
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่าสามคัคี 
เพือ่จดัหาทุนทรพัยจ์ดัซ้ือครุภณัฑก์ารแพทยส์ าหรบัอาคารผูป่้วยในหลงัใหม่  ถวายเป็นพระกุศล   

เนือ่งในวโรกาส สมเด็จพระญาณสงัวร  สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก  
ทรงเจริญพระชนัษา  ๑๐๐  ปี   

ทอดถวาย  วนัพฤหสับดทีี ่ ๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ณ  โรงพยาบาลหว้ยเม็ก  อ าเภอหว้ยเม็ก  จงัหวดักาฬสินธุ ์

                                  
 

ด้วยโรงพยาบาลห้วยเมก็  อ าเภอห้วยเมก็  จังหวัดกาฬสนิธุ์      ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ ป่วยในหลังใหม่   
ขนาด  ๓๐  เตียง จ านวน  ๑  หลัง  ก่อสร้างเสรจ็เมื่อ ปี พ.ศ.  ๒๕๕๔     แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดให้บริการผู้ ป่วยได้  เนื่องจากยังขาด

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ส  าคัญและอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับให้บริการผู้ป่วยและญาติ  รวมทั้งยังขาดสถานที่

ส  าหรับการดูแลรักษาพระสงฆ ์ สามเณร  อย่างเป็นสดัส่วน       
         จึงขอเรียนเชิญท่านบริจาคทรัพย์ตามก าลังศรัทธา    เพ่ือสมทบทุนทรัพย์ในการจัดซื้ อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อุปกรณ์

เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับให้บริการผู้ป่วย ญาติ    และปรับปรุงสถานที่ส  าหรับการดูแลรักษาพระสงฆ์  สามเณร     ทั้งนี้  

เพ่ือถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวโรกาส สมเดจ็พระญาณสงัวร  สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา  ๑๐๐  ปี  ในวนัที่  

๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖   ขอขอบพระคุณในบุญกุศลเจตนาดีของท่าน  ขออาราธนาอ านาจสิ่งศักดิ์สทิธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ   และ
อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว จงประสพแต่ความสขุความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สขุ พละ 

และปฏภิาณ ธนสารสมบตั ิ ทุกประการ เทอญ   
 

ก าหนดการ    
วนัพฤหสับดี  ท่ี  ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ( แรม ๑๔ ค า่  เดือน  ๑๐ ) 

เวลา  ๐๙.๐๐ น.     รับกองผ้าป่าทุกสายบุญ   ณ กองอ านวยการโรงพยาบาลห้วยเมก็    
เวลา  ๑๐.๐๐ น.     พระสงฆท์รงสมณศักดิ์  ๙ รปู เจรญิพระพุทธมนต ์

เวลา  ๑๑.๐๐ น.     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ ์ 
เวลา  ๑๒.๐๐ น.     ผู้ ร่วมพิธรีบัประทานอาหาร  ณ โรงทานโรงพยาบาลห้วยเมก็  
เวลา  ๑๓.๐๐ น.     -  เจ้าภาพบริจาคครภุัณฑก์ารแพทย์  และผู้มจีิตศรัทธารายใหญ่มอบเงนิบริจาคให้ผู้อ  านวยการ

โรงพยาบาลห้วยเมก็ และรับของที่ระลึกจากประธานฝ่ายสงฆ ์

  -  ผู้มจีิตศรัทธามอบเงินบริจาคให้ผู้อ  านวยการโรงพยาบาลห้วยเมก็ 

เวลา  ๑๕.๐๙ น.      -  ประกอบพิธทีอดถวายผ้าป่าสามคัค ี
      -  ถวายจตปัุจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ ์  
     -  พระเทพสารเมธ ี เจ้าคณะจงัหวัดกาฬสนิธุ ์(ธ)  ประธานฝ่ายสงฆ ์กล่าว สมัโมทนียกถา 

                         -  พระสงฆใ์ห้พร   เสรจ็พิธ ี
 

ประธานอุปถมัภฝ่์ายสงฆ ์  
                    พระเทพสารเมธี  เจา้คณะจังหวดักาฬสินธุ ์ (ธ)  วดัประชานิยม   ประธาน 

พระญาณรักขิต   (หลวงพ่อแผน)  รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสนิธุ ์(ธ)   วัดโสภณพัฒนาราม(วัดภปููนในฝัน)   

พระโพธญิาณมุนี  (หลวงปู่ เมือง พลวฑโฺฒ) เจ้าอาวาสวัดป่ามชัฌิมาวาส (ธ) (วัดดงเมือง)   
พระครปัูญญาวราวุฒิ    เจ้าคณะอ าเภอเมอืง (ธ)   วัดดอนประชาอุทศิ 

พระมหามีชัย  กจิจสาโร  เจ้าคณะอ าเภอห้วยเมก็           วัดธรรมพิทกัษ์ 
พระครสูธุวีรสาร   เจ้าคณะอ าเภอหนองกุงศรี (ธ)   วัดบ้านหนองสวง     

พระครสูทิธวิราคม   เจ้าคณะอ าเภอสหัสขันธ ์(ธ)      วัดเวฬวุรรณ                     
พระครธูรรมวรโสภติ   เจ้าคณะต าบลห้วยเมก็ (ธ)   วัดป่าอนุสรณ์             
พระครโูสภณธรรมอุดม  เจ้าคณะต าบลค าใหญ่  (ธ)   วัดโพธิ์พุทธคณุ  
พระครมูงคลญาณสนุทร  เจ้าคณะต าบลยางตลาด (ธ)   วัดขวัญเมอืง  
พระอาจารย์เมธนันท ์สเุมโธ  เจ้าอาวาสวัดหนองชาด     วัดหนองชาด 



ประธานอุปถมัภฝ่์ายฆราวาส 
             นายสุวิทย ์  สุบงกฎ  ผูว่้าราชการจังหวดักาฬสินธุ ์  ประธาน 

นายอุดม  สมรส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสนิธุ ์
นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสนิธุ ์
นายแพทย์พิสทิธิ์   เอื้อวงศกู์ล  นายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดกาฬสนิธุ ์

    นายยงยุทธ   หล่อตระกูล  นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ 
สส.บุญร่ืน  ศรีธเรศ   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสนิธุ ์ เขต ๑ 
สส.วีระวัฒน์   โอสถานุเคราะห์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสนิธุ ์ เขต ๒ 
สส.คมเดช  ไชยศวิามงคล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสนิธุ ์ เขต ๓ 

สส.พีระเพชร  ศริิกุล   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสนิธุ ์ เขต ๔ 
    สส.นิพนธ ์  ศรีธเรศ     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสนิธุ ์ เขต ๕ 

สส.ประเสริฐ  บุญเรือง   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสนิธุ ์ เขต ๖ 
ดร.วิทยา  ภมูิเหล่าแจ้ง  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสนิธุ์ 
นายแพทย์สมอาจ  ตั้งเจริญ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์ 
ดร.อดิศร  ตั้งรุ่งเรืองอยู่   
คุณวันเพญ็  เศรษฐรักษา 

    นายอรรถพงษ์  โนนทนวงษ ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์  อ าเภอห้วยเมก็ เขต ๑   
    นายบุญช่วย  น้อยเสนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์  อ าเภอห้วยเมก็ เขต ๒ 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

                                                             นายวลัลภ  ประวติัวงค ์    นายอ าเภอหว้ยเม็ก     ประธาน 

พ.ต.อ.สกุฤษณ์  ข้อร่วมคิด  ผู้ก ากบัการสถานีต ารวจภธูรห้วยเมก็         รองประธาน  
 นายแพทย์วิษณกุร  อ่อนประสงค์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยเมก็             รองประธาน 

ดร.บวร  เทศารินทร์     ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต ๒      รองประธาน 

พ.ต.ท.วิสทุธิ์  ภจูีระ  รองผู้ก ากบัฯ(ป.) สภ.ห้วยเมก็  พ.ต.ท.พงษ์ศกัดิ์  ยุทธศรี  รองผู้ก ากบัฯ(สส.) สภ.ห้วยเมก็ 

นายสมพงษ์  ภผูวิฟ้า   สาธารณสขุอ าเภอห้วยเมก็  นายธ ารง  สจุิตตกุล          ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารการปกครอง  

นายวิรัตน์  แดนสแีก้ว    วัฒนธรรมอ าเภอห้วยเมก็    นายนรินทร์  เกล้าจะโป๊ะ      พัฒนาการอ าเภอห้วยเมก็ 

นายไชยสทิธิ์  แก้วเหล่ายูง  สรรพากรอ าเภอ   นายปัญญา  พาจันทร์ค ู       ปศวุัตว์อ าเภอห้วยเมก็ 

นายฉลอง  โพธสิารณ์   เกษตรอ าเภอห้วยเมก็   นายสดใส  นันจินดา            ที่ดินอ าเภอห้วยเมก็ 

นายโอสา  ตกีา         ผู้จัดการ ธกส. ห้วยเมก็   นางสรีุรัตน์  สงิห์จินดา    ผู้อ านวยการศนูย์บริการการศกึษานอกระบบฯ อ.ห้วยเมก็ 
นางพวงทอง  ภสูดศรี             ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยเมก็วิทยาคม   นายพูนศกัดิ์  เสนฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังล้ินฟ้าวิทยาคม 

นายวีระศกัดิ์  กุลชนะรงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย นายกุลธวัช  จันทร์ประทกัษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนค าเจริญวิทยาคม 

นายปณกุล  ศรีปรัชญาวรกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม  ร.อ.ภตูิ  แทบพล    รักษาการสสัดีอ าเภอห้วยเมก็   
นายภาณ ุ คชะเทศ    ท้องถิ่นอ าเภอห้วยเมก็    นายจักรินทร์  อนิทวัน   หัวหน้าไปรษณีย์ห้วยเมก็ 
นายวิบูลย์  ภกูนัดาร      ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาห้วยเมก็ นายหนูกนั  ภคูรองเพชร    ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอห้วยเมก็ 
นางรัชนี  เสนฤทธิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเมก็   นายอเนก  อุทยักลม    นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเมก็     
นายประดิษฐ์  สบุุตรดี     นายกเทศมนตรีต าบลค าใหญ่  นายพิบูลย์  ค าแหงพล   นายกเทศมนตรีต าบลค าเหมือดแก้ว    
นายพรชัย  นาชัยสนิธุ ์     นายกเทศมนตรีต าบลท่าลาดดงยาง นายอาทติย์  ภเูด่นผา   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดโดน   
นายบุญทนั  บุระพันธ ์   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายทอง      นายกองคก์ารส่วนบริหารส่วนต าบลหัวหิน     
นายกองคก์ารส่วนบริหารส่วนต าบลค าใหญ่                นายกองค์การส่วนบริหารส่วนต าบลพิมูล       
นายกองคก์ารส่วนบริหารส่วนต าบลบึงนาเรียง              นายกองคก์ารส่วนบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด          
นายทวีวงษ์   พันธุละ   ปลัดเทศบาลต าบลห้วยเมก็  นายนิเทศ สขุสมบูรณ์     รักษาการปลัดเทศบาลต าบลค าใหญ่ 

นางภทัริกา  ต่างใจเยน็ รองปลัดเทศบาลต าบลห้วยเมก็  นายค าพันธ ์ ภลูายยาว   ครชู านาญการพิเศษ 

นพ.สรุเชษฐ์  ภลูวรรณ     นพ.ภทัรักษ์  ลาภบุญเรือง        พญ.จุฑารัตน์  พิมพะนิตย์      ทพญ.กญัญวัลย์  ศรีสวัสดิ์พงษ์     ภก.วิชัย   อ่อนสะอาด             
คุณตระกูล  จุฬวุรรณ              คุณพิสมัย  ลุนพรหม          คุณสมศกัดิ์  แหลมครบุรี       คุณกลมลี  แสนบุดดา                คุณทศันีย์  ภนูาฤทธิ์      
คุณเดือนเพญ็  ภแูพง       คุณกาญจนา  เทยีบปัด     
 

                                  
 


