โรงเรียนถิน
่ โอภาสวิทยา
ิ ย์เก่าถิน
สมาคมศษ
่ โอภาสวิทยา
ิ ร่วมทาบุญทอดผ ้าป่ าสามัคคี
ขอเชญ
้ า สรงน้ าเจ ้าคุณโอภาส ครู-อาจารย์”
เนือ
่ งในประเพณีป๋ี ใหม่เมือง “คืนสูเ่ หย ้าชาวสมด
ทอด ณ โรงเรียนถิน
่ โอภาสวิทยา ต.บ ้านถิน
่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ในวันเสาร์ท ี่ ๑๔ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
*************************************************************************************************************************************
้
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ต.บ ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ได ้ก่อตังโดยพระโอภาสพุ
ทธิคุณ เมื่อวันที่ ๘ เดือนมิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๐๒ โดยมีวต
ั ถุประสงค ์จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต ้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ให ้แก่กุลบุตรกุลธิดา
่
่ ยงใหแ้ ก่โรงเรียนเป็ นที่ประจักษ ์ จวบจนถึงปัจจุบน
ซึงการด
าเนิ นงานได ้ก่อประโยชน์แก่สงั คมส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่ อง ได ้สร ้างชือเสี
ั
่
่
เนื องในโอกาสดังกล่าวสมาคมศิษย ์เก่าถินโอภาสวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการมูลนิ ธิพระโอภาสพุทธิคุณ จึง
้
้ าหัวครู-อาจารย ์ พร ้อมทังทอดผ
้
เห็นสมควรจัดให ้มีพิธีสรงนาพระรู
ปพระโอภาสพุทธิคุณ
รดนาด
า้ ป่ าสามัคคี โดยมีวต
ั ถุประสงค ์
้
์
๑. เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ พระโอภาสพุทธิคุณผูก้ ่อตังโรงเรี
ยน และครู-อาจารย ์ผูป้ ระสิทธิประสาทวิ
ชา
๒. พัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
๓. จัดหารถเพื่อรับ-ส่งนักเรียน ภาคทวิศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิ คแพร่
้
้ ่เป็ นเหล่าสานุ ศิษย ์พระโอภาสพุทธิคุณ ศิ ษย ์เก่า และศิ ษย ์
ในการนี ้ จึงขอเชิญชวนบอกบุญมายังท่านผูม้ ี จิตศรัทธาทังหลาย
ทังที
ปัจจุบน
ั โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาทุกรุ่นทุกคน ตลอดถึงบุคคล เอกชน องค ์กรภาครัฐ และองค ์กรเอกชน ร่วมทาบุญดว้ ยการบริจาคทรัพย ์
โดยพร ้อมเพรียงกัน ได ้ที่ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ต.บ ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
้ ได
้ ้โปรดดลบันดาลให ้ท่านและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญ
ขออานุ ภาพแห่งกุศลเจตนาที่ได ้ร่วมทาบุญทอดผา้ ป่ าสามัคคีในครังนี
และประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
วันเสาร ์ที่
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เดือนเมษายน
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แต่งดาองค ์ผ ้าป่ าสามัคคี
ฉลองสมโภชองค ์ผ ้าป่ า (พบกับวงดนตรีโรงเหล ้าเดือนเพ็ญ เต็มวง)
ประชุมสามัญประจาปี
ประกอบพิธีสรงน้าพระรูปพระโอภาสพุทธิคุณ
ประกอบพิธีรดน้าดาหัวครู - อาจารย ์
ทอดผ ้าป่ าสามัคคี

ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์
ี (เจ้าคณะตาบลบ้านถิน
พระครูพศ
ิ าลปิ ยศล
่ )

กรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์
่
พระครูอดุลพัฒนโสภณ
(เจ ้าคณะตาบลเหมืองหม้อ)
พระครูวิจิตรศิลปาคม
(เจ ้าคณะตาบลสวนเขือน)
พระครูบวรธรรมกิตติ ์
(เจ ้าคณะตาบลร่องฟอง)
พระครูวรกิตติสุนทร
(เจ ้าอาวาสวัดถิ่นใน)
่
่
พระสมุห ์อินแก ้ว สุขวฑฺฒโน (เจ ้าอาวาสวัดเหมืองหม้อ)
พระอธิการสมพงศ ์ ภูริปญฺโญ (เจ ้าอาวาสวัดสวนเขือน)
่
่
พระครูวิจิตรธรรมาภรณ์
(เจ ้าอาวาสวัดถินแถนหลวง
พระมหาพิเชษฐชาญ
(เจ ้าอาวาสวัดถินนอก)
พระวิมลกิจจาภรณ์ (ธีระศักดิ ์ ธมฺมมุนีจาโร) (ผู ้ช่วยเจ ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร) ประธานการสร ้างศูนย ์ปฏิบต
ั ิ
ธรรม มหาโพธิวงศาจริยาราม(พุทธอุทยานดอยผาสวรรค ์ เฉลิมพระเกียรติ ร.9) พระธาตุอินแขวน จังหวัดแพร่

ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส
นายอนุว ัธ วงศว์ รรณ
รองประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส
อาจารย ์ใหญ่มานิ ตย ์ - คุณครู ธญ
ั ญา จันทร ์จารุพงศ ์
ผอ.ทองอินทร ์ ไชยนวรัตน์
ผอ.เจนวิทย ์ วิทยาภรณ์พงศ ์
ผอ.ถนอม อินก ัน
ผอ.ต่อพงศ ์ สาราญคง
ผอ.สรพลรัตน์ กุมภิรศ
ั มิ ์
ผอ.สมาร ์ท แก้วบัวดี
่
ผอ.ว่าที่รต.วีรภัทร แก้วทอง คุณพ่อหมาย สายถิน
ผอ.พัชริ นทร ์ สามารถ
อาจารย ์บัวมัลล ์ อินทรรุจิกุล
อาจารย ์อรสา วัลภาช ัย
คุณครู อรรณพ วุทธีรพล
รองผอ.พิพฒ
ั น์ ทุ่งมีผล
คุณครู เบญจทู ล วุทธีรพล
คุณครู รงั สรรค ์ ยอดแก้ว
คุณถวิล เป็ งวงค ์
รองฯสวัสดิ ์ รัตนศรี
คุณครู สมเดช ทานุ พน
ั ธุ ์
คุณครู ประสิทธิ ์ นันตมาศ
คุณครู เผ่าพงศ ์ ปานขลิบ คุณครู บดินทร เธียรทิม
คุณครู นภัคชลีมนต ์ เหมืองหม้อ
คุณครู ศุภรวรรณ ทองคา
คุณครู เอนก
ทิพย ์โพธิ ์ คุณครู สุพต
ั รา ครองสุข
คุณครู ชลีกร ยอดเมือง
์
คุณครู พิเชษ ธีระวัฒนประสิ ทธิ คุณครู วาสนา ข ัดแก้ว คุณครู ธรรมนู ญ ลือราช
คุณครู พน
ั ธ ์ศก
ั ดิ ์ ถานะวุฒิพงศ ์
คุณครู ประจวบ พวงขจร
คุณครู บานบุรี คาลือ
คุณครู วิไลวรรณ จารุมาศ
คุณครู ลด
ั ดาวัลย ์ รัตนกุณฑี คุณครู อุดม จันทร ์ทิพย ์
คุณครูไพฑู รย ์
ก ันธิยะ
คุณครูไชยยะ เศวตศิลา
ผ.อ.ไพบู ลย ์ เนื่ องพืช
ผอ.เสถียร วิทยาภรณ์พงศ ์ คุณสิทธิเดช ประจญมาร
คุณวิทธิกร พรรัตนอนันต ์คุณน
่
ภัสกร อภัยกาวี
พร้อมเจ้าหน้าที่ ลู กจ้าง พนักงานเทศบาลต.บ้านถิ่น
ชมรมกานันผู ใ้ หญ่บา้ นต.บ้านถิน
่
่
่
คุณฌาญณริ ฐน์ พรมวัง พร้อมเจ้าหน้าที ลู กจ้าง พนักงานเทศบาลต.สวนเขือน
ชมรมผู ส
้ ู งอายุ ต.บ้านถิน
่
ชมรมข้าราชการนบาเหน็ จบานาญ ต.บ้านถิน
ชมรมครู เก่าโรงเรี ยนถิ่นโอภาสวิทยา เจ้าหน้าที่ ร.พ.ส่งเสริ มสุขภาพต.บ้านถิ่น

ประธานองค์ผา้ ป่าสาม ัคคี
คุณภาณุ กร – คุณสุพ ัตรา ชาโป่ง
คุณสานิตย์ โป่งจินา
รองประธานองค์ผ ้าป่ าสามัคคี
ั
พล.ต.ต.ชยญ
ัติ-คุณนายชนิสรา สายถิน
่ คุณกิตติพงษ์ ถิน
่ ศรี
่
พ.ต.ท.ภิศุช สถาพสภูมิ อัยการกิตติ เขือนแก
้ว ผูพ
้ ิพากษาอรรณพ ศักดิศิ์ ริญดากุล พ.ต.ท.ชาคริต ถิ่นจันทร ์ พ.ต.ท.นิ ติกร ทองสุข
่
พ.ต.ท.พนาพร นันทวรรณ ณธนาภพ ถินจันทร ์ อาจารย ์ทินกร ครองสุข ผอ.ประสิทธิ ์ ภูวนาทพนาสันติ รองผอ. สมศักดิ ์ อภัยกาวี
คุณศุภวัลย ์ แตงร ้าน คุณครูพรทิพย ์ อภัยกาวี คุณวีรพล ถิ่นเดิม คุณอรชัน จากภัย คุณครูประดิษฐ ์ ถิ่นแสน อ.บัณฑิต เที่ยงวัฒนศิ ริ
คุณอิสรี บุญด ้วงคุณจิระเดช โมทนา คุณธีรศักด ์ โมทนา ผูใ้ หญ่อภิชยั -คุณสายฝน ถิ่นจันทร ์ คุณพินิจ เขียวบุตร คุณบุษกร โป่ งจินา
อ.วีรวัฒน์ ถาวรเสน คุณสมบัติ-คุณภัทราวดี พายัพ ด.ต.ชัยณรงค ์ กันตา คุณอนันตชัย ธรกิจ คุณชาติ เหมืองหมอ้ คุณชานาญ ถิ่นสุข
คุณแก ้วศักดิ ์ โป่ งสม ศน.สุมาลี ถิ่นสิทธิ ์ ผอ.ลัดดา วัฒนสัจจานุ กุล คุณสายฝน แสนใจยา ร.ต.ต.ฐปนนท ์ โป่ งเส็ง คุณเจริญพร ถาปนา
คุณครูเกรียงไกร-คุณครูพฒ
ั นาพันธ ์ ธรรมสรางกูร ด.ต.วิทยา โกสินทร ์ ด.ต.มงคล-คุณครูมะลิวลั ย ์ ถิ่นทิพย ์ คุณครูสุชล
ี า ชัยพลังฤทธิ ์
่
่
ผอ.บัณฑิต-คุณครูไพพร ถินทิพย ์ ผอ.นุ ชสุภางค ์ ถินเดิม คุณครูศราพร พิ ริยะชนานุ สรณ์ คุณอนันต ์ ชาโป่ ง คุณรัญดร ยืนยาว
่
คุณครูนิดานาถ ถิ่นจอม คุณครูชล
ุ ีกร เชียวชาญ
คุณครูธิดารัตน์ เนื่ องพืช คุณครูวน
ั ทนี ย ์พร อุปถัมภานันท ์ คุณครูจิรารัตน์ พวกเพียร
ปลัดสถิตย ์พงศ ์ ธรรมสรางกูร คุณครูทรรศนี ย ์ บุปผามาลา คุณครูรช
ั นี กร กวางวิจิตรกุล คุณสุทศ
ั น์ ไข่เขียว คุณยุทธพงษ ์ ถิ่นหลวง
คุณครูสุรีย ์กร ธรรมสรางกูร คุณสกลไกร ธรรมสรางกูร คุณณรันนันท ์ ราชฟู คุณวิภากรณ์ ราชฟู คุณทิพวรรณ ขันคานันต๊ะ
ร.ต.ต.นพดล ลือโฮ้ง ร.ต.ต.วิเชียร คนเที่ยง ร.ต.ต.วัชรพล วัฒนสัจจานุ กุล ด.ต.ไพรัช ธรรมสรางกูร ร.ต.ท.ประดิษฐ ์ ถิ่นสอน ด.ต.ชูชพ
ี ถิ่นสอน
่
่
ร.ต.อ.พยุง คนเทียง ร.ต.อ.พีระพงศ ์ โสธรวงศ ์ คุณมาลี เหมืองหมอ้ คุณรักษา ถินหลวง คุณกฤตกร โกสินทร คุณธนกฤต สุทธนะ
คุณวราลักษณ์ ชัยขันแก ้ว คุณพนิ สา มานพกาวี สิบเอกทวีวฒ
ั น์ ถิ่นหลวง คุณจุฑารัตน์ ถิ่นสอน
คุณสุรีย ์กร สวนสง่า
่
่
่
่
กานันบันเทิง ถินฐาน หมู่ที 11 ต.บ ้านถิน ผูใ้ หญ่เดชา วัฒนปรีดี
ผูใ้ หญ่บ ้าน หมู่ที 1
ผูใ้ หญ่ธช
ั พงศ ์ ถิ่นศรี ผูใ้ หญ่บ ้าน หมู่ที่ 2
่
่
่
ผูใ้ หญ่ภาสกร หมอ้ กรอง ผูใ้ หญ่บ ้าน หมู่ที 3 ผูใ้ หญ่สมชาญ ถินหลวง ผูใ้ หญ่บ ้าน หมู่ที 4 ผูใ้ หญ่ไตรเดช พรมวัง ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ 5
ผูใ้ หญ่อดิศร ถิ่นทิพย ์ ผูใ้ หญ่บ ้าน หมู่ที่ 6 ผูใ้ หญ่เมธี ธรรมวิชยั พันธุ ์ ผูใ้ หญ่บ ้าน หมู่ที่ 7 ผูใ้ หญ่ทอมสันต ์ จูงใจ ผูใ้ หญ่บ ้าน หมู่ที่ 8
ผูใ้ หญ่อภิชยั
ถิ่นจันทร ์ ผูใ้ หญ่บ ้าน หมู่ที่ 9 ผูใ้ หญ่อินทรีย ์ โป่ งคา
ผูใ้ หญ่บ ้าน หมู่ที่ 10
และกรรมการหมู่บ ้านทุกๆคน
่
ศิษย ์เก่าถินโอภาสวิทยาทุกคนทุกรุ่ น
คณะกรรมการสายเชียงราย คุณวิเชียร ถิ่นทิพย ์
คุณแววมยุรา น่ วมศิ ริ
คณะกรรมการสายโป่ งศรี คุณวิทยา เรือนมั่น
คุณครูชวนชม พรมวงค ์ คุณสุทธิดา เขียวบุตร
คณะกรรมการสายน้ าชา กานันสุทิน มา้ แก ้ว
ด.ต. เศรษฐศักดิ ์ เหมืองหมอ้ ผูใ้ หญ่ชยั วัฒน์ คายวง คุณเรณู ชุม
่ ใจ
่
่
่
คณะกรรมการสายแม่แคม ผูใ้ หญ่เศรษฐพงศ ์ สวนเขือน ด.ต. ประกอบ สวนเขือน
คุณคุณวาทิต - วิทยา
เขือนเก
้า
คณะกรรมการสายกาซ้อง ด.ต.เดชา เหมืองจา
คุณบุญรัตน์ อินพิม
คุณรวีวรรณ ศรีจน
ั ทร ์ดี คุณเทวรรณ เหมืองจา
คณะกรรมการสายทุ่งโฮ้ง คุณสายัณห ์ นันตา
คุณจิติมา ตาใจ
คณะกรรมการสายเหมืองหม้อ คุณสุวิมล เครือแก ้ว คุณจีราภรณ์ เพ็ชรทวี
คุณพรชัย สุคน
ั ธมาลา
คุณปิ่ นแก ้ว ผัดผ่อง
้
้
คณะกรรมการสายบ้านดง คุณครูศรีนวล ทานัด
คุณจักรภพ สีตือ
คุณวิทยา สีตือ
คุณณัฐดนัย ดวงหอม
คณะกรรมการสายหนองแขม คุณดาว สาเภา
คุณเจตน์ บ่อคา
คุณแสงเดือน บ่อคา
คณะกรรมการสายปทุม
คุณดวงใจ สิงห ์เหาะ
คุณธวัช บ่อคา
คุณมะลิ ทิพย ์รังสี
คุณครูสุภาพ นครชัย
คณะกรรมการสายร่องฟอง กานันชัยตุรงค ์ วงศ ์ศักดิสิ์ ทธิ ์ ด.ต. ไพบูลย ์ ขันคานันต๊ะ ร.ต.ต.นพดล ลือโฮ้ง
คุณครูสุดารัตน์ จิตแจ ้ง
่
คณะกรรมการสายสวนเขือน
กานันเฉลียว นันกด คุณครูพรทิพย ์ นาแหลม คุณอนงค ์ เสียงเพลิน
คุณชลดา หมอ้ กรอง
คณะกรรมการสายนาคู หา คุณทัศนาพร วันสนุ ก
คุณศิ รินทิพย ์ คาปันปู่
่
คณะกรรมการสายบ้านถิ่น คุณรพีพร ถิ่นจอม
คุณมาลี เหมืองหมอ้
คุณมยุเรศ นพรัตน์
คุณนุ จรินทร ์ เขือนชั
ย
คณะกรรมการสายหัวฝาย คุณธีรชัย ปัญโญ
คุณสมคิด ขัตติสะ
คุณเพ็ญศรี มรรคผล
คุณรัชนี ปวงเริ่ม
คณะกรรมการดาเนินงาน
พ.ต.ท.ธงชัย
เนื่ องพืช
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา และคณะ
อาจารย ์สุวฒ
ั น์ ธรรมสรางกูร ประธานคณะกรรมการมูลนิ ธิพระโอภาสพุทธิคุณ และคณะ
คุณประยุทธ
ชาป่ ง
นายกสมาคมศิษย ์เก่าถิ่นโอภาสวิทยา
ประธานกรรมการดาเนิ นงาน
คุณครูอรทัย
อุทธะยาน
อุปนายกสมาคมศิษย ์เก่าถิ่นโอภาสวิทยา
รองประธานกรรมการดาเนิ นงาน
คุณกิตติพงษ ์
ถิ่นศรี
อุปนายกสมาคมศิษย ์เก่าถิ่นโอภาสวิทยา
รองประธานกรรมการดาเนิ นงาน
นายสมนึ ก
กวาวส่าม
อุปนายกสมาคมศิษย ์เก่าถิ่นโอภาสวิทยา
รองประธานกรรมการดาเนิ นงาน
นายอินทรีย ์
กันตะนา
อุปนายกสมาคมศิษย ์เก่าถิ่นโอภาสวิทยา
รองประธานกรรมการดาเนิ นงาน
ผอ.คมสัน ธรรมสรางกูร
อุปนายกสมาคมศิษย ์เก่าถิ่นโอภาสวิทยา
รองประธานกรรมการดาเนิ นงาน
คุณครูสุทธิรก
ั ษ ์ ถิ่นทิพย ์ คุณครูจาเนี ยร ธรรมชัย คุณจิรเดช ป่ งสม คุณนาวิน จิตรบุญ คุณครูรช
ั ดา ถิ่นจอม
กรรมการ
กานันชัยตุรงค ์ วงศ ์ศักดิศิ์ ทธิ ์ คุณณัฐนนท ์ พรรัตนอนันต ์ คุณสงคราม ถิ่นทิพย ์
คุณพิพฒ
ั น์ ถิ่นจันทร ์
กรรมการ
ผอ.สมจิตต ์ คนเที่ยง
คุณเทวรรณ เหมืองจา
คุณจินตนา มีวรรณสุขกุล
กรรมการฝ่ ายเหรัญญิก
คุณครูวน
ั เพ็ญ ถานะวุฒิพงษ ์ คุณครูมน
ั ทนา แสนคา
คุณครูสภ
ุ าพ นครชัย
กรรมการฝ่ ายนายทะเบียน
คุณทรง สุทธนะ คุณชนิ ดาภา โสธรวงศ ์
คุณนาฏศิลป์ สถาพสภูมิ คุณรัชดากร ธรรมสรางกูร กรรมการฝ่ ายปฏิคม
อาจารย ์ชวนชม พรมวงค ์
ผูอ้ านวยการอุดมพร ถิ่นทิพย ์
คุณชลดา หมอ้ กรอง
คุณดาว สาเภา กรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ ์
คุณวาสนา แม่หล่าย
คุณธีรชัย ปัญโญ
กรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ ์
คุณครูแอนนา สมวงศ ์
ผอ.จินตนา ถิ่นทิพย ์
คุณกันต ์พิชาญ สุทธนะ
กรรมการและเลขานุ การ
ผูอ้ านวยการวาสนา สาเนี ยง คณะครูและบุคลากรโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาทุกคน
กรรมการและผู่ชว่ ยเลขานุ การ

ิ ย์เก่าถิน
โรงเรียนถิน
่ โอภาสวิทยา และ สมาคมศษ
่ โอภาสวิทยา
ิ ร่วมทาบุญทอดผ ้าป่ าสามัคคี
ขอเชญ
้ า”
เนือ
่ งในประเพณีป๋ี ใหม่เมือง “สรงน้ าเจ ้าคุณโอภาส ครู-อาจารย์ คืนสูเ่ หย ้าสมด
ทอด ณ โรงเรียนถิน
่ โอภาสวิทยา ต.บ ้านถิน
่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ในวันเสาร์ ที่ ๑๔ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
ิ ........................................................................................................................................
เรียนเชญ
บริจาค .............................................................................................................................................
ขออานุภาพแห่งกุศลเจตนาทีไ่ ด ้ร่วมทาบุญทอดผ ้าป่ าสามัคคีในครัง้ นี้ ได ้โปรดดลบันดาลให ้ท่านและครอบครัว
จงมีความสุข ความเจริญ และประสบแต่สงิ่ อันพึงปรารถนาทุกประการ

