
  
* กราบเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่า “เพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร” * 

ณ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน   วัน พุธ  ท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2565 
************************************************************************* 

โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรเป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ตั้งอยู่ที่บ้านป่าตองดอนทรายทอง หมู่ที่ 8  ตำบลศิลาเพชร  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน        
เปิดทำการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ถึงระดับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีนักเรียนจำนวน 155  คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 17 คน มีเขตพื้นท่ีบริการทางการศึกษาในพื้นท่ีตำบลศิลาเพชร จำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
๑.บ้านนาคำ  2.บ้านทุ ่งศรีบุญยืน ๓.บ้านป่าตอง 4.บ้านดอนไชย 5.บ้านทุ ่งร ัตนา  6.บ้านป่าตองดอนทรายทอง                             
7.บ้านป่าตองพัฒนา 8.บ้านดอนแก้ว มีสภาพบริบทของโรงเรียนและชุมชนสามารถวิเคราะห์ตามสภาพจริงได้ดังนี้  
 

จุดอ่อนของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
    ๑. นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนเป็นนักเรียนท่ีผู้ปกครอง มีอาชีพทำการเกษตร  พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัด  
               อาศัย  อยู่กับปู่ย่า ตายาย และญาติ ซึ่งจำเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
  2. สภาพอาคารเรียนขาดส่ิงอำนวยความสะดวก อาคารประกอบเก่าและชำรุด   
  3. แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนการสอนขาดแคลน  ส่ือและเทคโนโลยีมีจำกัดไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
  4. ครูและบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องจ้างครูอัตราจ้าง และ 
               ครูชาวต่างชาติเพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  
 

จุดแข็งโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
   ๑. นักเรียน/ผู้ปกครองและชุมชน มีน้ำใจให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ 
   ๒. สภาพป่าไม้  สัตว์ป่า สัตว์น้ำในลำห้วยมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี                    

3. เป็นชุมชนท่ีมีน้ำใจ มีคุณธรรม  รักษาจารีตและประเพณี มีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 
   4. ร่วมใจกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อธำรงส่ิงแวดล้อมให้มีสภาพสมบูรณ์ยั่งยืน  

ด้วยเหตุผลความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  และศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  จึงได้มีมติจัดผ้าป่า     
“เพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร” ขึ้น เพื่อระดมน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธา สาธารณชนท่ัวไป  ให้ความ
เมตตา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าฯ ช่วยเหลือเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นส่ือประกอบการสอน อุปกรณ์การเรียน อาหาร 
เส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือปัจจัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 ๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของนักเรียนให้มีคุณภาพดีขึ้น 
 ๓. เพื่อสนับสนุนการจ้างครูอัตราจ้าง  ครูชาวต่างชาติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
 4. เพื่อจัดหาส่ือและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
  ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน สถาบันของท่านท่ีมีจิตศรัทธาให้ความเมตตาในการอนุเคราะห์      
ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่า “ เพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร”ตามท่ีท่านสะดวก ดังนี้ 

๑. เดินทางไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่าฯ และพักชมสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน ด้วยตนเอง 
๒. ธนาณัติในนาม  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ๕๕๑๒๐ 
๓. บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขาปัว  ชื่อบัญชี  “เพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร”  

หมายเลขบัญชี  660 2 75783 0   
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ส่ิงศักดิ์สิทธิ์และอานิสงส์แห่งศรัทธาและเจตนาจงดลบันดาลให้ท่าน และ

ครอบครัวตลอดจนสถาบันอันมีเกียรติของท่าน จงประสบแต่ความสุขสวัสด์ิ พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัย มีอายุ 
วรรณะ สุข พละพร้อมด้วยปฏิญาณ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ 
                                      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 
          (นายประสิทธิ์  ปรังฤทธิ์)                            (นายวิเลิศ  จันทร์สุข)    (นางจารุวรรณ์  ริพล)      
ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน          ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร               ตัวแทนศิษย์เก่า 
                  ประธาน                            กรรมการและเลขานุการ       กรรมการศึกษาและผู้ช่วยเลขา 

 



 
* กำหนดการทำบุญทอดผ้าป่า “เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร” * 

ณ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน   ในวัน พุธ ท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2565 
เวลา ๐๘.๐๐ น.  ต้ังกองผ้าป่า เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายองค์ผ้าป่าและรายงานผลการจัดผ้าป่าและยอดผ้าป่า ฯ แจ้งให้สาธารณชนทราบ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์    คณะกรรมการกิตติมศักด์ิฝ่ายฆารวาส 
 

 

     (พระครูสุภัทรนันทวิทย์)                            (นายประสิทธิ์     ปรังฤทธิ์)                                          
                  เจ้าคณะอำเภอปัว             ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

 
                                               คณะกรรมการที่ปรึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษยเ์ก่า ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 
 

กำนันธวัช   มิสละ นายกจักรกริศน์   ปันศิริ  พระปลัดกิตติศักดิ์  กิตติโสภโน พ่ออาจารย์สวัสด์ิ  ธรรมสละ      
ร้อยเอกอดุลย์  อานุภาพบรรเจิด   คุณครูพิไลลักษณ์  อานุภาพบรรเจิด   ผู้ใหญ่บรรเจิด จันทรา ผู้ใหญ่องอาจ   ปรังฤทธิ์ 
ผู้ใหญ่ผ่อง  ใหม่กันทะ ผู้ใหญ่วิทย ์ ชาวยอง  ผู้ใหญ่ทวีศักดิ์  ไพรพนม  ผู้ใหญ่ประวิง   กองกุณะ   
ผู้ใหญ่รันดา  เข่ือนเป็ก คุณสุมาลี  ยาสาร  คุณปริยนาถ  ล้านมา                คุณสุรพงษ์  ริพล             
คุณยุพิน    กุมาลี คุณครูกัญชพร  ไชยเสน             คุณครูเทียมจิต   หาญยุทธ   คุณครูจงจินต์ เช้ือเมืองพาน  
คุณครูอรพินท์  เสมอใจ คุณครูละอองดาว  ทีฆาวงค์        คุณครูสาวิตรี   กองสอน    คุณครูสุวพิชชา  ขัตติจิตร
คุณครูสุพศิน  นาวัลย์ คุณครูอนุชิต  เมืองมูล  คุณครูประจักษ์ จิตมะโน   คุณครูกรรณิการ์  ใจปิง
คุณครูวิภารัตน์  ฑีฆาวงค์ คุณวรวุฒิ  อุ่มมี              คุณนริศรา  ตารินทร์        คุณธวัชชัย  มีบุญ 
คุณครูชนุตม์  ริพล คุณครูประไพพรรณ  คำคณา  คุณครูอัญชา ปรังฤทธิ์       คุณครูสุวรรณ วงค์ดาว                         
ผอ.พัชรีพร  เนตรทิพย์ ผอ.เสริมศักดิ์  หาญยุทธ             ผอ.ลำใย   หานิพัฒน์   พ่อกำนันเกษม นาคอ้าย    
คุณสมเกียรติ  ใหม่วงค์    คุณบุญนำ  พิชวงค์                   คุณสวิง  เสมอใจ                      คุณครูอำพิน  สุขสวัสด์ิ                    
พ.ต.สุมิตร  เสมอใจ        คุณบุญส่ง  คำแสน  คุณธนบดี   ทิปกะ                   คุณครูสุภารัตน์  นาคอ้าย 
คุณครูปิ่นทิพย์  หาญยุทธ  คุณครูสรศักดิ์  เสมอใจ  ผอ.ธิดา   เสมอใจ                    คุณสมศรี  แก้วหลวง 
คุณเกสร  ต๊ะแก้ว คุณสุทธนา  ปัทมวัฒน์  คุณสะอาด  นาคอ้าย  คุณครูภัทรา  ยวงรัมย์ 
คุณครูศรีเรือน  จิตอารีย์   ร.ต.ต.ณรงค์  กองกุณะ  ร.ต.ต.สุรพล  ไชยอ้าย               คุณสมทบ  คำคณา 
รศ.ดร.นิคม  นาคอ้าย    นพ.สุวิน  สมเงิน   คุณณิชาภัทร รัตนดิษฐ์               คุณธีร์วรา   ริพล  
คุณพัชรินทร์  นัยทอง คุณครูเข็มทอง  คดง้วน  ด.ต.จาตุรงค์  ปฎิพัทธิ์ดำรง คุณทวีวุฒิ  มะโนวงค์                 
คุณครูบุญเจือ สุทธิพงษ์ คุณครูมณฑิรา  จำรูญ  คุณครูพิทยา   พิชัยวงค์  คุณวันเพ็ญ  เฉิน                      
คุณครูจิรัชญา  ทิขัตติ คุณศิลมน  ปันศิริ  คุณประภาพร  พิชวงค์  คุณเยาวลักษณ์  จันดา 
คุณกัญจนา  ไชยกันทะ    ผอ.อดิศักดิ์  ไชยอ้าย  พ.ต.ท.หญิงบุษบา แสนสะอาด     ส.อ.สายทอง  มะโนวงค์
คุณครูรมณีย์  จันทร์สุข    คุณครูธมลวรรณ  พิบูลย์ผล    คุณวรรณกร  อยู่สุ่น  คุณศศิศรีรุ้ง  บริคุต                   
คุณอนุชา   ไชยอ้าย  คุณภัทรวดี  ชาวยอง  คุณเกศสุดา   รักรงค์  คุณณรงค์ศักด์ิ  พิชวงค์ 
คุณรัชนก  ทิมดี  คุณนงเยาว์  จันดา  คุณครูจักรา  ปัญญาวรรณรักษ์     คุณชินพันธ์ นาคอ้าย 
คุณยุวพร   กองกุณะ คุณครูจักรพงษ์  กานิล  คุณสาวิตรี  สุวรรณแสง  คุณครูวรรณภา  นาคอ้าย 
คุณนันทิดา  สิริอรุณวงค์ คุณวีรวรรณ  นาคอ้าย  เภสัชกรหญิงสมพักตร์  คำคณา    คุณกานต์พิชชา จิตมะโน            
คุณครูอรุณี  ยาสาร คุณเอกสิทธิ์  นาคอ้าย  คุณกชพรรณ  ดวงอาจ             คุณเดชา สาระไชย 
คุณปิยวรรณ  สารกิา คุณน้ำผ้ึง  อรินทร์  เภสัชกรศิวกร  กองกุณะ  อ.ณิชาพัฒณ์  ไชยเสนบดินทร์ 
คุณรัตติกาล  นาคอ้าย คุณสินีนาฏ  นาคอ้าย  คุณครูอาภาพร  ไพรพนม  คุณจิณณวัตร  ถานิล 
เภสัชกรหญิงจรุพร  อินเสียน   คุณครูสุรียาฉาย  ปิ่นแก้ว   คุณครูณัชชา  จันต๊ะเทพ  คุณวรพงษ์  ไกรวุฒิชุติมันต์                                         
คุณศิวา  นาคอ้าย     คุณนครินทร์   นาคอ้าย             คุณณัฐดนัย  ตารินทร์               คุณเมสิตา  ยาวิไชย        


