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ขอเชญิรว่มท าบญุทอดผา้ป่าสามัคค ี 

เนือ่งในประเพณีป๋ีใหมเ่มอืง  “คนืสูเ่หยา้ชาวสม้ด า สรงน ้าเจา้คณุโอภาส ครู-อาจารย”์ 

ทอด  ณ  โรงเรยีนถิน่โอภาสวทิยา  ต.บา้นถิน่  อ.เมอืงแพร ่ จ.แพร่ 

ในวนัเสารท์ี ่ ๑๔  เดอืนเมษายน  พทุธศักราช  ๒๕๖๑ 
************************************************************************************************************************************* 

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ต.บา้นถิ่น อ.เมืองแพร่  จ.แพร่  ไดก้่อตัง้โดยพระโอภาสพุทธิคุณ เม่ือวนัที่  ๘  เดือนมิถุนายน  
พุทธศกัราช  ๒๕๐๒   โดยมีวตัถุประสงคจ์ดัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย  ใหแ้ก่กุลบุตรกุลธิดา  
ซึง่การด าเนินงานไดก้่อประโยชนแ์ก่สงัคมส่วนรวมมาอย่างต่อเน่ือง ไดส้รา้งชือ่เสียงใหแ้ก่โรงเรียนเป็นที่ประจกัษ ์จวบจนถึงปัจจบุนั   
เน่ืองในโอกาสดงักล่าวสมาคมศิษยเ์ก่าถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการมูลนิธิพระโอภาสพุทธิคุณ   จึง
เห็นสมควรจดัใหมี้พิธีสรงน า้พระรูปพระโอภาสพุทธิคุณ    รดน า้ด าหวัคร-ูอาจารย ์ พรอ้มทัง้ทอดผา้ป่าสามคัคี โดยมีวตัถุประสงค ์  
        ๑. เพ่ือแสดงความกตญัญูกตเวทิตาต่อ  พระโอภาสพุทธิคุณผูก้่อตัง้โรงเรียน  และครู-อาจารยผู์ป้ระสิทธิป์ระสาทวิชา   
        ๒. พฒันาการศึกษา ของโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 
        ๓. จดัหารถเพ่ือรบั-ส่งนักเรียน ภาคทวิศึกษาที่วิทยาลยัเทคนิคแพร่ 
       ในการนี้   จึงขอเชิญชวนบอกบุญมายงัท่านผูมี้จิตศรทัธาทัง้หลาย  ทัง้ที่เป็นเหล่าสานุศิษยพ์ระโอภาสพุทธิคุณ  ศิษยเ์ก่าและศิษย ์
ปัจจบุนัโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาทุกรุ่นทุกคน ตลอดถึงบุคคล เอกชน  องคก์รภาครฐั  และองคก์รเอกชน ร่วมท าบุญดว้ยการบริจาคทรพัย ์
โดยพรอ้มเพรียงกนั  ไดที้่  โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา  ต.บา้นถิ่น  อ.เมืองแพร่  จ.แพร่ 
     ขออานุภาพแห่งกุศลเจตนาที่ไดร้่วมท าบุญทอดผา้ป่าสามคัคีในครัง้นีไ้ดโ้ปรดดลบนัดาลใหท้่านและครอบครวัจงมีความสุขความเจริญ  
และประสบแต่สิ่งอนัพึงปรารถนาทุกประการ 

ก าหนดการ 
วนัเสารท่ี์  ๑๔  เดือนเมษายน  พุทธศกัราช  ๒๕๖๑   แรม  ๑๔ ค ่า  เดือน ๕ 

เวลา  ๐๙.๐๐  น. - แต่งดาองคผ์า้ป่าสามคัคี 
เวลา  ๑๓.๓๐  น. - ฉลองสมโภชองคผ์า้ป่า (พบกบัวงดนตรีโรงเหลา้เดือนเพ็ญ เต็มวง) 
เวลา  ๑๔.๐๐ น. - ประชมุสามญัประจ าปี 
เวลา  ๑๗.๐๐  น.  - ประกอบพิธีสรงน ้าพระรปูพระโอภาสพุทธิคุณ 
เวลา ๑๗.๓๐  น. - ประกอบพิธีรดน ้าด าหวัคร ู- อาจารย ์  
เวลา  ๑๘.๐๐  น. - ทอดผา้ป่าสามคัคี 

                                                   ประธานอปุถัมภฝ่์ายสงฆ ์
พระครพูศิาลปิยศลี  (เจา้คณะต าบลบา้นถิน่)  

กรรมการอปุถัมภฝ่์ายสงฆ ์

พระครอูดุลพฒันโสภณ  (เจา้คณะต าบลเหมืองหมอ้) พระครวิูจิตรศิลปาคม  (เจา้คณะต าบลสวนเขือ่น) 
พระครบูวรธรรมกิตติ ์  (เจา้คณะต าบลรอ่งฟอง) พระครวูรกิตติสุนทร  (เจา้อาวาสวดัถิ่นใน) 
พระสมุหอิ์่นแกว้ สุขวฑฒฺโน (เจา้อาวาสวดัเหมืองหมอ้) พระอธิการสมพงศ ์ ภริูปญโฺญ (เจา้อาวาสวดัสวนเขือ่น)  
พระครวิูจิตรธรรมาภรณ ์ (เจา้อาวาสวดัถิ่นแถนหลวง       พระมหาพิเชษฐชาญ           (เจา้อาวาสวดัถิ่นนอก) 
พระวิมลกิจจาภรณ ์ (ธีระศกัดิ ์ ธมฺมมุนีจาโร) (ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร) ประธานการสรา้งศนูยป์ฏิบติั    
ธรรม มหาโพธวิงศาจริยาราม(พุทธอุทยานดอยผาสวรรค ์ เฉลิมพระเกียรติ ร.9) พระธาตุอินแขวน จงัหวดัแพร่ 

ประธานอปุถัมภฝ่์ายฆราวาส 

นายอนวุธั  วงศว์รรณ 

รองประธานอปุถัมภฝ่์ายฆราวาส 
อาจารยใ์หญ่มานิตย ์ - คุณครูธญัญา  จนัทรจ์ารุพงศ ์ ผอ.ทองอินทร ์  ไชยนวรตัน ์       ผอ.เจนวิทย ์  วิทยาภรณพ์งศ ์   
ผอ.ถนอม  อินกนั                   ผอ.ต่อพงศ ์  ส าราญคง ผอ.สรพลรตัน ์  กมุภิรศัมิ ์ ผอ.สมารท์  แกว้บวัดี  
ผอ.ว่าท่ีรต.วีรภทัร  แกว้ทอง   คุณพ่อหมาย  สายถิน่ ผอ.พชัรินทร ์  สามารถ อาจารยบ์วัมลัล ์  อินทรรุจิกุล
อาจารยอ์รสา  วลัภาชยั         คุณครูอรรณพ  วุทธีรพล รองผอ.พิพฒัน ์  ทุ่งมีผล คุณครูเบญจทูล  วุทธีรพล  
คุณครูรงัสรรค ์  ยอดแกว้       คณุถวิล  เป็งวงค ์ รองฯสวสัดิ ์  รตันศรี คุณครูสมเดช  ท านุพนัธุ ์  
คุณครูประสิทธิ ์  นนัตมาศ     คุณครูเผ่าพงศ ์  ปานขลิบ คุณครูบดินทร  เธียรทิม คุณครูนภคัชลีมนต ์  เหมืองหมอ้ 
คุณครูศุภรวรรณ  ทองค า     คุณครูเอนก    ทิพยโ์พธิ ์ คุณครูสุพตัรา  ครองสุข         คณุครูชลีกร  ยอดเมือง  
คุณครูพิเชษ  ธีระวฒันประสิทธิ ์  คุณครูวาสนา  ขดัแกว้  คุณครูธรรมนูญ  ลือราช คุณครูพนัธศ์กัดิ ์  ถานะวุฒิพงศ ์  
คุณครูประจวบ  พวงขจร              คณุครูบานบุรี  ค าลือ    คุณครูวิไลวรรณ  จารุมาศ   
คุณครูลดัดาวลัย ์  รตันกณุฑี คุณครูอุดม  จนัทรทิ์พย ์ คุณครูไพฑูรย ์   กนัธิยะ คุณครูไชยยะ  เศวตศิลา 
ผ.อ.ไพบูลย ์  เน่ืองพืช ผอ.เสถียร  วิทยาภรณพ์งศ ์  คุณสิทธิเดช  ประจญมาร คุณวิทธิกร  พรรตันอนนัตค์ุณน
ภสักร  อภยักาวี               พรอ้มเจา้หน้าท่ี ลูกจา้ง พนักงานเทศบาลต.บา้นถิ่น                      ชมรมก านนัผูใ้หญ่บา้นต.บา้นถิน่                    
คุณฌาญณริฐน ์  พรมวงั   พรอ้มเจา้หน้าท่ี ลูกจา้ง พนักงานเทศบาลต.สวนเขือ่น                ชมรมผูสู้งอายุ ต.บา้นถิน่ 
ชมรมขา้ราชการนบ าเหน็จบ านาญ ต.บา้นถิน่    ชมรมครูเกา่โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา เจา้หน้าท่ี ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพต.บา้นถิ่น 
 



ประธานองคผ์า้ป่าสามคัค ี

คณุภาณุกร – คณุสพุตัรา  ชาโป่ง 

คณุสานติย ์ โป่งจนิา 

รองประธานองคผ์า้ป่าสามคัค ี

พล.ต.ต.ชยัญตั-ิคณุนายชนสิรา  สายถิน่ คณุกติตพิงษ ์ ถ ิน่ศร ี

พ.ต.ท.ภิศุช  สถาพสภูมิ  อยัการกิตติ  เขือ่นแกว้ ผูพิ้พากษาอรรณพ ศกัดิศิ์ ริญดากุล  พ.ต.ท.ชาคริต  ถิ่นจนัทร ์  พ.ต.ท.นิติกร  ทองสุข 
พ.ต.ท.พนาพร  นันทวรรณ   ณธนาภพ  ถิ่นจนัทร ์  อาจารยทิ์นกร ครองสุข  ผอ.ประสิทธิ ์  ภูวนาทพนาสนัติ รองผอ. สมศกัดิ ์  อภยักาวี 
คุณศุภวลัย ์  แตงรา้น  คุณครูพรทิพย ์ อภยักาวี  คุณวีรพล  ถิ่นเดิม  คุณอรชนั จากภยั   คุณครูประดิษฐ ์  ถิ่นแสน  อ.บณัฑิต เที่ยงวฒันศิริ 
คุณอิสรี  บุญดว้งคุณจิระเดช  โมทนา คุณธีรศกัด ์ โมทนา ผูใ้หญ่อภิชยั-คุณสายฝน ถิ่นจนัทร ์ คุณพินิจ  เขยีวบุตร คุณบุษกร  โป่งจินา   
อ.วีรวฒัน ์  ถาวรเสน คุณสมบติั-คุณภทัราวดี พายพั ด.ต.ชยัณรงค ์ กนัตา คุณอนันตชยั ธรกิจ คุณชาติ เหมืองหมอ้  คุณช านาญ ถิ่นสุข   
คุณแกว้ศกัดิ ์ โป่งสม ศน.สุมาลี  ถิ่นสิทธิ ์ ผอ.ลดัดา วฒันสจัจานุกุล คุณสายฝน แสนใจยา  ร.ต.ต.ฐปนนท ์  โป่งเส็ง คุณเจริญพร  ถาปนา     
คุณครูเกรียงไกร-คุณครูพฒันาพนัธ ์  ธรรมสรางกูร    ด.ต.วิทยา โกสินทร ์ ด.ต.มงคล-คุณครูมะลิวลัย ์ ถิ่นทิพย ์    คุณครูสุชลีา  ชยัพลงัฤทธิ ์ 
ผอ.บณัฑิต-คุณครไูพพร ถิ่นทิพย ์  ผอ.นุชสุภางค ์  ถิ่นเดิม   คณุครูศราพร  พิริยะชนานุสรณ ์  คุณอนันต ์  ชาโป่ง   คุณรญัดร  ยืนยาว   
คุณครูนิดานาถ ถิ่นจอม  คุณครูชลีุกร  เชีย่วชาญ คุณครูธิดารตัน ์ เน่ืองพืช  คุณครูวนัทนียพ์ร อุปถมัภานันท ์  คุณครูจิรารตัน ์  พวกเพียร 
ปลดัสถิตยพ์งศ ์  ธรรมสรางกูร    คุณครูทรรศนีย ์  บุปผามาลา คุณครูรชันีกร กวางวิจิตรกุล  คณุสุทศัน ์  ไขเ่ขยีว  คุณยุทธพงษ ์  ถิ่นหลวง  
คุณครูสุรียก์ร  ธรรมสรางกรู   คุณสกลไกร  ธรรมสรางกูร   คณุณรนันันท ์  ราชฟู    คุณวิภากรณ ์  ราชฟู    คุณทิพวรรณ ขนัค านันตะ๊     
ร.ต.ต.นพดล ลือโฮง้ ร.ต.ต.วิเชยีร คนเที่ยง ร.ต.ต.วชัรพล วฒันสจัจานุกุล ด.ต.ไพรชั ธรรมสรางกูร ร.ต.ท.ประดิษฐ ์ ถิ่นสอน ด.ต.ชชูพี ถิ่นสอน        
ร.ต.อ.พยุง คนเที่ยง ร.ต.อ.พีระพงศ ์  โสธรวงศ ์ คุณมาลี  เหมืองหมอ้ คุณรกัษา  ถิ่นหลวง  คณุกฤตกร  โกสินทร   คุณธนกฤต  สุทธนะ 
คุณวราลกัษณ ์  ชยัขนัแกว้  คุณพนิสา  มานพกาวี    สิบเอกทวีวฒัน ์  ถิ่นหลวง   คุณจฑุารตัน ์  ถิ่นสอน   คุณสุรียก์ร  สวนสง่า   
ก านันบนัเทิง  ถิ่นฐาน หมู่ที่ 11 ต.บา้นถิ่น   ผูใ้หญ่เดชา  วฒันปรีดี      ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 1      ผูใ้หญ่ธชัพงศ ์ ถิ่นศรี   ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 2 
ผูใ้หญ่ภาสกร  หมอ้กรอง ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 3   ผูใ้หญ่สมชาญ  ถิ่นหลวง   ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 4    ผูใ้หญ่ไตรเดช  พรมวงั  ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 5 
ผูใ้หญ่อดิศร  ถิ่นทิพย ์    ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 6     ผูใ้หญ่เมธี  ธรรมวิชยัพนัธุ ์ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 7  ผูใ้หญ่ทอมสนัต ์ จงูใจ  ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 8
ผูใ้หญ่อภิชยั  ถิ่นจนัทร ์  ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 9     ผูใ้หญ่อินทรีย ์ โป่งค า       ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 10       และกรรมการหมู่บา้นทุกๆคน 
ศิษยเ์กา่ถิ่นโอภาสวิทยาทุกคนทุกรุ่น 
คณะกรรมการสายเชียงราย คุณวิเชยีร  ถิ่นทิพย ์ คุณแววมยุรา  น่วมศิริ           
คณะกรรมการสายโป่งศรี คุณวิทยา  เรือนมั่น คุณครูชวนชม  พรมวงค ์ คุณสุทธิดา  เขยีวบุตร  
คณะกรรมการสายน ้าช า ก านันสุทิน  มา้แกว้ ด.ต. เศรษฐศกัดิ ์  เหมืองหมอ้ ผูใ้หญ่ชยัวฒัน ์  ค ายวง คุณเรณู  ชุม่ใจ 
คณะกรรมการสายแม่แคม ผูใ้หญ่เศรษฐพงศ ์ สวนเขือ่น ด.ต. ประกอบ  สวนเขือ่น คุณคุณวาทิต  - วิทยา   เขือ่นเกา้ 
คณะกรรมการสายกาซอ้ง ด.ต.เดชา  เหมืองจา คุณบุญรตัน ์  อินพิม คุณรวีวรรณ  ศรีจนัทรดี์ คุณเทวรรณ เหมืองจา 
คณะกรรมการสายทุ่งโฮง้ คุณสายณัห ์ นันตา คุณจิติมา  ตาใจ  
คณะกรรมการสายเหมืองหมอ้ คุณสุวิมล  เครือแกว้ คุณจีราภรณ ์  เพ็ชรทวี คุณพรชยั  สุคนัธมาลา คณุป่ินแกว้  ผดัผ่อง 
คณะกรรมการสายบา้นดง คุณครูศรีนวล  ทานัด คุณจกัรภพ  สีตือ้ คุณวิทยา  สีตือ้ คุณณัฐดนัย  ดวงหอม 
คณะกรรมการสายหนองแขม คุณดาว  ส าเภา คุณเจตน ์  บ่อค า คุณแสงเดือน  บ่อค า 
คณะกรรมการสายปทุม คุณดวงใจ  สิงหเ์หาะ คุณธวชั  บ่อค า คุณมะลิ  ทิพยร์งัสี คุณครูสุภาพ  นครชยั 
คณะกรรมการสายร่องฟอง ก านันชยัตุรงค ์  วงศศ์กัดิสิ์ทธิ ์ ด.ต. ไพบูลย ์  ขนัค านันตะ๊ ร.ต.ต.นพดล  ลือโฮง้ คุณครูสุดารตัน ์  จิตแจง้ 
คณะกรรมการสายสวนเขือ่น ก านันเฉลียว  นันกด คุณครูพรทิพย ์  นาแหลม คุณอนงค ์  เสียงเพลิน คุณชลดา  หมอ้กรอง 
คณะกรรมการสายนาคูหา  คุณทศันาพร  วนัสนุก คุณศิรินทิพย ์  ค าปันปู่   
คณะกรรมการสายบา้นถิ่น  คุณรพีพร  ถิ่นจอม            คุณมาลี  เหมืองหมอ้           คุณมยุเรศ นพรตัน ์ คุณนุจรินทร ์ เขือ่นชยั 
คณะกรรมการสายหวัฝาย คุณธีรชยั  ปัญโญ คุณสมคิด  ขตัติสะ คุณเพ็ญศรี  มรรคผล คณุรชันี  ปวงเริ่ม 

คณะกรรมการด าเนนิงาน 

 พ.ต.ท.ธงชยั เน่ืองพืช        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา  และคณะ 
                           อาจารยส์ุวฒัน ์  ธรรมสรางกูร  ประธานคณะกรรมการมูลนิธิพระโอภาสพุทธิคุณ และคณะ  

คุณประยุทธ ชาป่ง นายกสมาคมศิษยเ์ก่าถิ่นโอภาสวิทยา ประธานกรรมการด าเนินงาน 
คุณครูอรทยั อุทธะยาน อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่าถิ่นโอภาสวิทยา รองประธานกรรมการด าเนินงาน 
คุณกิตติพงษ ์ ถิ่นศรี อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่าถิ่นโอภาสวิทยา รองประธานกรรมการด าเนินงาน 
นายสมนึก กวาวส่าม อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่าถิ่นโอภาสวิทยา รองประธานกรรมการด าเนินงาน 
นายอินทรีย ์ กนัตะนา อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่าถิ่นโอภาสวิทยา รองประธานกรรมการด าเนินงาน 
ผอ.คมสนั  ธรรมสรางกูร อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่าถิ่นโอภาสวิทยา รองประธานกรรมการด าเนินงาน 

คุณครูสุทธิรกัษ ์  ถิ่นทิพย ์   คุณครูจ าเนียร  ธรรมชยั   คุณจิรเดช  ป่งสม คุณนาวิน  จิตรบุญ  คุณครูรชัดา  ถิ่นจอม    กรรมการ 
ก านันชยัตุรงค ์ วงศศ์กัดิศิ์ทธิ ์ คุณณัฐนนท ์  พรรตันอนันต ์ คุณสงคราม  ถิ่นทิพย ์   คุณพิพฒัน ์  ถิ่นจนัทร ์       กรรมการ 
ผอ.สมจิตต ์  คนเที่ยง    คุณเทวรรณ  เหมืองจา        คุณจินตนา มีวรรณสุขกุล กรรมการฝ่ายเหรญัญิก 
คุณครูวนัเพ็ญ  ถานะวุฒิพงษ ์ คุณครูมนัทนา  แสนค า        คุณครูสภุาพ  นครชยั กรรมการฝ่ายนายทะเบียน 
คุณทรง  สุทธนะ   คุณชนิดาภา  โสธรวงศ ์     คุณนาฏศิลป์  สถาพสภูมิ     คุณรชัดากร  ธรรมสรางกูร กรรมการฝ่ายปฏิคม 
อาจารยช์วนชม พรมวงค ์     ผูอ้ านวยการอุดมพร  ถิ่นทิพย ์     คุณชลดา  หมอ้กรอง    คุณดาว  ส าเภา  กรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ ์
คุณวาสนา  แม่หล่าย           คณุธีรชยั  ปัญโญ                                          กรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ ์
คุณครูแอนนา  สมวงศ ์ ผอ.จินตนา  ถิ่นทิพย ์ คุณกนัตพิ์ชาญ  สุทธนะ    กรรมการและเลขานุการ 

  ผูอ้ านวยการวาสนา  ส าเนียง  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาทุกคน กรรมการและผู่ชว่ยเลขานุการ 



โรงเรยีนถิน่โอภาสวทิยา และ สมาคมศษิยเ์กา่ถิน่โอภาสวทิยา 

ขอเชญิรว่มท าบญุทอดผา้ป่าสามคัค ี 

เนือ่งในประเพณีป๋ีใหมเ่มอืง  “สรงน ้าเจา้คณุโอภาส คร-ูอาจารย ์คนืสูเ่หยา้สม้ด า” 

ทอด  ณ  โรงเรยีนถิน่โอภาสวทิยา  ต.บา้นถิน่  อ.เมอืงแพร ่ จ.แพร่ 

ในวนัเสาร ์ที ่ ๑๔  เดอืนเมษายน  พทุธศักราช  ๒๕๖๑ 

เรยีนเชญิ ........................................................................................................................................ 

 บรจิาค ............................................................................................................................................. 
 

ขออานุภาพแหง่กศุลเจตนาทีไ่ดร้ว่มท าบญุทอดผา้ป่าสามคัคใีนครัง้นี ้ ไดโ้ปรดดลบนัดาลใหท้า่นและครอบครัว 

จงมคีวามสขุ  ความเจรญิ  และประสบแตส่ิง่อนัพงึปรารถนาทกุประการ 

 


