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คุณพ่อสวัสดิ์  กองจินดา

ชาตะ  : วันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖

มรณะ : วันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

สิริรวมอายุ ๘๑ ปี

ณ เมรุ วัดบางชัน ตำาบลบางชัน อำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘



ประวัติ

คุณพ่อสวัสดิ์  กองจินดา

 คุณพ่อสวัสดิ์  กองจินดา  เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๗๖  

ที่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ ๑ ตำาบลหนองบัว  อำาเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 

เป็นบุตรของ นายแป๊ว  กองจินดา  อาชีพทำาสวน

 นางหวน  สุขสำาราญ (สกุลเดิม)  อาชีพทำานา

มีพี่ร่วมบิดามารดา รวม ๓ คน คือ

 ๑. นายตู้   กองจินดา   ถึงแก่กรรม

 ๒. นางสงวน   กองจินดา หายสาบสูญ  

 ๓. นายสวัสดิ์   กองจินดา  ผู้วายชน

มีน้องสาวร่วมมารดา ต่างบิดา ๑ คน คือ

 ๑. นางพรรษา   เรืองรัตน์ ยังมีชีวิตอยู่

เมื่ออายุได้ ๒ ขวบ   บิดาถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๔๗๘ 

เมื่ออายุได้ ๑๒ ขวบ  มารดาถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๔๘๘

จบการศึกษาชั้นเตรียมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 ที่โรงเรียนวัดทรายงาม

ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 ที่โรงเรียนวัดหนองบัว (ปทุมาภิพัฒน์) อ.เมือง จ.จันทบุรี  



เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๙๐   มาประกอบอาชีพส่วนตัว

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖  อุปสมบทที่วัดทรายงาม อ.เมือง จ.จันทบุรี  

เรียนรู้พระธรรม จนสอบได้นักธรรมชั้นตรี

ปี พ.ศ. ๒๔๙๘   สอบเป็นข้าราชการครู วิสามัญ ท.จัตวา  

ที่โรงเรียนวัดบางชัน ได้รับเงินเดือน ๓๐ บาท เงินเพิ่มพิเศษอีก  

๔๒๐ บาท รวมเป็น ๓๔๐ บาท

ปี พ.ศ.๒๕๐๔   ได้รับเงินเดือน ๕๐๐ บาท และต่อมาได้ 

สมรสกับ นางมารศรี  จิตนาวา (สกุลเดิม) เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม 

พ.ศ.๒๕๐๔

มีบุตร-ธิดาด้วยกัน ๕ คน คือ

๑. นายชูศักดิ์  กองจินดา  จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 

 ม.รามคำาแหง สมรสกับนางอรอุมา  เสืออำ่า มีบุตร ๓ คน  

๒. นางแสงจันทร์  บรรจบ  จบปริญญาตรี 

 อาชีพรับราชการสาธารณสุข สมรส กับนายอำานวย บรรจบ  

 รับราชการครู  มีบุตร ๓ คน

๓. นายสุริยน  กองจินดา  จบ มศ.๓ เป็นนักการภารโรง

 สมรสกับนางกรรณิกา  กองจินดา  มีบุตร ๒ คน

๔. นายสุริยา  กองจินดา  จบ มศ.๓ 

 ประกอบอาชีพส่วนตัว มีบุตร ๓ คน

๕. นายสุริยะ  กองจินดา  จบ ม.๖  ประกอบอาชีพค้าขาย

 สมรสกับนางวันวิสา  กองจินดา  มีบุตร ๓ คน



เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

 ย้ายไปรับราชการครู ตำาแหน่งครูใหญ่ ประจำาที่โรงเรียน 

บ้านท่าขาหย่าง อ.ขลุง จ.จันทบุรี ต่อมาได้ศึกษาต่อ กศน. จบระดับ ๔ ได้ 

เล่ือนยศเป็นข้าราชการสามัญอาจารย์ ๒ระดับ๔และได้ศึกษาเพ่ิม 

เติมที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับประกาศนียบัตร ป.ว.ค.

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 ได้เลื่อนยศเป็น อาจารย์ ๓ ระดับ ๕-๖ ตามลำาดับ และได้ย้าย 

กลับมาสอนที่ โรงเรียนวัดบางชัน จนเกษียณอายุราชการ ที่โรงเรียนวัด

บางชัน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับเงินเดือน ๑๓,๐๐๐ บาท มาประกอบ

อาชีพช่วยภรรยาค้าขาย เริ่มต้นด้วยการยืมเงิน ลุงป๊อก ป้าลมัย 

กองจินดา  จำานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท มาลงทุนค้าขาย และยึดเป็น

อาชีพจนทุกวันนี้

 หลังจากเกษียณอายุราชการ ก็มาช่วยค้าขายที่บ้าน เล็กๆ

น้อยๆ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เริ่มมีอาการป่วยด้วยโรคเส้นเลือด 

ในสมองตีบ รับการรักษา ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 

อาการทรงๆทรุดๆ เรื่อยมา เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีอาการ

ทรุดหนัก ต้องเจาะคอ เพื่อช่วยหายใจ แต่ยังโชคดีที่พ่อได้กลับบ้าน

มาให้เราดูแล จนกระทั่งเช้าวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ในตอนเช้า  

พ่อมีอาการหยุดหายใจเป็นบางช่วง จึงตามลูกมาที่บ้าน พ่อได้จากไป

อย่างสงบในเวลา ๑๖.๓๕ น. ท่ามกลางความเสียใจของ ภรรยา ลูก

หลาน และ ญาติๆ









จัดสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  สังฆบูชา

ขออุทิศ ผลบุญกุศลนี้ จงบังเกิดแด่

คุณพ่อสวัสดิ์  กองจินดา

ขอน้อมบุญกุศลครั้งนี้ถวายพระสยามเทวาธิราช 

พระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์

ขอน้อมถวายกุศลผลบุญนี้

เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐม

ทรงเป็นประธานและมีสมเด็จองค์ปัจจุบันเป็นที่สุด

พร้อมทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ 

ถวายเป็นธรรมบูชา บูชาพระธรรมคำาสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ถวายเป็นสังฆบูชา แด่พระอริยเจ้าทั้งหลาย

พร้อมทั้งบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พรหมและเทวดา

เจ้ากรรมนายเวร สัมพเวสี ทั้งหลายทั้งปวง

ขอท่านทั้งหลายโปรดอนุโมทนา

และขอข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเทอญ


