มอบของปี ใหม่ ให้ เด็กนักเรี ยนและผู้ยากไร้ จ.น่ าน
กำหนดกำรมอบของขวัญให้ เด็กนักเรี ยนและผู้ยำกไร้ ณ จังหวัดน่ ำน 2555
จ.12 พ.ย. 55 กทม.-น่ ำน
06.00 น. ออกเดินทางจากรพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ า
12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่ จ.อุตรดิตถ์
18.00 น. เข้ าที่พกั ดอยภูคา อุทยานแห่งชาติ
17.30 น. คณะเดินทางโดยเครื่ องบินถึงน่าน
อ.13 พ.ย. 55 อ.เฉลิมพระเกียรติ
08.00 น. ถวายภัตตาหารวัดป่ าเฉลิมพระเกียรติม์ อบ
ของขวัญและเครื่ องกันหนาวให้ ชาวบ้ าน อ.
เฉลิมพระเกียรติ
10.00 น. มอบของขวัญและเครื่ องกันหนาวให้ นร. ร.ร.
บ้ านห้ วยทรายขาว
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14-16.00 น. เยี่ยมชมตัวเมืองน่าน
17.00 น. กลับเข้ าที่พกั
พ.14 พ.ย. 55 ดอยภูคา
08.00 น. มอบของขวัญและเครื่ องกันหนาวให้ นกั เรี ยน
ร.ร.พนาสวรรค์
10.00 น. มอบของขวัญและเครื่ องกันหนาวให้ นกั เรี ยน
ร.ร.บ้ านเต้ ย

14.00 น. มอบของขวัญและเครื่ องกันหนาวให้ ชาวบ้ าน ที่
ขาดแคลน ณ รพ.บ่อเกลือ
15.00 น. เยี่ยมชมบ่อเกลือสินเธาว์
17.00 น. กลับที่พกั
พฤ.15 พ.ย. 55 เดินทางไปเลย อ.นาแห้ ว จ.เลย
07.00 น. ถวายภัตตาหารวัดป่ าวังวิโมกข์ พร้ อมมอบ
เครื่ องกันหนาว
08.30 น. คณะเดินทางกลับทางเครื่ องถึงสนามบิน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน อุตรดิตถ์
16.00น. เข้ าที่พกั วัดป่ าเทิดพระเกียรติสิรินธร อ.นาแห้ ว
จ.เลย (พระอาจารย์มานะ(หมู) ฉันทสาโร) มอบ
ของขวัญและเครื่ องกันหนาวให้ ชาวบ้ านที่ขาดแคลน
ศ.16 พ.ย. 55 เดินทางกลับ กทม.
07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้ า
10.00 น. วัดถ ้าผากลอง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. วัดป่ า
19.00 น. กทม.

มอบของขวัญปี ใหม่ครัง้ แรกของปี 55 ร่ วมกับการทางานของทีมจิ ้งซือ มูลนิธิฉื อจี ้ไต้ หวันเป็ นครัง้ แรกอย่างเป็ น
ทางการ มอบของที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดป่ าที่เราสร้ างไว้ 14 ปี ก่อน และ ร.ร.ห้ วยทรายขาว ที่เราบูรณะต่อเนื่องมา
ตังแต่
้ ปี 39 เสร็ จแล้ วไปที่รพ.บ่อเกลือที่สร้ างอาคารไว้ เมื่อหลายปี ก่อน คณะกว่า 30 ชีวิตพักที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
และไปมอบต่อที่ ร.ร.พนาสวรรค์ ร.ร.เล็กๆ ที่เหมือนสวรรค์ในพงไพร เด็กๆ และคุณครูผ้ เู สียสละและ ร.ร.ภูคาวิทยา ร.ร.
ขยายโอกาสแห่งเดียวในดอยภูคา ครัง้ นี ้เราได้ สนับสนุนโครงการดูแลผู้อาวุโสและพิการของเด็กๆ ที่ ร.ร.และเป็ นเจ้ าภาพ
สร้ างหอพระหน้ าเสาธง และบูรณะองค์พระหน้ า ร.ร.ด้ วย เด็กๆ จะได้ ทาให้ ร.ร.นี ้เป็ น ร.ร.วิธีพทุ ธที่ดีตอ่ ไป ก่อนกลับเรายัง
ได้ ไปทาบุญที่วดั วังวิโมกข์ที่เราร่วมสร้ างไว้ ตงแต่
ั ้ ปี 33 ไปกราบพระธาตุแช่แห้ งคู่บ้านคูเ่ มือ งน่าน กราบปูชนียบุคคลเมือง
น่าน อ.นพ.คณิตและผอ.รพ.น่าน อ.นพ.นิวตั ชัย ขอให้ ทนุ น้ องหมอไปเรี ยนต่อที่ญี่ปนุ่ ออกจากน่านเราไปต่อที่นาแห้ วและ
ด่านซ้ าย กราบพระ อ.มานะ วัดป่ าเทิดพระเกียรติ วัดถา้ ผากลอง วัดโพธิ์ ชยั และโพธิ์ ชยั 1 วัดเนรมิตวิปัสสนารามไปเป็ น
เจ้ าภาพสร้ าง/ปิ ดลายลงรักปิ ดทองประตูโบสถ์ อนั แสนวิจิตรงดงาม เราได้ ร่วมทาหน้ าต่างแล้ วตอนนี ้ถึงเวลาของประตูแล้ ว
ครับ ก่อนกลับแวะเอากระเป๋ าและผ้ าห่มไปถวายที่วดั ป่ าไชยชุมพลด้ วย รวมค่าใช้ จ่ายที่ไม่รวมค่าของ ชุดละประมาณ
5000 รวม 2000+ ชุด เป็ นเงิน12000 บาท

