
ก ำหนดกำรทอดผ้ำป่ำสำมคัคเีพือ่กำรศึกษำ 

วันอำทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๕๖ 
       เวลำ ๐๘.๐๐น. ถวำยภัตตำหำรแด่พระสงฆ์ 
       เวลำ ๐๙.๐๐น. ถวำยผ้ำป่ำ 

 
 

 

 

 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำและกำรกศุล 

๑. ดร.พชินี โพธารามิก 
๒. นายแพทยว์วิฒัน์ สุรพรสวสัด์ิ 
๓. นางไพมวล บวัเผือ่น 
๔. นายสมพล ศิลป์วฒิุ 
๕. นายสมหมาย  สรรพคุณ 
๖. นางสาวอรณิชชา  ภาคพเิศษ 
๗. นางสาวปทิตตา  ถนอมเกียรติ 
๘. นางพจนา  กิจกาญจน์ 
๙. นายน าชยั ซึงถาวร 
๑๐. ผศ.มานพ   สุดสงวน 
๑๑. นายอธิป  เกิดในมงคล 
๑๒. นายสายชล  กลางหน 

ท่ีปรึกษา 
ประธานฯ 

รองประธานฯ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูช่้วยเลขานุการ 

      เจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำสำมัคคีเพือ่กำรศึกษำ  
      “ ๘๖ ทุนกำรศึกษำ เด็กเก่ง เด็กดี ชำวจันท์” 

เน่ืองในวโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ  
๘๖ พรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

ช่ือเจ้ำภำพ……………………………….................................................. 

ท่ีอยู.่..............หมู่ท่ี.............ซอย..........................ถนน..................................     

ต าบล. .........................อ าเภอ.............................. จงัหวดั ............................. 

รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์...................................................... 
มคีวำมประสงค์ :- 
เป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำ   
O  จ ำนวน.......กองๆละ ๑๐,๐๐๐ บำท  เป็นเงนิ.......................................บาท  

O บริจาคใหทุ้นถาวร (ใหใ้ชเ้ฉพาะดอกเบ้ีย). 
O บริจาคใหทุ้นการศึกษา (ใชไ้ดท้ั้งตน้+ดอกเบ้ีย) 

O  จ ำนวนเงนิ...............................บาท (......................................................) 
๑.บริจำคโดยตรงได้ที่ 

๑.๑นายแพทยว์วิฒัน์ สุรพรสวสัด์ิ   อุปนายก  ๐๘๑-๖๓๖๙๙๘๗ 
๑.๒ คุณสุภำภร รักวงษ์                    เหรัญญกิ ๐๘๙-๘๙๕๑๓๓๑ 

๒.โอนเงนิเข้ำบัญชี  

ช่ือบัญชี สมำคมชำวจันทบุรี 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำเทเวศร์  กรุงเทพฯ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๐-๒๗๐๕๐๖-๖ 

**  เมือ่โอนแล้วกรุณำส่งส ำเนำใบน ำฝำกเงนิ (Pay in)  ** 
**  และใบแสดงควำมจ ำนงบริจำคมำที่สมำคมฯ  ** 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ 
ส ำนักงำนใหญ่ : ๒๒๖/๗ ถนนศรีอยธุยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๐ 

โทรศพัท ์๐๒-๒๘๑-๕๔๙๗    โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๑๙๕ 
นาย  หสัดิน   สุขนทีธรรม                         โทร   ๐๘๖ - ๗๕๙--๙๒๖๒   
นายปรัชญา  ภู่ระหงษ ์        โทร  ๐๘๖-๖๒๑-๗๒๕๙ 

ส ำนักงำนสำขำ : เรือนเขียว ม.ราชภฎัร าไพพรรณี อ.เมือง จ.จนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 
นายสายชล    กลางหน    โทร ๐๘๙-๕๔๒-๒๐๕๖ 

 
โครงการผา้ป่าสามคัคี 

เพ่ือการศึกษา 

๘๖ ทนุการศึกษา เด็กเกง่ เด็กดี ชาวจนัท ์
เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๖ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วั 

 

สมาคมชาวจนัทบรุ ี
ในพระบรมราชินปูถมัภส์มเด็จพระนางเจา้ 
ร าไพพรรณี พระบรมราชินีในรชักาลท่ี ๗ 

ขอเรยีนเชิญรว่มเป็นเจา้ภาพ 
ทอดผา้ป่าสามคัคีเพ่ือการศึกษา  

ณ วดัป่าคลองก ุง้ 
ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจนัทบรุ ีจ.จนัทบรุี 

วนัอำทติย์ที ่๑๔ กรกฎำคม ๒๕๕๖  เวลำ ๐๙.๐๐น. 

 



โครงการ ๘๖ ทนุการศึกษา 
เด็กเกง่ เด็กดี ชาวจนัท ์

สมาคมชาวจนัทบรุฯี 
***** 

             เน่ืองในวโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 
๘๖พรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว คณะกรรมกำร
สมำคมชำวจันทบุรี ในพระบรมรำชินูปถัมภ์สมเด็จพระ
นำงเจ้ำร ำไพพรรณี พระบรมรำชินีในรัชกำลที่ ๗ จึงเห็น
ควรจะให้จัดท ำ โครงกำร“ ๘๖ ทุนกำรศึกษำ เด็กเก่ง เด็กดี 
ชำวจันท์ ”   เพื่อนักเรียน นักศึกษำ ชำวจันทบุรี  ที่เรียน
เก่ง เป็นคนดี ของแผ่นดิน   และสมทบ “ ทุนถำวรเพื่อ
กำรศึกษำ”ของสมำคมฯ  เพือ่ถวำยเป็นพระรำชกศุล 
 สมำคมชำวจันทบุรีฯ จึงขอเรียนเชิญ สมำชิกและ
พุทธศำสนิกชน ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำเพื่อกำรศึกษำ 
๘๖ กองๆละ ๑๐,๐๐๐ บำท หรือตำมก ำลังศรัทธำขอ
อำนุภำพคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์ สิทธ์ิทั้ งหลำย 
โปรดดลบันดำลประทำนพรให้ผู้ที่มีจิตศรัทธำทุกท่ำนได้
ประสบแด่ควำมสุข ศิริสวัสดิ์พิพัฒมงคลสมบูรณ์พูนผล 
และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประกำรมี อำยุ วรรณะ 
สุขะ พละ ตลอดช่ัวกำลนำนเทอญ 

 

 

 

 

      วัดป่าคลองกุ้ง เป็นวัดกัมมัฏฐานสายวิปัสสนาธุระ 

ท่ี พระเดชพระคุณพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ 

(ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) ผู้ก่อตัง้วดัป่าคลองกุ้ งได้สร้างไว้ เพ่ือเป็น
สถานที่อบรมปฏิบัติธรรม และพัฒนาจิตของพุทธศาสนิกชน
ทัว่ไป ปัจจุบนัวัดป่าคลองกุ้ ง มีพระภาวนาปัญญาวิสุทธ์ิ (พระ
มหาเข้ม จิตธมฺโม) วิทยฐานะ นธ.เอก, ป.ธ. ๓ เป็นเจ้าอาวาส 
และเจ้าคณะอ าเภอเมืองจนัทบรีุ-แหลมสิงห์ (ธรรมยตุ)  

ประธำนฝ่ำยสงฆ์ 

พระภาวนาปัญญาวิสทุธ์ิ (พระมหาเข้ม จิตธมโฺม)  

 เจ้ำอำวำสวดัป่ำคลองกุ้ง 

ประธำนกรรมกำร 
รศ.ดร.พชินี  โพธำรำมิก     
นำยกสมำคมชำวจันทบุรีฯ 

รองประธำนกรรมกำร 
        นำยแพทย์วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์    

คณะกรรมกำรอุปถัมภ์กติตมิศักดิ์ 
นำงพร้ิมเพรำ    อุดมผล   นำงไพเรำะ    สินธุนำวำ       
ศ. วโิรจน์  เลำหะพนัธ์ุ     นำยสมนึก    ม่วงมณี      
นำยสิน    ศิริไสยำสน์    นำยชำญ    เวสำรัชชำนนท์    
รศ.ประพนัธ์พงศ์  เวชชำชีวะ นำยนิสสัย    เวชชำชีวะ     
ดร.ประวฒัน์  อุตตะโมต นำยนิยม    นิยมำนุสร    
พล.ร.ต.สุวทิย์  บัวเผื่อน นำยสงกรำนต์  ภิบำลชนม์ 
พล.ต.อ. พงศพศั    พงษ์เจริญ นำยประสิทธ์ิ  ธนพฒันำกลุ 
นำยธวชัชัย    อนำมพงษ์      รศ.นพ.ประกิต เกษมศำนต์ิ 

ศ.ดร.สิริวฒัน์  วงษ์ศิริ นำยประชำ ผ่องโสภำ 
นำยดิเรก    ศุภววิรรธน์  นำยวชัิย วฒันพงษ์ 
ดร.จันทรำนี สงวนนำม พ.ต.ท.ประทีป เจริญกัลป์ 
พล.ต.อ. วำสนำ   เพิม่ลำภ   พล.ต.ต.บุญส่ง  พำนิชอัตรำ 
ผศ.ไวกูณฑ์    ทองอร่ำม พลเอกวชิำ    ศิริธรรม  
พล.อ.อ. ชูชำติ    ชวนชม   พล.อ.กรีฑำ   กูรมะสุวรรณ 
ร.ต.อ.ดร.นิติภูม ิ   นวรัตน์  นำยปรำโมช  ร่วมสุข 
นำยองอำจ   บุญกำรี นำยประสงค์  วงัศิริไพศำล 
ศ.ดร.สุนทร บุญญำธิกำร นำยอุดม  ผลพฤกษำ 
ผศ.ดร.สิริชัย  ประทีปฉำย    นำยวนัชัย   เจริญผล      
รศ.วสูิตร  กองจินดำ นำยพงศ์ชัย เจริญยศ 
ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พชิญำมำตย์ นำยค ำนึง  ชนะสิทธ์ิ 
นำยเทวญั คุณประภำกร  

คณะกรรมกำร 
นำยมำนะ นพพนัธ์ ผศ.มำนพ   สุดสงวน  

น.ส.สุภำภร รักวงษ์ นำยรุ่งโรจน์    รักวงษ์ 

นำงสุรดี  พงษ์พำนิช ผศ.กุลวนิดำ  มำสุปรีดิ์ 
ดร.อุดม  ชนะสิทธ์ิ พ.ต.ท.ธวชัชัย    แสวงทรัพย์    
นำยสมชำย นิลจินดำ นำยอนุศักดิ์  มโนรมย์ภัทรสำร 
นำยไพรัช พงษ์คุณำวุฒิ นำยบุญชนะ  เจริญผล 

นำยพสิิษฐ์   สินแจ่มวำที น.ส.อรณิชชำ  ภำคพเิศษ   
น.ส.ศิริ เหลืองด ำรงค์ชัย     พ.ต.อ.สถำพร อมรรัตนสุชำติ 

นำงไพมวล  บัวเผื่อน นำยสมพล  ศิลป์วุฒิ 

นำยสมหมำย สรรพคุณ นำงพจนำ  กิจกำญจน์ 

นำยวพิฒัน์  พฒันสิน นำงศศิอำภำ  สุคนธรัตน์ 

พ.ต.อ.สุรัชชัย คงรอต 
 

 

 


