บันทึกข้ อความ
หน่วยงาน สานักงานอธิการบดี
ที่ ๑๓๐/๒๕๕๗
เรื่ อง ขอเชิญร่ วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗

เรี ยน ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้มหาวิทยาลัย ธนบุรี วิทยาลัย เทคโนโลยี
หมู่ บ ้า นครู กรุ ง เทพมหานคร และวิท ยาลัย เทคโนโลยีห มู่ บ ้า นครู ภาคเหนื อ น าผ้า พระกฐิ น พระราชทาน
มาทอดถวาย ณ วัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง ถนนพุทธมณฑล สาย ๒ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุ งเทพฯ
โดยมีหมายกาหนดการ ดังต่อไปนี้
 วันพุธ ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีพธิ ีสมโภชองค์ พระกฐินพระราชทาน
ณ ศูนย์ อาหารริมสระ (Cafeteria) มหาวิทยาลัยธนบุรี
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรี ทุกคน
และนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ประมาณ ๑๐๐ คน
พร้อมกันที่ ศูนย์อาหารริ มสระ (Cafeteria)
๑๔.๐๐ น.
พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐิน (พระ ๙ รู ป)
และถวายเครื่ องไทยธรรม
ณ ศูนย์อาหารริ มสระ (Cafeteria) มหาวิทยาลัยธนบุรี
 วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีพธิ ีถวายผ้ าพระกฐิ นพระราชทาน ณ วัดบุณยประดิษฐ์
เวลา ๐๘.๐๐ น.
คณะผูบ้ ริ หาร มหาวิทยาลัยธนบุรี (รายชื่ อ นั่งดังแนบ จานวน ๓๒
คน)
๐๙.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.

พร้อมกันที่ วัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในพระอุโบสถ
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรหมดทั้งวัด
เชิญร่ วมรับประทานอาหาร

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและเข้าร่ วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน โดยทัว่ กัน

(ดร.บัญชา เกิดมณี )
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี

รายชื่อผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมพิธีถวายผ้ าพระกฐินพระราชทาน (วัดมีทนี่ ั่งให้ จานวน ๓๒ คน)
ณ วัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ทีน่ ั่งประธาน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี จานวน ๗ ที่นั่ง
๑. คุณแม่ชีระเอิบ แย้มชุติ
ประธาน
๒. ดร.อุดม เฟื่ องฟุ้ ง
๓. อาจารย์จุไรรัตน์ เฟื่ องฟุ้ ง
๔. ดร.บัญชา เกิดมณี
๕. ดร.นภวรรณ แย้มชุติ
๖. พล.ต.ต.เชิดชาย เสขะนันทน์
๗. คุณพรชัย ภู่ธีรอาภา
ทีน่ ั่งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี จานวน ๒๕ ที่นั่ง
๑. ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ
๒๓. อาจารย์คณบดี แย้มชุติ
๒. ดร.พันธุ์นิภา แย้มชุติ
๒๔. อาจารย์ประฏิพทั ธ์ แย้มชุติ
๓. ดร.นพณัช แย้มชุติ
๒๕.อาจารย์ชินกฤต ศรี ตะวรรณมาศ
๔. ผศ.ดร.อนุพงษ์ อินฟ้ าแสง
๕. อาจารย์สุรินทร์ เอี่ยมหิรัญ
พร้อมนี้ เชิญ คณาจารย์ และบุคลากร ของ
๖. อาจารย์สุวทิ ย์ ติกจินา
มหาวิทยาลัยธนบุรี ท่านอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
๗. อาจารย์ประวิทย์ ชุมสวัสดิ์
(๓๒ คน ข้างต้น) ร่ วมขบวนแห่พระกฐิน ด้วย
๘. อาจารย์สุริเยศ นันทวิจารณ์
ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
๙. อาจารย์พิชยั บุญช่วย
ณ วัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
๑๐. อาจารย์สาราญ ผลดี
๑๑. อาจารย์อุมาพร เภตราพรโชติ
๑๒ อาจารย์หทั ยา แย้มชุติ
๑๓. ผศ.ยืน ปาระเคน
๑๔. อาจารย์ธาดา จียะพันธ์
๑๕. อาจารย์ประวิง รุ่ นประพันธ์
๑๖. ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา
๑๗. ดร.พนัส อุณหบัณฑิต
๑๘. ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
๑๙. อาจารย์ญานพินิจ วชิรสุ รงค์
๒๐. อาจารย์นนั ทวัน นาคอร่ าม
๒๑. อาจารย์จีรศักดิ์ กออวยชัย
๒๒. อาจารย์กมลภพ แก้วศรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้
มหาวิทยาลัยธนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพมหานคร – ลาพูน

นาผ้าพระกฐิ นพระราชทาน มาทอดถวาย

ณ วัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
ถนนพุทธมณฑล สาย ๒ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
*****************
หมายกาหนดการ
 วันพุธ ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีพธิ ีสมโภชองค์ พระกฐินพระราชทาน
ณ ศูนย์ อาหารริมสระ (Cafeteria) มหาวิทยาลัยธนบุรี
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรี ทุกคน
และนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ประมาณ ๑๐๐ คน
พร้อมกันที่ ศูนย์อาหารริ มสระ (Cafeteria)
๑๔.๐๐ น.
พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐิน (พระ ๙ รู ป) และ
ถวายเครื่ องไทยธรรม ณ ศูนย์อาหารริ มสระ (Cafeteria) มหาวิทยาลัยธนบุรี
 วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีพธิ ีถวายผ้ าพระกฐิ นพระราชทาน ณ วัดบุณยประดิษฐ์
เวลา ๐๘.๐๐ น.
คณะผูบ้ ริ หาร มหาวิทยาลัยธนบุรี (รายชื่อนัง่ ดังแนบ จานวน ๓๒ คน)
พร้อมกันที่ วัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
๐๙.๐๐ น.
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในพระอุโบสถ
๑๑.๐๐ น.
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรหมดทั้งวัด
๑๒.๐๐ น.
เชิญร่ วมรับประทานอาหาร
*****************
หมายเหตุ
ท่านที่มีความประสงค์ร่วมเป็ นเจ้าภาพผ้าไตร (บริ วาร) ชุ ดละ ๕,๐๐๐ บาท
ติดต่อร่ วมเป็ นเจ้าภาพได้ที่ สานักงานวัดบุณยประดิษฐ์ โทร ๐๒-๔๑๓-๓๐๔๒, ๐๒-๔๕๔-๗๐๒๙
- พระครู อรรถกิจจานุกลู (สุ พจน์) มือถือ ๐๘๑-๗๗๑-๘๘๗๔
- คุณปรี ชา เนียมพลอย (กรรมการวัด) มือถือ ๐๘๖-๑๖๒-๑๕๕๙
- สานักงานอธิการบดี ๐๒-๘๐๙-๐๘๒๓-๒๕ ต่อ ๒๑๗

