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14 มิถุนายน 2562
เรื่ อง ขอเชิญร่ วมทาบุญทอดผ้าป่ าสามัคคี ร่ วมสร้าง ศาลาปฏิบตั ิธรรม ประจาปี 2562
เรี ยน ท่านผูป้ กครอง นักเรี ยน และพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา
ในทุ ก ๆ ปี โรงเรี ย นเขมะสิ ริ อ นุ ส สรณ์ ได้ร่ ว มกับ ครู นั ก เรี ย น ผู ้ป กครอง และผู ้มี จิ ต ศรั ท ธา เป็ นเจ้า ภาพร่ ว มท าบุ ญ
ปี การศึ กษาละ 2 ครั้ ง คื อ ทอดผ้า ป่ า 1 ครั้ ง และทอดกฐิ น อี ก 1 ครั้ ง ซึ่ ง ในการทอดกฐิ น สามัค คี ปี 2562 นี้ เพื่ อ เป็ นการสื บ ทอด
พระพุทธศาสนา โรงเรี ยนเขมะสิ ริอนุสสรณ์ ขอเชิญร่ วมทอดผ้าป่ าสามัคคี ร่ วมสร้าง ศาลาปฏิบตั ิธรรม ณ วัดป่ าสุญญตา ตาบลหนองตา
แต้ม อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ( ขึน้ 5 คา่ เดือน 8 )
วัดป่ าสุ ญญตา ตาบลหนองตาแต้ม อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นวัดที่พุทธศาสนิ กชนทัว่ ไปเดินทางมารักษาศีล
ปฏิบตั ิธรรมเป็ นจานวนมาก วัดแห่งนี้มีความร่ มรื่ น และสงบ เหมาะแก่การปฏิบตั ิธรรมซึ่งทางวัดได้เปิ ดอบรมปฏิบตั ิธรรมตลอดทั้งปี ตาม
แนวทางของสวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุ ราษฏ์ธานี โดยมี พระอธิ การคัมภีรญาณ อภิ ปุญโญ เจ้าอาว าสวัดป่ าสุ ญญตา เป็ นพระ
วิทยากรอบรม (โรงเรี ยนเขมะสิ ริอนุ สสรณ์นาพนักงานไปปฏิ บตั ิธรรม เดื อน มีนาคม ของทุกปี ) และเนื่ องจากศาลาปฏิ บตั ิธรรมที่ ใช้
ปฏิ บัติธ รรมเป็ นประจ าไม่เ พียงพอกับ ผูท้ ี่ ม าปฏิ บัติธรรม ทางวัดจึ งมี โครงการจะจัดสร้ า ง ศาลาปฏิ บัติ ธรรมแห่ ง ใหม่ เพื่อ รองรั บ
พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาอบรมปฏิบตั ิธรรมจานวนมาก ซึ่งมีท้ งั นักเรี ยนและผูใ้ ฝ่ ธรรม
โรงเรี ยนเขมะสิ ริอนุสสรณ์มีจิตศรัทธาในการรักษาประเพณี ไทยที่งดงาม ศึกษาธรรมะ ปฏิบตั ิธรรมะ เผยแผ่ธรรม และ
อุปถัมภ์ธรรมะอันเป็ นหน้าที่ของชาวพุทธ เพื่อความดารงยัง่ ยืนนานแห่งบวรพระพุทธศาสนา จึงขอเชิญชวนท่านผูป้ กครอง , คุณครู
นักเรี ยน และผูม้ ีจิตศรัทธาทุก ๆ ท่านร่ วมกันทอดผ้าป่ าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบตั ิธรรมแห่งใหม่น้ ี เพื่อใช้เป็ นสถานที่อบรมปฏิบตั ิ
ธรรมแก่ พระภิกษุ , สามเณร , อุบาสก , อุบาสิ กา และผูม้ ีจิตศรัทธา สื บไป
ขอกราบอนุโมทนาบุญแก่ท่านผูม้ ีจิตศรัทธาในโอกาสนี้

กาหนดการ
วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 น.
ตั้งองค์กฐินสามัคคี
เวลา 10.00 น.
เจริ ญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น.
ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 12.00 น.
เชิญรับประทานอาหารร่ วมกัน
เวลา 13.00 น.
ถวายผ้าป่ าสามัคคี
ขอแสดงความนับถือ
โรงเรี ยนเขมะสิ ริอนุสสรณ์

