
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประชาธิปไตย มูลนิธิ ๑๔ ตุลา  
ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี (หลังกระทรวงสาธารณสุข) 

วันอาทติย์ ที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

************************ 
 
  ด้วยคณะสงฆ์วดัพทุธปัญญาและคณะกรรมการมลูนิธิ ๑๔ ตลุา พร้อมด้วยญาตโิยม อบุาสก อบุาสกิา 

ประชาชนทัว่ไป   ได้พร้อมใจกนัจดัผ้าป่าสามคัคีประชาธิปไตยขึน้      เพ่ือรวบรวมทนุทรัพย์เป็นคา่ใช้จ่ายบรูณะซอ่มแซม

อาคารอนสุรณ์สถาน ๑๔ ตลุา ๑๖ , คา่ใช้จ่ายบริหารและจดักิจกรรม    เพ่ือสืบสานเจตนารมณ์ประชาธิปไตยให้มีความ

ยัง่ยืนสืบไป 

พทุธศกัราช ๒๕๕๗ อนัเป็นวาระครบรอบ ๔๑ ปีเหตกุารณ์ ๑๔ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๑๖ มลูนิธิ ๑๔ ตลุา  

ในฐานะผู้ รับผิดชอบบริหารอาคารอนสุรณ์สถาน ๑๔ ตลุา ๑๖ จงึใคร่เรียนเชิญผู้ มีจิตศรัทธาสาธุชนผู้ใจบญุได้ร่วมเป็น

เจ้าภาพผ้าป่าสามคัคีประชาธิปไตยตามกําลงัศรัทธาโดยพร้อมเพรียงกนั    

ขออาราธนาคณุพระศรีรัตนตรัยและสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิทัง้หลายในสากลพิภพ  จงดลบนัดาลให้ทา่นและ 

ครอบครัวประสบแตค่วามสขุ  ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีการงาน  พร้อมด้วยสขุภาพพลานามยัท่ีสมบรูณ์ อาย ุ วรรณะ  

สขุะ พละ ตลอดไปเทอญ 
กาํหนดการ 

วนัอาทิตย์ ท่ี ๑๔ กนัยายน พทุธศกัราช  ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๙.๐๙ น.   พระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์  ทอดผ้าป่าสามคัคี 

เวลา ๑๑.๐๐ น.   ถวายภตัตาหารเพลแตพ่ระภิกษุสงฆ์  ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกนั 
 

ประธานกติตมิศักดิ์ 
ฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส 

เจ้าอาวาสวดัพทุธปัญญา นายแพทย์วิชยั  โชควิวฒัน 
 

ประธานกรรมการและประธานดาํเนินงาน  
นายประสาร  มฤคพิทกัษ์  นายปรีดา  เตียสวุรรณ์   นายพิภพ  ธงไชย 

 
ที่ปรึกษา 

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา 
 

รองประธานกรรมการ 
คณุคํานณู  สทิธิสมาน คณุไพบลูย์  นิตติะวนั คณุภควตั  เอือ้จงประสทิธ์ิ 

คณุวรินทร์  เทียมจรัส คณุรสนา  โตสติระกลู คณุสมชาย  แสวงการ 
 



 
คณะกรรมการ 

คณุกมล กมลตระกลู 

คณุกรรณิกา  ควรขจร 

คณุกรองกาญจน์  สืบสายหาญ 

รศ.ดร.กิตติศกัดิ์  ปรกติ 

คณุกิติศกัดิ์  ประภสัพงษา 

คณุกลุชีพ วรพงษ์ 

คณุคงเจตน์ พร้อมนําพล 

คณุจรินทร์ บญุมธัยะ 

คณุฉลวยวรรณ  ปัญญา 

คณุชลดิา ทาเจริญศกัดิ์ 

คณุชชัวาลย์ ทองดีเลศิ 

คณุชชัวาลย์  ชาติสทุธิชยั 

คณุชยัวฒัน์  พสกภกัดี 

คณุชยัวฒัน์ สรุวิชยั 

คณุชชูยั  ฤดีสขุสกลุ 

คณุชยัพนัธ์  ประภาสะวตั 

พล.อ.อ.ณพฤษภ์  มณัฑะจิตร

คณุดนยั  อนนัติโย 

คณุเดช  พุม่คชา 

คณุตลุย์   ศิริกลุพิพฒัน์ 

คณุเตือนใจ  ดีเทศน์ 

คณุทองแถม นาถจํานง 

คณุทิชา  ณ นคร 

ดร.เทียนชยั  วงศ์ชยัสวุรรณ 

ศ.ดร.ธเนศ  อาภรณ์สวุรรณ 

คณุธญัญา ชนุชฎาธาร 

ศ.พิเศษ ธีรยทุธ  บญุมี 

คณุธีรพล  นิยม 

คณุนคร  ชมพชูาติ 

คณุน้อมจิตร  บญุญาภิสมภาร 

ผศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ 

 

ดร.นรเศรษฐ พิสฐิพนัพรคณุ 

ดร.นิลวรรณ  เพชระบรูณิน 

คณุนิศานารถ  โยธาสมทุร 

คณุบวร  ยสนิทร 

คณุบาหยนั  อิ่มสําราญ 

ผศ.บญุจิรา  ถงึสขุ 

คณุบญุเกิด งอกคํา 

คณุบญุเลศิ  คชายทุธเดช 

คณุบญุแทน  ตนัสเุทพวีรวงศ์ 

คณุบญุสง่  ชเลธร 

คณุประเดิม  ดํารงเจริญ 

คณุประพนัธ์ศกัดิ์ กมลเพช็ร 

ผศ.ดร.นพ.ประยงค์ เตม็ชวาลา 

คณุประยรู  อคัรบวร 

ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกลุ 

ดร.ปรีชา  สวุรรณทตั 

คณุปรีดี  บญุซ่ือ 

ม.ร.ว.ปรียนนัทนา  รังสติ 

รศ.ปาริชาติ  วลยัเสถียร 

ผศ.ผสม  เพชรจํารัส 

รศ.พญ.พรพนัธุ์  บณุยรัตพนัธุ์ 

รศ.พรรณยพุา นพรัก 

รศ.ดร.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภเูก็ต 

คณุพิเชฐ  พฒันโชติ 

คณุพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ 

คณุพิทยา วอ่งกลุ 

คณุพีระพล ตริยะเกษม 

คณุเพียรเลิศ  วงศ์ภิรมย์ศานต์ 

คณุเพชรรัตน์  เตชะวชัรา 

คณุเพญ็ศรี ชวนะโรจน์ฤทธ์ิ 

คณุภรต  ยมจินดา 

 

คณุภสัสร  เวียงเกต ุ

คณุมนตรี  จงึสริิอารักษ์ 

รศ.มาลี  พฤกษ์พงศาวลี 

คณุมาลีรัตน์ แก้วก่า 

คณุเมธี  จนัท์จารุภรณ์ 

คณุเมธา  มาสขาว 

คณุยงยทุธ พึง่วงศ์ญาติ 

คณุยวุดี  น่ิมสมบญุ 

คณุรักษา  สทุธิพงศ์ 

คณุรัชฎาภรณ์  แก้วสนิท 

ศ.ระพี  สาคริก 

คณุละเมียด  บญุมาก 

คณุวรงค์ รุ่งรุจิไพศาล 

ผศ.วนัชยั  ธนะวงัน้อย 

พญ.วารุณี  ภริูสมับรรณ 

คณุวิทยา  แก้วภราดยั 

คณุวิทยา  บญุวรพฒัน์ 

คณุวิเชียร  คตุตวสั 

รศ.ดร.วิโชติ  วณัโณ 

คณุวิบลูย์  อิงคากลุ 

คณุวิภา  ดาวมณี 

คณุวิไล  ตระกลูสนิ 

คณุวีระศกัดิ์ ขขุนัธิน 

คณุศรัทธา  หุน่พยนต์ 

คณุศานต์ไท หุน่พยนต์ 

คณุศราวฒิุ  ประทมุราช 

คณุสกนัธ์  พฤฒินนัท์ 

คณุสกณุา บณัฑรัุตน์ 

ดร.โสภณ  พรโชคชยั 

คณุสมควร  พรหมทอง 

คณุสมคาด  สืบตระกลู 

 

รศ.สมชยั  ศรีสทุธิยากร 

คณุสมชาย  หอมลออ 

นพ.สมยศ  เจริญศกัดิ์ 

รศ.สมยศ  เชือ้ไทย  

รศ.ดร.สมบตัิ  นพรัก 

คณุสมลกัษณ์  หตุานวุตัร 

คณุสนัติสขุ  โสภณสริิ 

คณุสนัติ  อิศโรวธุกลุ 

ผศ.สมัพนัธ์  หุน่พยนต์ 

คณุสาย  กงักเวคิน 

คณุสนิธุ์สวสัดิ์  ยอดบางเตย 

คณุสนีุ  ไชยรส 

คณุสริิเอือ้ แตระกลุ 
ผศ.สธีุ-คณุลกัขณา  คณุาวิชยานนท์ 

รศ.ดร.สธุาชยั  ยิม้ประเสริฐ 

คณุสเุทพ  สริุยมงคล 

คณุสมุล  สตุะวิริยะวฒัน์ 

คณุสริุยะใส  กตะศิลา 

คณุสโุรจนา  เศรษฐบตุร 

คณุสรุจิต  ชิรเวทย์ 

คณุสรุชยั  เลีย้งบญุเลศิชยั 

ศ.สริุชยั  หวนัแก้ว 

รศ.สรัุสวดี  หุน่พยนต์ 

รศ.สชีุลา  ตนัชยันนัท์ 

คณุสภุา ใยเมือง 

นพ.สําเริง แหยงกระโทก 

รศ.องอาจ  ปทะวนิช 

คณุอดลุย์  เขียวบริบรูณ์ 

รศ.ดร.อรศรี  งามวิทยาพงศ์  

คณุอดิศร-คณุอมรา  พวงชมพ ู

รศ.อํานาจ  ธีระวนิช 

คณุอโณทยั  ฤทธิปัญญาวงศ์ 

 
 
 
 
 



หมายเหตุ  
กรณีท่ีไม่สะดวกมาร่วมงานได้   ท่านสามารถโอนปัจจยัเข้าบญัชีช่ือ  “ผ้าป่าประชาธิปไตย มูลนิธิ ๑๔ ตุลา” 

1.  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา ราชดําเนินกลาง  บญัชีออมทรัพย์  เลขท่ี ๐๓๐–๒๖๒๓๑๑–๔ 

2.  ธนาคารกรุงเทพ  สาขา  บางลําพ ู บญัชีออมทรัพย์  เลขท่ี  ๑๑๖–๔๓๒๓๗๒–๕ 

กรุณาสง่สําเนาใบนําฝากมายงัสํานกังานมลูนิธิ ๑๔ ตลุา โทรสาร ๐๒-๖๒๒-๑๐๑๖  เพ่ือการรวบรวมบนัทกึ   

หรือจะบริจาคร่วมสนบัสนนุโดยตรงที่สํานกังานมลูนิธิ ๑๔ ตลุา  เลขท่ี ๑๔/๑๖ ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  

โทรศพัท์ ๐๒-๖๒๒-๑๐๑๔-๕  


