปลื้ม อารมณ์หยาบกับ
อารมณ์ละเอียดต่างกัน

www.kalyanamitra.org
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Your inner experience
is the same; reach the
point that you feel
contentment more easily,
more refined. Refined
means your mind is fine
at a certain level, though
your experience is the
same. Looking at Buddha
image, you feel like just
seeing but when your
mind is refined, you look
at the Buddha image
with pleasure. Rough
feeling and refined
feeling are different.

42

๑

ชีวิตก่อนบวช บางคนผ่านโลกภายนอกมา
หลากหลาย มีทั้งดี และ ไม่ดี แต่พอมาบวช
นัง่ สมาธิ ไม่รเู้ รือ่ งอะไรมาก่อน นัง่ เห็นความสว่าง
มีความสุข เลยชอบ อยากบวชไปเรื่อย ๆ
เข้าใจเลยว่า ชีวิตที่ผ่านมาแค่เพลิน ๆ ยังไม่ใช่
ความสุขที่แท้จริง พอเห็นดวงธรรม เห็นองค์
พระ เห็นแล้วสบายใจ ชอบและอยากบวช
ไปนาน ๆ

Life before ordination: some have
experienced it differently-good and
bad. After being ordained, experience
bright light and feel happy; this makes
you want to prolong your ordination.
You have a better understanding of
life that, in the past it was just fun,
not real happiness. After experiencing
Dhamma spheres, Buddha Images,
you feel happy; you want to continue
to be ordained.
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นึกถึงความดีที่เคยท�ำผ่านมา
แล้วใจปลื้ม นึกถึงบ่อย ๆ
ความปลื้มปีติเข้ามาหล่อ
เลี้ยงใจ เริ่มในจุดที่สบาย
ขยายความรู้สึกนิ่งไปเรื่อย ๆ
จะสบาย ได้อารมณ์พึงพอใจ
และจะค่อย ๆ กลืนไปกับ
ศูนย์กลางกายเอง
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Think about good
deeds in the past, then
be pleased; think of
them more often, the
pleasant feeling will
nourish your mind.
Starting from the point
that you feel comfortable,
expand the stillness
feeling continuously
and it will make you
relaxed, content and
you will naturally feel
you are one with the
center.
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๑

ฝึกใจให้หยุดนิง่ นึกถึงองค์พระภายในทุก ๆ
อิริยาบถ กายหยาบท�ำกิจวัตรกิจกรรมไป
ส่วนใจก็นึกถึงองค์พระตลอดเวลา ความปลื้ม
ปีติใจ และความภาคภูมิใจก็จะเกิดขึ้น เรียก
ได้ว่า “ตกอยู่ในกระแสแห่งธรรม”

Train your mind to be still. Think of
Buddha Image within at all activities.
Your body is moving in routines and
activities, but your mind is thinking
of Buddha Image all the time. You will
feel delight and pride, called “falling
into Dhamma stream”
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ขอให้ถูกสูตรครบองค์ประกอบ คือผ่อนคลาย
ง่าย เบา สบาย ชัด ใส สว่าง มาเองเลย ผิด
จากนี้ไม่ได้ ใจเย็น ๆ ท�ำใจให้สงบ ถ้าพอเริ่ม
รู้สึกเบื่อก็ให้ลืมตาเลย ไม่ได้ดั่งใจ ก็เริ่มใหม่
เป็นผู้ที่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอ เมื่อมีแรง
ดูดมาจากภายใน แสดงว่าวางใจได้ดีในระดับ
หนึ่งแล้ว
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Let’s follow the perfect formula: feel
relaxed, at ease, light, comfortable,
clear, bright; all these factors must
occur naturally. If it is different from
this formula, it is wrong. Be calm and
still. If you feel bored, open your eyes.
If it is not what your mind wanted,
start again. Always be ready to start
again. When you feel a drawing
inward, it means you have trained
your mind well at a certain level.
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๑

หมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งตลอดเวลา ประกอบ
ความเพียรอย่างถูกหลักวิชชา ใจไม่ติดอะไร
เลยในเรื่องราวภายนอก เรื่องภายนอกที่ไม่
เป็นสาระแก่นสาร ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการ
ฝึกใจให้หยุดนิ่ง เพื่อจะเข้าไปถึงผู้รู้ภายใน

Train your mind to be still at all times:
follow correct Vijja principle. Detach
your mind from the outside world
which has no substance. These are all
obstacles you encounter while training
your mind to be still, in order to reach
the Knowledge One within.
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ประโยคทีว่ า่ “มีอะไรให้ดกู ด็ ไู ป ดูไปเรือ่ ย ๆ”
เหมือนขับรถไปเชียงใหม่ มีวิวทิวทัศน์สอง
ข้างทาง ก็ดูเหมือนดูทิวทัศน์ข้างทาง
จนกระทั่งไปถึงที่หมาย จิตที่บริสุทธิ์ ก็รู้ว่า
บริสุทธิ์...จิตไม่บริสุทธิ์ ก็รู้ว่าจิตไม่บริสุทธิ์
จิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่น....จิตนิ่งแน่น นุ่มนวล
ก็รู้ว่าจิตนิ่งแน่น นุ่มนวล ก็รู้ได้ด้วยตัวเอง
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“Whatever appears to you, whatever
you see, just keep looking continuously”:
as if you are driving to Chiang Mai;
you see views on both sides of the
street and feel just the side view until
you reach destiny; naturally you will
know your mind, pure, then you know
it is pure; impure, then you know it is
impure; persistent then you know
it is persistent; still and gentle, then
you know it is still and gentle.
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๑

ปรับอารมณ์ให้สบาย ผ่อนคลาย จับจุดตรงที่
สบาย ตัวหาย นุ่มนวลมากขึ้น ๆ จนใจนิ่ง
แน่น นุ่มนวลมาก ๆ เห็นแสงสว่าง นุ่มนวล
ทิ้งไม่ได้ เพราะฉะนั้น ค�ำทุกค�ำมีความหมาย
นิ่งแน่น นุ่มนวล ทิ้งไม่ได้เลย

Adjust your feeling to be comfortable,
relaxed; mark the point that makes
you feel comfortable: body disappears,
more and more gentle until your mind
is still; experience the gentle light.
Therefore, every word is meaningful;
you cannot leave any word out, be
still and gentle; you cannot omit any
words.
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ประคองใจนอกรอบ นิ่ง นุ่ม เบา มีความสุข
โดยที่ใจเกลี้ยง ๆ ไม่คิดอะไร ส่วนกายหยาบ
ก็ทำ� กิจวัตรปรกติ ล้างหน้า แปรงฟัน ปัด
กวาดเสนาสนะ ส่วนภายในก็ประคองดวง
ธรรมหรือองค์พระตลอด พบกันที่ศูนย์กลาง
กาย หรือถ้าเริ่มฝึกใหม่ แปะภาพติดไว้เพื่อ
ไม่ให้ใจฟุ้ง ถ้าใจหยุดนิ่งดีแล้ว จะเรียกได้ว่า
“ข้างนอกเคลื่อนไหว ข้างในก็หยุดนิ่ง”
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Maintain your mind after each
meditation session: be still, gentle,
light, happy, by emptying your mind
and freeing your thoughts. Work on
your routines: washing your face,
brushing your teeth, and cleaning.
Inwardly, maintain the Dhamma
sphere or Buddha Image at all times.
Reach the balance point at the center
of your body. If you start again, glue
the images at the center to prevent
the mind from wandering. If your mind
is still, we call this “outside is moving,
inside is still.”
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๑

ค�ำว่า “ภาวิตา พหุลีกตา” ฝึกซ�้ำ ๆ หมั่น
สังเกตใจให้นงิ่ แน่น นุม่ นวลตลอด ประคองใจ
ให้นุ่มนวล เดี๋ยวก็จะเข้าไปสู่ภายในเอง
นุม่ นวลควรแก่การงาน ถ้าท�ำถูกวิธจี ะมีความสุข
มาหล่อเลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลา

“Bhavita Bhahuleegata” practice again
and again: notice your mind; let it be
still, gentle all the time. Keep it gentle,
soon your mind will lead within and
be ready to do all tasks. If you do this
correctly, the feeling of happiness will
be with you at all times.
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ความสุขจะเกิดขึ้นตั้งแต่วางใจเบา ๆ ซึ่งเป็น
ความสุขแบบผ่อน ๆ ระดับอ่อน ๆ กระทั่งสุข
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ค�ำค�ำเดียวกัน ถ้านิ่งในนิ่งก็
มีความสุขคูณสองเข้าไปเรื่อย ๆ หนีสุข
ไม่พ้น ความสบายเป็นจุดเริ่มต้น เพลิน ๆ
ไม่เบื่อ แปลว่าเริ่มจะวางใจได้ดีแล้ว ให้รักษา
สภาวะแบบนี้เอาไว้
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Happiness will begin when you focus
your mind gently at the center. You
find little happiness and gradually
more and more. Yet, the same word:
happiness; if you are still in the stillness,
you will feel two times happier and
keep multiplying more and more.
You cannot escape the happiness.
Comfortable is the starting point; feel
joy, not getting bored; it means you
can focus your mind properly;
do maintain this state of mind.
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๑

การฝึกใจหยุดใจนิ่งเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่
เพราะเกี่ยวข้องกับตัวเราเอง เรายังต้องตก
เป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารอยู่ การฝึกฝน
ใจให้หยุดนิ่งเพื่อข้ามพ้นทะเลแห่งวัฏฏะ ถ้า
ใจยังไม่หยุดนิ่ง ชีวิตยังไม่ปลอดภัย ยังตก
อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม กฎแห่งไตรลักษณ์
เป็นต้น

Training your mind to be still is one’s
great duty because it directly involves
yourself. We are still slaves of Mara.
Train your mind to be still in order to
be able to escape Samsara (Cycle of
rebirth): if your mind is not yet still,
your life is not safe. You still are under
the law of karma, the law of Tilakhana
(impermanence, suffering, non-self)

www.kalyanamitra.org

www.kalyanamitra.org

www.kalyanamitra.org

๑

ค�ำว่า “ช่างมัน” จะเอามาใช้ได้
ในช่วงเวลาที่นั่งสมาธิแล้วไม่
ได้ดั่งใจ ให้ปรับใจปล่อยสบาย
ใจเย็น ๆ แล้วจะเริ่มรู้จักค�ำนี้
มากขึ้น จากรู้จักเป็นรู้แจ้ง เฉย
อย่างเดียว ฝึกหนักอย่างถูกหลัก
วิชชา
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“Let it be”: we use this
phrase during meditating;
you do not experience
what you expect. So
adjust your mind, relax,
be calm then you will
begin to understand
this phrase more. From
knowing to seeing; only
be calm, practice harder
by following Vijja
principle.
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วางใจให้สบาย ๆ จับตรงความ
พอดี ถูกส่วนพอดี เอาให้ช�ำนาญ
ความกดดันท�ำให้จิตหยาบ เอา
มาใช้ไม่ได้เลย วางอารมณ์ให้
สบาย ๆ ผ่อนคลาย นุ่ม ๆ มี
ความสุข ต้องสุขอย่างเดียว
เพราะเป็นเส้นทางแห่งความสุข
สุขอย่างเดียว ผ่อนคลาย สบาย

๑

Focus your mind
comfortably, mark
(catching) the balance
point, learn to practice
skillfully. You cannot use
force, because it makes
the mind crude.
Make your mind feel
comfortable, relaxed,
gentle and happy. Be
happy because this is
the path to happiness;
be happy, relaxed, and
comfortable.
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ใจที่หยุดนิ่งละเอียดจะมีความปลื้มปีติ
สังเกตว่าอารมณ์จะไม่ค่อยติดอะไร
ช่วงตอนที่ฝึกใหม่ ๆ มีเรื่องราวต่าง ๆ
แว้บเข้ามา ต้องคอยสลัดออก ท�ำให้เสียเวลา
และไม่เป็นธรรมชาติ ถ้าหยุดนิ่งได้สมบูรณ์
ใจติดที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาทั้งในรอบ
นอกรอบ ทั้งนั่งนอนยืนเดิน เป็นไปเองเลย
ตกอยู่ในกระแสธรรมจริง ๆ
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The still mind will feel delight: notice
your feeling; you will not really think
of anything. When you first practice
meditation, many stories come to your
mind; you have to let them go, they
waste your time. If your mind is
completely still, it will attach to the
center of the body at all times: during session and after session, whether
you are lying down, sitting, standing,
and walking, it will happen naturally.
Fall into Dhamma stream.
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๑

พระธรรมทายาทท่านหนึ่ง มีจิตศรัทธา
ท่านอยู่แนวตะเข็บชายแดนไทยพม่า เดินข้าม
ภูเขามาหลายลูกเพื่อมาบวชเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา ท่านมีศรัทธา พอบวชแล้วก็
ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง วันหนึ่ง ท่านนั่งนิ่ง ๆ
เห็นดวงธรรม เห็นองค์พระ และเห็นตลอด
เวลา สงบ มีความสุข ตั้งใจจะบวชไปนาน ๆ
ไม่อยากสึก ท่านเข้าใจแล้วว่าความสุขที่
แท้จริงเกิดจากใจที่หยุดนิ่ง

One Dhammadayada lived along the
border of Thailand and Myanmar.
He had faith, walked across many
mountains to be ordained in
Buddhism. After ordination, he had
intention to train himself. One day,
he sat still, seeing Dhamma spheres,
Buddha Images, and saw them at all
times. He felt calm, happy. He had the
intention to prolong his ordination;
he did not want to disrobe.
He understood that true happiness
comes from the still mind.
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การที่จะรักษาความละเอียดของใจนั้น ถ้า
ไม่ประมาทรักษาไม่ยาก เพราะมีควาสุข
อยากอยู่นิ่ง ๆ อยู่ในกระแสแห่งความสุข
ถ้าประมาท ไม่หมั่นประคองใจเอาไว้ที่
ศูนย์กลางกาย คิดว่าจะนั่งเมื่อไรก็ได้ ชะล่าใจ
อารมณ์หยาบจะสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย หนึ่ง
เปอร์เซ็นต์ สองเปอร์เซ็นต์ ทีละเล็กทีละน้อย
ในที่สุดใจก็หลุดจากกระแสแห่งความสุข
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To maintain the refinement of your
mind: if you are aware, it is not
difficult. You feel happy and want to
be still in Dhamma stream. Yet if you
are unaware, your mind is not at the
center of the body, if you think that
you can meditate any time, recklessly,
the rough feeling will deposit little by
little; one percent, two percent and
finally your mind will be detached
from the happiness stream.
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๑

รักตัวเองให้เยอะ ๆ มุ่งแสวงหาที่พึ่งภายใน
ที่แท้จริง อย่าไปติดในเรื่องราวของคน สัตว์
สิ่งของ เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นที่พึ่งให้กับ
ตัวเราไม่ได้ เรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กน้อย
ใจปล่อยวาง มุ่งมั่นแน่วแน่ เพื่อจะแสวงหา
ที่พึ่งที่แท้จริง ที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่ง

Love yourself more. Search for true
refuge within. Detach from stories
of human beings, animals, all things,
because all of these things cannot be
your refuge. Let go; pay intention to
finding true refuge from stilling the
mind.
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เพียงแค่ท�ำเฉย ๆ กับ
ผ่อนคลายอย่างสบาย ๆ
ใจจะประณีตขึ้นเอง ท�ำให้
ได้ความเบาสบาย รักษา
อารมณ์แบบนี้ให้ยาว ๆ
ซ�้ำ ๆ เป็นรางวัลของการนั่ง
แต่ละครั้ง นั่งแล้วกลุ้ม
อมทุกข์ ไม่เกิดประโยชน์
อะไร นั่งผ่อนคลาย ใจใส ๆ
อินโนเซ้นท์ จะสมความ
ปรารถนา
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Be calm and relax with
ease. Your mind will be
refined by itself. You will
feel light, comfortable,
maintain this feeling for
a longer time, repeat
it again and again; this
state of refined mind
will be your reward each
time you meditate.
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หลักส�ำคัญคือความสบาย ใจไม่สบายก็ไม่ได้
ให้นึกถึงบุญจนกระทั่งใจสบาย มีความปลื้ม
ความสบายเกิดขึ้น ก็เป็นไปตามขั้นตอน
ในทุก ๆ ประสบการณ์ภายใน
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It is important to be comfortable; your
mind should not feel uncomfortable,
so think about your merits until you
feel good, delightful, and comfortable.
Everything happens step by step in
every inner experience.

80

๑

ใจนิ่ง นุ่ม มีความสุข เริ่มต้นจากความสบาย
สบายกาย สบายใจ กายต้องสบาย
ใจต้องผ่อนคลาย ไม่มีทางเลือก เพราะ
ทางเลือกมีทางเดียว คือความสบาย

A still, gentle and happy mind
begins by feeling comfortable in
both body and mind. Body must feel
comfortable, mind must be relaxed:
there is no other choice, only be
comfortable.
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นั่งหลับตาท�ำสมาธิแล้วเกิดอารมณ์สบาย มี
ความสุข เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ง่าย ผ่อนคลาย
สบาย นิ่ง นุ่ม เบา อยากอยู่ตรงนี้นาน ๆ
อย่างการนึกภาพภายใน ไม่ว่าจะเป็นดวงแก้ว
หรือ องค์พระ เป็นบริกรรมนิมิต นึกอย่าง นิ่ง
นุ่ม อย่างมีความสุข
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Close your eyes and meditate: feel
good, happy; this is a good start: easy,
relaxed, comfortable, still, light,
desire to be at that moment for a
longer time. Imagine the inner image:
either a crystal ball or Buddha Image;
be still, gentle and happy.

83
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๑

ปัญหาที่หยาบที่สุด แก้ด้วยจิตที่ละเอียดที่สุด
จิตที่ละเอียดที่สุด แก้ปัญหาที่หยาบที่สุด
แก้ที่ต้นเหตุของปัญหาทั้งปวง จิตที่ละเอียด
ที่สุด คือจิตนิ่ง ๆ สบาย ๆ ที่เราก�ำลังฝึก
อย่างสบาย นิ่งแน่น ไม่เขยื้อน เพราะไม่อยาก
เขยื้อน อารมณ์หยาบ ๆ ภายนอกจึงไม่มี
ความหมาย

Solve the roughest problem with the
most refined mind; the most refined
mind solves the roughest problem.
Solve all problems from their causes.
The most refined mind means the still,
comfortable mind. As you train with
comfort, be completely still, not
moving because you do not want to
move, and hence the surroundings
have no meaning.
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ฝึกซ�ำ้ ๆ วันไหนนั่งดี ๆ นั่งต่อไปเลยโดยไม่
ต้องค�ำนึงเรื่องของเวลา ลืมภารกิจไปก่อน
เพราะกว่าจะได้ใจที่ละเอียดเป็นสมาธิ เห็น
ความสว่าง เห็นดวงธรรม หรือเห็นองค์พระ
ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ
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Practice, repeat it again and again. Any
day that you meditate well, continue
to meditate: forget about time and
duties. It is not easy to be in a refined
state: seeing light, Dhamma sphere, or
Buddha Image.

88

๑

นั่งสมาธิมีความรู้สึกดี ๆ เกิดขึ้น แม้หลับตา
แล้วเห็นหรือไม่เห็นอะไร แค่มีความรู้สึกดี ๆ
ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เดี๋ยวความรู้สึกดี ๆ
ก็จะน�ำใจให้ละเอียดยิ่ง ๆ ขึ้นไปเอง

Feel good while you are meditating;
though you close your eyes and do
not see anything, just experience the
pleasant feeling; this is a good start.
Soon this good feeling will lead your
mind to be more refined, naturally.
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ก�ำลังใจมาจากภายใน เป็นแหล่งแห่งความ
บริสุทธิ์ เมื่อจิตบริสุทธิ์ ก็น�ำพลังงานมาใช้ได้
เต็มที่ ที่ยังน�ำมาใช้ไม่ได้เต็มที่ เพราะถูก
เคลือบด้วยนิวรณ์ พอนิ่ง ๆ เฉย ๆ สะสาง
สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ปนเปื้อนออกก็มีพลัง ซึ่ง
พลังงานภายในนั้นมีอยู่แล้ว อยู่ภายในตัว
ของเราทุก ๆ คน
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Will power comes from within; it is the
source of purity. When your mind is
pure, you can draw most of your energy
for strength. Now, you cannot bring
out the most because your mind is full
of hindrances. When the mind is still,
calm, hindrances will be removed so
that you have full energy. This energy
within is already within everyone.
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๑

พอใจนิ่ง ละเอียด ติดกระแสธรรม บริสุทธิ์
ก�ำลังใจที่จะท�ำความดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปก็เกิดขึ้น
ท�ำให้รู้แจ้ง เห็นแจ้ง แทงตลอดในธรรม แต่
เดิมใจซัดส่ายไม่มีก�ำลัง เกิดจากมีนิวรณ์มา
ขวาง ท�ำให้ใจกระเจิง พอใจนิ่ง ละเอียดก็ไป
เชื่อมติดกับแหล่งพลังงาน ก�ำลังใจก็จะเพิ่ม
มากขึ้น

When your mind is refined, attached
to Dhamma stream, pure, your will to
do good deeds comes about; you attain
insight knowledge (knowing and seeing
reality within). The wandering mind
has no willpower because there are
meditation hindrances blocking, causing
your mind to wander. When your mind
is still and refined, it attaches to the
source within. You have more
willpower.
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นอกรอบรักษาใจ นึกถึง
ดวงธรรม นึกถึงองค์พระ
หรือนึกถึงเรื่องที่ปลื้ม ๆ
เรื่องบริสุทธิ์ เรื่องสบายใจ
เพื่อให้ใจอยู่ข้างในไม่ออก
ไปไหน รักษาอารมณ์สบาย
สั่งสมอารมณ์นิ่ง นุ่ม
เส้นทางแห่งความละเอียด
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After meditation
session: maintain your
mind, think of Dhamma
sphere, Buddha Image
or think of something
that makes you feel
blissful, something pure,
something that makes
you comfortable. In
order to keep your mind
within, maintain your
comfortable feeling,
collect the feeling of
stillness, gentleness:
the path of refinement.
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๑

ให้เวลากับการฝึกใจให้หยุดนิ่ง มีใจรักการท�ำ
สมาธิ ประกอบความเพียรอย่างเต็มที่ แล้วจะ
คุ้มค่าต่อการรอคอยคือได้เข้าถึงประสบการณ์
ภายใน ความสุข บริสุทธิ์ ชัด ใส แม้เริ่มต้น
จากมืด ต่อไปจะสว่างขึ้น เดินทางเข้าไปสู่
ภายในด้วยตัวเอง

Take more time to train your mind
to be still, love to meditate, and
practice to full capacity. The result will
be worth your waiting moment: the
moment that you attain inner
experiences; happy, pure, clear, and
bright. Even though you start from
experiencing the darkness and
gradually getting brighter and brighter,
your mind leads within naturally.
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ในช่วงเริ่มฝึกสมาธิใหม่ ๆ ประสบการณ์ยัง
ไม่มั่นคง บางครั้งดี บางครั้งไม่ดี ก็เป็นเรื่อง
ธรรมดา ต้องสบาย ๆ ฝึกเบิร์ด ๆ แบบสนุก ๆ
ต้องผ่อนคลาย ไม่มีทางเลือกอื่น ต้องสบาย ๆ
ใจใส ๆ ใจเย็น ๆ
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When you practice meditation for the
first few times, your inner experiences
are not yet stable: sometimes good
and sometimes not good; this is
normal. You have to feel comfortable;
take it easy, have fun and relax. There
is no other choice; you have to feel
comfortable, with clear mind,
and be calm.

100

๑

หยุดแรกฝึกให้มั่นคง ให้ได้อารมณ์สบาย ๆ
มีกระแสของความสุขครบองค์ประกอบ
ตรงนีส้ ำ� คัญ หมัน่ ประคองให้ดี เป็นช่วงหัวเลีย้ ว
หัวต่อ ถ้ารู้สึกเริ่มเค้น ตึง อย่าเสียดาย
เริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่สบาย ๆ

When your mind is still for the first
time, make it stable. Let your mind
feel comfortable; be happy. These
factors are very important; sustain
your mind, this is the turning point.
If you start to feel pressured or tense,
start again, with ease.
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ค�ำพูดที่ว่า “อย่าอยากเห็น ถ้าใจเย็นจะเห็น
เอง” หมายถึงให้เน้นกับเรื่องของอารมณ์
ถ้ารักษาอารมณ์สบาย ๆ อย่างต่อเนื่อง
เดี๋ยวภาพภายใน ดวงธรรม องค์พระจะมา
ให้เห็นเอง นั่งสมาธิด้วยใจที่สบาย ใจเย็น ๆ
จนถึงจุดเริ่มต้นคือ ตัวหาย ใจขยาย ๆ
และมีความสุข
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“Do not try to see anything; just be
calm and you will see naturally.”
This means: focus on your feelings;
if you feel comfortable continuously,
soon images appear within:
Dhamma spheres, Buddha Images
will appear to you. Meditate with
comfort and be calm until you reach
this point: body disappearing, mind
keeps on enlarging, feeling happy.

103
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ตอนนี้พวกเราโชคดีได้มาอยู่ในจุดที่ดีที่สุด
มีโอกาสจะศึกษาวิชชาส�ำคัญ เป็นวิชชาที่
สามารถช่วยตัวเองให้พ้นจากกองทุกข์ได้ วิชา
อื่นช่วยตัวเราเองไม่ได้เลย ให้รักษาโอกาสนี้
เอาไว้ให้ดี หมั่นประกอบความเพียรอย่าง
เต็มที่ อย่างถูกหลักวิชชา

You are fortunate that you have now
come to the best part in life. You have
the chance to study important Vijja
which will help you escape suffering.
Other worldly subjects cannot help
you; hold on to this opportunity.
Practice at full capacity by following
Vijja principle.
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นึกถึงดวงใส ๆ องค์พระใส ๆ หรือนึกอะไร
ก็ได้ที่เป็นบุญกุศล นึกอะไรก็ได้ อย่างสบาย ๆ
ใจจะค่อย ๆ นิ่ง ปล่อยวางได้ พอใจนิ่ง ว่าง
จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเอง
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Imagine a bright sphere, Buddha
image; or you can think of something
meritorious. Think of anything that
makes you feel comfortable. Your mind
will gradually be still, able to let go.
When your mind becomes still, feel
emptiness, it will fall within naturally.

108

ตลอดเส้นทางของการ
หลับตาท�ำสมาธิ จิตต้องนุ่ม
นวล สัมผัสตรงนี้ให้ได้ตลอด
ถ้าหากนิ่ง นุ่ม นั่งสมาธิจะมี
ความสุข

๑

On the journey of
meditating; your mind
has to be gentle. You
should sense this feeling
at all times. If you are
still and gentle, you will
meditate happily.
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นอกรอบมีความส�ำคัญมาก
เพราะนอกรอบมีสิ่งเร้าใจ
ที่ดึงใจให้ออกจากความ
ละเอียด ถ้ารักจะศึกษาวิชชา
ธรรมกาย ให้หมั่นประคองใจ
ให้ได้ตลอดเวลา

Post - meditation sessions
are very important.
There are many
temptations to pull your
mind away from being
refined. If you love to
study Vijja Dhammakaya,
sustain your mind at all
times.

Translated by:
Phatara Inlarp
Edited by:
Dr. JoAnn Sainz, Ph.D.
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รายนามเจ้าภาพร่วมอนุโมทนาบุ ญ
น้อมบูชาธรรม
พระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่สด จันทสโร)
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข ส�ำแดงปั้น
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
วัดพระธรรมกายนางาโน่
พระครูสมุห์วิษณุ ปญฺญาทีโป
พระครูใบฎีกาอ�ำนวยศักดิ์ มุนิสกฺโก
พระวสันต์ สิริสุโภ และครอบครัวศรีศุภอักษร
พระจิระศักดิ์ จรณสมฺปนฺโน และคณะญาติมิตร
พระจงหัชพัฒน์ กุลธโร
พระมหาอภิวตั ร คุณวฑฺโฒ และครอบครัวโพธิทพั พะ
พระประพุทธ พุทธฺ พิ โล
และ พล.อ.อาทิตย์-พรสรร ก�ำลังเอก
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย
สมาคมศิษย์เก่า DOU

คุณกัลยา-อัครเดช ปัญญาสกุลวงศ์
และครอบครัว
คุณนันทพงศ์-จันทนา-ณัชฐานันตร์ เกตุวิเชียรไชย์
และครอบครัว
คุณพันศักดิ-์ เบ็ญจรัตน์-ด.ช.ภูรชิ -ด.ช.ภากร สุทธิสงั ข์
คุณวรวุฒ-พีรนุช วรสุบิน และครอบครัว
คุณสมศักดิ์ ดวงเนตร, คุณพัชรี เจริญศรี
คุณโสภิตนภางค์ ชวง
คุณอภิชาติ-คุณนงกรณ์ จิวัจฉรานุกูล
คุณอิทธิพัทธ์-มนพัทธ์ สุรกุล
นพ.ธรรณวัฐ วัฒนาเศรษฐ์
นพ.วุฒิศักดิ์ ลิ่มพานิช
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จ�ำกัด
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เจ้าภาพอุปถัมภ์
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ
วัดภาวนามอลทรีออล และคณะญาติโยม
พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ)
พระไชยยศ ยสวํโส และฟ้าฉ�ำ่ บุญรุ่น ๑๕
พระมหาไพโรจน์ ปุญญฺ ภาโส และกลุม่ ดวงบุญ ๓/๔๙
พระมหาอิทธิพงศ์ ปญฺญาวโํ ส วัดพระธรรมกายฮ่องกง วัดภาวนาเกาลูน
พระธรณิศ จารุวํโส และคณะญาติมิตร
พระพิจิตร ปภากโร และครอบครัวกุลฐิติกร
พระวิษณุ อคฺคทีโป และคุณพิศทุ ธิ-์ เสลาลักษณ์-ปัญจพล-บุญภัทร จุรเี กษ
พระสายชล ธมฺมาวุโธ และ INNER PEACE CLUB
พระสุทธิศักดิ์ วิทฺธปญฺโญ
คุณสืบสวัสดิ์-รศ.ดร.จันทร์พิมพ์-พิมพ์ชนก-สุพิชา-พิมพ์แข-กมลชนก
สายสมร, Andrew Hazlewood, Gautam Tiruvanallur
ครอบครัวชัยเจริญสุข
ครอบครัวรักษ์ศีลขันธ์, โชว์รูมนิสสันบึงกาฬ
ครอบครัวสุวรรณวรางกูล, ทมะกุล
คุณจิราพร ไทยานนท์ และครอบครัว
คุณชลกรณ์ ประสงค์ชัย

คุณนภาพร วลิตวรางค์กูร
คุณประเสริฐ-เตี้ยน-ธนวัฒน์ ยิ่งมหิศรานนท์
คุณป้าสุวรรณา-ลุงเสนีย์ เป้าประดิษฐ์, คุณแม่นิตยาพ่ออุดม บุณฑริกสดใส
คุณปิรัญ-จงจิตต์ ประทุมเงิน
คุณพิมพ์นารา เกียรติธนากร
คุณภัทราภรณ์ อินทกูล, อธิชาติ เบียดกระสินธุ์
คุณวรัมพร-พีร์นิธิ เพ่งศรี
คุณวิภาส รักสกุลไทย, คุณอนงนุช ช่วงรังษี
คุณสมชาย-นิภาพรรณ ครอบครัวจิวัจฉรานุกูล และญาติมิตร
คุณสมบรูณ์ ตรงค�ำสัตย์
คุณอัมรา นาเมืองรักษ์
กลุ่มปฏิบัติธรรมบ้านเรือนแก้ว
กองพัฒนาไอทีเพื่องานเผยแผ่ (RGT)
ทีแมนฟาร์มา โดย คุณธีรวัฒน์-ค�ำนวณ ฐานะโชติพนั ธ์
พุทธศิลป์ Animation
ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธ�ำรงเวช และครอบครัว
Peace Revolution

เจ้าภาพกองทุน
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
วัดพระธรรมกายชิคาโก
วัดพระธรรมกายซิดนีย์ Sydney 08/07
วัดพระธรรมกายโตเกียว
วัดพระธรรมกายไทเป
วัดพระธรรมกายสิงคโปร์
วัดพระธรรมกายฮ่องกง
วัดภาวนาเกาลูน
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พม.นภดล คมฺภรี ธมฺโม
และครอบครัวเสนา
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระฉัตรชัย มณิวโร

มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระด�ำรงเกียรติ
ถิรโสตฺถิโก และคณะญาติมิตร
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระทวีศกั ดิ์ ฐานารโห
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระธนกรณ์ สุภโรจโน
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระธีรพัฒน์ กุลธีโร
และคณะญาติมติ ร
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระเบิม้ วํสสนฺโต,
พระวินัย ภิรชฺชโย, พระนวกะรุ่น ๒๗ กองพันเนื้อนาบุญ
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระประเสริฐชัย
เสฏฺฐธมฺโม และคณะญาติมิตร
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระพรชัย อิทฺธิชโย
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และคณะญาติมติ ร
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระมหาณัฐชัย วรงฺกโุ ล
และคณะญาติมติ ร
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระมหาธีระชัย ธีชชโย
และครอบครัวอัศวชัยโสภณ
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระมหาพรหมพินิจ
โกวิทธมฺโม และญาติมิตร
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระมหาสุรยิ นั อาภากโร
และญาติมิตร
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระมหาอรรถพล
กุลสิทฺโธ และคณะญาติมิตร
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๑

มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระอรรถกร ภทฺทธมฺโม
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระอาจารย์
พระนิสิต สามเณรสถาบันธรรมชัย
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระอุทัย อุทโย
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พระเอกลักษณ์ สุภธมฺโม
พระครูใบฎีกาประดิษฐ์ อริญฺชโย
พระครูปลัดนายกวรวัฒน์
พระครูปลัดพิพัฒนพร กิตฺติสุโภ
พระครูปลัดวันชัย สีลวณฺโณ
พระครูปลัดวิจารย์ ธีรงฺกุโร
พระครูภาวนาวิเทศ พม.วิรัตน์ มณิกนฺโต
พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ, กัลฯอัญชลี อินจารุสร
พระครูวิเทศปัญญาภรณ์
พระครูสมุห์วิจักษ์ สุทธิวโร และครอบครัวอริยะโสภณ
พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ
พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก
พระครูสังฆรักษ์สมชาย สุคนฺโธ
พระมหาจิระยุทธ จิรวํโส และครอบครัวทองทิพย์
พระมหาชาญชัย ชวนชโย
พระมหาชูพงษ์ ธมฺมิโก และญาติมิตร
พระมหาโชคชัย อาภากโร, พระเทอดชัย ชยธโร
พระมหาณัฐ ชาตเมโธ และครอบครัวมุ้งทอง
พระมหา ดร.ชัยฟ้า ธัญฺญกุโล, กองบุญมหาทานบารมี
๑ เดือน ๑๑
พระมหาติด คุณรมฺโม และญาติมิตร
พระมหาทวี อินฺทโชโต
พระมหาทศพร ชินวํโส และคณะญาติมิตร
พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร
พระมหาทินพัฒน์ สารถชโย,
คุณทินมาศ-จันทนา ศิริพันธุ์
พระมหาธงชาติ โอภาโส และญาติมิตร
พระมหาธนา เตชธมฺโม และครอบครัววรรณสมบูรณ์

พระมหาธนา วณฺณชโย
พระมหาธเนศร์ ฐานรโต และครอบครัวทรัพย์สมบูรณ์
พระมหาธีระวัฒน์ วิสุทฺธิชโย
พระมหานพดล เขมชโย
พระมหานักรบ ขนฺติมโน และครอบครัวใจภักดี
พระมหาบรรพิชติ ปสิทธฺ ชโย และสามเณรนวกะ ๒
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
พระมหาบุญชู อริยธมฺโม
พระมหาประดิษฐ์ สิรีภาโส
พระมหาประเสริฐกิจ สุเมโธ และชมรมใจใสใจสบาย
พระมหาพรชัย วรชโย และญาติมิตร
พระมหาพลวัฒน์ อรุณโชโต และครอบครัว
พระมหาพิษณุ วิสทุ ธฺ ญิ าโภ
และลูกพระธัมวัดพุทธออสเตรีย
พระมหาไพโรจน์ ปุญฺญภาโส
พระมหาภูมิสิทธิ์ จตฺตมโล
พระมหามนตรี จริตมนฺโต
พระมหารัตนะ ฐิตรตโน
พระมหาวันชัย กตนาโถ และคณะญาติมิตร
พระมหาวิชา อธิวิชฺโช
พระมหาวิชิต สิริปุณฺโณ
พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก และครอบครัวเกษดี
พระมหาวีรวุฒิ อมโร และครอบครัวสายวิเศษ
พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย และคณะญาติมิตร
พระมหาศรายุทธ ฐิตคุโณ และญาติมิตร
พระมหาศุภชัย ฐิตชโย
พระมหาสงวน สุริยวํโส
พระมหาสมบัติ ปภาโส
พระมหาสมศรี ยติสุโร และญาติมิตร
พระมหาสุเจน จนฺทวโร
พระมหาสุทธิชัย สุทฺธิชโย
พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน และครอบครัวเหลืองธาดา
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พระมหาแสงชัย คุณทฺธโร และครอบครัวชมภูวงศ์
พระมหาโสพล สุพโล-นายแพทย์สริ พิ งศ์ พัฒนธนาวิสทุ ธิ์
พระมหาไสว สุวณฺณภาโส
พระมหาอภิชาติ ฌานสุโภ
พระมหาอภิรักษ์ ยโสธโร และคณะญาติมิตร
พระมหาอริยะ อริยชโย, คุณประจักษ์-เฉิดฉาย ถิรทินรัตน์
พระมหาอัสกรณ์ อคฺคญฺญชโย
พระมหาอาคม สนฺติชโย
พระมหาเอก จนฺทูปโม และคณะญาติมิตร
พระ Detlef Jobke
พระกมล สุหชฺโช
พระกรพล เหมสุโภ, ด.ช.สาระ เขมะกนก และครอบครัว
พระกฤตยะ สิทฺธิมโน และครอบครัวกฤตมโนรถ
พระกานต์รวี ฐานจนฺโท-คุณกฤช-อุบลรัตน์-อักษราภัค
ทวีโรจนกุล
พระการุณ การุญฺญโก และญาติมิตร
พระกิตตะวัน ปญฺญาชโย, คุณอ�ำพร อรพินทร์
ลิ้มธนานุรักษ์ และครอบครัว
พระกิตติ กิตฺติโก, ครอบครัวชุติมาวรกุล, ครอบครัว
ไชยกุลงามดี
พระกิตติ สิริปญฺโญ พร้อมครอบครัวชูพงศ์
พระกิตติพงศ์ สิริชโย และโยมแม่ชนิดาภา กิ่งโพยม
พระกิตติศักดิ์ กิตฺติธโร และครอบครัววงศ์ศิริธร
พระกิติพงษ์ กิตติปิโย และครอบครัว
พระเกรียงศักดิ์ ปโมทิโต
พระแก้วเดชวาส จุรีเกษ
พระโกวิทย์ ฐิตสิปฺโป
พระขจรพงศ์ เขมวํโส และคณะอุบาสิกาจังหวัดสงขลา
พระขจรศักดิ์ ปุญฺญากโร และกลุ่มพุทธรักษา
พระคงกระพัน วุฑฺฒิธโร และครอบครัว
พระคธาวุฒิ ฐานวโร
พระจักรพันธ์ พนฺธพโล

๑

พระจารุวัฒน์ จารุวฑฺฒโน และครอบครัวสิทธิไกรพงษ์
พระจิรเวท จิรวิชฺโช และครอบครัวนัยน์พาณิช
พระเจต อธิมุตฺโต และครอบครัวมานะไชยรักษ์
พระทนุ ชยารกฺโข
พระเจริญชัย นวคุโณ
พระเจษฎา กิตฺติฐาโน
พระเจียง เต๋อเหอ ปภากโร และญาติมิตร
พระฉัฐกิติ ชยานนฺโท
พระชัชวาล ทิตฺตมงฺคโล และครอบครัวอุดมโชคมงคล
พระชัยธวัช พุทธิวัฑฒโน และตระกูลสุริยากุลพานิช
พระชัยยง อตฺถชโย
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน และคณะญาติมิตร
พระชัยสิทธิ์ อริยวํโส
พระชาคริต ชาคโร และครอบครัวเพ็งมาศ, กลิ่นเฉย
พระชาญชัย ปิยธมฺโม
พระชินวัตร รกฺขิตวตฺโต และญาติโยม
พระชีพ ตปสีโล และครอบครัว
พระไชยยศ ยสวํโส และรุ่น ๑๕ ฟ้าฉ�ำ่ บุญ
พระณฐาภพ สนฺตพิ โล พร้อมครอบครัว และคณะญาติมติ ร
พระณรงค์ กิตฺติปาโล และครอบครัวธิติมาพงศ์
พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต
พระณรงค์ ภูริสีโล
พระณัฏฐวัตร์ โชติโก, ศศิวลั ย์, ปรภัสสร,
มนัชฐนันก์ ล�ำใย
พระณัฐวุฒิ วุฑฺฒินนฺโท และญาติมิตร
พระณัฐวุฒิ อธิวุฑฺโฒ และคณะญาติมิตร
พระดนุพล จิรชโย และครอบครัวประทินแสงทอง
พระตรีเทพ ชินังกุโล และกลุ่มธรรมปรีดา
พระถนอมศักดิ์ ธมฺมปาโล และครอบครัว
พระถวัลย์ศักดิ์ ยติสกฺโก
พระทอง สุภวัณโณ และตระกูลกลมหนุ่ม
พระธนพล กิตฺติวีโร

พระธนพล วีรพโล และครอบครัวสิงหลสาย, จันทร์เอน
พระธนัช ชาติสุนฺทโร
พระธนานันท์ รตนนนฺโท และคณะญาติมิตร
พระธรรมรงศักดิ์ วรสกฺโก และครอบครัว
พระธวัช ชาตสทฺโธ
พระธานี สิรินฺธโร
พระธีรพงษ์ ธีรวํโส รุ่นที่ ๑๔
พระธีรภัทร์ ญาณภทฺโท
พระธีระยุทธ จนฺทวํโส และคณะญาติมิตร
พระธีระยุทธ ธมฺมารกฺโข-กตัญญู จรรยางค์ดีกุล
พระธีรากานต์ สมปญฺโญ และครอบครัว
พระนครินทร์ อินทฺ จกฺโก และครอบครัวจักร์เพ็ชร-รักไร่
พระนราธิป พลากโร และครอบครัวประทุมวงษ์
พระนิพนธ์ จิรวฑฺฒโน
พระนิพนธ์ สิริภทฺโท และคณะญาติมิตร
พระนิรันดร์ สุวีโร
พระบัณฑิต ปญฺญาโภ
พระบุญชัย ปุญญโชติโก-พิมาน-บุญสุข-วรภัทร ทองค�ำใส
พระปกป้อง คุตฺตวํโส และครอบครัวขันติวรพงศ์
พระปกป้อง ทิตฺตวณฺโณ และครอบครัว
พระประคอง อุทโย และคณะสาธุชน
พระประจวบ ปุญฺญกโร
พระประทีป ปทีโป และคณะญาติมิตร
พระประธาน คุณวีโร และครอบครัวโชติอรรคณิต
พระประสิทธิ์ นนฺทสิทฺโธ
พระประสิทธิ์ อนงฺคโณ และครอบครัวลวชัยโยธิน
พระปรัชญา ปญฺญาธิโก และกลุ่มเชื่อมสายบุญกับ
มหาปูชนียาจารย์
พระปวิทัย วชิรวิชฺโช
พระปานชนก สฺทตฺโต
พระปุณยวีร์ ขนฺตวิ โี ร และผูน้ ำ� บุญศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมบาห์เรน
พระพงศ์พิชญ์ ภูริปญฺโญ
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พระพงษ์สันต์ กุลเชฏโฐ และคุณสมควร-ชมะนาดกิตติพล อมรกุล
พระพงศ์ศิริ ภทฺทวํโส และครอบครัวศิริกัณหา
พระพลศักดิ์ ฐานสกฺโก
พระพันธุ์นิติ นิติพันโท
พระพันธุเ์ อก ฐานสกฺโก และครอบครัวพัฒนพนิชธ�ำรงค์
พระพิเชฐ อคฺคโรจโน, กัลยาณมิตรกองมหาธรรมกายเจดีย์
พระพิทักษ์ ฐานารกฺโข และโยมมารดา
พระพิทักษ์ชัย สิทฺธิวโร และครอบครัวประทุมสิทธิ์
พระพิสุทธิ์ ฐานสุทฺโธ
พระพีระ ภทฺรวโร
พระพุทธิพงศ์ วรโชโต และครอบครัวเอกวงศ์
พระไพบูลย์ คุณปุณฺโณ และคณะญาติมิตร
พระไพศิลป์ สิปฺปทีโป และครอบครัวศรีใส
พระภรถ ฌานชโย
พระภัดอนัช ธมฺมภโก
พระภัทรารุจ ฌานภทฺโท, โยมพ่อกุ้ยลิ้ม แซ่ตั๊น
พระภาณุวัฒน์ รณญฺชโย และครอบครัวนิ่มมงคล
พระภูวฤทธิ์ สุพโล และครอบครัวสุวรรณโครธ, สังข์รุ่ง
พระภูษิต ยุตฺตวิชฺโช
พระมงคล ภทฺทมงฺคโล และพ่อแม่พี่น้องญาติมิตร
พระมงคล มงฺคลชโย
พระมงคล มงฺคโล รุ่นที่ ๒๖ พลิกโลก
พระมหากมล ฐิตญาโณ
พระมีเลิศ ปภสฺสโร, คุณสุชญั ญา พชรจิรธร และครอบครัว
พระยอ สุทฺธจิตฺโต และครอบครัวจิตรอ่อนน้อม
พระรชต สมพโล และครอบครัว
พระเรืองศักดิ์ เตชวโร
พระวชร อคฺควฑฺฒโน พระพ่อและโยมแม่
พระวชิรศักดิ์ วุฑฺฒิชโย
พระวรชัย วรชโย
พระวรยศ ยสวโร และญาติมิตร
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พระวรากร ชุติยุตฺโต
พระวริศ ปญฺฒวุฑโฑ-วีรพล-พัชรา วนะธีวนาวิน
พระวาริส ติณฺณถทฺโธ
พระวิกรม ปัญญาวโร และตระกุลเกษมวุฒิ
พระวิจิตร ญาณสุโภ และคณะญาติมิตร
พระวิชัย จิตฺตรกฺขิโต, ครอบครัวกิตติวรศาสน์ญาติมิตรบริวาร
พระวิชัย ปุณฺณธมฺโม
พระวิเชียร วชิรญาโณ และญาติมิตร
พระวิทยา ธมฺมทินฺโน
พระวิษณุ อคฺคทีโป และกัลฯจันทนา-วิพา-วิทวัสประภัสสร ทองทิพย์
พระวีรพงษ์ นิมฺมโล, สามเณรวศุบัณฑิต ภูชิตธนิสร
พระวีรวิทย์ อุตฺตมวีโร และญาติมิตร
พระวุฑฒ์ สุวุฑฺฒิโก และคณะญาติมิตร
พระวุฒิชัย วุฑฺฒปญฺโญ
พระศรัณย์ ปญฺญาทีโป และคณะญาติมิตร
พระศรัณย์ ภทฺรวณฺโณ
พระศราวุธ เสฏฺฐชีโว และกลุ่มชมรมแก้วฟ้าใสทีม
พระศักดิ์ชัย จารุชโย และคณะ
พระศักดิ์ชาย คุณยุตฺโต
พระศักดิ์สิทธิ์ เปสโล และครอบครัวโนนสืบเผ่า
พระสกภณ สุริยาโภ
พระสกล นนฺทรตโน, มานิตย์-ซิ้วลั้ง และครอบครัว
วรรัตน์ญานนท์
พระสถาพร ฌานวิชฺโช
พระสถิต ธีรํกุโร
พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส และครอบครัวเจริญรัตตะวงศ์
พระสมเกียรติ ปุญฺญเตโช
พระสมคิด จิตฺตวํโส และคณะญาติมิตร
พระสมบัติ รกฺขิตจิตฺโต และด.ช.หมูตู้
พระสมพล สนฺติมโน

พระสมยศ ปุณฺณยโส
พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล
พระสมุห์ประยูร อตฺถทฺโธ
พระสมุห์ภาธร อาภาธโร
พระสรัญกร เมธากโร
พระสันติ ถิรสนฺโต
พระสิริ คุณากโร
พระสุขสันต์ สุขสนฺโต
พระสุจนิ ดา เตชธมฺโม, คุณกานตา ศิรแิ พทย์ และครอบครัว
พระสุธินนท์ สนฺตินนฺโท และครอบครัวพัสดุธาร
พระสุธีร์ อภิธีโร และญาติมิตร
พระสุนทร วรญาโณ และคณะญาติมิตร
พระสุพจน์ จตฺตมโล
พระสุรเชษฐ์ อคฺคปุญฺโญ
พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก, คุณพ่อชัยสิทธิ์-แม่สุวรรณา
พิสิฐพิทยา
พระสุรสิทธิ์ สุรสิทฺโธ
พระสุริยา ฐิตปสาโท และคณะ
พระเสมอ มเหสิโก พร้อมญาติโยม
พระอติเทพ ธมฺมนาโถ
พระอธิการมานพ อคฺคมาณโว และวัดห้วยตองสัก
จ.เชียงใหม่
พระอนวัทย์ จิรคุโณ
พระอนุกูล อติสนฺโต และญาติมิตร
พระอนุชิต ธมฺมาสโย และพนักงานกองอาคาร สป.
พระอนุรักษ์ ภูริปญฺโญ และครอบครัวตฤปอัชฌา
พระอภิรักษ์ อภิรกฺโข
พระอมรฤทธิ์ อคฺควํโส, วิศิษย์-รัตนา แบบกัน
พระอยุทธ์ ธมฺมวีโร
พระอรรณพ เปมสีโล-คุณเที่ยง-ผัน แก้วเงิน-ศิษย์เก่า
ธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา
พระอาทิตย์ อาทิจโฺ จ, ทองค�ำ, มาลัย, ฉลอง ศรีจนั ทร์ทอง
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พระอ�ำนาจ วีรธมฺโม และญาติมิตร
พระอ�ำนาจ เหมวํโส และผู้ประสานงานจังหวัดชลบุรี
พระอิทธิพงศ์ สนฺตจิตฺโต
พระอิศเรศ กิตฺติสสโร
พระอิศเรศ อิสฺสโร และครอบครัวเกรียงไกรสุข
พระอุกฤษฏ์ วํสธโร และคณะญาติมิตร
พระอุดม ยติสฺสโร
พระโอภาส ปญฺญาโภ, พ่อเสงีย่ ม-แม่เจียน ธรรมวิเศษศักดิ์
พระภิกษุ รุ่นที่ ๗ ปี ๒๕๓๔
พระภิกษุ รุ่นที่ ๑๔ ลูกพระธัมฯ และมหาเศรษฐีคู่บุญ
วิชชาธรรมกาย
พระภิกษุ รุ่นที่ ๑๗ ส�ำเร็จวิชชา
พระภิกษุ รุ่นที่ ๒๐
พระภิกษุ รุ่นที่ ๒๑ “ส�ำเร็จทุกอย่าง”
พระภิกษุ รุ่นที่ ๒๓ ตามตะวัน
พระภิกษุ รุ่นที่ ๒๔ WE AER ONE
พระภิกษุ รุ่นที่ ๒๕ คว้าธงชัย
พระภิกษุ รุ่นที่ ๒๗ เพชรน�้ำเอก
พอจ. พพล. และ ธทย. เข้าพรรษา ๕๖
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
พอจ., พพล., ธทย.บวชพระแสนรูปเข้าพรรษา ๒๕๕๖
พระอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้น�ำบุญภาคนครหลวง ๘
พระอาจารย์, ผู้น�ำบุญ และกัลยาณมิตร อ.ท่าวุ้ง
จ.ลพบุรี
พระอาจารย์และทีมจัดการอบรม จ.ตาก
พระอาจารย์และพี่เลี้ยงศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร
พระภิกษุเข้าพรรษา และเจ้าหน้าที่จังหวัดพิจิตร
พระนิสิตสถาบันธรรมชัย
สามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่น ๑๑
สามเณรอภิชา-โกษม-ธนภร-จิดาภา-ภัคภร-ชยุตกฤตยา-ด.ช.ปิติพัฒน์-ด.ญ.ปูชิตา แจ่มจันทร์ชนก
กลุ่มเก็บทุกบุญ ยุวกัลยาณมิตร
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กลุ่มแก้วสุดแห่งธรรม
กลุ่มดวงแก้วภายใน รวย
กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์อจินไตย
กลุ่มมหัศจรรย์แห่งบุญ
กลุ่มมัชฌิมา ภาคนครหลวง ๔ และญาติมิตร
กลุ่มรัตนโชติ, จุดออกรถสนามหลวง
กลุ่มรามลูกพระธัมฯ
กลุ่มลูกแก้ว ๒๙ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
กลุ่มอุดมธรรมกายไปที่สุดแห่งธรรม
กองทุนรวยทุกวัน โดย บรมเศรษฐีฉะเชิงเทรา-บุญบันเทิง
กองพัฒนาระบบสารสนเทศ
กองอาสาสมัครโภชนาการ
กัลยาณมิตร อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
คณะกัลยาณมิตรชาวไทยวัดพระธรรมกายสิงคโปร์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตะวันชัยวิทยา
ครอบครัวขัตติยากรจรูญ
ครอบครัวคุณกมล มีงิ้วราย
ครอบครัวคุณปราณี พสุภา, ครอบครัวบุญประทีป
ครอบครัวงามเกียรติทรัพย์
ครอบครัวจงวัฒน์ผล
ครอบครัวชิวรัตน์ และครอบครัวศรีไทย
ครอบครัวชูแก้ว
ครอบครัวณปภา-ธัญนิชา-นพวรรณ-กณิศนันท์-นภจร
ถาวรบุตร
ครอบครัวตั้งลิตานนท์
ครอบครัวเตชะทวีวัฒน์
ครอบครัวทองรักษ์
ครอบครัวธีรสวัสดิ์
ครอบครัวนรารัตน์วันชัย
ครอบครัวบุญเรือง
ครอบครัวพงศ์พิศาลธรรม
ครอบครัวภรรณพาดิพงดิ์

ครอบครัวภูวเศรษฐ
ครอบครัวมธุรสพาที, ครอบครัวตัณไชยศรีนคร
ครอบครัวรัตนธรรม (อึงรัตนากร)
ครอบครัวรัตนาปนะโชติ, ฮัลเลน น๊าคแมน
ครอบครัวโรจนสินวิไล
ครอบครัวโรหิตธรรมพร
ครอบครัวฤทัยวณิช
ครอบครัวเลิศกุทานนท์
ครอบครัววรรธนรียชาติ
ครอบครัววัฒนผลิน
ครอบครัววิเชียรรัตน์
ครอบครัววินเทอร์
ครอบครัวศิรินันท์ กาญจนาคม
ครอบครัวเศรษฐไมตรีกุล
ครอบครัวเสมอวงศ์
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย กลุ่มใจใส
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย กองต้อนรับอาคารหลัก
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย กัลยาณมิตร อ.ท่าวุ้ง
จ.ลพบุรี
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย คุณจันทร์เพ็ญ
ดอนไพรเพ็ชร์ และครอบครัว
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย ศูนย์สาขาภายใน
ประเทศ
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย สาวิตรี วัมทองใหล
และโครงการนิสิตกัลยาณมิตรสากล
มหาปูชนียาจารย์ บูชาธรรมโดย พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์
มิตรปราสาท
แม่ชีวิลัย-นาวิน-ชุติกาญจน์-ภาคิน หิรัญศรี และ
ครอบครัว
คุณกงใจ โสแสนน้อย
คุณกนก-อภินันท์ อภิรมรัตน์ และครอบครัว
คุณกนิษฐา, สุรสั วดี, วารุณ, เกษศิรนิ ทร์, ศิรพิ ร, จุรรี ตั น์
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คุณกมลดา ศุขตระกูล และครอบครัว
คุณกมลทิพย์ เมธมนัส
คุณกมลวรรณ จุฑาเทพ และครอบครัว
คุณกมลวรรณ บุญยืน และครอบครัว
คุณกมลวรรณ หากันได้
คุณกมล-เอื้อมเดือน-ฐิติมน-กรกมล-ธนกฤต-ภัทรวดี
พรชัยทิพย์รัตน์
คุณกรกช-ชมัยพร-ภาวิณ-ี เสริมศรี-ณัฏฐ์ณชิ ศา-สมปอง
คุณกรพินท์ ชินพงศ์, ทวี กาญจนา สนนิศา คงมั่น
ครอบครัว และลูกพระธัมฯทั่วโลก
คุณกรรณิกา ปนิทานเต และครอบครัว
คุณกรรณิกา สุทธิถวิล
คุณกรรณิการ์ สาวิสา
คุณกรรณิการ์-พันทรี เทววิชชุลดา
คุณกฤศธร องค์ติลานนท์
คุณกล้าตะวัน-เพชรตะวัน เพ็ญศศิธร
คุณกวินตรา สุธรี ว์ า และครอบครัวพร้อมคณะญาติมติ ร
คุณก้องภพ สราญลักษณ์
คุณกอบแก้ว คาร์สัน
คุณกัญจณา นิ่งน้อย, สิริกัญจณี, ธัญลักษณ์ เนาวพันธ์
คุณกัมพล-เสริมสุข-ด.ช.กนกพล ไทยสงวนวรกุล
คุณกัลยรักษ์ ถิรโสภี และครอบครัว
คุณกัลยา สัมพันธารักษ์
คุณกัลยา สุขส�ำราญ และครอบครัว
คุณกาญจนรัชต์ อินทร์ด้วง และครอบครัว
คุณกาญจนา นิตย์โชติ และครอบครัว
คุณกาญจนา เชาว์พุฒิภุชงค์ และบุตร
คุณกาญจนา ผลดี
คุณกาญจนา, อัจฉราภรณ์, กิตติภัฎ ศิลาวราเวทย์
คุณกานดา-สุนีย์ แสงทองพินิจ
คุณกิจเจริญโฆษณา
คุณกิจณี-สุมาลี ตั้งสัจจานุรักษ์ และครอบครัว
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คุณกิตติคณ
ุ , สมศรี, สุทธิพงษ์, สิรนิ พร สวัสดิว์ โิ รจวงศ์
คุณกิตติ-ร.ศ.ส�ำรวย-นัฎสวัญจ์-ปุณยกร กิตติลาภานนท์
คุณกิติพัฒน์ ไตรทิพย์พานิชย์
คุณกิมย้ง-กี แซ่คู และครอบครัวจารุฤทัยกานต์
คุณกิรณา ศรีอรัญ
คุณกี่-ธนวรรณ-เอมอร-วิชญ์ชดนย์-บูรณ์กฤษฏิ์
สุวรรณประทีป
คุณเกษม-สง่า-อนุสรณ์ แสงทองพินิจ
คุณเกษร ช่างศูนย์ และครอบครัว
คุณเกียอู๋-ไส้เปีย มีสกุลถาวร และครอบครัว
คุณเกื้อ-เจริญขวัญ-กิตติ-ศุภนุช เชยกลิ่น
คุณแก้วปสุตา-ผานิต-ด�ำรัส-จรัสศรี-อาทิตย์ ธรรมริยา
คุณโกศล สงเคราะห์
คุณขจรพงศ์-สิริโฉม คุ้มคล�้ำ
คุณขนิษฐา สนธิโพธิ์ และบุตรธิดา
คุณขวัญใจ-เบญจภณ มงคลแสงสุรีย์
คุณขวัญฤดี อ�ำนวยเวโรจน์
คุณเขตรวีณ์ พหลโยธิน
คุณคนึงนุช ตราลักษมี
คุณคราพร โพธิ์รุกข์ และครอบครัว
คุณค�ำเสาร์-บ�ำเพ็ญ พร้อมครอบครัวเมืองรักษ์
คุณคีรี อ�ำนักมณี
คุณเคียงแข ถี่ถ้วน
คุณเง็กคิ้ม แซ่เซียว, เตียดเจง แซ่จิว และครอบครัว
คุณเง็กเฮียง แซ่ลิ้ม-ชูยศ ฐิตาริยกุล
คุณเงิน-รวิวรรณ มีช้าง
คุณจรัส เขมสมิทธิ์ และครอบครัวเขมสมิทธิ์
คุณจรูญ รูปสม, ประนอม คูประเสริฐ, อรุณี ศิรหิ งษ์ทอง
คุณจอห์น อี้ เฉียง เชง
คุณจักรกฤษณ์-ปาปาอู สถิรเสถียร
คุณจักรวาล สุวรรณธรรมา
คุณจันทร์ดา สงสาคร

คุณจันทราทิพย์ มานะไชยรักษ์ และครอบครัว
คุณจามรี-จิรพงค์-จิรัฐฎิ-จิรพัส นนทธรรม
คุณจารุณี ปันเจริญ
คุณจ�ำนงค์-ยงลักษณ์-ณัฏฐชัย พัดเอี่ยม
คุณจิฎากาญจน์-ธัญญพัทธ์-จิราวัฒน์ ศิริโรจน์รัชฎา,
นภัทร คุณาธนวัชร์และครอบครัว
คุณจิดาภา ชินธนากร และครอบครัว
คุณจิตติมา-ด.ช.วรจิต มานะไชยรักษ์
คุณจินดารัตน์ รัตนกุล
คุณจินตนา จรัสสมบูรณ์
คุณจินตนา ธนะมูล
คุณจิรพร สินส่ง และครอบครัว
คุณจิรศักดิ์-คุณอุบล จันฤาไชย
คุณจิระพันธ์ รัตนวิมล และครอบครัว
คุณจุฑาทิพย์ นาคสมภพ
คุณจุฑารัตน์ เริงหทัยธรรม และคุณพ่อคุณแม่
คุณจุรณี ภูมิชัย และครอบครัวภูมิชัย
คุณจุรีรัตน์ สรัสยะนันทน์, ภูมินทร์ บุญญะฤทธิ์
คุณจู แซ่เตีย
คุณเจนนิชย์ นิตยภูติพัฒน์
คุณเจน-บุญเกิด-กาญจน์ ธรรมพิพฒ
ั นกุล และบุตรหลาน
คุณเจริญ-คุณอารยา-คุณอัญชลี-คุณชาติรส ชูรัตน์
คุณเจริญ-พรเพ็ญ-ปฏิญญา วาริพันธน์
คุณเจริญศรี-สมคิด แก้วแดง
คุณเจษฎาพงษ์ ฟองศรี
คุณฉายา จิตติพันธ์, สมศุข เทียมปฐม
คุณชนิตา พุ่มพฤกษ์ และครอบครัว
คุณชม-แย้ม-มานพ แจ้งค�ำข�ำ
คุณชยัน, กองแก้ว, ภูวิศ, ณิชาพัชร์ สุภัณวงษ์
คุณชวง เกง ยง
คุณชวน แซ่ผู่-พิศวง กระบวนรัตน์ และครอบครัว
คุณชวภณ ชวง
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คุณชวิภาดาภัต รุ่งศรุตกาญจนา
คุณช่อ-กาญจนา-วรพล-ชลธิดา พูลพิพัฒน์
คุณชัชชัย-กรรณิกา พุ่มมาลา-ชูจิตร สมบัติพานิช และ
ครอบครัว
คุณชัชวาล-ปิ่นมณี พันธ์กัทลี พร้อมบุตรธิดา
คุณชัชวาลย์-ภคมน-วรภัทร์-ภาวัต วรรณธรรม
คุณชัชวาลย์-สุนันทา-ชรีรัช ทศรัตน์
คุณชัยชนะ, สุชาดา, ภญ.ปวีณา, ภญ.ปริยา ขาวเพียรพานิชย์
คุณชัยโรจน์ อนุชิตวรวงศ์
คุณชาคริต แพวัฒนเลิศ และครอบครัว
คุณชาญชัย-มณีรัตน์-ชาริณี-เจษฎา-เปรมวดี นพรัตน์
คุณชาตรี-มัลลิกา บุญสูง และครอบครัว
คุณชายทรรศิกา-รัชดา-ศิวิชฌากร-ศิวิชฌาฆรบุษยมาศ อัครธนสิน
คุณชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
คุณชื่นจิต แต่ศิวิลัย
คุณชื่นหทัย แซ่จิว และครอบครัวเหล่าณัฐวุฒิกุล
คุณชุติมา บุญศิริวัฒนากุล
คุณชูศรี-คุณวรลักษณ์ แสร์เชื้อ
คุณเชาวลิต จิตสินธุ
คุณซ้อน-นารี-นิตยา จึงเจริญนรสุข
คุณซอน-อรนุช สุภาพรรณวดี
คุณซุยไช้-วิลาวัลย์-อร่ามศรี-สุวทิ ย์-ครอบครัวฉัตร์แก้วมรกต
คุณฌญา ศุขจรัส
คุณญาณวัฒน์ พึ่งพุ่ม และครอบครัว
คุณญาณสินี-ปราณี ทองปราง
คุณญาตาวี ประเสริฐสุข
คุณฐกลพัศ-สรัลพร เจนจิวัฒนกุล และครอบครัว
คุณฐานวัฒน์-สุภาพร-เอื้อมพร-อัษฎธาร ไตรวิจิตรคุณ
คุณฐาปนีย์ ธุระตา
คุณฐิติพร พรรณราย
คุณฐิติภา ตุลารักษ์-CHENG JOO JANG
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คุณฐิตริ ตั น์ เศรษฐศิร-ิ กิตสิ ณ
ั ห์-ประภาวัลย์ ต�ำหรับสังข์เพชร
คุณณฐวรรณ์ เกลียวกรม
คุณณภัทร-ณรงค์-ณัฏสวรรษ-ศุภกรัณย์ ตั้งธงชัยแม่เนี้ยม โบราณบุปผา
คุณณรินรัตน์-สรชต-วินรัตน์ ชัยศิริ
คุณณัชชา บุญน�ำรุ่งโรจน์
คุณณัฐชา ธราพร
คุณณัฐธพัฒน์-ใจพิสุทธิ์ รัตนขจรศักดิ์
คุณณัฐธยาน์ สกุลปิยานนท์
คุณณัฐนันท์ จึงจตุพร และบุตร
คุณณัฐภรณ์-ฉัฐนันท์ ภัทรโชติอนันต์
คุณณัฐภัสสร อัครชวัลวัฒน์
คุณณัฐรดา ไตรทิพย์พานิชย์
คุณณัฐวดี กุลสุสิริไพบูลย์
คุณณัฐวรรธน์ พุฒธนนันท์
คุณณัทชุติภา ซาโตะ
คุณณัทพงศ์-รัชชนันท์ กรัยวณิชย์กุล
คุณณิชาภา ทองนิธิฤทธิ์
คุณณิชาภา วงศ์สุวรรณ และครอบครัว
คุณดนยา คูหากนก
คุณดรุณี โรจนสินวิไล
คุณดลฤดี อุ่นค�ำเรือน
คุณดอกไม้ เพคสเต็ดท์
คุณดาราวรรณ ห่านศรีสุข
คุณด�ำรงศักดิ์-ละมัย รัตนธนังพงศ์
คุณดิฐพงศ์-ศรีศภุ ร-พราวนรินทร์-เศรษฐิกจิ เรืองฤทธิเดช
คุณดีวัน สุประดิษฐอาภรณ์
คุณเดชะ-วันทนา มิ่งขวัญ
คุณแดง พรอนันต์ตระกูล
คุณตรี จตุรานน
คุณถนอมศรี ใจวงศ์
คุณทวี เต็มฤกษ์ขจร, ศลิษา มธุรพจนางกูร

คุณทวีชัย, สิริมน, สิริมา, สรวิศ, สุบุษบา ชัยสุวรรณ
คุณทวีลาภ ศรีโกมล
คุณทิพวรรณ นิ่งน้อย
คุณทัศนา-พรเทพ-จิรพร-ฐิติวุฒิ เจริญสุทธิโยธิน,
คุณพ่อตังกวย, แม่ซุ้ย แซ่ฉั่ว
คุณทัศนีย์-พิรุฬห์ บ�ำรุงสุนทรคุณทิพพ์ภิญ-วรณัณท์
สวรรค์ธรรมา
คุณทิพย์พร บุณยประสพ
คุณทิพย์รัตน์ ภูมิราช,ทิพากร วงศ์กรเมือง
คุณทิพวรรณ นาคสินธุ์ และครอบครัว
คุณเทวิกา-อานนท์-อนุรุทธ-อัญญา ทวีโชติ
คุณเทวินทร์-มยุรี-ธนรัตน์ เหลืองอ่อน
คุณเทอม-สิริรัตน์-กนิษฐา-จิราวรรณ มาดไทย
คุณเทียมใจ ยอร์เกนเซ่น
คุณธนกร-นลินรัตน์ บุญธนาโรจน์ และครอบครัว
คุณธนชัย-จริญญา-พีระวัฒน์-สมโภช รัตนาพัฒนกุล
คุณธนาวณิช ช้างเขียว
คุณธรา-ทิตา-ภูการ-จริยาวดี-ชญาดา เริงเกียรติ,
ชุมพรภัทร เชื้อนิลตระกูล, ภูมิระพี กองไตรรัตน์
คุณธวัชกิตตน์-ชญาณ์การณ์ ธนานันท์ตระกูล
และครอบครัว, ศิวเสกข์ การกสิขวิธี และครอบครัว
คุณธวัชชัย ทิพย์ทินกร และครอบครัว
คุณธวัชชัย-อุดมลักษณ์ พีชะพัฒน์
คุณธัญชนก วิไลเจริญตระกูล และครอบครัว
คุณธัญญสินท์ พลอินทร์ และครอบครัว
คุณธันยนันท์ ชยนิธิกุลนนท์
คุณธานินท์ รัตนธนังพงศ์
คุณธิดารัตน์-ภาณุพงศ์ เนื่องจากฉิม
คุณธิติ, ประนอม, ปณิธิ ซอยสกุล
คุณธีรศักดิ์-พรทิพย์ ศรีส�ำราญ
คุณธีระนพ หวังกิจจินดา และครอบครัว
คุณนงนภัส-ธาดากร อภิชาวราเมธ
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คุณนงลักษณ์ เอกวรางกูร
คุณนนทิรัฐ มณีธีรกุล
คุณนพเก้า หลิ่วสุวรรณ
คุณนภัสสร ติ้งมุข
คุณนภาพร-แอนนี่-บอนนี่ โนซาว่า
คุณนราภัทร วงศ์ดาว, สถาพร ไปนั่น
คุณนรินทร์ ทักษิณาจารย์
คุณนริส-รัชนีย์ จันทรวารี และครอบครัว
คุณนฤมล ธ�ำรงธัญลักษณ์
คุณนฤมล จุลนิพิฐวงษ์ และครอบครัว
คุณนฤมล บุญมีวิริยะ และครอบครัว
คุณนฤมล หลิวทวีสีประกาย
คุณนฤมล หอมนาน และครอบครัว
คุณนลินภัสร์-ด.ญ.มนัสนันท์ ชัยนิธิกุลนนท์
คุณนวพร แสงมณี และครอบครัว
คุณนวพรรณ งามตา-สุทธิพงษ์ สุวรรณเลิศ
คุณนวรัตน์ ไตรทิพย์พานิชย์
คุณนวรัตน์ วงศ์รตั นาสถิตย์ นิทศั น์ อรภาภร ทัศนีย์ ตัน๊ สกุล
คุณนวลศรี วงศ์สินสังวร
คุณนันทกานต์ วงศ์ชะอุม่ -วรวัฒน์-สุทตั ตะ-เบญจฤทธิ์
คุณนันท์นภัส นรารัตน์วันชัย
คุณนันทวัฒน์-ธัญญารัตน์-กานต์ระพี-ธัญทิพย์ธิติวัฒน์ นิธิสันถวะคุปต์
คุณนันทา บุญมีวิริยะ และครอบครัว
คุณนันทิยา, ภูวสิทธิ์, ด.ช.ธนภูมิ ผลิตวานนท์
คุณนัสธิกา ไชยปันติ
คุณนาตยา-อังคณา ไทยทรง
คุณนาวี-อรวรรณ-เอกพันธุ์ ศุกร์จันทร์ไมตรี
คุณน�ำชัย รุ่งรัตนพัฒนา-ศิริพร เจตน์มงคลรัตน์
คุณนิชาภา ไตรทิพย์พานิชย์
คุณนิชาภา อนันต์สุภัค
คุณนิธิวดี-คุณณัฎฐสิริ ตันติพจน์
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คุณนิพพิทา เรืองรักษ์ลิขิต
คุณนิภา, วิชัย และครอบครัวพงษ์เพชรดิถ
คุณนิมิตร-วิไล-วนิดา-กฤษณา อุ่นจิตติกุล
คุณนิรชรา เวชอัศดร, สุขสม โพธิย์ มิ้ , ลูกพระธัมฯ ทัว่ โลก
คุณนิรันดร์-สุภามาศ ตันฑวิวัฒน์
คุณนิลุบล ศิริโวหาร และครอบครัว
คุณนุชรา มานัด และครอบครัว
คุณเนตรพัชร์ นรารัตน์วันชัย
คุณเนาวรัตน์ ศิริภาพ-รัตติยา เอ่งฉ้วน
คุณแน่งน้อย เจริญผล และครอบครัว
คุณแน๊ท วรรธนะภัฏ
คุณบรรจบ-ลัดดา-สันติ-สุขสันต์ เตชาพิสุทธิ์
คุณบรรณชิต ศรีทิน
คุณบรรณารัตน์ พลับสุขขี
คุณบรรพต เรืองรักษ์ลิขิต
คุณบอนนี่ โนซาว่า และครอบครัว
คุณบังอร ละยาย้อย และครอบครัว
คุณบังอร-สิริพร ธรรมวงศ์สิน
คุณบุญจง-อดิศร-ทรงวุฒิ-ศิรินทร์ งามวงศ์น้อย
คุณบุญชัย-โสรัจจา-เจษฎ์สดุ า-จุฬารัตน์-จิรฐั ว่องวุฒธิ นากุล
คุณบุญศรี-คุณสุพิศ รัตนอุบล
คุณบุญสม-จินตนา วิวัฒน์วิทยา
คุณบุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ และครอบครัว
คุณบุษกร ศิริสุทธิวรนันท์ และครอบครัว
คุณบูรณ์เลิศ อ�ำนาจเกษม-ณภัทร อื้อศรีชัย
คุณเบญจภณ-ขวัญใจ มงคลแสงสุรีย์
คุณเบญจมาศ จันฤาไชย
คุณเบญจวรรณ-ประทีป สว่าง และอุบาสิกาดรุณี สามค�ำ
คุณปนัดดา อังศุภัทร์
คุณประณต นิยมชื่นเกษม
คุณประดับ-สุวิทย์ เล็กมาก และลูกหลาน
คุณประทีป จีนเกิด

คุณประทีป-ปิยนุช ชุนอนันท์ และครอบครัว
คุณประทุม เล็กมณี
คุณประไพ รสชื่น
คุณประภัสสร โตเจริญ
คุณประภาศรี ค�ำภิโร
คุณประภาศิริวรรณ, ชัยรัตน์ มัธยมภพภิญโญ
คุณประภาส-วิไลลักษณ์-นท.นพ.ฉัตรชัย คูวัธนไพศาล
คุณประยูร, พะงา กายพันธุ์
คุณประยูร-สนธิวรรณ มีสุข และครอบครัว, มนตรีนภณัฐ ยอดปัญญา
คุณประสพ ค�ำทอง
คุณประสพ-ส�ำลี-นงนุช ค�ำทอง
คุณประสิทธิ์-ทัศพร วงค์ล�่ำซ�ำ
คุณประสิทธิศ์ กั ดิ-์ ธนัญญา ลิม่ กาญจนา และครอบครัว
คุณประเสริฐ เอี่ยมแสง และครอบครัว
คุณประเสริฐ-จิตรา พีชะพัฒน์
คุณประหยัด วงษ์พิรา
คุณปราณี เดชป้อง และครอบครัว
คุณปราณี นิรงค์บุตร
คุณปราณี-วันชัย-สมชาย-สุภา เหรียญนุกูล
คุณปราโมทย์-พรจันทร์ ผดุงกุล และครอบครัว
คุณปริญญา-วีณา เพิ่มพานิช
คุณปริมประภัสร์ รัตนพัฒนกุล-พงษ์ดนัย-เมริษา
บุญพราหมณ์
คุณปรีชา-สายใจ-สุจิรา บัวสงค์
คุณปลินรัศม์ สิงหภัทรพงศ์
คุณปลีก-เล็ก-กัลยดา กลั่นบางแก้ว
คุณปิติ-วันทนา-อาทยา-ปิยนันท์-ชุติมน บุญสูง
คุณปิยนุช-กิตติ-ปนัดดา-เยาวลักษณ์-โสภณ อังศุภัทร์
คุณปิยะฉัตร พิทักษ์วราเกียรติ และครอบครัว
คุณปิยะวรรณ-กรรณิการ์ สาริสา
คุณปุณณัตถ์-ปาริฉตั ร-ด.ช.ธนัตถ์-ด.ช.ฌานัตถ์ ไกรสรสวัสดิ์
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คุณปุณยวีร์ เพ็ญศศิธร
คุณปู่บัว-ย่านิล และลูกหลานครอบครัวอมรกุล
คุณพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย
คุณพงษ์เดช ประชาธ�ำรงค์
คุณพงษ์ศักดิ์-อรพินท์ วิเตียรณี และครอบครัว
คุณพจนา บุญญาภิวัฒน์
คุณพจนีย์ อมรโกศลพันธ์
คุณพนมพร ช่างผาสุข
คุณพนอจันทร์ พงษ์สา
คุณพนอจิต หลิวทวีสีประกาย
คุณพรชณิตว์ แก้วเนตร
คุณพรชัย ยงธนกาญจนะ
คุณพรชัย-สุริยาภา วรศิลป์ชัย, ประทีป คุยสี
คุณพรทิพย์ โชคชัยเจริญสิน
คุณพรทิพย์ พิริยะโยธิน และครอบครัว
คุณพรพชร มลสิริเรืองเดช
คุณพรพักตร์ ภวการค้าดี-สุภัค ประภัทรชาญอานนท์ ราชดารา
คุณพรพิมล พันธ์กัทลี
คุณพรพิศ-ประกิต-ค�ำผอง ต้นโพธิ,์ วิรทุ -คณพศ สาระผล,
บัณฑิต-อ่อนตา ปัดชาศรี, ลี-บุญมา เพียจันอุป
คุณพรรณทิพย์ พิริยะโยธิน และครอบครัว
คุณพรรณพิมล พันธมิตร และกองผลิตสื่อต่างประเทศ
คุณพรรณรดาพัชร เตชวิเศษวงศ์
คุณพรรณี-ชาตรี-แก้วมณี บุญนิธิฐิติกุล
คุณพรรณี-สุรชัย หมาดหมัน
คุณพรลพัชร นรารัตน์วันชัย
คุณพวงเพ็ญ ทิสยากร
คุณพ่อกฤษณะ-กอบกุล แววนิลานนท์
คุณพ่อจันทร์-แม่จนั ทร์เพ็ญ-ศตพล-ปิยวรรณ เป็งธรรม
คุณพ่อจันทร์-แม่ปัน-สมจักร วีระปิต,ประกายเสาวรี-เขมิกา จุลเขวา
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คุณพ่อไฉ่เซียะ แซ่เตียว และคุณแม่จ�ำปูน แซ่อึ้ง
คุณพ่อชลอ-แม่สุวรีย์-ชนิกา-สุพัตรา
และครอบครัวจรจ�ำรัส
คุณพ่อณรงค์-แม่นวลจิต-เอก-กฤษฏ เอมอรุณกิจ
คุณพ่อตี๋ แซ่ตงั , แม่ทองหลาง-ประภาส-ศริรตั น์ งามแสง
คุณพ่อนิยม-แม่ซิม-นิตยา จรุงจิตต์
คุณพ่อประยงค์- เนตริยา จรัลวิกรัย
คุณพ่อแปง-แม่จันเป็ง-จิราภรณ์ สารตันติพงศ์
คุณพ่อผดุง-แม่พัชราภรณ์-นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต
คุณพ่อฝ่งเวงแฉ่ง-แม่ฉั่นออยเผ่ง และครอบครัว,
จินนา-วันเพ็ญ-อรุณ เสวนะบัณฑิตแพทย์
คุณพ่อลีห้ ย่วยเอีย่ ม-แม่โต๋วซิวฮก-อรุณรัตน์ ลีวริ ยิ ะเลิศบรรพบุรษุ
คุณพ่อวานิช-แม่สุวรรณ วานิชสัมพันธ์ พร้อมบุตรธิดา
คุณพ่อวีระ, แม่อัญชลี, ปรีดาภรณ์ วิริยะวรเวช
คุณพ่อสมจิตต์-คุณแม่จงรักษ์-พรรณพิมล-ปรีชา พันธมิตร
คุณพ่อโส-แม่นกเทศ บูรณดี
คุณพ่อหั่งกวง-คุณแม่กิมเจง แซ่เล้า
คุณพ่อฮกเลีย้ ง แซ่โค้ว-แม่สะอาด บริสทุ ธิ์ และครอบครัว
คุณพะเยาว์ ทองประไพพักตร์-กัลฯ สุชาดา เนตรไทย
คุณพัชนา-พันจ่าอากาศเอก นพรัตน์ สุขรุ่งเรือง
คุณพัชรพรรณ วุฒิวงศ์เสรี (ร้านปลื้มใจ)
คุณพัชรานุช ลาตวงษ์
คุณพัชรินทร์-ศราวุธ-ศิริพิพัฒน์ ยิ้มละม้าย
คุณพัชรี ภูริเทเวศร์
คุณพัฒนวิชญ์ เชง
คุณพัทธนันท์ วีระคงสุวรรณ
คุณพันธุ์ธัช-พัทธนันท์-นันท์นภัส ปัทมดิลก
คุณพันพจน์-กรรณิการ์ เศวตาภรณ์
คุณพันศักดิ์-เบ็ญจรัตน์ สุทธิสังข์
คุณพันอาลั่น แซ่ผ่าน, อ้าวอาเซง แซ่อ้าว
คุณพิชชามณฐ์ ชัยนิธิกุลนนท์

คุณพิชญา ฝอยหิรัญ
คุณพิชญานันท์ พงษ์ไพบูลย์-ปวีณ บุญยะศรี
คุณพิเชฐ รัตนยันต์
คุณพิทักษ์-จิราภรณ์ เวียงสิมา
คุณพิมพ์ใจ วิเศษพันธุรังษี
คุณพิมพ์นารา เกียรติธนากร
คุณพิมพ์พันธุ์ อ�ำนักมณี
คุณพิมพ์วลัญช์ แก้วเนตร และครอบครัว
คุณพิรมย์ กิจเจตนี และคณะญาติ
คุณพิรุณ-สนั่น อัมพวัน และครอบครัว
คุณพิรุฬห์ บ�ำรุงสุนทร
คุณพิศวง-ทองอินทร์-สุทิน-สุฑาทิพย์ จันทร์เพ็ญ
และครอบครัว
คุณพิศาล จิระวัฒนศักดา และครอบครัว
คุณพิศาล วิสูตรธนาวิทย์
คุณพีรพงศ์-สุนทรี วิจิตรวงศ์วาน
คุณพีระ-ชลาลัย ธาตรีธร
คุณพุทธิคง ทองวัฒนพร
คุณพูลศรี หลิวทวีสีประกาย
คุณเพ็ญศรี โกวิทยา
คุณเพียงใจ โรจนสินวิไล
คุณเพียงนิล ศิริเกษม
คุณแพรวพิรยา-อาภัสราจรัส-LEE CHUNG HWA IVAN
คุณไพรวัลย์ ตีรวัฒนประภา
คุณไพโรจน์-จันทรา-กาญจนา ศรีสวัสดิ์
คุณฟ่าม เจ็กฟุ แซ่ห่าน
คุณฟ้าวลัย กานตารัมภ์
คุณภควรรณ มนตรีวิบูลย์ชัย
คุณภมรวดี อินทรเชียรศิริ
คุณภราดา-อรกัญญา-เขมินี เณรบ�ำรุง
คุณภักดี เมฆจ�ำเริญ
คุณภัทรพร รัตนนันทวาที
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คุณภัทราวรีย์ เชง
คุณภัทราวรีย์ เตชวิเศษวงศ์
คุณภัษมา ชิวหวรรณ
คุณภาณี-นริสรา แสนเดช
คุณภาณุ อัศรานุรักษ์
คุณภาณุทัต เกียรติอนันต์ชัย
คุณภาณุภณ-ปิยะจิต-ป๊อป-โอลีฟ ชิวปรีชา
คุณภาวินี จุลรัตน์
คุณภิญญาพัชร์ เชิดชนม์ชุติเนตร และครอบครัว
คุณมงคล-ลาวัลย์-มัลลิกา-วิชากร-วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
คุณมณฑนา พรศาสวัต
คุณมณฑาทิพย์ คงจรูญ และคณะญาติมิตร
คุณมณสินีย์ ตันติศิริมงคล
คุณมณี อาจเอี่ยม และครอบครัว
คุณมนตรี-คุณนริศร นาคะนคร และครอบครัว
คุณมนัญญา ปัทมะสุนทร
คุณมนัสนันท์ นรารัตน์วันชัย
คุณมลิวัลย์-วชิระ-ชุลีพร ช่วงรังษี
คุณมะลิ-สุภาภรณ์ เบญจศรีสุวรรณ
คุณมัณฑนา เชิดวิศวพันธุ์
คุณมันฑนา ณัฐวัชต์ และลูกพุทธิพร
คุณมาฆะมาศ งามเกียรติทรัพย์ พร้อมครอบครัว
คุณมาฆะฤดี งามเกียรติทรัพย์
คุณมาซามิ คุณจินตนา ไตรรัตน์ อาซาโนะ
คุณมาณพ-วรารัตน์-น้องโป้ง-น้องแป้ง เค้ามาก
คุณมา-ดา ไชยนิสงค์-แสงรอน แก้วศรีงาม
คุณมานิตย์ เจตน์จรุงวงศ์ และครอบครัว
คุณมายูมิ-โมริน่า คะตะโอกะ
คุณมาลัย ก�ำภู ณ อยุธยา
คุณมาลินี พรมมาแบน และครอบครัว
คุณมาลี อร่ามสุนทรรัตน์
คุณมาลี มณีวัฒนา
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คุณมาลี-วีนัส-โชคชัย กัณโสภณ
คุณมาลี-กมลทิพย์-กรรณิกา อร่ามสุนทรรัตน์
คุณแม่กิมล้วน รุ่งฟ้า แซ่อุน
คุณแม่กิ้มหุ้น ศรีสุวิภา
คุณแม่นุ้ย-มนต์ศักดิ์ พันธุ์วิริยรัตน์-หัวหน้าชั้นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลก
คุณแม่บุบผา-พ่อเสรี แสไพศาล
คุณแม่พงษ์พจนา ตันยุวรรธนะ-แม่กิมเช็ง อิสราชีวะ
คุณแม่แมะ ชาติกระพันธุ์
คุณแม่ลีเทียมอิม แซ่ลี และครอบครัวกรวิจิตต์ศิลป์
คุณแม่อำ� ไพ-ธรรมนูญ-อ้อมจิต-รุง่ อรุณ และครอบครัวราศรี
คุณแม่เฮี๊ยะ แซ่ตั้ง พร้อมครอบครัววิวัฒน์ศานติ
คุณโม้วเจ็ง แซ่โค้ว, สมบุญ-นิภาพร ส่งตระกูลศักดิ์
คุณยงยุทธ ไตรทิพย์พานิชย์
คุณยงยุทธ-เบญจมาศ ลิ่มพานิช
คุณยศวัฒน์ ปานโต
คุณยายล�ำใย-ตาไพโรจน์ รัตนครอง
คุณยุพา สุขพูลผล
คุณยุภา ภู่สันติสัมพันธ์
คุณยู่เอง แซ่นิ่ม
คุณเยื้อง-เพ็ญกัญญา คุระจีน และครอบครัว
คุณรจิต-รังสรรค์-ทักษิกา รังษิณาภรณ์ และครอบครัว
คุณรมย์นลิน กวีศรศักดิ์
คุณรวิสรา บัณฑิต และครอบครัวบัณฑิต
คุณระพีพันธ์ สมรรถานันท์
คุณระวีวรรณ มูลสินธุ์
คุณรัชนา จิตจารุ
คุณรัชนี สัมฤทธิ์
คุณรัชนี ฮันเตอร์
คุณรัชรินทร์ ฐานเพชร
คุณรัฐนันท์ นรารัตน์วันชัย
คุณรัดเกล้า ลิ่วเฉลิมวงศ์ และครอบครัว

คุณรัดใจ นิยมชื่นเกษม
คุณรัตนา ฉันนิวัต
คุณรัตนา ตันกิม
คุณรัตนา พานิชกุล และครอบครัว
คุณรัตนา วิชญา เนียวกุล โชติกเสถียร
คุณรัตนา-ประภาศรี สร้อยมาลุน
คุณราณี-พนิตา-ฐีรวัฒนา บุนนาค
คุณริน่า บุญจรัส, อุดม-นรา-นรินทร์ สันทัด
คุณรุ่งนภา ยิ่งยง
คุณเรวัต-มณฑกานต์-ปัณณทัต บุญทอง
คุณเรืองศรี นรารัตน์วันชัย
คุณฤดีวรรณ ช่างผาสุข
คุณละมัย เนเร่อร์, พ.ท.หญิงบุณกิ า บุญวิชยั และครอบครัว
คุณละอองทอง อัมรินทร์รัตน์
คุณละเอียด สอนสุภาพ
คุณลักขณา เอมอรุณกิจ, ชินวัตร ทิพย์จรรยาวัตร
และครอบครัว
คุณลักษณาวดี เกียรติธนากร
คุณลัคณา สุขเจริญ และครอบครัว
คุณล�ำแพน พวงมาลัย และครอบครัว
คุณล�ำยงค์-เพ็ญนภา ทองไสยา
คุณล�ำไย รัตนครอง
คุณลือพงษ์ ลีลพนัง
คุณเล็ก พิกุลกานตเลิศ
คุณเลขกร หาญพนานนท์
คุณวงศธร นิยมชื่นเกษม
คุณวชิราภรณ์ ผิวทอง
คุณวนิดา-ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
คุณวรกมล นิพาสพงษ์
คุณวรนุช คุณาบริมาส และครอบครัว
คุณวรรณฑิตา ผะเอม
คุณวรรณวิมล ศรีหิรัญ
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คุณวรรณา ธิติศุภโชติ
คุณวรรณา-จิรวัฒน์-สุพัฒนี-สุทธามาศ ภัทรนุรักษ์
คุณวรรณี ดุจพิบูลย์ผล
คุณวรรณี ที่ตั้ง
คุณวรรณี ธิติศุภโชติ
คุณวรรณี วิรุณานนท์
คุณวรวีย์ เทพวงษ์
คุณวรวุฒิ สายบัว
คุณวรัญศิญา ใจเครือ
คุณวรัญศิญา-วศิฬาพร ใจเครือ
คุณวราภรณ์ พรอนันต์ตระกูล
คุณวราภรณ์-รูดี้ เค
คุณวัชรพงษ์ โสมอินทร์
คุณวัชรภ เรียงรุ่งโรจน์ และครอบครัว
คุณวันชัย ปัญญาเลิศลักขณา และครอบครัว
คุณวันดี-หทัยธร-เหรียญ-วิชัย สมุทรสกุลเจริญ
คุณวันเพ็ญ เหล่ากิจพาณิชย์
คุณวันเพ็ญ โอทนาวาทกิจ, วรุฒม์-วิริญจ์ อรุมชูตี
คุณวัลลภา บุญเรือง
คุณวาสนา ฤทัยรุ้ง และครอบครัว หมู่ญาติ
คุณวาสิษฐ์-ณัฐชญา-ภัทฑิยา โภคาพานิชย์
คุณวิชัย-คมสันต์ ชุนเจริญ, วิไลลักษณ์ จ�ำเริญเจนกิจ
และครอบครัว
คุณวิชัย-คุณไส้กิม-อ�ำไพ-กัลยา-ปุณมนัส แสงอินทร์
คุณวิชยั -พูลสุข-สุธางศ์รตั น์-น.นร.จิญณ
ฺ วัตร เต็มเศรษฐิเจริญ
คุณวิเชียร ตีรวัฒนประภา
คุณวิฑูรย์ วิไลงาม และครอบครัว
คุณวิฑูรย์-จันทร์เพ็ญ-จิรกิตติ์-เบญญาภาสิรภพ เมธานวนนท์ และครอบครัว
คุณวิภา วิรุณานนท์
คุณวิมลมาส รัตนวราห
คุณวิรุฬห์ ทรัพย์ถาวรกุล
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คุณวิรุฬห์-บุษกร-วราภรณ์ บูลย์ประมุข
คุณวิไล, พศวัต, ชยุตม์ ธีระพงษ์รามกุล
คุณวิวัฒน์-กัลยา-ทิพย์วรรณ อัคราวานิช
คุณวีนา เทพสาย, มะลิวรรณ บัวระกต
คุณวีระพันธุ์ สงสาคร
คุณวุฒิชัย-รัชฎา วรรณภิญโญชีพ
คุณเวชยันต์-ประกายมาศ เฮงสุวนิช
คุณแวววลี ศรีวิไล และด.ช.ริชชี่ อึ้ง
คุณศตวรรษ จ�ำนงค์ภักดิ์
คุณศรัณยา มหามงคล
คุณศราวุธ-สาลินี ยิ่งดี
คุณศรีสุวรรณ ตั้งคุปตานนท์
คุณศักดิ์-กัลยา สุธีธร
คุณศักดิ์-นฤมล-โสมรวี สุทธิพงษ์คูณ
คุณศันสนีย์ เตียวสกุล
คุณศาษุณี ศรีสุวรรณ และครอบครัว
คุณศิรินภา วงษ์จำ� ปา และครอบครัววงษ์จำ� ปา
คุณศิริเพ็ญ อนันต์กิจกุลนิต
คุณศิริอัมพร-ทิพาพร อินทชิต
คุณศิลป์ เตชวิเศษวงศ์
คุณศิวรักษ์ ธเนศบวร
คุณศิวัช ลีสุรพงศ์
คุณศุจิมา-พชรัตนันท์ กาญจนัมพะ
คุณศุภกร-กมลวัณ บุญโต และครอบครัว
คุณศุภชัย ศุขเจริญ
คุณศุภาภรณ์,ศรีภาพงษ์ และครอบครัว
คุณสกุลทิพย์ อมรพัชรพงศ์ และครอบครัว
คุณสงวน-อิ่มจิตต์-ยงยุทธ-นพพร-ยงชัย ศรีรุ้งพาณิชย์
คุณสงัด-ละออง-พิมพ์หทัย ไตลังคะ
คุณสง่า จันทร์แช่ม
คุณสดใส ตันบุตร และครอบครัว
คุณสถาพร ตันฮก และครอบครัว

คุณสถาพร-รัชนี วารีศรี และครอบครัว
คุณสมเกียรติ ศิริพันธ์
คุณสมควร,บังอร มะลิลา และครอบครัว
คุณสมชัย-กนิฐา-นรธิป-ปวันรัตน์ ธนสารศิลป์
คุณสมชาย อร่ามฉัตรมงคล และครอบครัว
คุณสมชาย-สกุลรัตน์ โกศลศุภศิริชัย
คุณสมทรง-ก้องพงศ์ อินทรสมบูรณ์
คุณสมทรง-ละม่อม-ชฎาภรณ์-ทรงสุดา-เทวินทร์ พรมโณภาส
คุณสมบัติ-ทศพร จิตอาคะ
คุณสมบัต-ิ สุพาพร-พลัง-ณัฐกฤตา-ศศิธร-มาวิน โชติศริ ิ
คุณสมบูรณ์ นิพัทธ์โชติ
คุณสมประสงค์ พันธุ์แดง และครอบครัว
คุณสมพณ-ดวงชีวัน-พีท ตั้งทวีกูล
คุณสมพร, ถนอมศรี สัตยรักษา
คุณสมพร-ประภัสสร เลากุลรัตน์
คุณสมภพ ศรีวนกุล และครอบครัว
คุณสมโภชน์ ศรีสว่างอรุณรุ่ง
คุณสมรศรี พันธ์ไพโรจน์ และครอบครัว
คุณสมศรี พนมโสภณ และครอบครัวมิตินันท์วงศ์
คุณสมศรี อ�ำนาจเกษม
คุณสมศักดิ์ อังคณาสุเมธากุล
คุณสมสุดา ศรีวงษา
คุณสมิทธิ ง้าวทอง และบิดา
คุณสรรเพชญ เจตนาธรรมจิต
คุณสราญ์รัตน์ จรัสสมบูรณ์
คุณสวงษ์ ธรรมธราชัย
คุณสวัสดิ์ โลหารชุน
คุณสาธิต-สุนภา-มาริสา-เจ สมทรัพย์
คุณสามารถ-ดวงพร-บุศฎี-ธีราวุฒิ-ชิน ภู่สันติสัมพันธ์
คุณสายชล สายทอง
คุณส�ำเนียง วุฒิเกษ และครอบครัว
คุณส�ำรอง สุวรรณวารี
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คุณสิฐินี-นัทภร เลิศวณิชกุล
คุณสิทธิชัย-ภัทรา เมฆพงษ์สาธร
คุณสิทธิพร สุขผล
คุณสิริพร แมคโดนัลด์
คุณสิริรักษ์ นิยมชื่นเกษม
คุณสิริวรรณ อนันต์สุขสกุล
คุณสุกัญญา เฮงเจริญ
คุณสุกัญญา เครือเถาว์
คุณสุกัญญา พุ่มเมือง
คุณสุกัญญา-วิชญะ-วศิษฎ์ ชลอ�ำนวย
คุณสุขสัญ นิติมณฑล
คุณสุขุม-ฉัฐมาพร-เกตุกานต์ โตตรัณยเศรษฐ์
คุณสุชาดา เรณูรส, รศ.ดร.พิภพ, อุบล อุดร
คุณสุโชติ-วาสนา-วรวุฒิ-วาสุณีย์ อัศววิภาส
คุณสุณิสา สุชารัตนพันธุ์
คุณสุณี ธิติศุภโชติ
คุณสุณีย์-พิมพ์ใจ แซ่เจี่ย และครอบครัว
คุณสุดตา ไกรเพชร และครอบครัว
คุณสุทธสร เดชหอมชื่น
คุณสุธน-รจิต-ปลื้ม พงษ์พิศาล
คุณสุนันทา กังวาลกุลกิจ
คุณสุนันทา สายสุวรรณ
คุณสุนันทา สุพรรณพงษ์
คุณสุนิดา กิจรัตนกาญจน์
คุณสุนีย์ ประสพผล และครอบครัว
คุณสุพัตรา-เชื้อ วงศ์สมุทร
คุณสุภัชชา มหาแถลง
คุณสุภัสสร เฉกแสงทอง และครอบครัว
คุณสุภา, สุชาติ แซ่ลิ้ม, กันยา มุ่งการงาน
คุณสุภากรณ์-แสงนิล วงศ์ใหญ่ และญาติมิตร
คุณสุภาพ ศรีนอก-วีรยุทธ แสงหล้า และคณะ
คุณสุภาพร กุลสุวรรณ
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คุณสุภาพร นรารัตน์วันชัย
คุณสุภาพร-กิตติพงศ์ ลิ่มสืบเชื้อ
คุณสุรชัย, สุนิสา, มณฑิรา, พิสิทธิ์ ธีระวรกุล
คุณสุรชัย-นุวดี-นันท์นภัส-ชัยบูรณ์ พลาดิสัย
คุณสุรพงศ์-ผกาวรรณ-อภิชาติ-ชาริกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
คุณสุรพล, ขวัญเนตร สุธีธร
คุณสุระชัย อริยการุณย์
คุณสุรัตน์-อรทัย แสงสุระธรรม
คุณสุรินทร์-นวลทิพย์-เอกวิทย์ สันติสกุลธรรม
คุณสุวรรณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ
คุณสุวิทย์ วานิชย์รัตนา และครอบครัว
คุณสุวิมล นฤมิตร
คุณเสกสรร ทองโพธิ์
คุณเสถียร-สุนทรี ประเสริฐ
คุณเสนาะ ธรรมบุตร-เบญจมาศ-จุฑาทิพย์ มงคลค�ำ
คุณเสริมทรัพย์ มโนภิญโญภิญญะ และครอบครัว
คุณเสริมทรัพย์, สมหมาย, สุวรรณี, อาทิยา เกลือ่ นนวม
คุณเสวียน-จ�ำลอง องอาจ และครอบครัว
คุณเสาวคนธ์ มั่นคง
คุณเสาวภา ณ ตะกั่วทุ่ง-บรรณษร ประเสริฐศรี
คุณแสนสุข-นอง-สมัย-บุญชู ศรีสุวรรณ
คุณโสภณ อังศุภัทร์
คุณโสภณัฐ-พลภัทร สาริมาน
คุณโสภิต คูสุวรรณ
คุณหทัยรัตน์-บุญชื่น วิทยเบญจางค์ และครอบครัว
คุณหลีจือ แซ่ฉั่ว
คุณหิรัณยธร ยิ่งทวีรัตนกุล
คุณใหญ่-ชุ้น เจียรสถิตย์
คุณอชิรญา ไตรพิพัฒน์กุล
คุณอดิเรก-ศิริวรรณ คุ้มคล�้ำ
คุณอนงค์ พัฒนะธเนศ
คุณอนงค์ อบทอง และครอบครัว

คุณอนงรัตน์ คอร์นเนสส์ และครอบครัว
คุณอนพัทย์ เกียรตินวนันท์
คุณอนุชา อภิวัฒน์วโรดม
คุณอโนทัย แก้วเยื้อง
คุณอภิจิตรา อภิภาณุรัฐ
คุณอภิรดี ผลดี
คุณอมรรัตน์ คุ้มปลี
คุณอรรถพล-วัฒนา-สหรัฐ-วรรษมน สุขเสริม
คุณอรวรรณ ข�ำสุวรรณ, อิทธิ อิทธิพัทธ์
คุณอรวรรณ นันทวรรณ และครอบครัวนันทวรรณ
คุณอริสรา รัตนวงศ์พิบูลย์
คุณอรุณ เสวนะ บัณฑิตแพทย์
คุณอรุณศรี บรรเจิดธรรม
คุณอรุณี สุเจตนันท์
คุณอรุณี-ปราณี-สุกิจ กิตติเวช
คุณอั้งเท้ง แซ่เฮ้ง
คุณอัจฉรา เมืองนา
คุณอัจฉริยา หญิง วัตเตอร์
คุณอัญชลี-อิลาน-จาชัวร์ นาธานสัน
คุณอัญญรัตน์ แพรวพรรณ สีมารัตน์
คุณอัฏฐรัฐ-ธนัชชนันท์-วรพล พรหมกสิกร
คุณอัฐไชยรัชย์ อ�ำนักมณี
คุณอัมพร, ทิพาจาร, หฤท ชาเทพ
คุณอัมพร, นงลักษณ์, วิไลวรรณ, จันทิมา เนตรนิลพงษ์
คุณอาฑิตา ประเสริฐสุข
คุณอาทร, เหมือนฝัน, อัยย์ณัชชา นันทิยกุล
คุณอาทิตยา รัตนสุวรรณศรี และครอบครัว
คุณอาภรณ์ วงค์เวียง
คุณอ�ำนวย สุขส�ำราญ และครอบครัว
คุณอ�ำม์ราภรณ์ บุญสิงห์มา
คุณอุดม น้อยมณี
คุณอุดม-จินตนา-วิชัย-บารมี-เชิญบุญ สุวรรณสินพันธุ์
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คุณอุดมศักดิ์ ติงสมบัติยุทธ
คุณอุดมษา บุญเดช และครอบครัว
คุณอุทุมพร-ประหยัด สุขประสงค์
คุณอุบล บุญมา-กรรณิการ์ ปานแดง
คุณอุไร ตั้งสถิตพร
คุณอุไร-เพียงเพ็ญ เพาะบุญ
คุณอุไรวรรณ เกื้อกูลวงศ์ชัย และครอบครัว
คุณอุไรวรรณ โคตะระ และครอบครัวพร้อมคณะญาติมติ ร
คุณอุษณา สากิยลักษณ์ และครอบครัว
คุณอุษณีษ์ ผลดี
คุณเอก เอมอรุณกิจ
คุณเอกชัย เจริญฉ�่ำ และคณะญาติมิตร
คุณเอนก-นงค์ลักษณ์ เกิดสุวรรณ และครอบครัว
คุณฮาลิม ฮาร์โตโน วิดจาจา, สุญาณี-ด.ช.สรวิชญ์
มานะไชยรักษ์ ฮาลิม
คุณเฮียง แซ่ตั้ง-ชัยยศ-สุเกียรติ-นุชกูล สรวยจิรวัฒน์
คุณเฮี๊ยะ บูภิชน
โครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก
โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง
โครงการอาสาพันธุ์ตะวัน
เจ้าหน้าที่บริการจุดดอกบัวบูชามหาธรรมกายเจดีย์
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครและกองบุญสถาน
ชมรม PEACE GENERATION ลาดกระบัง
ชมรม YOUTH FOR NEXT STEP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชมรมพัฒนาศักยภาพ ม.เกษตรศาสตร์
ชมรมพี่บัณฑิต กองติดต่อสอบถาม
ด.ช.คณิน เจตนาธรรมจิต
ด.ช.ธนภัทร สุวรรณวงศ์
ด.ญ.กชพร-ด.ญ.ปารมี คุ้มคล�้ำ
ด.ญ.พัชรพร เจตนาธรรมจิต
ด.ญ.มัชฌิมา อินทิรานนท์
ด.ญ.วริศรา-ด.ช.คุณานนต์ เลากุลรัตน์

๑

ด.ต.สามชัย-จิราภรณ์ แพเกาะ และครอบครัว
ดร.ดวงกมล ทองคณารักษ์
ดร.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ และครอบครัว
ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
ดร.วิทัต พรจะเด็ด
ดร.สุพิชญา ปั้นประเสริฐ, ดร.สรินรัตน์ ศุขะบุตร
ดร.อภิรภรณ์ วาสวกุล
เตี่ยส�ำเนียง-แม่ง้วน-พี่พิภพ-ละเมียด-วิภานันท์ อิฐงาม
ท.พญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์และครอบครัว
ทพ.นิติโชติ นิลก�ำแหง
ทพ.มงคล-ฮีเ้ ซ้ง-เซีย่ มกี-ศรีสมบูรณ์-สนัน่ -ดร.ธีระภาพพูลสวัสดิ์ เพชรมาลัยกุล
ทพ.วราฤทธิ์-ภญ.ภรณี-ด.ญ.ภริชญา สฤษฎ์วานิช
ทพ.สุวัฒน์-ทพญ.วิไล-นภัสสร-สารธัชสารสิทธิ์ สุริยาแสงเพ็ชร์
ทพญ.วรธิดา สนานคุณ
ทพญ.วรัญญา คีรีเรืองชัย
น.ท.ครุศักดิ์ วงษ์ปิ่น
น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ-วันเพ็ญ แสงทองพินจิ และครอบครัว
น.อ.ช�ำนาญ-อารยา-อนนท์ ปิ่นทองน้อย
นพ.ถนอมพล เครือเถาว์
นพ.ทวิทัศน์-วนิดา ตั้งรพีพากร
นพ.ภาณุเมศ-พญ.สุนีย์-ด.ช.กล้าตะวันด.ญ.จินดามณี ศรีสว่าง
นพ.วิเชียร-สุวรรณี ฐิติโชติรัตนาและครอบครัว
นายแพทย์สุรินทร์ จิรนิรามัย
นักศึกษาปริญญาโท DCI รุ่น ๑๒
บริษัท (ระบบบัญชีสำ� เร็จรูป) ออโต้ไฟล์ท จ�ำกัด
บริษัท คริสตอล ซอฟท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ควีน โปรดักส์ จ�ำกัด
บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟคฮันเตอร์ จ�ำกัดสมฤดี ดีเกตุ และครอบครัว

บริษัท เจคเชียร์ เทคโนโลยี จ�ำกัด
บริษัท เจนเทรด วิศวกรรม จ�ำกัด
บุคลากร รุ่นที่ ๑๖ ไม่ตกกันดารมีนิพพานเป็นที่ไป
บุคลากร รุ่นที่ ๑๗ เรือนทองหัวเพชร ส�ำเร็จทุกอย่าง
บุคลากร รุ่นที่ ๑๘ “๑๘ กายแก้วอัศจรรย์อนันตกาล”
บุคลากร รุ่นที่ ๒๑ ต้องเนี๊ยบ
ปกติมโน 49th BDC KMUTT
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์-ประดับ จงกุลสถิตชัย และครอบครัว
ผศ.ดร.วจนนา สุริยธรรม
ผศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ และครอบครัว
ผศ.ทพญ.ดร.นภา-ส�ำรวย สุขใจ
ผศ.สุพัฒน์, ละออ เอี่ยมสุภาพงษ์
แผนกเพชรทัพธรรม กองติดต่อสอบถาม
พลอากาศตรีพลินทร์ ทิมบรรเจิด และครอบครัว
พ.ต.ท.สมศักดิ์-สายใจ เนียมเล็ก และครอบครัว
พ.ต.บัญชา-ร�ำพรรณ-พ.ต.อภิชยั -รินรดา-ชยพล รอดวงษ์
พ.อ.ประพิณ-บุญศรี-พาณี นาคทอง
พญ.ณัฐวรรณ วิเศษกุล
พญ.ล�ำพู โกศัลวิทย์, คณิศรา สิทธิวงศ์
พท.สุบิล-ณฐวรรณ์ เกลียวกรม
พันโทชาญ-นงลักษณ์ และครอบครัวกิตติกูล
ภญ.ชัญญภัค-ศรินทิพย์-พิสิทธิ์ เจตนาสัมฤทธิ์โชค,
วารุณี สุรโชติเวศย์ และครอบครัว
ภญ.ฑัญภมร บุญแข็งเก่ง
ร.ต.ท.ติ้น-คุณนิยม รัตนวิชา
ร.ท.คณิศร-ณัฏฐ์ธิดา-รุ้งทิพย์ จันทรสถิตย์
ร.ศ.อรวรรณ เคหสุขเจริญ
รวมพลคนรักหลวงพ่อ WA
รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา
รศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และครอบครัว
ร้านน�้ำใสเฟรม อาร์ต แอนด์ โฟโต้
โรงเรียนจีนัสบริบาล
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ลูกพระธัมฯ ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ
ศ.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย
ศรัทธาวาส รุ่น ๑
ศูนย์กลั ยาณมิตร จ.กระบี-่ จ.พัทลุง และคุณพิชามญช์ นิง่ น้อย
ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์
ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนัง
ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช
สมาคมสร้างสรรค์สังคมไทย
สมาชิกกองทุนธรรมบรรณาการ
สมาชิกกองบุญแก้วสารพัดนึก
สมาชิกอาศรมอุบาสก
สโมสร Super Kids
สโมสรต้อนรับระดับโลก กองปฏิสันถาร
ทีมงานอาสาสมัครพุทธศิลป์
ทีมอัศจรรย์พันธุ์อจินไตย ไปถึงที่สุดแห่งธรรม
อ.ฉัตรชัย แสงหิรัญ และครอบครัว
อ.เผ่าพงษ์สันต์ แสงหิรัญ และครอบครัว
อ.พิศมัย แสงหิรัญ
อ.ภาณี-นริสรา แสนเดช
อ.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ และครอบครัว
อ.อุดม-ภัทรพงษ์ แสงหิรัญ
อ.เอกมล แสงหิรัญ และครอบครัว
อุบาสกวัลลภ นิลถนอม
Damdouane & Danny Vongthong
Nouphone Supa
Vorrachit Family
Anthony Ugo Bertolami
Atthaya Thaorat
Bangon Layayoi and Family
BENYA MCSWEENEY
Calvin-Kaisi-Skye Allen
Chayuda-Alan Chapman
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Dokkeo Lovanh
Dominic-Derek-Dimitri-Dustin Manyrath
Jackson Lovanh
Katkaew-Somphond Young
Krit-Vasinee Aryusook
Kruamast Latham
Lalita Thai Restaurant & Loved Ones
Laurence and Juby Delphin
Mah Yon Kim
Michelle S.Karlsen
Mojg.Mikio
Mojg.Sukusa
Mr.Leong Mun Heng, David&Family
Murray, Jutaporn Hunt and Naungsat Family
Natkunlaphat Kinoshita
Noui Sayanto
Pasansak-Vilai-Kelly Phouthavong
Phady-Somsy Chanthabouasy
Phamone Vilaysack
Phrakrupalad Pipatporn Kittisupo
Pissabol Gonzales
Pornwadee Garner
Rusika, Grarry Klamer, สุวรรณา โมเยอร์
Rusika-Grarry Klamer and Krit-Pitchayuth Kittisriswai
Sengpheth-Douangchay Manyrath
Stev-Johnson-Keoni-Anida Chanthabouasy
Supaporn Phunpiboon
Thene-Thongsy Bounkhong
Thongdy Mone-Bouakhai Chantharath
Toy Krusen
Udomluck Spence
Wanpen-Somyot-Jakkit Changthoralek

Wat Phradhammakaya Brisbane
Wimonrat Thongwarn
Winn-Angella Mekpongsatorn
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กราบอนุโมทนาบุญทุกท่าน
ผู้ที่มีส่วนส�ำคัญยิ่ง ท�ำให้หนังสือ
ยิ่งหยุด...ยิ่งเร็ว...ยิ่งง่ายมาก ๑
เสร็จบริบูรณ์

พระภิกษุชดุ ปฏิบตั ธิ รรมอาศรมพุทธบุตรแก้ว
พระมหาประเสริฐกิจ สุเมโธ
พระจิระศักดิ์ จรณสมฺปนฺโน
พระเพทาย อาภรโณ และทีมงาน
พระประทีป ปทีโป
พระมหาณัฐชัย วรงฺกุโล
พระมหาศรายุทธ ฐิตคุโณ
พระก�ำธร ติทฺธโร
พระภาค รวิวณฺโณ
พระพงศ์พิชญ์ ภูริปญฺโญ
พระภูษิต ยุตฺตวิชฺโช
พระมหาอภิวัตร คุณวฑฺโฒ
พระประพุทธ พุทฺธิพโล
พระปรมัย ธนิสฺสโร
พระจิรเวท จิรวิชฺโช

คุณวิมลพรรณ พันธุ์ก�ำแหง
คุณชุลีภรณ์ ชาญณรงค์
คุณอุบล อุดร
คุณวรเกตุ ตั้งสืบกุล
อาจารย์ชาตรี ศรีพลแพ้ว
คุณทิพยพร บุณยประสพ
คุณผกาวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
คุณจงจิตต์ ประทุมเงิน
คุณสุพิศ มาสุธน
คุณชุมพล ศรีวงศ์ธรรม
คุณสมวดี รัตนาปนะโชติ
คุณนราภัทร วงศ์ดาว
คุณดวงฤดี บุญมีวิริยะ
คุณเอกวิทย์ แสนสุข
คุณเนตรนภา แป้นปรุง
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กองพุทธศิลป์
กองภาวนา
กองอาคารภาวนา 60 ปีฯ
กองรับบริจาค กองพุทธบุตรแก้ว
พนักงานร้านหอมกรุน่ สาขามงคลเศรษฐี
เจ้าหน้าที่จุดบริการดอกบัว บูชามหา
ธรรมกายเจดีย์
ทีมงาน www.dmc.tv
ทีมงาน Peace Revolution
www.facebook.com/too.con.art.
fanpage
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ค�ำว่า “ไม่ได้” ไม่เคยมีอยู่ในหัวใจของหลวงพ่อเลย
ไม่ได้ไม่มี ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ก็ต้องท�ำให้มันได้
ไม่ได้วันนี้ พรุ่งนี้เอาใหม่ ลุยจนกว่ามันจะได้
ก็แค่นั้นเอง ธรรมดา ๆ นะ
พระเทพญาณมหามุนี
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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ยิ่งหยุด...ยิ่งเร็ว...ยิ่งง่ายมาก ๑

meet us @ www.facebook.com/too.con.art.fanpage

๑

