
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะศิษย์เก่า  คณะครู - นักเรียน  
ผู้ปกครอง และชุมชน โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศกึษา “๓๐ ป ีริมดงคืนถิ่น” 
ถวาย  ณ  โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ต.ดงใหญ่  อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 

วันอาทิตยท์ี่ ๓๑  ธนัวาคม ๒๕๖๐  (ตรงกับวันข้ึน ๑๔ ค่ํา  เดอืนยี(่๒)  ปรีะกา) 
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

  ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  คณะครู  นักเรียน  คณะศิษย์เก่า  ผู้ปกครอง และชมุชน โรงเรียนดงใหญ ่
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้ร่วมกันกําหนดให้มกีารทําบุญครบรอบ ๓๐ ป ีในการก่อตั้งโรงเรียนและพิธทีอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ
พัฒนาการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค ์ ดังนี.้ 

  ๑. เพื่อก่อสร้างโดมหน้าเสาธงชาตสิําหรับประกอบกิจกรรมของนักเรียน 
  ๒. เพื่อปรบัปรุงเสาธงชาติพร้อมเวทีและพื้นท่ีเข้าแถวประกอบกิจกรรมของนักเรียน 
  ๓. เพื่อจัดทําห้องเรียน Smart  Classroom  

 

  จึงขอเรียนเชิญท่านผูมี้จิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพ่ือพัฒนาการศึกษาในครั้งนี ้
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายในสากลโลก  จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ 
ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ  ธนสารสมบัต ิศิริสวัสดิพิ์พัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล 

          ทุกทิวาราตรีเทอญ 
กําหนดการ 

 

       วันอาทิตย์ท่ี ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐  (ตรงกับวันขึ้น ๑๔ คํ่า   เดือนย่ี(๒)   ปรีะกา) 
 

   เวลา ๐๘.๐๐ น.  ตั้งองค์ผ้าปา่  ณ  หอประชุมโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม.รัชมังคลาภิเษก 
   เวลา ๐๙.๐๐ น.    เร่ิมพิธีแห่ขบวนผา้ปา่และถวายผา้ปา่จากคณะผ้าป่ารุ่นและสายตา่งๆ 
   เวลา ๑๑.๐๐ น.    ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษสุงฆ ์
   เวลา ๑๒.๐๐ น.  แห่ขบวนผ้าป่าและถวายผ้าป่าจากคณะผา้ปา่รุ่นและสายต่างๆ(ต่อ) 
   เวลา ๑๘.๐๐ น.  งานเลี้ยงพบปะสงัสรรค ์

 

คณะกรรมการที�ปรกึษาฝ่ายสงฆ ์
 

  พระครูปริยัติปัญญาธิคณุ   ที่ปรึกษาเจ้าคณะตําบลดงใหญ ่          พระครูโพธิฐานธรรม   เจ้าคณะตําบลดงใหญ ่
  พระครูวรพจน์พิศาล   เจ้าคณะตําบลแคน เขต ๑             พระครูโกวิทธรรมาภรณ ์เจ้าคณะตําบลแคน เขต ๒           
  พระครูปทุมสุตกิจ  รักษาการเจ้าคณะตําบลโคกสีทองหลาง          พระเวียงสัน อกญิฺจโน   สํานักสงฆ์ป่าองค์ปฐม 

 พระอธิการก้องกิดากร  เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนหัน                
 

ประธานคณะกรรมการที�ปรกึษาฝ่ายฆราวาส 
 

นายอดุลยศักดิ์  บุญอเนก  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
 

รองประธานคณะกรรมการที�ปรกึษาฝ่ายฆราวาส 
 

   นายวัลลภ  วรรณปะเถาว์      รองนายกเทศมนตรเีมืองมหาสารคาม 
   นายสุชาติ  ศรสีังข์              อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เขต ๒ 
   นายไชยวัฒนา  ติณรัตน์        อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เขต ๒ 
   นายอภิสิทธ์ิ  ศรีดาพรหม  รองผู้อํานวยการ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
   นายทองสุข  มาตย์คําม ี  รองผู้อํานวยการ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
   นางเบญจมาศ  ฦาชา  รองผู้อํานวยการ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
   นายสิทธิศาสตร์  รตันพิบูลยศ์ิริ     อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนวาปีปทุม 
   นางคณาพร  เทียมกลาง         ผู้อํานวยการโรงเรยีนอนุบาลจติรานนท์ 
   นายจงกล  เวียงสมุทร         ผู้อํานวยการโรงเรยีนกันทรวิชัย 
                                   นายประมวลทรัพย์  ไวสาหลง            อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภเิษก 

 



 

คณะกรรมการที�ปรกึษาฝ่ายฆราวาส 

 

 นายอรุณศักดิ์  ปะชายะกา   นายก อบต.โคกสีทองหลาง       นายบุญตา  สิทธิเขต   นายก อบต.แคน 
นายอดุลยศ์ักดิ์ พักตรหาญ    ผอ.โรงเรียนบ้านดงใหญ ่    นางขวัญพัฒน์  พรมดอนกลอย   ผอ.โรงเรียนบา้นดอนหัน 

 นายธนกร  สิทธิเสรี  ผอ.โรงเรียนบ้านก่อ     นายประสาท ราชจันทร์  ผอ.โรงเรียนบ้านโนน   
 นายดาวเทียม  บุรีมาศ  ผอ.โรงเรยีนบ้านโคกใหญ่วิทยา      นายจักรพงษ์  จันทราศรี   ผอ.โรงเรียนบ้านตําแย(ประชานุเคราะห์)   

นายไพทูล  บุญมั่ง   ผอ.โรงเรยีนบ้านหว้ยหลาว     นายคุณากร  ศรีธรณ ์  ผอ.โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 
 นายขวัญชัย  มะธุเสน  ผอ.โรงเรียนบ้านดู ่     นางยุภาพร  มะโนชาต ิ  ผอ.โรงเรียนบ้านแคน 
 นายเชิดชัย  พลกุล  ผอ.โรงเรยีนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย    นางศุภกาญจน ์ ดงจารย ์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 นายสิริฤทธ์ิ  หลาบสีดา  ผอ.โรงเรยีนบ้านโคกสีทองหลาง    นายกําจัด  พุ่มซ้อน  ผอ.โรงเรยีนบ้านแก่นเท่า   
 นายสุรพงศ์  วาลมูลตรี  รอง ผอ.โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม    นายประสิทธ์ิ  เภตรา  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองผง 

นายศุภชาติ  ชาวพงษ์  ผอ.โรงเรยีนบ้านโนนเขวาหนองแสง    นายชารี  ทอดแสน  รอง ผอ.โรงเรียนบรบือ 
 นายอําพน   พรมโคตร   ครูโรงเรยีนแกดําวิทยาคาร    นางจําปา  สืบสุนทร  ครูโรงเรยีนวาปีปทุม 
 นายดํารงค์  จอมศรีกระยอม  ครูโรงเรียนวาปีปทุม    นายจารุวัฒน์  ปัตตานัง  ครูโรงเรียนวาปีปทุม 
 นายศุภชัย  ยศคําลือ  ประธานสภา อบต.ดงใหญ ่      นายพงษ์อนันท์  ดงอุทิศ  รองประธานสภา อบต.ดงใหญ ่
 นายวินัย  นาสูงชน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงใหญ ่    นายกิตติธัช วัชรานุสรณ์    ผู้อํานวยการ รพ.สต. ดงใหญ ่
 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายดาํเนนิการ 

นายดอน  มะปะเข   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

รองประธานคณะกรรมการฝ่ายดาํเนนิการ 

 นายคงศักดิ์  ปัญญาละ       กํานันตําบลดงใหญ ่  นางเข็มทอง  มาแก้ว   กํานันตําบลโคกสีทองหลาง 
 นายสมหวัง  วิรุวรรณ         กํานันตําบลแคน  ร.ต.อ.เปีย่มศักดิ์  เผื่อสูงเนิน  หัวหน้าตู้ยามปทุม ๑   

คณะกรรมการฝ่ายดาํเนนิการ 

 นายสมศักดิ์  สินนอก     กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   นายประจัญ  อาระหัง   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 นายประสงค์  ชาวสวน   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   นายมานิต  ไหมหรือ     กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 นายอําพร  ปะชายะกา   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   นางกนิษฐา  ไชยวงษา   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 นายมงคล  อาระหัง       กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   นางวราภรณ์  ปะมา     กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 นายเสรยี ์ ยางแดง        กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   นายวิทย์  ตัณทะศิลป ์   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 นายคมเดช  พนมใส       กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   นายนิยม  ดงพระจันทร ์    นายอุดม  จันทรัง 

นายวิจิตร  ทองภูธรณ ์ นายสวาท  บุตรเรียง นายไมตรี  ชาวสวน  นายพงษ์ศักดิ์  พลคํามาก 
 นายนนทชัย  เพ็งจันทร ์ นายสมพร  ประพาสพงษ์ นายนิคม  วรรณปะไข นายประพันธ์  ดงตะใน 
 นายสม  นามสมบรูณ ์ นายนิยม  วรรณปะโพธ์ิ นางนิชาดาณ์  ชาวพงษ์ นายอุบล  ศรวิเศษ 
 นายสุวรรณ  ดงตะใน นายบุญเกิด  สิงห์สุพรรณ นางสุนันทา  สุปะเทา นายบุญถ่ิน  สงคําจันทร ์
 นายกําจัด  ศรีธรณ์          นางหนูสอน  แพทย์มด นางยุพิน  ปะมังคะตา นางทองยุ่น  ปะกําแหง 

นายเชาว์ไชยพงศ์  คําพันธ์   คุณครูชาญชัย  ชาวพงษ์ คุณครูแก้วเพชร  มะปะเข    คุณครูทองใบ  ปะวะเส   
คุณครไูกรวุฒิ  คําเพราะ   คุณครูพิชัย  รังมาตย ์   คุณครรูัชนี  วิชัยธรรม คุณครจูิตรานนท์ เนื่องมัจฉา         

 คุณครูบุญมี  ทองภูธรณ ์ คุณครูวาสนา  พรหมรักษา    คุณครูสถิตย์  มูลหนองแวง คุณครูนุชรา  โพธ์ิไทย      
 คุณครูอินทิรา  ชิตบัณฑติย ์   คุณครูสายใจ  ปินะกาพัง คุณครสูุรชาติ  โยธามาตย ์ คุณครูอติพงศ์  หิตายะโส       

คุณครูบัณฑติ  มัชปะโม คุณครูวุฒิชัย  แสนบตุรดา    คุณครูสโรชา  ชาวพงษ์      คุณครูอารยา  ราชจันทร ์
 คุณครมูงคล  โทวิชา คุณครรูัตนา  สุขกําเนิด คุณครสูายญัห์  เอ้ือกิจ คุณครรูัตนด์าวัล วรรณปะเถาว์  
 คุณครูวัชราภรณ์  จันทแสง คุณครูวรัทยา  โพธินาม     คุณครจูุลมณี  พาโคกทม คุณครดูวงกมล  ทองภูบาล 

คุณครูพัชรี  วงษ์แสน คุณครมูยุรี  เทพถิล     คุณครลูําใย  หิตายะโส คุณครูอภิวัช  มะสาทานัง 
คุณครสูุธี  เจรญิภมู ิ นายทองอินทร์  สุดบอนิด นางทองพิษ  ก้ัวมาลา นายอรรถพันธ์  นามสมบูรณ ์
นายหนูไกร  ทาหาร คณะศิษยเ์ก่า - นักเรียน - ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภเิษก  

 นายไพทูล  พรมมากุล         ผู้อํานวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภเิษก    กรรมการและเลขานุการ 
 นายถนอม  ทองภูธรณ์        รองผู้อํานวยการโรงเรยีนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  


