เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๒๐๐ ปี ในปี
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ในการจัดสร้างพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงถือพระแสงหัตถ์นารายณ์ (ขนาดความสูง ๔๐ ซม.)
ลั ก ษณะเดี ย วกั บ พระบรมราชานุ ส าวรี ย์ ที่ ห น้ า พระราชวั ง
สราญรมย์ โดยมีวั ตถุป ระสงค์เ พื่อหารายได้ ส มทบทุน มูล นิ ธิ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีมังคลาภิเษก
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานจุดเทียนชัย
ในพิธีมังคลาภิเษก

พระราชครูวามเทพมุนี เป็นประธาน
ในพิธีบวงสรวง ณ พระเจดีย์ทอง วัดบวรนิเวศวิหาร

พระราชาคณะและพระเกจิอาจารย์
ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา
ในพิธีมังคลาภิเษก

การสั่งบูชา
ขอทู ล และเรี ย นผู้ สํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
บูช าพระบรมรู ป หล่ อดั ง กล่า วในราคาองค์ล ะ ๙,๙๙๙ บาท
(เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท) ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 050-70058435-7 ธนาคารออมสิ น สาขาเทเวศร์
ชื่อบัญชี “โครงการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๔” และกรุณา
ส่ง สํ า เนาใบฝากเงิ นทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๒๘๐-๑๓๗๕
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
นายเมธิฐ คงอินทร์ มือถือ ๐๘๔-๔๖๘-๗๙๙๙
เจ้าหน้าที่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
ในพระบรมราชูปถัมภ์

.........................
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
ประธานกรรมการ มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ
เสด็จเป็นประธานในพิธีมังคลาภิเษก

สานักงานสาขา ภายในวัดมกุฎกษัตริยาราม
๓๓๓ อาคารศุภมิตร ถ.กรุงเกษม
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๓๗๔ ,โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๓๗๕

ใบสั่งบูชาพระบรมรูปรัชกาลที่ ๔

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัน........เดือน.................พ.ศ. ๒๕๕๙
ชือ่ ......................................................................................
ที่อยู่....................................................................................
...........................................................................................
โทรศัพท์.............................................................................
รายละเอียดการสั่งบูชาพระบรมรูปรัชกาลที่ ๔
(สร้างจานวน ๑๙๙ องค์)
พระบรมรูป ร.๔
บูชาองค์ละ
๑๑,๙๙๙ บาท

จานวน

เป็นเงิน

หมายเหตุ

รวมเป็นเงิน..........................................................................
ลงชื่อ......................................
(
)
ผู้สั่งบูชา

ลงชือ่ .......................................
(
)
ผู้รับบูชา

วิธีการสั่ง
๑. ชํ า ระเงิ นสด อาคารศุ ภมิ ตร ถนน กรุ ง เกษม แขวงบางขุ นพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ Tel : ๐๒-๒๘๐-๑๓๗๔
๒. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาเทเวศร์
ชื่อบัญชี “โครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๔” เลขที่ 050-70058435-7
หลังจากโอนเงิน กรุณาแฟกซ์สําเนาใบโอนเงินพร้อมแจ้ง
รายละเอียดในการบูชาไปที่หมายเลข ๐๒-๒๘๐-๑๓๗๕

พิธีบวงสรวง
ณ พระเจดีย์ทอง วัดบวรนิเวศวิหาร โดยพระราชครูวามเทพมุนี
พระราชาคณะเจริญพระพุทธมนต์ เจริญคาถาจุดเทียนชัย
๑.พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ป.ธ.๙) วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร
๒.พระธรรมปริยัตเิ วที (สุเทพ ป.ธ.๙) วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
๓.พระเทพปัญญากวี (บรรจง ป.ธ.๔) วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
๔.พระเทพวรคุณ (ประศาสน์ ป.ธ.๔) วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร
๕.พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี ป.ธ.๓) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
๖.พระเทพรัตนากร (นพปฎล) วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
๗.พระเทพเจติยาจารย์ (ยุทธศักดิ์ ป.ธ.๖) วัดโสมนัสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
๘.พระวิสุทธิคณาภรณ์ (อุดม ป.ธ.๔) วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
๙.พระโสภณคณาภรณ์ (สมจิต ป.ธ.๔) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
๑๐.พระครูวินัยธรอารยพงศ์ อารยธมฺโม วัดราชประดิษฐฯ กรุงเทพมหานคร
พระเกจิอาจารย์นั่งปรกบริกรรมเจริญจิตภาวนา
๑.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ ป.ธ.๙) วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานในพิธี
จุดเทียนชัย และนั่งปรก
๒.หลวงพ่อเฉลิม เขมทัสสี วัดพระญาติ อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
๓.พระครูสิริธรรมรัติ (หล่ํา) วัดสามัคคีธรรม เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
๔.พระครูโสภณสิริธรรม (สม) วัดโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
๕.พระครูวิชัยกิจจารักษ์ วัดพิชัยสงคราม อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
๖.พระครูอุทัยบวรกิจ (ตี๋) วัดดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
๗.พระครูพิศาลจริยาภิรม (สุรศักดิ์) วัดประดู่ อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม
๘.พระครูวิมุตติยาภรณ์ (เกิด) วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก
๙.พระครูวิมลญาณอุดม วัดมณีชลขันธ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
พระราชาคณะที่สวดคาถามังคลาภิเษก
๑.ติบัณฑิตพระศรีปริยั
๒.พระเมธีวราลงกรณ์
๓.พระมหาจรูญ ญาณจารี
๔.พระมหาสาทร ธมฺมาทโร

วัดชนะสงคราม
วัดชนะสงคราม
วัดชนะสงคราม
วัดชนะสงคราม

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

พระบรมรูปหล่อ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
จัดสร้างโดย
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมราชูปถัมภ์

