
 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพือ่การศึกษา 

ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 
ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

วันศุกร์ที่  14  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

          ด้วยโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง  สมาคมผู้ปกครอง และครู โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือ
การศึกษาให้กับโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 

          โรงเรียนจึงขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา 
ตามกำลังศรัทธา หากท่านมีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทำบุญ โดยสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย ในบัญชีออม
ทรัพย์ ชื่อบัญชี โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา “ผ้าป่าการศึกษา” บัญชีเลขที ่๑๑๐–๐–๐๐๘๙๓-๔         

          ในการนี้ โรงเรียนขออนุโมทนาในการกุศล และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ 
ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการ เทอญ 

 
กำหนดการ 

 

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3  (ตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 3) 
 เวลา ๐๘.๐๐ น. - ตั้งกองผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 
 เวลา ๑๐.๓๐ น.  - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
 เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายผ้าป่าฯ, ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 
    - ผู้มีเกียรติ และผู้มาร่วมงานทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร 
 

ประธานฝ่ายสงฆ์ 
พระครูปทุมธรรมานุสิฐ    เจ้าอาวาสวัดทองสะอาด 

 
ประธานอุปถัมภ์ 

พลตำรวจโทคำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง     อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 
 

ประธานฝ่ายฆราวาส 
นายกอุดม อินทร์เลิศ        นายกเทศมนตรีตำบลคลองพระอุดม 

                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 
กำนนัสามารถ อัดทอง      กำนันตำบลคลองพระอุดม 

                         ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 
คุณชัยวัฒน์  อินทร์เลิศ      อดีตประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                              
คุณพงษ์ทิพย์  กลิ่นฟุ้ง       ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 



 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 

 
คุณจำลอง    อินทปาน คุณรุ่น      สวยทีส่ดุ คุณกิตติศักดิ์ ขุนอินทร ์ คุณประยูร   เชิดชู 
คุณสุกานต์ดา  อยู่ยั่งยืน คุณณัฐนิชาภรณ์ อินทอง คุณรินรภัท  ชาวชายโขง พระณัฐสิทธ์ิ  รักษาวงษ์รัตน์(ส.จิต.โต) 
คุณสายสวาท  เกิดสติ  คุณครูทัศพร คงมั่น คุณนิวัติ   กองเพียร พระหวล  บางเพ็ง(กตธม.โม) 
ผอ.สาคร  ไปด้วย     

    
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 

 
นายประเสริฐ  พลอยเอี่ยม นายสาคร  ไปด้วย นายพงษ์ทิพย ์ กลิ่นฟุ้ง นางเพียรเพ็ญ  อินทร์เลิศ 
นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ นายวินยั  วันโสภา นางสาวจนัทรา  เชาว์วิทยา นายวรัญญู  แจงป้อม 
นางอรทัย  คล้อยเอี่ยม นางอรุณ  ดำขลับ นายทัศพร  คงมั่น นายณรัช  ทองขวัญ 
นายพสิษฐ์พงศ์  ลิ่มหลัก นางวันทนา  สว่างเนตร นายภูมภิพ  อนันตรักษ ์ นางสาวปิยะกาญจน์ คะระออม 
นางสุมาลี  มุงขุนทด นายกฤษณ์  สอนด ี นายพิชญุตม์  ขำอ่ิม ว่าท่ีร.ต.หญิงสายสมร บญุยม 
นางสาวสมญัญา  ลิม้ตระกูลธงชัย นางเหมือนฝัน เสนีวง ณ อยุธยา 

  
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 

 
นายอาทิตย์  มัธยม คุณเศรษฐา  ศรีบูรพาภิรมย ์ คุณสำเภา  คมกฤษ คุณอัมพวัน  ปิ่นแก้ว 
คุณอติภา   แจ่มเหมือน  คุณเมธาวลัย  ใจหาญ คุณอำพล  หนองพร้าว คุณสุวรรณี  เจรญิเกียรติวงศ ์
คุณพัตรพมิล  ศักยะชติิพัทธ ์ คุณแสงเดือน  ชุ่มขุนทด คุณโสภิดา  โคกวิลัย คุณนพรัตน์  หสัด ี
คุณ มานพ  จำรสั คุณสำเริง  หงษ์โต คุณทองใส  ไผโ่สภา คุณอาคม  เรืองสมุทร 
คุณ ภากร  บรรจงเกลี้ยง คุณชาริดา  จตเุทนชนาดลุ คุณไพฑรูย์  มีชัย คุณทักษ์ดนัย  เปลี่ยนส ี
คุณโสพัส  เกื้อกูล คุณทิพย์ประไพ  แสนวงค ์ คุณสมพร  เพ็ญศร ี คุณอนุรักษ์  ดีเพ็ง 
คุณพัณชิตา  พนนมวาศ คุณสมุาลี  มุงขุนทด คุณณัฐพล  ประทุมมา คุณมนต์ชัย  หวังพัฒนวงศ์ 
คุณ อรทัย  คล้อยเอี่ยม คุณบุญโฮม  อำรุง คุณเตือนใจ  ดำยอด คุณชายลาภ  โชคจริงเจริญ 
คุณรตันา  สะเอิ้ง คุณพรนภา  เอี่ยมเพ็ง คุณชญาภา  แววศร ี คุณพรชิตา  ดีบญุมี   
คุณ ดาวเรือง  ศรีบุญ คุณเนติ์ธนัฐ  จันเจรญิ คุณกรุงธน  อยู่เย็น คุณเสาวณี  เนยีมทอง 
คุณเกษร  ฤกษ์อุดม คุณสรุัสวดี  พื้นผา คุณสมัญญา ลิ้มตระกูลธงชัย คุณณรัช  ทองขวัญ 
คุณสมหมาย  ทองคำ  คุณเบญจวรรณ  เหมือนฤทธ์ิ คุณนงเยาว์  โพธิคม คุณวินัย  วันโสภา 
คุณวีรยา  ใจพรม คุณกิ่งกาญจน์  กิจสาล ี คุณสุวิทย์  กุฎีแดง คุณสุพตัรา  พันธุ์ศรสีายทอง 
คุณวันทนา  สว่างเนตร  คุณพิมพ์พรรณ  แก้วห้วย คุณพงศ์ทิพย์  กลิ่นฟุ้ง คุณศรเีมือง  วัชรกานนกุล 

 
คณะกรรมการ 

 
นางจุฑารัตน์ สังข์เพ็ชร นางสาวณพสร  แสงวิจิตร นายธาวิน  เภาสระค ู นางสาวอาภรณ์  ประเสริฐไทย 
นางสาวบงกช  พึ่งสามัคคี นางสุดจิต เทีย่วแสวง นางสาวเฉลมิรัตน์ เชิดชู นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 
นางสาววนดิา  ประคลัภ์กลุ นายวิชัย ตั้งคุณานันทพงศ ์ นางสาวราตรี  มาลหีวล นางสาววชิรานี สีใจ       
นายประเสริฐ เที่ยวแสวง นางรสริน  บุญนพ นายวรัญญู  แจงป้อม นางสาวชนิดา  ประจญัศร ี
นางสาวญาณภัท  บุตรพรม นางสุกัญญา  มกรตระกูล นายทรงยศ  ศิริบุตร นางสาวณัฐธิดา  โยธะพล 
นางสาวเมตตา  น้อยพันธ์ุ นายธนวัฒน์ ประเสริฐสาย นางจิตตรตัน์  เย็นสุข   นางสาวแสงระวี  จันทรเ์ชื้อแถว 
นายรังสิมันตุ์  ไปปอ นางสาวนาตตยิา  แก้วดวงศร ี นางสาวพัชฌา  ไทรทองม ี นางสาวปิยะกาญจน์  คะระออม 
นายวิเชียร  สีเสือ นางสาววันเพ็ญ  รัตนเจรญิ นายศรารักษ์  เกลือนสิน นางสาวสุมาลี ธารทองขจรไกร 



 
คณะกรรมการ 

 
นายสันตสิุข  ไม้แก้ว นายณัฐวุฒิ  มาทา นางสาวนภาพร  วงศ์อ่อน ว่าท่ีร้อยตรีพฤกษวรรธน์  พันธุ์เพชราวุธ 
นางสาวสายทอง  เมาหวล นางสาวปณพร  สมุลวรรณ นางสาวสุทธิกานต์ ไขเขว้า นางเหมือนฝัน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 
นางสาวจิราพร อาจดวงด ี นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยโคตร นายทัศพร  คงมั่น นางสาวอัญชลี  หัดนครอินทร ์
นางสาววินัทดา  ยะปะนันท์ นายณัฐวีร์  จ้อยรุ่ง นายวรรณชัย  คมขำ นางสาวกชนันท์  แกล้วทนงค์ 
นางสาวพรพิมล  เทียนน้อย นางสาวกิติยา  นวลอินทร ์ นางสาวพันตรี  เหล่าภูทอง นางสาวรัชดาภรณ์  ฝาเรือนด ี
นางสาววันดี  พลบุร ี นายธนวัฒน์ คำวิชิต นายธีรศักดิ์  มลุทา นางสาวปุญพิมญช์ บางวัด 
นางจิรรัชฏ์  เขียดน้อย นางสาวจุฑามาศ  ปักเคทัง นางสาวปาณิศา สัทธศร ี นายภูมภิพ อนันตรักษ์ 
นายวันเฉลิม  สุวรรณพันธ ์ นางสาวจริยา  บญุธรรม นายกฤษณ์  สอนด ี นายชัชวาล  เวชสุวรรณ  
นายเจษฏา  พลายด้วง นางสาวศุภลักษ์  แก้วสากล นางสาววรัญญา  ศิริอุดม นายสิทธิพงศ์   พุทธรักษา 
นางสาวเมทิน ี ท่าจีน นางภณณัฐ สิทธิเอี่ยมศักดิ ์ นายทองมี ประสารทอง นายคณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์ 
นางสาวสุพิชฌาย์  ศรีทา นายสุวัฒน์ ทัศมาลัย นางสาวสุทธารตัน์  เลื่อมใส นางสาวปะการัง  แก่นสาร 
นายเดชา  แก้วมล นายวรทย ์ สง่ละออง นายสุทธินันท์  จันด ี นางสาวนุชจรินทร์  แสนข่วง 
นางสาวสิยาพัฐ  นานาพร นางสาวสุภวรรณ  บุดดีคำ นายจิรัตน์  แพ่งศรี   นางสาวพันธ์ทิพย์  อุ่นนาแซง 
นางสาวกชนันท์ แกล้วทนงค ์ นางสาวกมลพร  จิระริยากุล นายพิชญุตม์  ขำอ่ิม นางสาวกมลทิพย์  ณรงค์กิจ 
นายธีรภพ  มูลอ้าย นางสาวดารณี   ปราบชะนะ นายธนาวัฒน์  ศรีวสุธากุล นางสาวศิรินญา  นวลจริง 
นางสาวญาณิศา  เกียรติสังวร นางสาวปรัชญา  ทรงบรรพต นายปฐมพงศ์  พุทธคุณ นางสาววัชรี  สงวนธนวิทย์ 
นางนงนุช  บำรุงผล นายพสิษฐ์พงศ ์ ลิ่มหลัก นายวรทาย    ทองทา นายธวัช  ทรภีสิงห ์
นางสุดใจ  วังคีรี นายปรีชา  ใจจ่าง นายอนุกูล  สมญัญา นางสาวทองสุข   ใจจ่าง 
นายทนงศักดิ์  ลกัษณวร นางบุญส่ง  มาด ี นางวิยะดา ทรภสีิงห ์ นางสาวจรรยา  สุโพธ์ิชัย 
นางสาวภคพร สุวรรณคำ นายกิตติกานต์  สารผีล นางสาวศสิประภา แก้วจรูญ นางสาวรัชนีกร  พลวาป ี
นางสาวสุขฤทัย  ขันทำ นายพรเทพ  เศียรอุ่น นายอรรถพล  บุ้งทอง นางสาวพัชรินทร์  แววศร ี
นางสาวกิตวิดี  จันทรเสนา นางสาวณิชากร  เพิ่มพลู   

 
เลขานุการ 

 
 นายสาคร  ไปด้วย               ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา  

 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นางเพียรเพ็ญ อินทรเ์ลิศ              รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 
นางสาวจันทรา  เชาว์วิทยา           ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 
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