
       บันทกึข้อความ  
 
 

หน่วยงาน   ส านกังานอธิการบดี   
ท่ี   ๑๓๐/๒๕๕๗                   วนัท่ี   ๒๘  กนัยายน   ๒๕๕๗ 
เร่ือง  ขอเชิญร่วมงานถวายผา้พระกฐินพระราชทาน 
 
 

เรียน  ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากรทุกท่าน 
 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลยัธนบุรี วิทยาลยัเทคโนโลยี
หมู่บ้านครู กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ น าผา้พระกฐินพระราชทาน           
มาทอดถวาย ณ วดับุณยประดิษฐ ์พระอารามหลวง ถนนพุทธมณฑล สาย ๒ แขวงบางไผ ่เขตบางแค กรุงเทพฯ 
โดยมีหมายก าหนดการ ดงัต่อไปน้ี 
 วนัพุธ ที ่๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗   มีพธีิสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน  

ณ ศูนย์อาหารริมสระ (Cafeteria) มหาวทิยาลยัธนบุรี 
       เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากรของมหาวทิยาลยัธนบุรี ทุกคน 
     และนกัศึกษามหาวทิยาลยัธนบุรี ประมาณ ๑๐๐ คน 
     พร้อมกนัท่ี ศูนยอ์าหารริมสระ (Cafeteria) 

       ๑๔.๐๐ น.    พระสงฆเ์จริญพระพุทธมนตส์มโภชองคพ์ระกฐิน (พระ ๙ รูป)  
    และถวายเคร่ืองไทยธรรม 

ณ ศูนยอ์าหารริมสระ (Cafeteria) มหาวทิยาลยัธนบุรี  
 
 วนัอาทติย์ ที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๗  มีพธีิถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วดับุณยประดิษฐ์  

       เวลา ๐๘.๐๐ น.  คณะผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัธนบุรี (รายช่ือนั่งดังแนบ จ านวน ๓๒ 
คน)  

พร้อมกนัท่ี วดับุณยประดิษฐ ์พระอารามหลวง 
             ๐๙.๐๐ น.  ถวายผา้พระกฐินพระราชทานในพระอุโบสถ 
             ๑๑.๐๐ น.  ถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆส์ามเณรหมดทั้งวดั 
    ๑๒.๐๐ น.  เชิญร่วมรับประทานอาหาร 
   

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเขา้ร่วมพิธีสมโภชองคพ์ระกฐินพระราชทาน โดยทัว่กนั   

  
 
                        (ดร.บญัชา  เกิดมณี) 
             อธิการบดีมหาวทิยาลยัธนบุรี 

 



รายช่ือผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมพธีิถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (วดัมทีีน่ั่งให้ จ านวน ๓๒ คน) 
ณ วดับุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง 

ในวนัอาทติย์ ที ่๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. 
 

ทีน่ั่งประธาน และผู้บริหารมหาวทิยาลัยธนบุรี   จ านวน  ๗  ที่น่ัง 
๑. คุณแม่ชีระเอิบ   แยม้ชุติ   ประธาน 
๒. ดร.อุดม   เฟ่ืองฟุ้ง   
๓. อาจารยจุ์ไรรัตน์   เฟ่ืองฟุ้ง 
๔. ดร.บญัชา   เกิดมณี 
๕. ดร.นภวรรณ   แยม้ชุติ 
๖. พล.ต.ต.เชิดชาย   เสขะนนัทน์ 
๗. คุณพรชยั ภู่ธีรอาภา 
 

ทีน่ั่งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลยัธนบุรี   จ านวน   ๒๕  ที่น่ัง 
๑. ดร.อุไรรัตน์   แยม้ชุติ  
๒. ดร.พนัธ์ุนิภา   แยม้ชุติ  
๓. ดร.นพณชั  แยม้ชุติ 
๔. ผศ.ดร.อนุพงษ ์ อินฟ้าแสง 
๕. อาจารยสุ์รินทร์   เอ่ียมหิรัญ 
๖. อาจารยสุ์วทิย ์  ติกจินา  
๗. อาจารยป์ระวทิย ์  ชุมสวสัด์ิ 
๘. อาจารยสุ์ริเยศ  นนัทวิจารณ์  
๙. อาจารยพ์ิชยั  บุญช่วย 
๑๐. อาจารยส์ าราญ   ผลดี 
๑๑. อาจารยอุ์มาพร  เภตราพรโชติ  
๑๒  อาจารยห์ทัยา  แยม้ชุติ 
๑๓. ผศ.ยนื  ปาระเคน 
๑๔. อาจารยธ์าดา   จียะพนัธ์ 
๑๕. อาจารยป์ระวงิ   รุ่นประพนัธ์  
๑๖. ดร.ปฐมพร   อินทรางกูร  ณ  อยธุยา 
๑๗. ดร.พนสั   อุณหบณัฑิต 
๑๘. ดร.สมชาย   เลิศภิรมยสุ์ข 
๑๙. อาจารยญ์านพินิจ   วชิรสุรงค ์
๒๐. อาจารยน์นัทวนั   นาคอร่าม 
๒๑. อาจารยจี์รศกัด์ิ   กออวยชยั 
๒๒. อาจารยก์มลภพ   แกว้ศรี  
 

๒๓. อาจารยค์ณบดี  แยม้ชุติ  
๒๔. อาจารยป์ระฏิพทัธ์  แยม้ชุติ  
๒๕.อาจารยชิ์นกฤต  ศรีตะวรรณมาศ  
 
 พร้อมน้ี เชิญ คณาจารย ์และบุคลากร ของ

มหาวทิยาลยัธนบุรี ท่านอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก  
(๓๒ คน ขา้งตน้) ร่วมขบวนแห่พระกฐิน ดว้ย 

ในวนัอาทิตย ์ท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. 
ณ วดับุณยประดิษฐ ์พระอารามหลวง 



 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
มหาวทิยาลยัธนบุรี  

วทิยาลยัเทคโนโลยหีมู่บ้านครู กรุงเทพมหานคร – ล าพูน  

น าผ้าพระกฐินพระราชทาน มาทอดถวาย  

ณ วดับุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง  
ถนนพุทธมณฑล สาย ๒ แขวงบางไผ ่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

***************** 
หมายก าหนดการ  

 วนัพุธ ที ่๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗   มีพธีิสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน 
ณ ศูนย์อาหารริมสระ (Cafeteria) มหาวทิยาลัยธนบุรี 

  เวลา   ๑๓.๓๐  น.  ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากรของมหาวทิยาลยัธนบุรี ทุกคน 
และนกัศึกษามหาวทิยาลยัธนบุรี ประมาณ ๑๐๐ คน 
พร้อมกนัท่ี ศูนยอ์าหารริมสระ (Cafeteria) 

๑๔.๐๐  น.   พระสงฆเ์จริญพระพุทธมนตส์มโภชองคพ์ระกฐิน (พระ ๙ รูป) และ 
 ถวายเคร่ืองไทยธรรม ณ ศูนยอ์าหารริมสระ (Cafeteria) มหาวทิยาลยัธนบุรี 

 
 วนัอาทติย์ ที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๗ มีพธีิถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วดับุณยประดิษฐ์ 

  เวลา  ๐๘.๐๐ น.  คณะผูบ้ริหาร มหาวทิยาลยัธนบุรี (รายช่ือนัง่ดงัแนบ จ านวน ๓๒ คน) 
พร้อมกนัท่ี วดับุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง 

๐๙.๐๐ น.  ถวายผา้พระกฐินพระราชทานในพระอุโบสถ 
๑๑.๐๐ น.  ถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆส์ามเณรหมดทั้งวดั 

                    ๑๒.๐๐ น.  เชิญร่วมรับประทานอาหาร 
***************** 

หมายเหตุ   ท่านท่ีมีความประสงคร่์วมเป็นเจา้ภาพผา้ไตร (บริวาร) ชุดละ ๕,๐๐๐ บาท 
ติดต่อร่วมเป็นเจา้ภาพไดท่ี้  ส านกังานวดับุณยประดิษฐ ์โทร ๐๒-๔๑๓-๓๐๔๒,  ๐๒-๔๕๔-๗๐๒๙ 

- พระครูอรรถกิจจานุกลู  (สุพจน์)   มือถือ  ๐๘๑-๗๗๑-๘๘๗๔ 
- คุณปรีชา  เนียมพลอย (กรรมการวดั)  มือถือ  ๐๘๖-๑๖๒-๑๕๕๙ 
- ส านกังานอธิการบดี ๐๒-๘๐๙-๐๘๒๓-๒๕ ต่อ ๒๑๗ 


