ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจติ ศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 แรม 1 ค่่า เดือน 9
ณ โรงเรียนประชานิมติ พิทยานุกูล
14 หมู่ที่ 9 ต่าบลท่าสะอาด อ่าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ด้วยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลได้กาหนดจัดงาน 30 ปี วันสถาปนาประชานิมิตพิทยานุกูล ขึ้น
ในวันเสาร์ที่ 13 สิง หาคม พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เ พื่อหาทุนสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรี ยนไฮบริด ภายในโรงเรียน
จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพร้อมบริวาร ญาติมิตร ที่มีจิตกุศลทั้งหลาย ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกาลังศรัทธา ขออานาจแห่งบุญกุศล
ทีท่ ่านได้ร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
ทุกประการเทอญ

ก่าหนดการ
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2565 ตรงกับ วันแรม 1 ค่่า เดือน 9
เวลา 06.00 น. – 07.30 น.
เวลา 09.00 น. – 10.00 น.
เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
เวลา 18.00 น. – 18.30 น.

ทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ จานวน 108 รูป
งานแสดงเฉลิมฉลอง 3 ทศวรรษประชานิมิตฯ
(ราเชิดชูเกียรติยศให้แก่โรงเรียน)
ฉลององค์ผ้าป่าแต่ละสาย
ทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺต จิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประธานที่ปรึกษา
ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
นายนรภัทร สิทธิจักร รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
นายกุลชาติ ชลเทพ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
นายอาทิตย์ อัมไพ นายกสมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษาบึงกาฬ
นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อานวยการโรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
นายอุทัย วงศ์อามาตย์ ข้าราชการบานาญ อดีตผู้อานวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล

คณะกรรมการด่าเนินงาน
คณะกรรมการเทศบาลตาบลท่าสะอาด
นายพรพิชิต วงษ์วิราช นายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอาด
นายฉลวย อุดมลาภ
รองนายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอาด
นายสุริยา ดวงจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอาด
นายชัยสิทธิ์ นาชัยเพชร
ปลัดเทศบาลตาบลท่าสะอาด
นายจักรกฤช ทิพย์กัลยา รองปลัดเทศบาลตาบลท่าสะอาด
นายคาตัน วรรณชู
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอาด
นางสาวอรทัย อุปรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลท่าสะอาด นายถาวร พลวงค์
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายพรประเสริฐ หันดี ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นายสุนทร พลวงค์ ผู้อานวยการกองการศึกษา นายสะระ คงฤทธิ์ ผู้อานวยการกองช่าง
พ.จ.อ.ฐปนพงศ์ เวียงคา หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล นางลักขณา มีจินดา ผู้อานวยการกองคลัง
นายวิรัตน์ ศรีนุกูล รก.ผอ.กองการประปา
นายสุรชัย แสงโพธิ
ประธานสภาเทศบาล
น.ส.สุคนธา ยศทะแสน รองประธานสภาเทศบาล นายพงษ์พัฒน์ กิตติการ สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมศักดิ์ ราชชมพู สมาชิกสภาเทศบาล
นายสรัญ สินชื่น สมาชิกสภาเทศบาล
นายจันทร์เพ็ญ ไปนา
สมาชิกสภาเทศบาล
นางจันทร์เพ็ญ แสนทวีสุข สมาชิกสภาเทศบาล
นางพรสวรรค์ สุกทน สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมาน บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล
นายคณิต กาสีไสย์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายโอปอ เนตรมุข
สมาชิกสภาเทศบาล นายสงวน เชื้อขาว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสาราญ ทองห่อ กานันตาบลท่าสะอาด
นางกรรณิการ์ พลวงศ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าสะอาด

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
นายศุภชาติ ดีแกง
นายจักรกฤช ทิพย์กัลยา
นายบรรจง โสภาจร
จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติ

ประธานกรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนองค์กรศาสนา นางศิริลักษณ์ วงษ์วิราช
ผู้แทนครู

นายสาราญ ทองห่อ
ด.ต.พรมชัย บุญละคร
ผู้แทนศิษย์เก่า
นางสาวนิตยา
นายสุวัฒน์ อินทวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
พันธ์เลิศ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการและเลขานุการ

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียน
นายประสิทธิ์ มายูร รองผู้อานวยการโรงเรียน
นายนิยม ศรีนุกูล
ครู
นายฉัตรชัย สุจริต ครู
นายสุทธิชัย โคตาแสง
ครู
จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติ ครู
น.ส.อมรรัตน์ ศรีภิรมย์ ครู น.ส.นิภาพร แก่นท้าว
ครู
นายสิทธิพัฒน์ แหลมประโคน ครู น.ส.อรทัย ธรรมนักสุข ครู นายกิตตินันท์ นามสูงเนิน ครู
นายสุรศักดิ์ จันทรุณ ครูธุรการ นายบัวพันธ์ อัตตพิมพ์ ลูกจ้างประจา

น.ส.อุมาพร แข่งขัน
นายวัษพล โยโพธิ์
น.ส.กนกวรรณ ชาธรรมา
นายสุนทร ชมเชย

ครู
ครู
ครู
ลูกจ้างชั่วคราว

คณะกรรมการประจ่าสายผ้าป่า
สายบ้านท่าสะอาด หมู่ 1
นายธนดิษฐ์ พึ่งพร้อม ผู้ใหญ่บ้านท่าสะอาด
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่าสะอาด หมู่ 1
สายบ้านม่วงคัน หมู่ ๒
นายไพรวัน มีทองแสน ผู้ใหญ่บ้านม่วงคัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านม่วงคัน
สายบ้านหัวแฮต หมู่ ๓
นายสาราญ ทองห่อ กานันตาบลท่าสะอาด
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหัวแฮต
สายบ้านตาลเดี่ยว หมู่ ๔
นายอุดมศักดิ์ อินทรีย์ ผู้ใหญ่บ้านตาลเดี่ยว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตาลเดี่ยว
สายบ้านยางชุม หมู่ ๕
นายประสิทธิ์ เพชรโสภา ผู้ใหญ่บ้านยางชุม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยางชุม
สายบ้านสมสนุก หมู่ ๖
นางฐิตินันทา สุกทน ผู้ใหญ่บ้านสมสนุก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมสนุก
สายบ้านโนนสวาท หมู่ ๗
นายสอาด แก่นทอง ผู้ใหญ่บ้านโนนสวาท
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนสวาท
สายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ ๘
นามนูญ นนทะศรี ผู้ใหญ่บ้านใหม่สามัคคี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใหม่สามัคคี
สายบ้านอุดมพร หมู่ ๙
นายนรินทร์ ลุนบุตร ผู้ใหญ่บ้านอุดมพร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอุดมพร
สายบ้านป่าก่อ หมู่ ๑0
นายพรศักดิ์ อินทิวงศา ผู้ใหญ่บ้านป่าก่อ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านป่าก่อ
สายบ้านท่าสะอาดใต้ หมู่ ๑๑
นางศิริลักษณ์ วงษ์วิราช ผู้ใหญ่บ้านท่าสะอาดใต้
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่าสะอาดใต้
สายบ้านสุขเจริญ หมู่ ๑๒
นางกงใจ ยศทะแสน ผู้ใหญ่บ้านสุขเจริญ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสุขเจริญ
สายบ้านทรายทอง หมู่ ๑๓
นายทวี มลาลัย ผญ.ทรายทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทรายทอง

ชาวบ้านท่าสะอาด หมู่ 1 ทุกคน
ชาวบ้านม่วงคัน หมู่ ๒ ทุกคน
ชาวบ้านหัวแฮต หมู่ ๓ ทุกคน
ชาวบ้านตาลเดี่ยว หมู่ ๓ ทุกคน
ชาวบ้านยางชุม หมู่ ๕ ทุกคน
ชาวบ้านสมสนุก หมู่ ๖ ทุกคน
ชาวบ้านโนนสวาท หมู่ ๗ ทุกคน
ชาวบ้านใหม่สามัคคี หมู่ ๘ ทุกคน
ชาวบ้านอุดมพร หมู่ ๙ ทุกคน
ชาวบ้านป่าก่อ หมู่ ๑0 ทุกคน
ชาวบ้านท่าสะอาดใต้ หมู่ ๑๑ ทุกคน
ชาวบ้านสุขเจริญ หมู่ ๑๒ ทุกคน
ชาวบ้านทรายทอง หมู่ ๑๓ ทุกคน

อดีตผู้บริหารโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
นายประยูร ยวนยี นายชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์

นายบุญถม สิมมาโคตร

นายอาทิตย์ อัมไพ

นายอุทัย วงศ์อามาตย์

นายอมรเทพ วิภาวิน

อดีตรองผู้บริหารโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
นายประจักษ์ ประจิมทิศ

นายเถลิง ศรีนนท์

นายโกวัฒน์ ศรีอุบล

นายพิชญะ เหล่าสา

อดีตครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
นายวิทยา ทัศมี (รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 2) นายอาทิตย์ กันทินาม (ผอ.รร.กุดบงพิทยาคาร)
นายนิกร สุรนาทชยานันท์ (ผอ.รร.เขาหลวงวิทยา)
นายกมล ลุนอุบล (ผอ.รร.บ้านนาซาว)
นายวัฒนา จันทโคตร (ผอ.รร.บ้านต้องโคกกะแซ)
นางดาริกา สลัดกลาง (รองผอ.รร.ภูทอกวิทยา)
ครูอัญชลี ก้องเวหา
ครูชลธารักษ์ ประจิมทิศ
ครูรงุ่ เรือง เมธากุลวณิชย์
ครูสถาพร ทัพเจริญ
ครูธนชัย มูลตรีแก้ว
ครูอรุณรัตน์ สาริบูรณ์
ครูไชยวัฒน์ พันธุสันติ์
ครูเข็มชาติ วิศรี(ครูเข็ม)
ครูวีระศักดิ์ พวกเมืองพล(ครูวี)
ครูเทิดศักดิ์ จิตรปรีดา
ครูเสด็จ สาธิต (ครูเด็จ)
ครูวรรษชล ภูละวัน (ครูจู)
ครูภัทรา ชาวไร่ (ครูภัทรา)
ครูสินินาฎ ศรีสุทัศน์ รร.สูงเนิน
ครูสุกัญญา สุภาพ (ครูสุ)
ครูถนอม บุญทาป(ครูหนอม)
ครูรชั นีกร ไชยคาภา
ครูถนอม สรญาณ(ครูหนอม)
ครูปิยดา ยอดคีรี
รองผอ.ทองคูณ พุทธาโพธิ์(รองผอ.คูณ)
ครูวิลาวรรณ ฮาดวิเศษ(ครูวิ)
ครูฐปนี แก้วมะ(ครูต๊อก)
ครูพรพิมล โยธารินทร์(ครูก้อย)
ครูรงุ่ อรุณ พินิจศักดิ์(ครูบี)
ครูสุกัญญา สุภาพ (ครูสุ)
ครูอุณโลม แก้วก่า (ครูอุน)
ครูจารุณี คาวันดี (ครูอิ๋ว)
ครูบุญถม แสงจันทร์ (ครูถม)
ครูบุปผา บุญมี(ครูเมาะ)
ครูสงั คม คนเพียร(ครูสัง)
ครูสัญญา ศรีนุกูล(ครูยอด)
ครูจรี นันทร์ มังครัตน์(ครูนุช)
ครูวาสนา นวนชุม
ครูสรุ ัสวดี ชาวเลย
ครูจริ าภรณ์ วงศ์ประทุม(ครูจิ)
ครูสุพรรณ วงศ์กันยา(ครูยา)
ครูดวงเดือน หันจางสิทธิ์(ครูเดือน) ครูฤทัยรัตน์ อาจวิชัย
ครูวัชรี อาจวิชัย(ครูน้อง)
ครูอัญชลี สร้างสุข(ครูอัน)
ครูพุฒิพงษ์ จันดาโชติ (ครูปุ๊)
ครูธรรมพล เชื้อคนแข็ง (ครูซัดดา) ครูอรอุมา ไชยราช (ครูนุ้ย)
ครูอนุสรา บุตรเพ็ง (ครูแอ๋ว)
ครูเอมอร โลหิต (ครูปุ๊)
ครูจุฑามาศ นาทมพล (ครูฝน)
ครูสรุ ศักดิ์ พลไทสงศ์ (ครูเติ้ล)
ครูณัฐฏิมา ศรีพรหมษา (ครูอ๋อย)
ครูภาณุมาศ พิมโยธา (ครูหยุย)
ครูปวีนา บุญนาง (ครูเบียร์)
ครูพัทราภรณ์ สิงโต (ครูก้อย)
ครูพรนิภา แสงคา (ครูอิม)
ครูณัฐพงษ์ เมืองแทน (ครูมง)
ครูไชยยา อนุญาพงษ์ (ครูบอย)
ครูอดิเทพ ชัยมูล (ครูปุ๊)
ครูเจษฎา หอมสมบัติ (ครูบอล)
ครูกนกวลี สุภาพันธ์ (ครูนก)
ครูเพ็ญพิชชา ติยะบุตร (ครูไข่ต้ม)
ครูนริสรา สิทธิพรหม (ครูหนุ่ย)
ครูศิวาวุฒิ วิเวก (ครูเรน)
ครูชลธิชา ซื่อนิรันดร์ (ครูนุ่น)
ครูอดิรักษ์ เมืองแทน (ครูโต้ง)
ครูสิทธินนท์ จันทะมาตร
ครูจตุพร ชัยมูล(ครูบี)
ครูธนาวุฒิ วงศ์อามาตย์(ครูเก่ง)
ครูอดิเทพ ชัยมูล(ครูปุ๊ก)
ครูกนกวลี สภาพันธ์(ครูนก)
ว่าที่ ร.ต.ไชยา อนุญาหงส์(ครูบอย)
ครูธรรมพล เชื้อคนแข็ง(ครูซัดดา) ครูอรอุมา สุขะ(ครูแอนนี้)
ครูประหยัด ชัยเทียน
ครูเอมอร โลหิต
ครูอรวรรณ บุปพศิริ
ครูอดิเรก เขตบรรจง
นายตรีเทพ ถาบุตร (ผอ.รร.บ้านสาวแล) ครูอดิรักษ์ เมืองแทน (ครูโต้ง)
ครูณัฐพงษ์ เมืองแทน(ครูโมง)
ครูณัฐยา ศรีบุญเรือง (ครูจีฟ)
ครูนงลักษณ์ ผงสินธุ (ครูต่าย)

ศิษย์เก่ารุ่น 1
คุณนิพนธ์ ศรีนุกูล
คุณชัยวัฒน์ นาสมวาส

คุณจันทร์ทิริ มาเริ่มสี

คุณดวงนภา วรรณฤกษ์ คุณเอ๋ บุญภักดี
คุณนิตยา ยืนนาน
คุณสุณี วงค์เวียน
คุณวิชดา ชัยคาจันทร์ คุณสาราญ แก้วกาหลง

คุณทรัพย์สินโทสาธรรม คุณดวงตา อาจหาญ
คุณไพรรินทร์ บุญครอง คุณไพบูรณ์ มณีปกรณ์
คุณอุ่นใจ โคตรภักดี คุณโอกาส ปรางชาติ

คุณทัศวรรณ์ ชาอุ่น

ศิษย์เก่ารุ่น 2
คุณพรพิชิต วงษ์วิราช
คุณมงคล ศรีบุญเรือง

คุณศิรลิ ักษ์ วงษ์วิราช
คุณสุภาวดี สุวรรณภา

คุณพิมพา วันเลิศ
คุณจรันยา คนคล่อง

คุณคมศักดิ์ ใจหมั่น
คุณสมศักดิ์ ราชชมภู

คุณสมาน อัตตพิมพ์
คุณอดิศร คะเณวัน

ศิษย์เก่ารุ่น 3
คุณกรรณิกา สุลินทบูรณ์
คุณสุวิทย์ พ่อโคตร
คุณเมธินี วิชาผง
คุณสุรศักดิ์ วดีศิริศักดิ์

คุณยุทธชัย สายแสง
คุณประภาภรณ์ สายแสง
คุณวุฒิชัย แก้วกาหลง
คุณประหยัด ชัยยะเทียน

พันจ่าเอกสราวุฒิ ตะเวียงน่าน
คุณนิวัติ วงค์แก้ว
คุณศิรศิ ักดิ์ สุขเกษม
คุณรักแท้ เสนเพ็ง

คุณสร้อยเพชร ไชยแสง
คุณนิรนารา น้อยนันท์
คุณบรรจง ศรีปัญญา
คุณประหยัด ชัยเทียน
ว่าที่ ร.ต.กระจ่าง พินิจมนตรี น.ส.ชุดาภรณ์ ใจมั่น
คุณไพลิน บุญพรม

ศิษย์เก่ารุ่น 4
นายขจรศักดิ์ พรมเทศ
นายวิทยา สุวรรณภา
นายเข็มทิศ อินจอย
นายสมหมาย ภูบังแสง

คุณยุวริณทร์ จารย์โพธิ์
คุณสุกันยา แแก้วกาหลง
คุณสุภาพร เพชรโสภา
คุณปรัญญา คาศิรริ ักษ์

คุณธัญพร ลิ้มศิริชัย
คุณธิษณามดี สุขเกษม
คุณวราภรณ์ แก้วคนตรง
คุณรัชฎา ใจมั่น

คุณนิตยา พันธ์เลิศ
คุณรจนา ทุมโยมา
คุณอุบล ราชชมภู
คุณพรทิพย์ ศรีนุกูล

ศิษย์เก่ารุ่น 5
น.ส.ยุภาพร บุญเทียม ครู
นางกมลกานต์ โกสุมา ครู
น.ส.บุญญา อินทรพาณิชย์
นายบุญเลิศ พรมโย
นางสร้อยทอง นารินทร์
นางมณฑิรา แทนค่า
คุณประยูร ปะวะภูชะกัง
คุณคาเกิด อินอ่อน
คุณบุญส่ง เชื้อขาว
นางกมลกานต์ โกสุมา

นายควรธชัย ศรีคุ้ม
น.ส.วันนา บุญจอง
น.ส.อรทัย อุปรี
น.ส.ยุภาพร บุญเทียม
นางมณฑิรา แทนค่า
นายองค์อาจ สุพรม
นายบุญมา บุญสอาด
นายบุญเลิศ พรมโย
น.ส.อาภรณ์ ชัยชาติ
น.ส.น้าผึ้ง ขุนอินทร์

น.ส.วิยะดา เวฬุวนารักษ์
น.ส.สมพร วงค์บุญตา
น.ส.อรุณรักษ์ เวียงธงสารัตน์
น.ส.คาหล้า ฮาดดา
นายคมสรร โคตาตรี
นายสุรเดช อนันตะภักดิ์
นายอุดร แวงวัน
น.ส.สัญญา วรรณชู
นางกรศิริ ใจรักษ์
น.ส.กฤษณา เพิ่มปัญญา

นายคาเกิด อินทร์อ่อน
นางปริศนา คุณุทัย
น.ส.จันทร์สุดา ชัยชาติ
น.ส.อรุณรัตน์ ใจมั่น
น.ส.สมพร แก่นจันทร์
น.ส.บุญญา อินทรพาณิชย์
นายวรวิทย์ สายรัตน์
นายคมนาคม ประสงค์ดี
นายณภัทร อัตตพิมพ์
นายนนทะชาติ ทะปัญญา

นายสายัณต์ โสภาพร
น.ส.สุกันญา เห็มมะลา
นางอมรรัตน์ แสงคา
นายเทวิน อุทกศิริ
นายประยูร ปะวะภูชะกัง
นายบุญส่ง เชื้อขาว
น.ส.วิไลวรรณ พลชัย
นางดวงดาว ลั่นนาวา

ศิษย์เก่ารุ่น 6
คุณอมรรัตน์ คาเครือ
คุณสุจิตรา ศรีนุกูล

คุณสุริยา ปานชัย
คุณประวิทย์ เพชรโสภา

คุณคงชัย เชื้อขาว
คุณชนิดา พ่อโคตร

คุณเอราวัณ เอกตา
คุณกฤษดา นนท์ชมภู

ศิษย์เก่ารุ่น 8
คุณจิณภัค ภัทรกรปิยวัช คุณเอกภพ อินจอย
คุณเย็นจิตร สุวรรณวงษ์ คุณวิทยา บุตรศาสตร์
คุณณัฐพร สินมา
คุณอัฉราภรณ์ ศรีปัญญา
คุณฤดี สมมิตร
คุณนันทิยา สีหาขัน
คุณฤทัย สมมิตร
คุณนภัสวรรณ กุณรักษ์
คุณเย็นจิต พันธ์วิริยะกุล คุณเอนก โคตาตี
คุณกนกรัตน์ นัวเร คุณไมตรี บุญฉวี

คุณศิรริ ัตน์ วงค์ศรีแก้ว
คุณสุภัสสร สุระอุดร
คุณศรัณย์ญู โล่คา
คุณลาดวน นะทอน
คุณวรรณการ สุดาชม
คุณทรงกรด สุวะเสน
ตุณจุฑามาศ บุโพธิ์

คุณสายสวาสดิ์ คาศิรริ ักษ์ คุณโยธิน พรมดอนตาล
คุณนิติยา ปัตตา
คุณกรวิทย์ สีขาว
คุณอัญชลี มงคล
คุณเอมอร เชิสภู
คุณเยาวภา ศรีสร้อย คุณนิตยา แซ่ภู่
คุณปรีชา บัวเงิน
คุณธิดารัตน์ โพธิราช
คุณธณดล ผลรุ่ง
คุณมงคล อนันตภักดิ์
คุณดวงแข ซาสบาย
คุณนิติธร แสงย้อย

คุณวิภาวรรณ วิณโรจน์
คุณประภาพร นัยนิตย์
คุณพิเชษฐ์ นนท์ชมพู
คุณจารุวรรณ ชัยชาติ
คุณพรพรรณ พ่อโคตร
คุณนิรัฐชา โพธิราช

ศิษย์เก่ารุ่น 9
คุณขวัญ จุทาแสง
คุณสุจิตรา จันทองทิพย์
คุณภัทรวรัญญ์ ภูพันถม

คุณไพรงาม คะเณวัน
คุณศุภธิดา กอนแห้ว
คุณธีระศักดิ์ ปรางชาติ

คุณธีระนันท์ เหล่าน้อย
คุณนฤพร บัวพรหม
คุณสมนึก บุญมา

คุณธีระยุทธ สาขามุละ
คุณขวัญชัย ประสานทอง
คุณถาวร แสงสว่าง

คุณประวิทย์ จิตตรักษ์
คุณสุนันทา โคตรอาษา

คุณจารุวรรณ เชื้อคาเพ็ง
คุณบุษบา ส่องแผ้ว
คุณวายุภักษ์ ชัยคาจันทร์
คุณจักรพันธ์ โคตาดี
คุณพรชัย ปีวิลัย
คุณสมปอง เผ่าศรี
คุณเอกพงษ์ ราชชมภู
คุณกนิษฐา ยามี
คุณนิภาภรณ์ จารย์โพธิ์
คุณสุจิตรา พรมเสนา
คุณพิสมัย เตตะยศ
คุณรัตนพล พ่อโคตร
คุณธวัชชัย เพ็งพันธ์
คุณอานาจ ชื่นตา

คุณจีราวัลย์ นามไกรษร
คุณพรมมา สีถวาท
คุณทิพวรรณ ศรีรุ่งเรือง
คุณมนัส กุมภิโร
คุณยุทธภูมิ สินมา
คุณสมศักดิ์ เริ่มศรี
คุณอนันต์ เชิดชู
คุณจุฬารัตน์ พิลาสิม
คุณพัทยา เอตา
คุณสุรรี ัตน์ ถั่วพิสมัย
คุณจักรพันธ์ โพธิ์ขาว
คุณรณยุทธ์ ลาทะแก้ว
คุณบุญตา พยุงวงษ์
คุณอาทิตย์ ผ่านเมือง

คุณสุพรรณ พ่อคารักษ์
คุณทักษิณ อินธิราช
คุณสุทัศน์ อ่อนศรี

คุณนิรันทร์ โป๊ะประนม
คุรพงพัฒน์ พะธะ
คุณสุพรรณ จรรยาดี

ศิษย์เก่ารุ่น 10
คุณกรรณิกา กุณรักษ์
คุณจันทนา อินทร์อ่อน
คุณยุภาวรรณ สิงเสนา
คุณสุรีพร พรมสา
คุณเฉลิมชัย จันทร์สุข
คุณรณวิต ค่อมสิงห์
คุณสุริยัน ท่อชมภู
คุณกฤษณา กาสีไสย์
คุณนุชนาฏ สุวรรณไตร
คุณพัชรินทร์ ประสงค์ดี
คุณสุธิตษา โพธิ์รัตน์
คุณจิตติศักดิ์ ยืนนาน
คุณวะสัน นาคเกตุ
คุณสมภาร ศรีจุลณีย์
คุณอาเชียร สิงห์บัวขาว

คุณจรินทร์ ธรมีฤทธิ์
คุณดารณี ใจมั่น
คุณรจนาพร พ่อชมภู
คุณศิวกรณ์ พรมสา ณ สกลนคร
คุณเรียงศักดิ์สุยะราช
คุณวิโรจน์ คาหลงไชย
คุณศรนรินทร์ ถามะพันธ์
คุณกฤษณา จุฑาแสง
คุณปรัชยากรณ์ วุฒา
คุณพัชรี คาเครือ
คุณอรพรรณ วงษ์ศรีแก้ว
คุณณัฐวุฒิ ภูหงส์สงู
คุณภานุพงส์ วงเวียน
คุณศตวุธ บุโพธิ์
คุณฟ้าลิขิต มูลเพ็ง

คุณจิตรา ไชยธรรมมา
คุณนิตนภา อังคุระสี
คุณลาดวน พันที
คุณอุไรรัตน์ เชิสภู
คุณพิชัย สมศรี
คุณวิทวัส พรมทอง
คุณศตวุธ อัตตพิมพ์
คุณกนกวรรณ วงศ์ประทุม
คุณนิภารัตน์ คนคล่อง
คุณพรนภา ทองคา
คุณอนุภา เสนเพ็ง
คุณรังสรรค์ สมจิตร์
คุณมนตรี เผ่าศรี
คุณอนุชา ปรางชาติ

ศิษย์เก่ารุ่น 11
คุณประวิทย์ สีนาม
คุณจรูญ จาชาติ
คุณพรเจริญ วิจิตรแสง
คุณเสกสันต์ เกษสา

คุณวิเชียร สุทาสี
คุณเดชา เนื่องไธยศ
คุณเรืองชัย ตะนะสอน
คุณสัญญา ชาลีบุญ

คุณวุฒิชัย ค้อมสิงห์
คุณทรงชัย ค่อมสิงห์
คุณเวนิชย์ นะทอน
คุณสันติ โสภาพร

ศิษย์เก่ารุ่น 12
คุณวัชระ การุณ

คุณอาดูร น้อยไทร

คุณวรรณราส วงษ์ศรีแก้ว

คุณวรชาติ มูลเพ็ญ

ศิษย์เก่ารุ่น 14
คุณสามารถ แหวนแก้ว
คุณจัตุพล ขุนอินทร์

คุณโชคขัย สุวรรณวงษ์
คุณประจักษ์ กุณรักษ์

คุณศราวุธ ชาติวงศ์
คุณสกล เทืองสุข

คุณโกมินทร์ นัยนิตย์
คุณอัมไพ แวงวัน

ศิษย์เก่ารุ่น 15
คุณอนุวัตร อุดมลาภ
คุณประภาพร สายรัตน์

คุณรณรงค์ สอนคามี
คุณอุเทน บุตรบุรี

คุณพุทธพงษ์ ภูจิตรเงิน
คุณจาเรียง บุญจันที

คุณธีรพงษ์ เทศนา

คุณวิรพรรณ แก่นท้าว

ศิษย์เก่ารุ่น 16
คุณอนุชิต ปรางชาติ
คุณกล้าณรงค์ ใยบางแก้ว
คุณจะจตุพร นวลจันทร์

คุณธีระศักดิ์ บุญศรี
คุณธนัญญา โคตรคา
คุณนิตินัย ศรีคุ้ม

คุณวรายุทธ เพชรนิล
คุณลลิตา ปรางชาติ

คุณพิเชษฐ นะคะจัด
คุณอภิสิทธิ์ พิลาวงค์

คุณจักรพันธ์ สุทธาวา
คุณอดิศร เอกตาแสง

ศิษย์เก่ารุ่น 17
คุณพัชฎาภรณ์ พ่อชมภู
คุณขวัญฤทัย เขตบรรจง
คุณวุฒิวัฒน์ พรหมทอง

คุณรัตนากรณ์ แก้วก่า
คุณจินตนาทิพย์ พิมโยธา
คุณศราวุธ จันหล้า

คุณวนิดา ทองบ่อ
คุณเจนจิรา วดีศิริศักดิ์

คุณสุภาพร สาฆะ
คุณสุวนันท์ พรหมพลซื่อ
คุณเทพพิทักษ์ อาจโนนเปลือย คุณศราวุธ ศิริสุวรรณ

ศิษย์เก่ารุ่น 18
คุณอรรถพล วงษ์วิราช
คุณมนตรี ประกิ่ง
คุณนราวัฒน์ ถนัดค้า
คุณปวีณา เสาร์ใบ

คุณสุนิสา การุณ
คุณภูธเนศ ขอจุลกลาง
คุณเนตรญา กาศรี

คุณขวัญฤดี เศษน้อย
คุณศศิธร รอดศรีสมุทร
คุณวิราวรรณ กุลบุญ

คุณสุพัตรา กุณรักษ์
คุณอรอุมา อรัญวาส
คุณสุนิสา พิลาวงษ์
คุณจิราวัฒน์ คาชมภู
คุณศิริประภา พรหมพลซื่อ คุณวุฒินันท์ เชื้อขาว

ศิษย์เก่ารุ่น 19
คุณไพโรจน์ วงศ์แก้ว
คุณสิริกลุ กุณรักษ์

คุณศักดิ์ชัย บุญทอง
คุณเจริญศักดิ์ จิตมาต

สิบเอกฉัตรชัย ปัทวงศ์
คุณจักรพันธ์ มูลเพ็ญ

คุณเสฎฐวุฒิ อามาตมนตรี
คุณเสกสรร อาจหาญ

คุณสุเมธ เพชรนอก

ศิษย์เก่ารุ่น 20
คุณจักรกฤษ ลุนบุตร
คุณสุพัตรา แสงเพ็ง
คุณเชษฐา พิลาวงษ์

คุณวิชญ์ แหวนแก้ว
คุณศุภณัฐ ศรีนุกูล
คุณศุภสิทธิ์ พรหมวิหาร

คุณสุดารัตน์ ศรีแก่นบ้าน
คุณอรรถพร วิณโรจน์
คุณรุ่งเรือง เจริญชัย

คุณอธิคม พรหมจันทร์
คุณปิยมาศ ประกิ่ง
คุณทิติยากรณ์ เอกตาแสง

ศิษย์เก่ารุ่น 21
คุณศุภกิจ แสงภักดี
คุณสรธัญ โคตรคา
คุณสุวัฒนา ชัยปัญหา

คุณชนายุส ภัทรกรปิยวัช
คุณณัตพล มีแสง
คุณเยาวรัตน์ ประกิ่ง

คุณอภิญญา ภูบังแสง
คุณฌาจีรัตน์ ไวเจริญ
คุณรัชนก สุริโย

คุณจินตนา ภูพวก
คุณกมลรักษ์ พ่อโคตร
คุณสรัญญา พรหมพลซื่อ

ศิษย์เก่ารุ่น 22
คุณกิตติยา เขจรดวง
คุณดวงจันทร์ มานะเสน

คุณนนทมาศ บุญมา
คุณนฤมล ผุยคาชา

คุณคมสันต์ คาหอม
คุณยุทธนา โมคศิริ

คุณอริสา เหมะรา
คุณอภิวัฒน์ เทพบา

คุณสุภาพร สุขขี
คุณจิตติพัฒน์ เชิดสะภู

กรรมการศิษย์เก่ารุ่น 7 และรุ่น 13 ทุกคน
ศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2565
ด.ช.ค้าคูณ ศรีรงุ่ เรือง
ด.ช.รัตนชาติ หวานคา
ด.ญ.ชีวาพร รังศรี
ด.ญ.สุพัชราภรณ์ พรมนต์
ด.ช.ณัฐวุฒิ ธงงาม
ด.ช.ปราชญ์ญากรย์ บุญเวช
ด.ช.อนุชิต แสงนนท์

ด.ช.ณัฐนันท์ ประทาน
ด.ช.ราชพฤกษ์ จันทรา
ด.ญ.ญาณิกา รังศรี
ด.ญ.อนัญญา ปานชารี
ด.ช.ธีรศักดิ์ ทองเพชร
ด.ช.พงษ์พิทักษ์ ศรีสร้อย
ด.ญ.กุลสตรี น้อยคากอง

ด.ช.กันต์กวี กุณรักษ์
ด.ช.อนุรักษ์ เขตเทพา
ด.ญ.ฐิดาภรณ์ มาลาลัย
ด.ญ.สราทิพย์ มวลคาลา

ด.ช.นันภิวัฒน์ พิชัยวรุตมะ
ด.ญ.ขนิษฐา วงศ์ตาผา
ด.ญ.ธีนิดา คงพันธ์
ด.ญ.เกิตแก้ว ขาอุ่น
ด.ช.นฤชา วงศ์ศรีแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด.ช.ดุสิต สุวรรณวงษ์
ด.ช.ศักดา นวลแก้ว
ด.ญ.ธัญชนก คะเณวัน
ด.ช.ฐิติพงศ์ บุทธิจักร
ด.ช.ธีระพงษ์ ขุนอินทร์
ด.ญ.พรภิมล หลวงแก้ว
ด.ญ.ณิชนันทน์ เทพพิทักษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ด.ช.ผดุงเดช ยินดี
ด.ญ.ชมพูนุท คงมะกล่า
ด.ญ.นุชจรินทร์ จันทะมั่น
ด.ช.ณัฐภูมิ บุญฤทธิ์
ด.ช.ปณชัย บุญเข็ม

ด.ช.นันทะวุฒิ แก้วกล้า
ด.ญ.กุณฑิกา ดอกไม้แก้ว
ด.ญ.นวียา คุ้มศรีวัย
ด.ช.ณัฐพงศ์ สุขไธสง
ด.ช.นพณัฐ พิมพา
ด.ช.สถิต หุนติราช
ด.ญ.ปริยากร สุพรม

ด.ช.ปทุมลักษณ พวงผกา
ด.ญ.จิระดา รองศรี
ด.ญ.มิ่งกมล แสงโพธิ์
ด.ช.ณัฐนันท์ จันทร์โสม
ด.ช.ปรเมศวร์ กุณรักษ์
ด.ช.อนันดา น้อยดอน
ด.ญ.ปัณฑิตา ปรางชาติ

ด.ช.รัตนสูรย์ พลไชย
ด.ญ.ชลดา ขานเพราะ
ด.ญ.วณิชยา อินทร์เสน
ด.ช.ต่อศักดิ์ ภูเทียมศรี
ด.ช.ปิยวัฒน์ ทองพูล

ด.ช.ศิวกร ปากสีมล
ด.ญ.ชลดา บุญหล้า
ด.ญ.วรวรรณ เครือจันทร์
ด.ช.ธนกฤต เพชรนอก

ด.ช.กิตติกร อินทร์เสน
ด.ช.อาทิตย์ วารีทิพย์
ด.ญ.นริศรา ศรีสร้อย
ด.ช.กิตติศักดิ์ โมกขศิริ
ด.ช.ปิยวัฒน์ จันทร์ศรี
ด.ญ.ณัฐธิดา นามมีแว่น

ด.ช.กฤษณะ โสภาจร
ด.ช.อันวา ดอกจันทร์
ด.ญ.ปิยะฉัตร ลือพัฒนกุล
ด.ช.เจริญชัย เสนจันทิชัย
ด.ช.ภูมิภัทร เพชรโสภา
ด.ญ.พัชรินทร์ แหวนแก้ว

น.ส.จีรนันท์ จิตมาต
น.ส.พรทิพย์ เสนเพ็ง
นายจีรศักดิ์ แก้ววิเศษ
นายวีรพงษ์ ผุยคาชา

น.ส.ธัญจิรา คงพันธ์
น.ส.อรปรียา โคตรรักษา
นายดนุสรณ์ แวงวัน
นายสิทธิชัย วงค์ศรีชา

นายณัฐดนัย นิลสุข
นายอดิเทพ สุยราช
น.ส.ภัทรพร จรุงพันธ์
นายศรัณย์ เจริญชัย
น.ส.ณัฐนารี แก้วก้อง
น.ส.จรรยา ภูหน่วยหนา
นายสุรสิทธิ์ ชัยยะเทียน

นายธนาวุฒิ อาจจะบก
น.ส.จัสมิน ผาทุม
น.ส.มาลิกา ยะตะโคตร
นายสิทธิชัย เสกเหมาะ
น.ส.นริสรา บูรณทอง
น.ส.สุพัดตา อ่อนจันทร์

ด.ช.อนุวัตร ศิลป์ชื่น
ด.ญ.ประดับเพชร โชติคูณป้อง ด.ญ.พิริยากร ตั้งศรีวรนันท์
ด.ญ.วราภรณ์ โมกขศิริ
ด.ญ.วัชระพร มากน้อย
ด.ญ.ศิรประภา วรรณโก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ด.ช.ณัฐรัฐ ร่มเกษร์
ด.ช.ตะวันฉาย เรืองศรี
ด.ช.สุรเชษฐ์ บุญสงคราม
ด.ญ.ธนิษฐา ใจมั่น
ด.ญ.นงนภัส ขอจุลกลาง
ด.ญ.นัฐชา ขุนแสน
ด.ญ.พกาวรรณ ต้นกัญญา ด.ญ.อธิชา สายแสง
ด.ช.กิติศักดิ์ วุฒา
ด.ช.ธนพล อุดน้อย
ด.ช.ธราเทพ สุ่มมาตย์
ด.ช.ธีรวัฒน์ เผ่าศรี
ด.ช.ศราวุฒิ นนชมภู
ด.ช.ศิวกร โพธิราช
ด.ญ.ณัฐณิชา นามมีแว่น
ด.ญ.ภัสสร พูนสันเทียะ
ด.ญ.วาสนา ปานชารี
ด.ญ.สุพัตรา สวัสดิ์เอื้อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
น.ส.ปนัดดา สมทรง
น.ส.ปาริฉัตต์ แสงรุ่ง
น.ส.ปิ่นสุดา โพธิ์ขาว
น.ส.ไอรดา แก้วคนตรง
นายกิตตินันท์ เขินไพร
นายจิณณวัตร วรรณชู
นายนนทกร วิชาผง
นายประกาศิต วิณโรจน์
นายยศธชัย อัตตพิมพ์
นายอาทิตย์ สุขอาไพ
น.ส.วรกานต์ จิตไพศาล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายภัทรดนัย มีศิริ
นายวีระพล ศรีนุกูล
นายศุกร์ตินนท์ จารย์โพธิ์
น.ส.ณัฐวิญา ประสานสุข
น.ส.ปิยะวรรณ สีเขียว
น.ส.พนิดา จรุงพันธ์
น.ส.สุตาภัทร ฝั่งซ้าย
น.ส.อภิญญา อรุณา
นายไพฑูรย์ สวัสดิ์เอื้อ
น.ส.จินต์จุฑา เคนคาภา
น.ส.ชนัษฐา พันธ์เลิศ
น.ส.ชนิดา กองอ่อนศรี
น.ส.ภูวรินดา ภูวา
น.ส.อรกัญญา ชมมี
น.ส.อรปรียา ด้วงคา
น.ส.เกตุแก้ว เจียมสันต์
น.ส.กุลธิดา วิณโรจน์
น.ส.น้าฤทัย สุทธิประภา

นายรัฐธรรมนูญ รุ่งเรือง
น.ส.ชนิตา ปานชารี
นายนันทวัฒน์ ธงงาม
น.ส.พัชรพร สารคา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายศิวกร พ่อโคตร
น.ส.เบญจมาศ ศรีจร
นายพิชัยยุทธ ติยะบุตร
น.ส.วรวรรณ วงษ์ทอง

ด.ญ.มาริษา โตมาชา

นายณัฐชนน ประทาน
น.ส.จุฑารัตน์ กะลีพัด
นายนันต์ทชัย เทืองสุข
น.ส.ปารณีย์ ฟากวิลัย
น.ส.ชนิสรา สิงห์แรง

ด.ช.พีรพัฒน์ พ่อโคตร
ด.ญ.กัณฐรัตน์ แก่นปัดชา
ด.ญ.วนิดา ยนต์ทองหลาง

ด.ช.วีรพงษ์ แสงสว่าง

นายอนวัทย์ กันฑิศักดิ์
น.ส.ปุญญารีย์ บุตรแก่นทราย
น.ส.จิณห์นิภา พ่อโคตร
น.ส.สุกัญญา นันตะไชย

น.ส.กนิษฐา ธะดาดิษฐ์
น.ส.อรัญญา สายแสง
น.ส.นิตยา ยนต์ทองหลาง
น.ส.ปิยนุช โอมแพน

ต่อยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนไฮบริด

ชื่อบัญชี “ประชาร่วมใจ พัฒนาประชานิมติ ”
เลขบัญชี : 983-1-18230-8 ธนาคารกรุงไทย
ประสงค์รับใบอนุโมทนา สแกนผ่าน QR CODE เพื่อนาไปลดหย่อนภาษี

