ขอเชิญร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนพัฒนาการศึกษาแด่พระภิกษุ-สามเณร
“ครบรอบ ๓๙ ปี โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา วัดสุทธาวาส
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ด้ ว ยโรงเรี ย นพุ ท ธศาสตร์ วิ ท ยา ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ ๖๑๓ วั ด สุ ท ธาวาส แขวงบ้ า นช่ า งหล่ อ เขตบางกอกน้ อ ย
กรุ ง เทพมหานคร สั งกั ด สานั ก งานพระพุท ธศาสนาแห่ งชาติ ได้ รั บการประกาศจัด ตั้งและเปิ ดดาเนิน การเมื่อวั น ที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๒๑ จนถึงปัจจุบันครบรอบ ๓๙ ปี คณะครูและศิษย์เก่า มีมติให้จัดทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนใน
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพระปริยั ติธรรม เนื่องจากยังขาดแคลนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์
พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้น้องและ
ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดี ต่อกันระหว่างศิษย์ทุกรุ่น
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลและศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยาทุกรุ่นร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
สามัคคีตามกาลังศรัทธา ทั้งนี้สามารถร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา เวลาทาการ ๑๔.๐๐น.- ๒๐.๐๐น. หรือ
บริจาค โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกร สาขาพรานนก ชื่อบัญชีนายธงชัย สงวนเรืองและ นายอุบล หอมขจร และ
นายวิสัย อุดทุม เลขที่บัญชี ๐๓๐-๘-๙๙๗๐๑-๔
ด้วยอานิสงค์ผลบุญที่ท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ
วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ
กาหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนศิษย์เก่า
๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์
๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร (ศิษย์เก่าร่วมรับประทานอาหาร)
๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี
๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ศิษย์เก่าพบปะหารือ
ติดต่อประสานงาน
เบอร์ติดต่อ ผอ.๐๘๕-๑๖๑-๕๙๕๕ อาจารย์อุบล หอมขจร ๐๘๑-๗๗๘-๙๐๘๓ นายวิสัย อุดทุม๐๘๔-๕๕๕-๒๔๗๗
ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์
พระครูสิริสุวรรณรัต (มหาทองแดง)
พระครูปลัดรัตนวัฒน์ ฐานุตฺตโม
พระครูโสภณรัตนาภรณ์ (วัดแก้วฟ้า)
พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์ (วัดอัมรินทร์)
พระราชสุวรรณเวที (วัดสุวรรณคีรี)
พระครูพศิ ิษฏ์ชัยโชติ (วัดไชยทิศ)
พระศรีวิสุทธิดิลก (วัดวิเศษ)
พระครูรัตนโสภณ (วัดนายโรง)
พระครูวุฒิธรรมานันท์ (วัดอัมพวา)
พระครูพศิ าลธรรมานุสิฐ
พระครูใบฎีกาสุวรรณ ปัญญาไส
พระมหาธงชัย จิรสีโล (ผู้อานวยการ)

บริษัทมิตรไมค์จากัด
คุณไมค์ ภิรมย์พร
นายอุบล หอมขจร
นายอนุชา เกือ้ จรูญ
พระมหาสุรัตน์ จารุวํโส
พระมหาทองคูณ ธีรปญฺโญ
พระชัยสฤษดิ์ นริสฺสโร
พ.จ.อ.สมัย สีคา
คุณกิตติศักดิ์ เจริญยิ่ง
คุณไสว จาเริญเนาว์
คุณเชาวลิต รัตนะ
คุณดนัย เขียวหอม
คุณธีระศักดิ์ กองแก้ว
คุณบุญเทียน ลาเลิศ
คุณถาวร ทันมัง
ด.ต.ปรีชา คุณอรพรรณ วรรณทอง
คุณบุญมั่น ป้อมแก้ว
คุณกรภัทร ไชยประยา
คุณดาวรุ้ง มุมขุนท
พระประสิทธิ์ กิตฺติทินฺโน
พระวาริน โกวิโท
พระมหาณรค์ราช ปณิธานชิต
พระวิทยา ญาณเวที
พระสมเกียรติ วรเมโธ
พระฉัตรณรงค์ มโนรัมย์
พระจอม โชติปัญโญ
พระชลธิต บุปผามาลัย
พระบดินทร์ บัวทอง
พระพีรัช ธีรวํโส
พระสุรพล จะชม

ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส
นายวิวัฒน์ ประพฤติชอบ
นางถาวร อนุชา
นายสมเกียรติ กิตติมิ่งมงคล
คุณแม่ใบศรี อุดทุม
ประธานฝ่ายสงฆ์
พระมหาสวรรธน์ชนม์ กิตฺติเมโธ
พระมหานวน เขมนิวตฺโต
พระมหาสมบัติ ปุญญสมฺปตฺติ
ประธานฝ่ายฆราวาส
คุณชาญชัย น่วมทอง
คุณสุทธิโรจน์ เดชเส้งชูโรจน์
คุณเอกลักษณ์ นิเรียงรัมย์
คุณเยาวรัตน์ เมฆเสถียรวิทยา
คุณอุทิน คามุงคุณ
คุณกิตติศักดิ์ เจริญยิง่
พ.ต.คมเจษฎ์ อุณวงศ์และครอบครัว
รองประธานฝ่ายฆราวาส
คุณกิตติ คุณจินดาพร พุอ้อยและ
ครอบครัว
คุณอภิราช สมใจหมาย
กรรมการฝ่ายสงฆ์
พระสมเกียรติ นายซิ
ส.ณ.สิรวิชฒ์ พิมโยยาง
ส.ณ.ชนะพงศ์พันธ์ มะโนขันธ์
ส.ณ.นัทธพงศ์ สังข์นุ่น
ส.ณ.นิติพงศ์ สุขช่วย
ส.ณ.พนมกร เอี่ยมลออ
ส.ณ.เปย่า ไชยสอง
ส.ณ.มงคล พงษ์เจตสุพรรณ
ส.ณ.วัชระ ชินรัมย์
ส.ณ.วรสรณ์ เพิ่มสวัสดิ์
ส.ณ.วีระพล แย้มสรวล

คุณวิสัย อุดทุม
คุณแม่สรุ ีย์ ช่างแฟงและครอบครัว
คุณสุชาติ คุณอทิติยา เฉลิม

พระธีระพงศ์ สุเมโธ
ส.ณ.ไกรสร เลวะบุตร

คุณกมล คุณพัชรินทร์ ปฐมพรวิวัฒน์
และครอบครัว
คุณสุรพล คุณอุทัย เมฑมาลัยและ
ครอบครัว
คุณแสงทอง วงษาบุตร
ว่าที่ ร.ต. เอก แย้มสุวรรณ พร้อม
ครอบครัว

คุณพีระพัฒน์ รัตนะ
นายเทพอักษร ชายทอง
นายกฤตภาส ต๊ะประจา
คุณชนะชัย วงค์ชนินท์
ส.ณ.ศรายุทธ เสาโร
ส.ณ.อภิลักษณ์ คํามุข
ส.ณ.อัมรินทร์ กองฉลาด
ส.ณ.หลยส์ เพชร
ส.ณ.มานะ เชอหมือ
ส.ณ.ปรเมศวร์ ไพรเตี้ย
ส.ณ.วิทธวิน แอ่งสุข
ส.ณ.ศุภวิชญ์ ฉิมมาลี
ส.ณ.พุฒิชัย สินมา
ส.ณ.โสภณสุรยี ์ บุญจันทร์
ส.ณ.ธนากาญจน์ มลาเภา

ส.ณ.ชลสิทธิ์ นวมวัตร์
ส.ณ.ณัฐพล เพชรพิรุณ
ส.ณ.ณัฐวุฒิ มีสุก
ส.ณ.ธนากร วัลลีย์
ส.ณ.นนทวัฒน์ ภางาม
ส.ณ.นพรัตน์ สายทอง
ส.ณ.พิพัฒน์ พู่พันชิต
ส.ณ.ลัทธพล แอ่งสุข
ส.ณ.วัชรพล บุสดี
ส.ณ.วรรณเนตน์ จ๊าต
ส.ณ.สุวรรณ ขุนสุริยชัย
ส.ณ.อินทรพร ขุนประเสริฐ
ส.ณ.ทักษพร ลุประสงค์
ส.ณ.อัศวิน เหล่าเรืองธนา
ส.ณ.อัครพล อินทรบุญ
ส.ณ.ฉัตรชัย วิบูรณ์
ส.ณ.นพรัตน์ โรจน์บุญถิง
ส.ณ.ณัฐพล เสาเวียง
ส.ณ.ถรัชพล ฮมภูงอย
ส.ณ.นพคุณ วรชินา
ส.ณ.กันภัย ไชยฤทธิ์
ส.ณ.ขวัญชัย ประสมทรัพย์
ส.ณ.จักรกฤช ศรีวอน
ส.ณ.ณัฐดนัย ทองทัศน์
ส.ณ.ทวีรัตน์ ชืน่ สุข
ส.ณ.ณัฐวุฒิ บุญภูมิ
ส.ณ.นรากร หนูอ่อน
คุณบุญยิ่ง ทองภักดี
คุณดําริห์ วชิโรภาสนันท์
คุณศิริพร พลายลมูล
คุณธนิก มณีรมย์
คุณทองมาก ใจเกษิม
คุณลําเพย ใจเกษิม
คุณรัชนีกร แปลนนาค
คุณกณิการ์ พัฒรากุล
คุณกิตติศักดิ์ ชื่นอารมย์

ส.ณ.นฤมิตร บุญมี
ส.ณ.ยุทธพิชัย ไชยสาป
ส.ณ.สุรศักดิ์ อรุณโชติ
ส.ณ.ปุรเชษฐ์ คล้ายสุคง
ส.ณ.ณัฐพล การเพียร
ส.ณ.อัครพล อาจทวีกุล
ส.ณ.วันชนะ สุวรรณอมรโชค
ส.ณ.เกียรติพงศ์ ขันทอง
ส.ณ.ธีระพล วิวาห์สุข
ส.ณ.วิศิษย์ศักดิ์ ภูไทวัฒนา
ส.ณ.ศกณตภรต โพธิเกตุ
ส.ณ.อภิวงศ์ หารสาวงศ์
ส.ณ.ธีรภัทร์ จันทะพาช
ส.ณ.นล วรชินา
ส.ณ.ชยธร เนมินทอน
ส.ณ.เพ็ญจิตร ใจธรรม
ส.ณ.นคร ธรรมพร
ส.ณ.อภิสิทธิ์ บุญทวี
ส.ณ.วิริยะ ชาติสุริเดช
ส.ณ.ธนากร สุวรรณไตร
ส.ณ.นพพร ดิษฐ์ชัยภูมิ
ส.ณ.วุฒิพงษ์ พลซา
ส.ณ.กันตะธีร์ แก้ววงษา
ส.ณ.ธนดล ทองเมือง
ส.ณ.เกรียงศักดิ์ ผลทับทิม
ส.ณ.พิชยะ รัชนี
ส.ณ.ยุทธนา แสงเสดาะ
กรรมการฝ่ายฆราวาส
คุณสมภาค วงศ์อร่าม
คุณทองมัย พิมพันธ์
คุณเทิน เตทุ่ง
ส.ท.ปณต สุปญ
ั ญาบุตร
คุณธรรมพัฒน์ พรมพิมพ์
คุณสมบูรณ์ ทองเรืองวงค์
คุณนรากร อุ่นญาติ
คุณสมจิตร อ่อนมา
คุณสาคร ทองแบบ

ส.ณ.อนุสรณ์ ใจน้อย
ส.ณ.อภิรักษ์ อินทะไชย
ส.ณ.โชน ชิก
ส.ณ.ครรชิต อิสระ
ส.ณ.สวิช วรชินา
ส.ณ.สหภาพ เคน
ส.ณ.เจนณรงค์ สายสัน
ส.ณ.ตะวัน ดอกไม้ขาว
ส.ณ.อรรถพันธ์ พลเกียรติสกุล
ส.ณ.อชิตศักดิ์ หอมจันทร์
ส.ณ.โสภณรัตน์ บุญจันทร์
ส.ณ.บูรพา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ส.ณ.จักรพงษ์ คําผา
ส.ณ.สหภาพ เทวงขัติ
ส.ณ.วุฒิชัย ขนาดกลาง
ส.ณ.ธนากร ร้อยเอ็ด
ส.ณ.กิตตินันท์ สาระธรรม
ส.ณ.ปายมองชิง มารมา
ส.ณ.ธนากร ทะดวงศร
ส.ณ.ณัฐวัตร เข็มรัมย์
ส.ณ.แมนสรวง แฮดคําแหยม
ส.ณ.อาทิตย์ จะคา
ส.ณ.วรรณดา สิม
ส.ณ.ราวัน ฮวน
ส.ณ.ขจรศักดิ์ ที่รัก

ด.ต.ธนาชัย สามั่วน้อย
คุณวีรยุทธ สวยดี
คุณวิโรจน์ มิ่งรัตนา
Mr.Baramee Roibangkup
จ.ส.ต.ญาณวุฒิ คุณธรรม
คุณธนากร ศรฤทธิ์พร้อมครอบครัว
คุณธนพล ช่อกง
คุณกิตติศักดิ์ สุขสันติ
คุณดนัย กล้าขยัน

คุณบุญเริ่ม อยู่สุข
คุณภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์
คุณภูวดล อภิวงค์งาม
คุณณัฐวุฒิ แก้วคุณเลิศ
จ.ส.อ.อุดม แสนมูล
คุณสุทธิโรจน์ เดชเส้งชูโรจน์
นางไม แซ่โซ้ง
น.ส.ดวงใจ อนุวงศ์ประพันธ์
ด.ช.ถิรวิทย์ อนุวงศ์ประพันธ์
ด.ญ.เมษา อนุวงศ์ประพันธ์
คุณดวงนิมิต วงค์ศรี
คุณพิเชษฐ อาฤทธิ์
คุณสะอาด แซ่หยี่
คุณธงชัย คามวาศรี
คุณชัชพงศ์ สุวงค์
คุณสุรพันธ์ กันทะถ้ํา
คุณประเสริฐ เอี่ยมพร้อม
คุณสุเชาว์ กุงไธสง
คุณภัสดา ภาคจันทึก
คุณอารินทร์ ปันอินแปง
คุณดนัย เขียวหอม
คุณวิชิต ภรมย์จันทร์
คุณสุนทร อินทะนันท์
คุณสุรศักดิ์ คุณขยัน
คุณทองไส สกุลรักษ์
คุณอภิชัย แก้วชิน
ด.ต.วินิจ ตีไม้ลาด
ด.ต.อดิลักษณ์ โกฏิลืบ
คุณณัฐวัฒชัย ทองแก้วกูล
คุณอดุลย์ ไชยบัง
คุณชวลิต ร่มพนาธรรม
คุณวุฒิชัย หอมมาลา
คุณสมศักดิ์ สุขีเกตุ
คุณสุชาติ แป้นชุม

คุณวิเชียร แซ่ย่าง
คุณสุระ มีบรรจง
ด.ต.วัชรพล หารธงชัย
อ.ดร.พันยา เขียวบุญจันทร์
คุณทินกร เดิมทํารัมย์
จ.ส.อ.วิชิต รุนพงษ์
คุณชาญชัย น่วมทอง
คุณศิลา เสริมแสง
คุณพุฒินนท์ ยตะโคตร
คุณธนวัต คูณภาค
คุณไพบูลย์ ดิเรกไพบูลย์(สดับ)
คุณสมศักดิ์ กิ่งจันทร์
คุณณัฏฐ์ ชาติเชยแดง
คุณรภัสศักดิ์ คุณพรหมภัสสร
สหธนนันท์
คุณจิรเดช อุคํา
ร.ต.ท.มานพ เกิดประโคน.
ด.ต.ปรเมศร์ เหคําชุน
ด.ต.เฉลิมพร ฉิวรัมย์.
ด.ต.ไสว หิตะยะโส.
ด.ต.ประทวน หม่อมกลาง
ด.ต.คําปัน เตชะแก้ว
ด.ต.โพธิ์เงิน พินิจดี
ด.ต.สันติพงษ์ วัลลาและครอบครัว
ด.ต.อดิศร คุณสุพัฒน์ ปรัชญาฤทธิ์
พันจ่าเอกสมัย สีคํา
ด.ต.สุพจน์ สิงห์ดง และครอบครัว
ด.ต.อรุฬ. สวัสดิเชิด
น.ส.วิจัย ศรีสวัสดิ์
น.ส.วิภารัตน์ อุดทุม
คุณวิภาดา ภูคานาและครอบครัว
น.ส.พิศมัย พังจันทร์
คุณไพรัช สิงห์ศิริและครอบครัว
คุณวินัย อุดทุม

คุณฐิติศักดิ์ เครือวรรณ์
คุณกิดากร ทิพย์ขวัญ
คุณประชา จะก่าจอง
คุณสุทัศน์ ผ่องแผ้ว
ด.ต.ณัฐพงษ์ จันทรชาติ
คุณวัชรพงศ์ ลาเลิศ
คุณวินัย บุญสนอง
คุณวชิราวุธ นราวงษ์

คุณจันดา อุดทุม
คุณชาติชาย อุดทุม
ด.ต.วิเชียร กิตติชาญชัย
ด.ต.โยธิน ไกรเลิศปิยโภคิน
ด.ต.สุชาติ มีขุนทด
ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ วิจิตรพล
คุณวินัย กองเงินนอก
คุณสังคม แซนพิมาย
คุณวันทนา พันธุ์มณี และครอบครัว
คุณสํารวย แก้วเกษม และครอบครัว
คุณกานดา ปานวิเศษ และครอบครัว
คุณยายทวี พูนทรัพย์
นายไพนุรัตน์ หวานคง และครอบครัว
นายพิบูลย์ แสงสว่าง
คุณวดี แดงชาติ และครอบครัว
คุณพีรนุช วีเกศ
คุณอาทิตย์ ร่มพนาธรรม
คุณนิกร จอมพะเนิน
คุณกฤษณฤทธิ์ โกศลกิตติวงศ์
นายวีรภัทร ภูริทัตมงคล
นายสมชาย แซ่ลี
คุณบุญชอบ คุ้มเมืองและครอบครัว
คุณประพันธ์ จําปาขาว
คุณคม ใจงาม

คุณธฤตมน แสงดี
พ.ต.ต.พุฒิพฒ
ั น์ ทองแท้
ด.ต.ผดุง ป้องจันลา
ด.ต.มนัส หาญสีเลิศ
ด.ต.สุรินทร์ พวงเงิน
คุณสงกรานต์ กลมกลางและครอบครัว
คุณไพวัลย์ จันทร์ท้าว
คุณวันชัย การสมบัติ
คุณยายมา วรรณสุทธะ และครอบครัว
คุณสมควร คุณอัมพร หาญเสนา
คุณธานินทร์ สนิท
คุณประสพพร ยิ่งประเสริฐพร้อม
ครอบครัว
คุณกนกวรรณ เทียมเวหา
คุณไกรราช พิลาทอง
คุณจารุวรรณ์ เครือแวงมล
คุณจิราวรรณ โททอง
คุณลูกตาล ฤทธิ์บัว
คุณสุวภัทร ศรีบุตรตา
คุณณัตร์ติยา ธนิกกุล
คุณ พัศณี พลเยี่ยม
คุณเอกวุฒิ เมินธนู
คุณสุรพัฒน์ ปรีประเสริฐ
คุณสุนทรี อุดมสารี
คุณนฤมล วงศ์ถาวร
คุณชัญญา ธีระฤกษ์ถวิล
คุณคิมภัค นวลนุช
คุณสุทธิพันธ์ ดวงสุข
คุณอาคม จะหา

