
 

                                        

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครู โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 
ขอเชิญศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนจัดหา 

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
“ร้อยใจ ร้อยไมตรี 100 ปี โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)” 

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 
ณ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

กำหนดการ 
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดอืน 10 

  เวลา ๐๙.๐๐ น.  - ร่วมทำบุญอาคารเรียน 
  เวลา ๑๑.๐๐ น.  - ถวายภัตตราหารแด่พระสงฆ์ 
  เวลา ๑๒.๐๐-๑๗.๐๐ น. - สมโภชองค์ผ้าป่า 
      - ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ท่านผู้มีเกียรติ รวมรุ่น รวมปัจจัย 
      - การแสดงคณะครู ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
  เวลา ๑๗.๐๐ น.  - ถวายผ้าป่า พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี 

ประธานฝ่ายสงฆ์ 
    พระครูสถาพร สุนทรเขต  เจ้าอาวาสวัดนาราบ   ประธาน 
        เจ้าอาวาสวัดเทพธนวัฒน์สุวรรณาราม กรรมการ 
        เจ้าอาวาสวัดดอนไชย   กรรมการ 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
คุณสงบ  เฉลิมลาภ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประธานกรรมการ 
คุณสุพัฒน์  แสนวงศ์  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
คุณธวัช  ไชยบุญมา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
คุณวิวัฒน์  นันฝั้น  กำนันตำบลนาน้อย    กรรมการ 
คุณเอกธนัช  เดชรัตน์  ผู้ใหญ่บ้านนาราบ    กรรมการ 
คุณมานพ  พรมใจ  ผู้ใหญ่บ้านทุ่งมงคล    กรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)  กรรมการ 
คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)    กรรมการ  
คณะครู โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)     กรรมการ 
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)    กรรมการ  
นายกฤษดา  อินแสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบฯ  กรรมการและเลขานุการ 

ช่องทางการร่วมสมทบทุน 
  1.ร่วมสมทบทุนโดยตรงที่ โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
  2.โอนเงินเข้าบัญชีเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขานาน้อย หมายเลขบัญชี 020394333775 
  3.ร่วมสมทบทุนผ่านผู้ประสานงานรุ่นศิษย์เก่า 

สอบถามรายละเอียด 054-789112 , www.narabschool.ac.th , https://www.facebook.com/narabschool 
 

 

http://www.narabschool.ac.th/


คณะกรรมการ และผู้ประสานงานรุ่น 

ปีการศึกษา 2500 – ผอ.ณรงค์  สิทธิลภ ปีการศึกษา ๒๕๒๔ – คุณบัวมัน  ถาเมือง                  
ปีการศึกษา ๒๕๐๑ - คุณประเสริฐ  วิชายะ ปีการศึกษา ๒๕๒๕ - คุณชัยประยุทธ  ใจบุญ 
ปีการศึกษา ๒๕๐๒ - คุณสุรกิจ  คำมาลา ปีการศึกษา ๒๕๒๖ – อาจารย์กัญชลี  เกียรติกิติภักดิ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๐๓ – อาจารย์รัชนี  ศรีสงคราม ปีการศึกษา ๒๕๒๗ - คุณกวีวัธน์   โนทะ 
ปีการศึกษา ๒๕๐๔-๒๕๐6 – อาจารย์อาณัฐ  ลาภมาก ปีการศึกษา ๒๕๒๘ - คุณธนิน  เทนุรักษ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๐๖-๒๕๐๗ – อาจารย์อำนวย  วงศ์ทะเนตร ปีการศึกษา ๒๕๒๙ – คุณมนทกานติ์  ปิยศทิพย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๐8 – อาจารย์พยนต์  อยู่ดี ปีการศึกษา ๒๕๓๐ – คุณยุทธนา  ปรีดีธิสาร 
ปีการศึกษา ๒๕๐๙ – อาจารย์รวมพร  เวียงคำ ปีการศึกษา ๒๕๓๑ – คุณธนะชัย  นาคนวม 
ปีการศึกษา ๒๕๑๐ – อาจารย์วัชรินทร์  อุทัยธวัช ปีการศึกษา ๒๕๓๒ – คุณพชรพร  ใจบุญภักดีพันธ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๑๑ – อาจารย์บวร  ทนันไชย ปีการศึกษา ๒๕๓๓ – คุณทรงพล  ใจตุ้ย 
ปีการศึกษา ๒๕๑๒ – อาจารย์เรืองศักดิ์  ปุญญมัย ปีการศึกษา ๒๕๓๔ - คุณเขตอภิญพงษ์  บุญญา 
ปีการศึกษา ๒๕๑๓ – อาจารย์อรรณพ  ลาภมาก ปีการศึกษา ๒๕๓6 – คุณอัมพร  มจินานนท์ 
ปีการศึกษา ๒๕๑๔ – อาจารย์ฉัตรชัย  ละพรม                          -  คุณกัมพุช  เจริญชัย 
ปีการศึกษา ๒๕๑๕ - คุณสุจิตตา  ใจตุ้ย  ปีการศึกษา ๒๕๓๗ – คุณภัทรา  ศิริรัตน์พิริยะ 
ปีการศึกษา ๒๕๑๖ – อาจารย์นพวรรณ   งานวิชา                          -  คุณฤทัยรัตน์  ก้อนใหม่ 
ปีการศึกษา ๒๕๑๗ - คุณนิรมัย  พฤทธิ์ศฤงคาร  ปีการศึกษา ๒๕๓๘ –  คุณวีรพันธ์  ตันเกียง 
ปีการศึกษา ๒๕๑๘ – อาจารย์พจน์  เตจ๊ะ 
อจารย์นิภา พรมฝั้น 

ปีการศึกษา ๒๕๓๙ - คุณสุริยง  สิทธิสาร 

ปีการศึกษา ๒๕๑๙ - คุณธนากร  แสงประจักษ์ ปีการศึกษา ๒๕๔๐ – คุณกิจอุดม  เสือเจริญ 
                        - คุณจิณัฐตา  คำมาลา ปีการศึกษา 2543 – ผอ.ฐานิสภ์  พรมฝั้น 
ปีการศึกษา ๒๕๒๐ - ผอ.มารุต   กำธรกุล                          - คุณพจนารถ  พรหมวงศนันท์ 
ปีการศึกษา ๒๕๒๑ – คุณโชติกา จิตมานะ ปีการศึกษา 2544 – คุณณัฐกานต์  ชื่นขจร 

ปีการศึกษา ๒๕๒๒ – คุณแดนชัย  นันฝั้น ปีการศึกษา 2545 – คุณสุทธาทิพย์  เข็มทอง 

ปีการศึกษา ๒๕๒๓ - คุณวาสนา  เสนนะ ปีการศึกษา 2546 – คุณณัฐพล  วงศ์ทะเนตร 

 
      
   

               
    


