
โรงเรียนเตรียมทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคค ี

ทอด  ณ  วัดบุหัวแหวน  ตําบลศรีกะอาง  อําเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 

วันศุกร์ที  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๓  ตรงกับวันแรม  ๖  คํา  เดือน  ๑๑  ปีขาล 

------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร   สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   โดย  พลตรี รักบุญ   มนต์สัตตา   ผู ้บ ัญชาการโรงเรียน

เตรียมทหาร   พร้อมด้วยข้าราชการ  ลูกจ้าง   พนักงานราชการ และนักเรียนเตรียมทหาร  ตลอดถึงผู ้ปกครอง    ได้มีจิตศรัทธากําหนดทอด 

กฐินสามัคคี    ณ  ว ัดบุหัวแหวน  ตําบลศรีกะอาง  อ ําเภอบ้านนา  จังหว ัดนครนายก   ซึงเป็นว ัดทีตั งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเตรียมทหาร   

โดยกําหนดทอดในว ันศุกร์ที  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๐.๐๐  นาฬิกา  โดยมีว ัตถุประสงค ์เพือรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนก่อสร้าง

ศาลาปฏิบัติธรรมและสร้างฐานองค์พระพุทธกาญจนาภิเษกเอกนพรัตน์   ในการนี   ขอเรียนเชิญท่านผู ้มีจิตศรัทธาทั งหลาย   ทําบุญ

ทอดกฐินสามัคคีร่วมกับโรงเรียนเตรียมทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตามกําล ังศรัทธา 

  ขออาราธนาอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิงศักดิ สิทธิ ทั งหลายในสากลโลก    ตลอดถึงบุญกุศลทีท่านไดบ้ําเพ็ญแล้ว  

โปรดดลบันดาลอภิบาลให้ท่านและครอบครัว ประสบอุดมมงคลทุกสถาน   พร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย   ตลอดจนปฏิภาณธนสารสมบัติ  

และประสบสิงอันพึงปรารถนาทุกประการ 

กําหนดการ 

ว ันพฤหัสบดีที   ๒๘  ตุลาคม   ๒๕๕๓   ( แรม  ๕  คํ า   เดือน   ๑๑  ปีขาล ) 

เวลา   ๑๗.๐๐  นาฬิกา      พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน  ณ  ศาลาการเปรียญว ัดบุหัวแหวน 

ว ันศุกร์ที   ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๕๓      ( แรม   ๖   ค ํ า    เดือน   ๑๑   ปีขาล ) 

   เวลา   ๑๐.๐๐   นาฬิกา     ประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี 

   เวลา   ๑๑.๐๐   นาฬิกา     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ ์

   เวลา   ๑๒.๐๐   นาฬิกา    ร่วมรับประทานอาหาร 

ประธานกรรมการ 

พล.ต. รักบุญ   มนต์สัตตา 

ผู ้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร 

รองประธานกรรมการ 

   พ.อ.เถกิงเดช   คุ ้มประยูร  รองผู ้บ ัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร 

   น.อ.สรกฤต   มังสิงห์  รองผู ้บ ัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร 

   น.อ.เสรีภาพ  สุขเจริญ  ร.น. เสนาธิการโรงเรียนเตรียมทหาร 

 



กรรมการ 

น.อ.หญิง  อรสา  ดุรงค์เดช  ร.น. พ.อ.ณัฐวุฒิ   ชุณหะนันทน ์ พ.อ.พหล   แก้วพรรณนา  พ.อ.สมนึก  แสงนาค 

น.อ.วิญ ู   จ ันทรสุนทรกุล  พ.อ.ฐาปนัน   ศรีว ัฒน์  พ.อ.สมควร  ทองนาค  พ.อ.กลยุทธ   ไกรฤกษ์

พ.อ.เฉลิมชัย   รืนภิรมย ์  พ.อ.เริงศักดิ    สุขสมคุณ  พ.อ.ธนากร   อินอ่อน  พ.อ.กฤษฎา   บุญว ัฒน ์

พ.อ.ทวีศักดิ   บุญรักชาติ  พ.อ.มาฆะ   ดารายน  พ.ท.นิทัศน์   คล้ายปาน  พ.ท.อ ํานาจ  มุ่งจงรักษ ์

ข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนเตรียมทหารทุกคน  เป็นกรรมการ 

ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่น  เป็นกรรมการ 

    พ.อ.เริงศักดิ    สุขสมคุณ  กรรมการและเลขานุการ 

พ.อ.เจษฎ์   อยู่สมบูรณ์  กรรมการและผู ้ ช่วยเลขานุการ 

    พ.อ.ศักดิ สิทธิ    ลิ มสุขนิรันดร์ กรรมการและผู ้ ช่วยเลขานุการ 

พ.อ.มนูญ   เรืองบุญศรี  กรรมการและผู ้ ช่วยเลขานุการ 

    ร.อ.สนิท   หินไชยศรี  กรรมการและผู ้ ช่วยเลขานุการ 

    ร.ท.ธรรมนูญ  สุขสมบูรณ์  กรรมการและผู ้ ช่วยเลขานุการ 

    พ.ท.หญิง เรณู   พุทธา  กรรมการและเหรัญญิก 

คณะกรรมการบริหารชมรมแม่บ้านโรงเรียนเตรียมทหาร 

คุณ ณภัทร   มนต์สัตตา  ประธานกรรมการบริหารชมรมแม่บ้านโรงเรียนเตรียมทหาร  

คุณ ลฎาภา   คุ ้มประยูร        น.อ.หญิง พาณี   มังสิงห์ คุณ กฤชพร   แสงนาค               คุณ สุนันทา  แก้วพรรณนา     

คุณ สุพิศศา   พันธุพล                         น.อ.หญิง อรุณศรี   รักษ์มณี            พ.อ.หญิง ดารณี  ปัทธิสามะ        คุณ เกศศิริ   บุญสิริ 

น.ต.หญิง   เสาวนีย์   เทียมจรรยา ร.น.     คุณ มุกดา   กําแพงนิล  คุณ กิงกาญจน์   ชนะสิทธิ         คุณ สะอาด   สิริมาลกลุ 

คุณ นารี   ชีวะสิทธิ              คุณ อุษณีย์   ไทยประยรู ร.ท.หญิง ชริญรัชต ์ ฟักสาคร    จ.ส.อ.หญิง ยุพา   เฮงฮะสุน     

คุณ ทิพพาวรรณ   ช่วงโชติ                            ส.ท.หญิง นฤมล  จันทร์เพ็ญ คุณ เจียรพร   เตม็รักษ ์        คุณ ชบา   ศรีประยงค ์  

พ.อ.หญิง รุ่งอรุณ  ฉายฝาก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านผู ้มีจิตศรัทธาประสงค์จะบริจาคทรัพย์ร่วมการกุศลครังนี 

โปรดแจ้งความจํานง และส่งเงินในนาม 

พันโท หญิง เรณู   พุทธา 

แผนกการเงิน โรงเรียนเตรียมทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

เลขที  ๙  หมู่   ๑๐  ต.ศรีกะอาง  อ.บ้านนา  จ.นครนายก  ๒๖๑๑๐ 

โทร. ๐ ๒๕๗๒ ๕๑๗๐ – ๗๔   แฟกซ์. ๐ ๒๕๗๒ ๕๑๗๕ 

สังจ่าย  ปณ.บ้านนา  ๒๖๑๑๐ 


