
* กราบเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดผ้าป่า “  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร” * 
ณ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน  ๕๕๑๒๐  วัน จันทร์  ที่ 12 เมษายน 2564 

************************************************************************* 
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร เป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจ าต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒  เปิดท าการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ถึงระดับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีนักเรียนจ านวน 
148  คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน มีเขตพื้นท่ีบริการ ทางการศึกษาในพื้นท่ี ต าบลศิลาเพชร ต้ังอยู่        
หมู่ท่ี 8  ต าบลศิลาเพชร  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน หมู่บ้านในเขตบริการ ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ๑. บ้านป่าตองดอนทรายทอง               
๒.บ้านป่าตอง ๓. บ้านป่าตองพัฒนา  ๔. บ้านดอนแก้ว  ๕. บ้านทุ่งรัตนา  7.บ้านทุ่งศรีบุญยืน ๘ บ้านนาค า มีสภาพบริบท    
ของโรงเรียนและชุมชนสามารถวิเคราะห์ตามสภาพจริงได้ดังนี้ 
 

จุดอ่อนของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
    ๑. นักเรียนในเขตบริการโรงเรียนเป็นนักเรียนท่ีผู้ปกครอง มีอาชีพท าการเกษตร  พ่อแม่ไปท างานต่างจังหวัด อาศัย 
               อยู่กับตาและยาย จ าเป็นต้องเร่งรัดพฒันาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
  2. สภาพอาคารเรียนขาดส่ิงอ านวยความสะดวก อาคารประกอบเก่าและช ารุด   
  3. แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนการสอนขาดแคลน  ส่ือและเทคโนโลยีมีจ ากัดไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
  4. ครูและบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนมีครูสอน มีความจะเป็นจะต้องจ้างครูอัตราจ้าง และ 
              ครูชาวต่างชาติเพื่อจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  
 

จุดแข็งโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
   ๑. นักเรียน/ผู้ปกครองและชุมชน มีน้ าใจให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดีและสม่ าเสมอ 
   ๒. สภาพป่าไม้  สัตว์ป่า สัตว์น้ าในล าห้วยมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี                    

3. เป็นชุมชนท่ีมีน้ าใจ มีคุณธรรม  รักษาจารีตและประเพณี มีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 
   4.ร่วมใจกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อธ ารงส่ิงแวดล้อมให้มีสภาพสมบูรณ์ยั่งยืน 
  ด้วยเหตุผลความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  และศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  จึงได้มีมติจัดผ้าป่า     
“เพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร” ขึ้นเพื่อระดมน้ าใจจากผู้มีจิตศรัทธา สาธารณชนท่ัวไป  ให้ความ
เมตตา ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าฯ ช่วยเหลือเพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษา เป็นส่ือประกอบการสอน อุปกรณ์การเรียนการ อาหาร 
เส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือปัจจัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 ๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของนักเรียนให้มีคุณภาพดีขึ้น 
 ๓. เพื่อสนับสนุนการจ้างครูอัตราจ้าง  ครูชาวต่างชาติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
 4. เพื่อจัดหาส่ือและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
  ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน สถาบันของท่านท่ีมีจิตศรัทธาให้ความเมตตาในการอนุเคราะห์      
ร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดผ้าป่า “ เพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร”ตามท่ีท่านสะดวก ดังนี้ 

๑. เดินทางไปร่วมท าบุญทอดผ้าป่าฯ และพักชมสภาพภูมิทัศน์ ด้วยตนเอง 
๒. ธนาณัติในนาม  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ๕๕๑๒๐ 
๓. บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขาปัว ชื่อบัญชี  “เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร”  

หมายเลขบัญชี  660 2 75783 0   
ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ส่ิงศักดิ์สิทธิ์และอานิสงส์แห่งศรัทธาและเจตนาจงดลบันดาลให้ท่าน และ

ครอบครัวตลอดจนสถาบันอันมีเกียรติของท่าน จงประสบแต่ความสุขสวัสด์ิ พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัย มีอายุ 
วรรณะ สุขะ พละพร้อมด้วยปฏิภาน สมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ 
                                      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 
          (นายประสิทธิ์  ปรังฤทธิ์)                            (นายวิเลิศ  จันทร์สุข)    (นางจารุวรรณ์  ริพล)      
ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน          ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร               ตัวแทนศิษย์เก่า 
                  ประธาน                            กรรมการและเลขานุการ       กรรมการศึกษาและผู้ช่วยเลขา 



 

* ก าหนดการท าบุญทอดผ้าป่า “เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร” * 
ณ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน  ๕๕๑๒๐  วัน จันทร ์ท่ี 12 เมษายน 256๔ 

เวลา ๐๘.๐๐ น.  ต้ังกองผ้าป่า เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายองค์ผ้าป่าและรายงานผลการจัดผ้าป่าและยอดผ้าป่า ฯ แจ้งสาธารณชนทราบ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์    คณะกรรมการกิตติมศักด์ิฝ่ายฆารวาส 
 

 

     (พระครูสุภัทรนันทวิทย์)                            (นายประสิทธิ์     ปรังฤทธิ์)                                          
                  เจ้าคณะอ าเภอปัว             ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

                                               คณะกรรมการที่ปรึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษยเ์ก่า ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 

ก านันธวัช   มิสละ  นายกสมบรูณ์   เสมอใจ   พระปลัดกิตติศักดิ์  กิตติโสภโน  ผู้ใหญ่บรรเจิด จันทรา           
ผู้ใหญ่องอาจ   ปรังฤทธิ์  ผู้ใหญ่ไกรฤทธิ์  กองกุณะ   ผู้ใหญ่ผ่อง  ใหม่กันทะ   ผู้ใหญ่วัชรพล  ชาวยอง 
ผู้ใหญ่ประวิง   กองกุณะ   คุณสุมาลี ยาสาร           ผู้ใหญ่รันดา เข่ือนเป็ก   ก านันเกษม  นาคอ้าย   
ผู้ใหญ่บุญน า  พิชวงค์  ผู้ใหญ่เกษม สุริยศ   ผู้ใหญ่สมเกิยรติ  ใหม่วงค์           คุณครูนงลักษณ์  มโนวงค์  
คุณครูภุชงค์   ยาสาร  ผู้ใหญ่อุดม พรมปา   ผอ.พัชรีพร  เนตรทิพย์   คุณครูพิไลลักษณ์  อานุภาพบรรเจิด    
คุณสุเทพ   นาคอ้าย  คุณชูศักดิ์   นาคอ้าย   คุณวนัดดา  ปันแสน    คุณครูชนุตม์  ริพล         
คุณข่องศรี  ริพล  คุณธีรพล  ใหม่วงค์   คุณครูสมร  ยาสาร    คุณกิตติศักดิ์  วังกะ   
คุณวนัชชา  เสมอใจ  คุณประนอม  ตารินทร์   สอ.หญิงละมัย  ไชยวงค์             คุณครูบุญเจือ  สุทธิพงษ์  
คุณ เรียบ  กางขัด  คุณอรนุช   แก้วหลวง   คุณจิตรา  ไชยอ้าย     คุณวาห์ธินีย์  ปัญญาวงค์                 
คุณศรีวรรณ  เตชะนันท์  คุณสกุล  สุริยศ     คุณครูกัญชพร   ไชยเสน   คุณครูอ าพิน  สุขสวัสด์ิ      
คุณวรรณลักษณ์ ปันแสน   คุณแท่ง พรมปา         คุณชรินทร์  พลเล็ก    คุณบุญส่ง  ค าแสน          
คุณปรียธิดา  สมจิตร       คุณสมุทร  สุริยา    ร.อ.สุมิตร  เสมอใจ                   คุณครูปิ่นทิพย์  หาญยุทธ  
คุณครูสุภารัตน์  นาคอ้าย  คุณครูสรศักดิ์  เสมอใจ   คุณเกสร  ต๊ะแก้ว     คุณสุวรรณา  ใหม่วงค์      
คุณชยาภรณ์  ไชยอ้าย     คุณธีร์วรา   ริพล     คุณพัชรินทร์  นัยทอง     คุณราตรี  กิ่งเกษ            
คุณสุพัตรา  สินศักด์      คุณวีรภัทร   ไพปัญญา   คุณเพ็ญศรี  ไชยสลี   คุณนงลักษณ์  เสมอใจ    
คุณรุ่งทิพย์  สุยะเสียน      คุณถนิมทอง  ยาวิไชย      ผ.อ.ธิดา  เสมอใจ  คุณสุทธนา  ปัทมวัฒน์    
คุณนพรัตน์   กองกุณะ    คุณสะอาด  นาคอ้าย   คุณครูภัทรา  ยวงรัมย์               พ.จ.อ.ประหยัด  นาคอ้าย  
ด.ต.ณรงค์  กองกุณะ    คุณครูศรีเรือน  จิตอารีย์    นาวาตรีธวัช  นาคอ้าย   ร.ต.อ.ส ารวย  ปันแสน   
นาวาตรีสมภพ  ค าคณา   คุณช านาญ  ปรังฤทธิ์    คุณสวิง  เสมอใจ    คุณอนิรุทธ์  ทะภูมินทร์    
ด.ต.สุรพล  ไชยอ้าย        คุณสมทบ  ค าคณา    ผศ.ดร.นิคม  นาคอ้าย               นายแพทย์สุวิน  สมเงิน    
คุณจ าลอง  ไชยกันทะ      คุณณิชาภัทร  รัตนดิษฐ์   คุณปริยนาถ  ล้านมา   คุณครูเข็มทอง  คดง้วน              
คุณทวีวุฒิ  มโนวงค์        ด.ต.จาตุรงค์  ปฎิพัทธิ์ด ารง   คุณกฤษฏา สุยะเสียน   คุณสังวาล ปะเกียน        
คุณสาคร  สีเหลือง         คุณบัวผ่อง   ไชยอ้าย    คุณพรพิมล ปฎิพัทธ์ด ารง   คุณครูมณฑิรา  จ ารูญ    
คุณครูพิทยา   พิชัยวงค์   คุณกาบแก้ว  ตาใส่          คุณวันเพ็ญ  เฉิน     คุณดิเรก  พงษ์สุปาณี      
คุณสุรพงศ์  ริพล  คุณศิลมน  ปันศิริ     จ.อ.อรรถพงษ์  พันธ์เลิศ    คุณครูบัวเรียม  ทิขัติ  
ผอ.อดิศักดิ์  ไชยอ้าย ร.ต.สฤษด์ิ  ปันแสน   คุณศศิศรีรุ้ง  บริคุต                  ส.อ.สายทอง  มะโนวงค์   
คุณครูรมณีย์  จันทร์สุข  คุณครูล าเภา อินทะรังสี   คุณยุวพร   กองกุณะ      
 



                                               
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษยเ์ก่า ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 

พ.ต.ท.หญิง บุษบา  แสนสะอาด คุณครูอ าไพ  พิบูลย์ผล   คุณวรรณกร  อยู่สุ่น     คุณเจษฎา สุยะเสียน       
คุณกัญจนา  ไชยกันทะ    คุณมณฑล  ริพล            คุณดวงนภา  กานิล         คุณธีรพงษ์  ใหม่วงค์        
คุณสุภาพร  ทะภูมินทร์   คุณประภาพร  พิชวงค์     คุณเยาวลักษณ์  วิไชย   คุณณัฐณรงค์  ไชยกันทะ          
คุณเฉลิมพล  อานุภาพบรรเจิด  คุณเมืองมนต์  วังกะ        คุณยุพิน กุมาลี     คุณภัทรวดี  ชาวยอง    
คุณครูจารุวรรณ์  ริพล     คุณอนุชา   ไชยอ้าย    คุณสมชัย    ค าคณา    คุณเกศสุดา   พรมปา       
คุณณรงค์ศักด์ิ  พิชวงค์   คุณรัชนก  ทิมดี    คุณวีรนุช  พรมวังขวา          คุณสมชาย  ขัติวงค์        
คุณนรารัตน์  มาลีศรี      คุณชินพันธ์  นาคอ้าย      คุณครูจักรา  ปัญญาวรรณรักษ์  คุณกัญญา  ใหม่ค า          
คุณอุดร  พรมปา           คุณนงเยาว์  จันดา           คุณนภาพร  เสมอใจ   คุณเจนวิทย์  ชาวยอง   
คุณครูจักรพงษ์  กานิล    คุณสาวิตรี  สุวรรณแสง     คุณสมโชค  ค าคณา    คุณเกศนี  จุลกเสวี         
คุณครูวรรณภา  นาคอ้าย คุณชฎาพร   พิชวงค์       คุณนันทิดา  สิริอรุณวงค์   คุณอนุสรณ์  จันต๊ะเทพ    
คุณอัษฎวุธ  นิลพันธ์        คุณวีรวรรณ  นาคอ้าย    คุณครูดาวรินทร์  มั่งค่ัง     คุณอนันต์   จันทรา         

คุณกานต์พิชชา   กองกุณะ   เภสัชกรหญิงสมพักตร์   ค าคณา       อาจารย์ลักษณาพร  วาทบัณฑิตกุล                          
จ.ส.อ.จามจุรี  ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา                   คุณครูอรุณี  ยาสาร    คุณครูจารุวัฒน์ อรินทร ์  
ส.อ.เอกราช  เสมอใจ  คุณปิยดา  ใหม่วงค์           คุณเอกสิทธิ นาคอ้าย       คุณภิรัญชญา  กันทะกัน         
คุณครูนิรมล   สุยะเสียน  คุณครูสรินทร์พร  แจ่มจันทร์  คุณกรกนก  ปันแสน        คุณโชครวิน  เสมอใจ      
คุณยุทธนา  ปรังฤทธิ์   คุณกชพรรณ  ดวงอาจ      คุณสุทธิพงศ์  วงศ์ดาว      คุณวิทวัส  ค าแสน          
คุณสุริยา  กางขัด  คุณกชพรรณ  จันทรา       คุณกฤษณดาพงษ์   ปันแสน    คุณบุรารักษ์  ใหม่ชัย   
คุณนพรัตน์  ปัญญาวรรณรักษ ์ คุณครูไชยยันต์  นันท์แก้ว   ร.ต.อ.เวทิส  ต๊ะแก้ว         คุณเดชา  สาระไชย         
คุณนิยมพร  สาระไชย   คุณปิยวรรณ   สาริกา            คุณวิภารัตน์  ฑีฆาวงค์     คุณน้ าผ้ึง  ข าใจ             
คุณนุจรี  ปันแสน   คุณบุษบา ปรังฤทธิ์        คุณครูสุภารัตน์ ทับเพ็ง    เภสัชกร ศิวกร  กองกุณะ       
คุณสุดธิดา  ก่อบุญ  คุณเมวดี   พิชวงค์           คุณพงษ์พิพัฒน์  นพประดับ  คุณศรัญญา  ปรังฤทธิ์      
คุณรัตติกาล   นาคอ้าย  คุณธมนภัทร  เสมอใจ          อาจารย์ณิชาพัฒณ์    ไชยเสนบดินทร์  ส.ต.อ.ศุภกร  เสมอใจ       
คุณสิทธิพงษ์  ปรังการ     คุณโสภาวรรณ  ใหม่วงค์    ส.อ.เจษฎา  คุณแหลม      คุณดาริน  สิริอรุณวงค์    
คุณไตรรงค์  มงคลชัย      คุณทิพย์ผกา  ใหม่วงศ์      คุณปรียานุช  ปรังการ       คุณกรวิทย์  กันทะกัน      
คุณสุปราณี  นาคอ้าย      คุณรุจิรา  ขาค า              คุณณัฐกานต์  นาคอ้าย     คุณสินีนาฏ  นาคอ้าย  
คุณครูอาภาพร  ไพรพนม  คุณวิระนันท์  แก้วหลวง    คุณชินดนัย  ตารินทร์       คุณเจนจิรา  ใหม่กันทะ   
คุณปริศนา  ปรังการ   คุณชานนท์ นาคอ้าย        คุณจิณณวัตร  ถานิล        เภสัชกรหญิงจรุพร  อินเสียน  
คุณครูสุรียาฉาย  ปรังฤทธิ์ คุณครูณัชชา  จันต๊ะเทพ    คุณวันศีลคุณ  ศรัทธากุล    คุณอรรพี  ไชยอ้าย          
คุณจิรเมธ  กองกุณะ        คุณณัฐดนัย  ตารินทร์      คุณกมลวรรณ  ภัยปัญญา     ส.ต.สยุมภู  ไชยอ้าย        
คุณอริศรา ธนวัฒน์พัชร    คุณจิราวรรณ สูงขาว       คุณรวีวรรณ  ขาค า        จ่าเอกยศภัทร ไชยอ้าย     
คุณศิวพันธ์ นาคอ้าย     คุณครูเทียมจิต   หาญยุทธ   คุณครจูงจินต์     เช้ือเมืองพาน  คุณครูละอองดาว    ทีฆาวงค์  
คุณครูอรพินท์  เสมอใจ  คุณครูสาวิตรี   กองสอน    คุณครูสุวพิชชา  ขัตติจิตร                 
คุณวรวุฒิ อุ่มมี    คุณครูสุพศิน  นาวัลย์  คุณครกูรรณิการ์  ใจปิง     คุณนริศรา  ตารินทร์        
 

 


