ขอเชิญร่ วมเป็ นเจ้ าภาพ ทอดผ้ าป่ ามหากุศลเพือการศึกษา
“ครบรอบ ๑๒๔ ปี โรงเรียนวัดบวรนิเวศ”
ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ ที ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ (ตรงกับวันแรม ๙ คํา เดือน ๗ ปี ระกา)
วัดบวรนิเวศวิหาร โรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ
สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั$นพื$นฐานโรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ และชมรมครู อาวุโสโรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ ได้กาํ หนดจัดงานทอดผ้าป่ ามหากุศลเพื.อการศึกษา
เพื.อหารายได้สมทบทุนในการพัฒนาการเรี ยน การสอน และพัฒนาโรงเรี ยนในด้านต่างๆตามวัตถุประสงค์ดงั นี$
๑. จัดทําโครงการช้างเผือกและมอบทุนการศึกษานักเรี ยนยากจนเพื.อยกระดับการเรี ยนทุกระดับแบบมุ่งผลสัมฤทธิ7
๒. ตั$งทุนอบรมครู เพื.อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการสอนของครู โรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ
๓. สนับสนุนเงินเพื.อเพิ.มครู อตั ราจ้างมาช่วยเสริ มคุณภาพการเรี ยนในวิชาที.มีความสําคัญ
๔. สนับสนุนเงินทุนให้นกั เรี ยนเพื.อการเรี ยนรู ้นอกสถานที. หรื อเพื.อพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศของนักเรี ยนที.มีพรสวรรค์ในด้านต่างๆ
๕. จัดทําห้องสมุดมีชีวิต ห้องพิพิธภัณฑ์และห้องการเรี ยนรู ้ เพื.อเป็ นสถานที.ส่งเสริ มการเรี ยนนอกเวลาเรี ยน
๖. ปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการ คณิ ตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิ สิ กส์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพ ศิลปะ และอื.นๆ
๗. ปรับปรุ งห้องเรี ยน ห้องพักครู และสื. อการเรี ยนการสอน ให้มีเทคโนโลยีท. ี.ทนั สมัยและเป็ นระเบียบ
๘. ปรับปรุ งเครื อข่ายระบบสื. อสารข้อมูลและระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับระบบการเรี ยนทางอิเล็คทรอนิคได้อย่างมีคุณภาพ
๙. ปรับปรุ งโรงยิม สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา เพื.อส่ งเสริ มความสามารถทางการกีฬาแก่นกั เรี ยน
๑๐. สนับสนันเงินทุนสําหรับกิจกรรมนักเรี ยน เช่น ดนตรี วงโยธวาธิต ดนตรี ไทย ดนตรี สากล สวดโอ้เอ้วิหารราย เป็ นต้น
๑๑. เพิ.มจํานวนกล้องทีวีวงจรปิ ดให้ครอบคลุมจุดสําคัญ และเพิ.มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรี ยน
๑๒. จัดทําสื. อประชาสัมพันธ์ ปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนให้สะอาดและทันสมัย
จึงขอเรี ยนเชิญผูม้ ีจิตศรัทธาทั$งหลายร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดผ้าป่ ามหากุศลเพื.อการศึกษาในครั$งนี$ โดยสามารถร่ วมทําบุญได้ตามกําลัง
ศรัทธาได้หลายช่องทางดังนี$
๑.บริ จาคผ่าน บัญชีออมทรัพย์ชื.อ “ผ้าป่ าเพื.อการศึกษาโรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ” ธนาคารกรุ งไทย เลขที.บญั ชี 167-0-15335-5
และสามารถโทรศัพท์แจ้งชื.อเพื.อยืนยันการโอนเงินได้ที.โทรศัพท์หมายเลข 02-629-1180 หรื อ 061-996-1692
๒.ทําบุญผ่านพระสงฆ์ผแู ้ ทนสายวัดบวรนิเวศวิหาร และสายวัดป่ าธรรมคีรี จังหวัดนครราชสี มา
๓.บริ จาคผ่านผูแ้ ทนครู เก่า และครู ปัจจุบนั โรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ
๔.บริ จาคผ่านผูแ้ ทนศิษย์เก่าของแต่ละรุ่ น
๕. บริ จาคผ่านอุบาสกอุบาสิ กา ที.บริ เวณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และที.หน้าอาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ
พร้อมกันนี$ขออํานาจคุณพระศรี รัตนตรัย บารมีของเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารทุกพระองค์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก และสิ. งศักดิ7สิทธิ7 ท$ งั หลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุ ข ความ
เจริ ญ พร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุ ขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ7ผลทุกประการเทอญ
กําหนดการ
วันอาทิตย์ที. ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๐๙ น.
พระสงฆ์ ๙ รู ปเจริ ญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๙ น.
ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๑.๓๙ น.
ถวายปั จจัยไทยธรรม และรับพรจากพระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น.
แขกผูม้ ีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๙ น.
พิธีทอดผ้าป่ า สมเด็จพระวันรัตพิจารณาผ้าป่ า
รายนามกรรมการผ้ าป่ ามหากุศลเพือการศึกษา โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
ประธานอุปถัมภ์ ผ้าป่ ามหากุศล
สมเด็จพระวันรัต
เจ้ าคณะใหญ่ คณะธรรมยุต และ เจ้ าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ประธานผ้ าป่ ามหากุศลฝ่ ายสงฆ์
พระสุ ธรรมาธิบดี
พระธรรมมงคลวุฒาจารย์
พระเทพสิ ทธิโมลี
พระเทพวิสุทธิกวี
พระเทพปริ ยตั ิวิมล
พระเทพสังวรญาณ
พระราชรัตนมงคล
พระราชกวี
พระราชพุทธิมุนี
พระราชมุนี
พระประกาศพุทธกิจ
พระสุ ทธิสารเมธี
พระศรี วิสุทธิกวี
พระมหานายก
พระมงคลสุ ทธิวงศ์
พระครู ปริ ตรโกศล
พระครู วิสุทธิธรรมภาณ
พระครู เอนกสารคุณ
พระครู ปลัดสัมพิพฒั น์สุตาจารย์
พระครู พุทธมนต์ปรี ชา
พระ ดร.เจริ ญ สุ ภวุฑฺฒิโก
พระมหาฉัตรชัย สุ ฉตฺ ตชโย
พระวรชัย ทมวโร
พระอาจารย์คม อภิวโร

ประธานผ้ าป่ ามหากุศลฝ่ ายฆราวาส
ดร.เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์
พลเอกนิพนธ์ สี ตบุตร
(ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ)
(นายกสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ)
ผอ.สุ วฑ
นางสาวภัทรลภา วิทรมานันท์
ุ ฒ์ พงษ์ วารินศาสตร์
(ประธานกรรมการสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน โรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ)
(นายกสมาคมครู และผูป้ กครองโรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ)
รองประธานผ้ าป่ ามหากุศลฝ่ ายฆราวาส
อ.สุ รพล คล้ายวันเพ็ญ
อ.เฉลียว ทิพย์พงษ์
ผอ.อนันต์ คงถาวร
ผอ.มนตรี นัยพร
นายพิศาล อัครเศรณี
นายรอง เค้ามูลคดี
อ.วิศิษฐ์ มีศรี
นายไชยยศ สุ วตั ติพนั ธ์
อ.สุ ดสงวน สวัสดิ7พนู
ผอ.ไพรัช กรบงกชมาศ
ผอ.นพคุณ ทรงชาติ
นายวินยั พันธุรักษ์
นายจรัล ภักดีธนากุล
นายชัช ชลวร
นายเศรษฐา ศิระฉายา
พลเอกบุญชัย ถาวรเศรษฐ
นายญาณี ตราโมท
อ.ชูชาติ เก้ากิตติ7
ผอ.รัชนี ตันY ประเสริ ฐ
นายวระ อิษวาส
คณะกรรมการดําเนินงานผ้ าป่ ามหากุศล
นายสุ ธี ฉัตรฤทธิ ชยั กุล
นายลุชยั ภุขนั อนันต์
นายวริ ทศวัตติ7 จิตต์โอภาส
นายพงศา แสนใจงาม
นายกฤต ศิริบวรเกียรติ
นายประสิ ทธิ7 โวหเกียรติ
ดร.ราเชนย์ บุญลอยสง
นายสุ รชัย ฉายินทุ
นายนพปฎล พงศ์สุวรรณ
นายวิฑูรย์ เก่งงาน
นายศรัณ ประเสริ ฐศรี
กรรมการผ้ าป่ ามหากุศลสายครู ปัจจุบนั โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
นางวิภาวดี เรมี.ย์
นางวรัทยา เลิศวิชยั ยุทธ์
นายอนุสรณ์ กะดามัน
นางสาวกรนิกา ใจมุข
นายอิสรภัทร วารี สอาด
นางสาวชัชชฏา เอี.ยมสู งเนิน
นางสาวอารมณ์ อินทร์ภูเมศร์
นายสุ นทร นิลคํา
นางจารุ วรรณ พิริยะปัญญาพร
นายคงศักดิ7 สรวงมณี เกตุ
นางสาวพัชรพรรณ์ ปานเอี.ยม
นางสาววิลาสิ นี ทวีผดุง
นางอนุช วงศ์ชุ่มเย็น
นางจันทนี จันทา
นางสาวปิ ยะมาศ บุญประกอบ
นางสุ พตั รา เย็นเกล้ากุล
นางเพ็ญนภา โตอ่อน
นายวัชระ ช่วยพิชยั
นางกัญจนาพร สิ ทธิ สาตร์
นางสุ ภา อัศวอารี กุล
นายทรงศักดิ7 สัตพัน
นายวิสุทธิ7 ทิพย์พงษ์
กรรมการผ้ าป่ ามหากุศลสายครู เก่ า โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
อ.สุ กานดา วงศ์หอม
อ.จิระพันธ์-อ.ประยุทธ มาทรง
อ.พันนิภา มสุ การัตน์
อ.พรทิพย์ นิมิตพงษ์
อ.วิภา สุ วรรณโพธิ7 รุ่ ง
อ.เฉลา เทพัฒนพงศ์
อ.สรสิ ทธิ7 ศิลป์ ศรี กุล
อ.ยงยุทธ บัลลฬ์วานิช
อ.เทพโยธิ น มุจลินท์
อ.กาญจนา รุ่ งเรื อง
อ.พูนศรี บรรพเชิด
อ.พัชลดา แก้วสี ปลาด
อ.เอกภา ถิ.นแพร
อ.กรรณิ การ์ แย้มไพเราะ
อ.อิทธิ พล ปริ ญญาจารย์
อ.วรรณดี ชูเวช
อ.วิชยั ศรี จาํ รัส
อ.จามรี ย์ วิชยั ดิษฐ์
อ.จงดี เชื$อหยก
อ.ปรี ชา ชลวัฒนพงษ์
อ.เที.ยง สุ วรรณผล
อ.อรวรรณ คงโพธิ7 รอด
อ.มัณฑนา บุนนาค
อ.ศมนกร อนันตสุ รกาจ
อ.วิสนีย์ ภู่ฐิติธรรมศักดิ7
อ.ปิ ยะวรรณ มานะกุล
อ.วิเชียร อุ่นเจริ ญ
อ.สมพร-อ.นวลพรรณ ภู่อิ.ม
อ.วิจารณ์ โตอ่อน
อ.วิทยา สโรบล
อ.ราตรี แสงประทีป
อ.ฉันทนา ภู่ก๋ง
อ.สุ ดารัตน์ รมยานนท์
อ.รัมภา-สุ วิช ภิรมย์ภกั ดี
อ.กาญจนา วิมุกตานนท์
อ.ส่ องสิ ริ คงถาวร
อ.ประณี ต พจนมณี
อ.สมร รัชตะนาวิน
อ.นิดน้อย กระแสสิ นธุ์
อ.พรเทพ พุม่ กุมาร
อ.ประนอม นาคน้อย
อ.ดวงพร ดิสเสถียร
อ.วัลลา มณี ไพโรจน์
อ.บุญส่ ง ธรรมวณิ ชย์
อ.รัชฎาภรณ์ สว่างบํารุ ง
อ.ประกอบ ตั$งคํา
อ.ผุสณี ย์ ศรลัมภ์
อ.ภาวิณี คณิ ตานนท์
กรรมการผ้ าป่ ามหากุศลสายศิษย์ เก่ าโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
นายอภิรักษ์ ปกีรณัมกิจ
นายฉัตรชัย เตชะอัครเศรษฐ์
นายวันทศักดิ7 ดวงดาว
นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์
นายอิทธิ พร อินทนปสาธน์
นายยุทธพงษ์ ศรี วงศ์จรรยา
นายอรรถกรณ์ อ้นอาจ
นายธี รพล จารุ เกษมกิจ
ดร.คุณานันท์ ทยายุทธ
นายสุ รจิตร สุ ประดิษฐ์ ณ อยุธยา
นายสมบัติ ทรงเตชะเลิศ
นายปณิ ธาน เอี.ยมฤทธิ7
นายจิระวัฒน์ รองแก้ว
นายคงรัตน์ ร้อยบาง
นายกิตติบดี ใยพูล
นายทนุธรรม นิลกําแหง
นายนิวฒั น์ นิลกําแหง
นายทัศนัย ดารดาษ
นายภาคพงษ์ คําประไพ
นายวิษณุ คงเล็ก
จ.อ.ไพศิษฐ์ ไผ่งาม
นายชัยเชษฐ์ ชิดกระโทก
นายจิรายุ รามสู ตร
นายเอกสรัล ฉายชูวงศ์
นายสุ พทั ธ์พงษ์ ภู่สมบุญ
นายเมธี ฉัตรฤทธิ ชยั กุล
นายชูวงศ์ ทุมกิจจ์
นายมโน เพี$ยซ
นายสมยศ วัชรสกุลเดช
นายทนง พรประดับเกียรติ
นายสมชาย ศิริวิสูตร
นายสําเริ ง จงสวัสดิ7
นายนภดล โพธิ สุนทร
นายฉลองชัย กสิ ฤกษ์
นายบุญฤทธิ7 ฤทธิ มนต์
นายกฤษณ์ ศรี ชนะธัญ
นายนพดล รามนัฏ
นายทักษกร ปราดเปรื. องเวทย์
นายสุ ธี ทองสวัสดิ7
พ.อ.บุญส่ ง มหาวิเศษศิลป์
นายสถาพร สุ ชาติ
นายอภิสิทธิ7 ศรี วฒั นกุล
นายสมชาย อัศวนุภาพ
นายธวัช ตันติธีรวิทย์
นายบุญเลิศ มหาวิเศษศิลป์
นายฐานุพงศ์ สิ งห์ศกั ดิ7ธนา
นายจํารัส รู ้สมัย
นายบัณฑิต วรปภาพินท์
นายพศิษฐ์ โชติสุริยสิ นสุ ข
นายสันติ สาชลสวัสดิ7วงศ์
นายปิ ยะ ศกุนตนาค
นายศุภกร พิชาวราวสี
นายบริ พตั ร วิสูตรโสภณา
นายวิสิฏฐ์ เถาลิโป้
นายวัฒนชัย ขําขันทอง
นายประพฤทธิ7 กุหลาบวรรณ
นายพุฒิพงศ์ ธนสุ วรรณธาร
นายอนุรักษ์ เสรี รัฐ
นายภัฐธนพงษ์ เกษมวรรณ
นายวิชยั พจนสุ วรรณกุล
นายกําพล อินทวัฒน์
ผศ.สันติ จินดาแสง
นายวุฒิพนั ธ์ เตชะภัทร
นายภูดิท วุทธิ จินดา
นายคืนสิ ทธิ7 สุ วรรณวัฒกี
นายภูเบศร์ จูละยานนท์
นายณัฐพร ยีส. าคร
นายเอเซี ย ภุขนั อนันต์
กรรมการผ้ าป่ ามหากุศลสายผู้ปกครองโรงเรียนวัดบวรนิเวศและประชาชนทัวไป
นายสมโภชน์ อาหุนยั
นางรวมพร เรณุมาน
นางจุรี ศิลสังวร
นายภคพล เพคยางกูร
นางณัฐภัสสร หาญประเสริ ฐ
นายเจตดล คนเพียร
นายชริ นทร์-สุ วสั สา สุ พฒั นาภรณ์
นางชาครี ยา สิ ทธิ สาตร์
นายสมศักดิ7 ภานุพรเทวฤทธิ7
น.อ.หญิงมาลินี ภานุพรเทวฤทธิ7
นายปริ ภทั ร มัน. คง
นายแพทย์ภาวิต ภิรมย์ภกั ดี
นางปิ ยพร-ด.ญ.วรรณพร พยัฆพรม ร.ต.ธี รญาณ ภานุพรเทวฤทธิ7
น.ส.อมรกาณต์ ภานุพรเทวฤทธิ7
นายสมนึก สิ งห์พฒั นกุล

