
กองบิน ๒๑ 
ขอเชิญร่วมบูชาวัตถุมงคล 

พระพุทธมังคโลดม 
พิธีมหาพุทธาภิเษก 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๘

พระพุทธมังคโลดม 

เดิมเฉลิมพระนามว่า “หลวงพ่อศรีอยุธยาร่มเย็น” เป็น 
พระพุทธรูปโบราณปางมารวิชัย สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา 
องค์พระเป็นเนื้อหินทราย ลงรักปิดทองขนาด หน้าตัก
กว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๕๖ นิ้ว มีพุทธศิลป์อันงดงาม    
ต้องตามพุทธะลักษณะทุกประการ ในอดีตพระพุทธรูป 

องค์นี้ประดิษฐาน ณ พระวิหารพระมงคลบพิตร  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธ
ศาสนา ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ และอัญเชิญมาถวาย  
ณ  วัดแจ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  

ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็น  
พระประธาน ประจำพุทธสถานฐานบินอุบลราชธานี 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ ได้เปลี่ยนเฉลิมนามพระพุทธรูป
เป็น “พระพุทธมังคโลดม” อันมีความหมายว่าพระพุทธเจ้า
ผู้เป็นมงคล อันสูงสุดและได้ตั้งชื่อพุทธสถานกองบิน ๒๑ 

ให้สอดคล้องพระนามพระพุทธรูปว่า “วิหารพระพุทธ
มังคโลดม” จวบจนปัจจุบัน

วิหารพระพุทธมังคโลดม 

สร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐ โดยหน่วยทหารช่าง   

RED HORSE กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาที่มาตั้ง

กองกำลังในประเทศไทยระหว่างสงครามเวียดนาม  

ใช้เป็นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา  

พุทธศักราช ๒๕๑๗ ฐานบินอุบลราชธานี ได้ดัดแปลง

โบสถ์คริสต์หลังดังกล่าว ใช้เป็นพุทธสถานประกอบ 

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

พุทธศักราช ๒๕๑๘ หลังจากที่กองทัพอากาศสหรัฐ 

อเมริกาได้ถอนกำลังออกจากประเทศไทย ฐานบิน 

อุบลราชธานี โดยนาวาอากาศโท นิพนธ์  สาครเย็น  

ผู้บังคับฝูงบินที่ ๒๒๒ ทำหน้าที่ ผู้บังคับการฐานบิน  

อุบลราชธานี ได้รับมอบพระพุทธรูปจาก พระครูโอภาส

ศาสนกิจ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัด  

อุบลร าชธ านี มาประดิ ษฐ าน เป็ นพระพุ ทธรู ป     

ประธานพุทธสถานฐานบินอุบลราชธานี เฉลิมพระนาม  

พระพุทธรูปว่า “หลวงพ่อศรีอยุธยาร่มเย็น”



ธนาคารทหารไทย สาขาอุบลราชธานี  บัญชีออมทรัพย์  “พระพุทธมังคโลดม กองบิน ๒๑” 
เลขที่ 305-7-04676-9 กรุณาส่งหลักฐานการบูชาที่ โทรสาร : ๐๔๕๒๔๓๐๙๐ ต่อ ๔-๓๒๐๔  

หรือ LINE ตาม QR Code นี้ 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 

ทรงพระเมตตาจารอักขระลงบนแผ่นทอง  
ประทานเป็นชนวนในการจัดสร้างวัตถุมงคล 

รายนามพระมหาเถระ ๔ ภาค เมตตาจารอักขระ  
ลงบนแผ่นทองมอบเป็นชนวนในการจัดสร้างวัตถุมงคล  

สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)  
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต) 

วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 

พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง) 
วัดพระธาตุศรีจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

พระพรหมกวี 
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 

พระเทพสารเมธี (หลวงปู่บัวศรี) 
วัดประชานิยม  จังหวัดกาฬสินธุ์  

พระครูเกษมจิตตาภิรักษ์ (พ่อท่านล้าน)  
วัดเกษมบำรุง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี    

รายนามพระวิปัสสนาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต 
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘)  

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต) 
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร  

พระเทพวราจารย์ (หลวงพ่อมหาศรีพร วรวิญฺญู ป.ธ.๙)  
เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี  (มหานิกาย)  

วัดมณีวนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

พระราชธรรมโกศล  (หลวงปู่สวัสดิ์ ทสฺสนีโย)  
เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี  (ธรรมยุต)  

วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   

พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์) 
วัดป่าพุทธมงคล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พระวิโรจน์รัตโนบล (หลวงพ่อจันทร์ จนฺทสโร)  
วัดทุ่งศรีเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต (ป.ธ.๙) 
วัดป่าอุบลแก้ว  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

พระครูอภัยธรรมรักขิต (หลวงตาเชิดศักดิ์  โชติปาโล)   
วัดมฤคทายวัน  อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย   

พระครูสุนทรศีลขันธ์ (หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร)  
วัดป่าสุนทราราม  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร   

พระครูสารธรรมประคุณ (หลวงปู่รอด ธมฺมทินฺโน) 
วัดกุดคูณ   อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ติดต่อสอบถาม  หรือ 
ส่งหลักฐานการโอนเงิน

ลำดับ รายการ
จัดสร้าง 
(องค์)

บูชา 
(บาท)

สั่งจอง 
(องค์)

จำนวนเงิน 
(บาท)

๑ พระบูชาขนาด ๕ นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำมันปู ๑๙๙ ๓,๐๐๐

๒ พระบูชาขนาด ๓ นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำมันปู ๑๙๙ ๑,๕๐๐

๓ พระกริ่ง เนื้อเงิน ๑๙๙ ๑,๐๐๐

๔ พระกริ่ง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ๑,๙๙๙ ๓๐๐

แจ้งความประสงค์เช่าบูชา 

 ชื่อผู้จอง                       โทรศัพท์ 

 ที่อยู่่

พระบูชาขนาด  
๕ นิ้ว และ ๓ นิ้ว  

เนื้อทองเหลืองรมดำมันปู
พระกริ่ง  

เนื้อทองเหลือง 
กะไหล่ทอง

พระกริ่ง 
เนื้อเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เรืออากาศเอก โชติช่วง  เนตรครุธ   

อนุศาสนาจารย์ กองบิน ๒๑  โทร. ๐๘ ๖๕๙๙ ๑๒๘๒


