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ด้วยโรงเรียนสามชัยร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู บุคลากรโรงเรียนสามชัย ผู้ปกครองนักเรียน  
ผู้นำชุมชน ได้มีมติจะดำเนินการจัดผ้าป่าการศึกษา เพ่ือจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเรียน การสอน และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โดยร่วมบริจาคทอดผ้าป่า
สามัคคีเพ่ือการศึกษาตามกำหนดการ หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามชัย  ชื่อบัญชีผ้าป่า             
เพื่อการศึกษาโรงเรียนสามชัย  เลขที่บัญชี  020066961949  
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ประธานฝ่ายสงฆ์ 
พระครูอโศกธรรมมาราม  เจ้าคณะอำเภอสามชัย 

คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ 
พระครูสุวัฒนธรรมาภิรม  รองเจ้าคณะอำเภอสามชัย, พระครโูอภาสโพธินันท์  เจ้าคณะตำบลหนองช้าง, พระครวูรดิษฐจันทคุณ  เจ้าคณะตำบลสำราญใต้
เขต 1, พระครูจันทสุธรรมวงค์  เจ้าคณะตำบลสำราญใต้ เขต 2, พระครูโอภาสสีลาภรณ์  เจ้าคณะตำบลคำสร้างเท่ียง พระครูสุตตกิจโกศล เจ้าคณะตำบล
ทุ่งคลอง(ธ), พระมนตรี  สนฺติกโร,  พระครูโพธวธิมุต รองเจ้าคณะตำบลหนองช้าง, พระครูอาทรโพธิสาร  เจ้าคณะตำบลสำราญ,  พระครูโพธิชยาธร             
เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิชัยคำหุ่ง, พระอาทรบํนสาร  เจ้าอาวาส-วัดสามัคคีทรงธรรม,  พระครูกิติชยาภินันท์  เจ้าอาวาสวัดสะอาดชัยศรี, พระมหาวีระพันธ์                   
ชุติปัญฺโญ  วัดป่าปาลธรรม 

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส 
นายทวี ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 24 

นางอ้อมอารีย์ ย่ีวาศรี  นายอำเภอสามชัย 

ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส 
นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รอง ผอ. สมพ.24, นายสุดใจ สุปัญญบุตร รอง ผอ.สพม.24,นายภิญโญ หอมไกล รอง ผอ.สพม.24, นายเทอดเกียรติ                  
ขันธ์พิมูล ผอ.รร.กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ นายเอกรักษ์ สารปรัง ผอ.รร.อนุกูลนารี, นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา ผอ.รร.สมเด็จพิทยาคม, นายพูลศักดิ์            
เสนฤทธ์ิ ผอ.รร.กมลาไสย , นางจารุวรรณ รัตนมาลี ผอ.รร.ร่องคำ, นายปุณกาญจน์ ภูเงิน ผอ.รร.ยางตลาดวิทยาคาร , นายประพันธ์ศักดิ์                  
ภูศรีฐาน ผอ.รร.กุฉินารายณ์ , นายอัคเรศศ์ ป้องกัน ผอ.รร.คำม่วง, นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.เมืองกาฬสินธ์ุ, นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผอ.รร.                   
หนองกุงศรีวิทยาคาร , นายธวัชชัย สำราญวงศ์ ผอ.รร.ห้วยเม็กวิทยาคม , นายเวียงชัย ราชฤทธ์ิ ผอ.รร.ท่าคันโทวิทยาคาร, นายประโมกข์ 
ดุลนีย์ ผอ.รร.บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์",นางสาวทศพร ทักษิมา ผอ.รร.ห้วยผึ้งพิทยา, นางทวีภรณ์ วรชิน ผอ.รรกาญจนาภิเษกวิทยาลัย, 
นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ ผอ.รร.นามนพิทยาคม,นายอิสรพล ป่ินขจร ผอ.รร.มหาไชยพิทยาคม, นายธนัฐ มาตชรา ผอ.รร.มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์,              
นายสาโรช จันทรบุตร ผอ.รร.เหล่ากลางวิทยาคม,นายวิรสิทธ์ิ พินธุนิบาตร  ผอ.รร.หนองสอพิทยาคม, นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง ผอ.รร.แก้วเสด็จ
พิทยาคม, นางสาวกนกพร คำโสภา ผอ.รร.เขาพระนอนวิทยาคม, นางรติกรณ์ แสบงบาล ผอ.รร.ฆ้องชัยวิทยาคม, นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา ผอ.รร.
จำปาหลวงวิทยาคม, นายอรรถสิทธ์ิ อุดรรัตน์ ผอ.รร.ดงกลางพัฒนศึกษา, นายนิคม วิชัยโย ผอ.รร.ดอนจานวิทยาคม, นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว ผอ.รร.
ดอนไทรงามพิทยาคม , นายมาโนช ภูคงกิ่ง ผอ.รร.ไตรรัตนวิทยาคม , นายนุกูล ทรงมงคลรัตน์ ผอ.รร.ธัญญาพัฒนวิทย์, นางรดา ฉายผาด                      
ผอ.รร.นาไคร้พทิยาสรรพ ์,นายธวัช เพง็สลุง ผอ.รร.นามะเขือพฒันศึกษา, นายพิสิทธ์ิศักดิ์ สุขชารี ผอ.รร.โนนคำวิทยา, นายวิเชียร ด่านขุนทด ผอ.รร.
โนนศิลาพิทยาคม, นายรณกฤต กุมสิน โนนสูงพิทยาคม,นายวินัย รัตนมาลี ผอ.รร.บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา, นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์ ผอ.รร.
ประชารัฐพัฒนศึกษา, นายสมเกียรติ คุ้มนายอ ผอ.รร. พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์, นายดุสิต มั่นคง ผอ.รร.ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร, นายชินกรณ์ 
แก้วรักษา ผอ.รร.มอสวนขิงพิทยาสรรพ์, นายธนเทพ  วิเศษสอน ผอ.รร.สามขาสว่างวิทย์, นายตรี ภูวิโคตรธนกุล ผอ.รร.หัวหินวัฒนาลัย, นายถาวร 
แสนพันดร ผอ.รร.เหล่านาแกวิทยานุสรณ์,นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล ผอ.รร.วังมนวิทยาคาร, ว่าท่ีร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา ผอ.รร.เมืองเหนือ
วิทยาคม , นายเกรียงศักดิ์  ดอนไพร  ผอ.รร.หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ , นายนิพนธ์ ชนาสิทธ์ิ  ผอ.รร.ผาเสวยรังสรรค์ , นายไพโรจน์                     
เกื้อสุวรรณ ผอ.รร.พุทโธภาวนาประชาสรรค์, นายเมืองมนต์ โสภารีย์ ผอ.รร.วังลิ้นฟ้าวิทยาคม, นายบรรจง วันทา ผอ.รร.แก่งนาจารย์พิทยาคม,              
นายประกาย ภูขมัง ผอ.รร.คำเจริญพิทยาคม, นายประมวล อรรคพงษ์ (รก.ผอ.) โคกศรีเมือง  
 
 



 
 
นายสมใจ  ภูศรีนวล ผอ.รร.บ้านกุดแห่, นายประยุทธ เพิ่มพูล ผอ.รร.สามชัยอุดมวิทย์, นายพุธ คำแสงทอง ผอ.รร.บ้านหนองกุงใหญ่, นายเวชยันต์            
ย่ีสารพัฒน์ ผอ.รร.บ้านหนองกุงน้อย, นายชุมพล  แสงเพชร ผอ.รร.หนองแสงราษฎร์พัฒนา ,นายสุนทร บุญอรัญ ผอ.รร.บ้านห้วยยาง,นายจีระพันธ์              
ย่ีสารพัฒน์ ผอ.รร.หนองแซงวิทยา, นายจุฑาพล เจนนามแก้ว รก.ผอ.รร.ท่านาจานวิทยา, นายคำเมือง แถลงศรี ผอ.รร.คำแคนราษฎร์วิทยา, นายสำราญ 
ขวัญทอง ผอ.รร.บ้านหนองกุงกลาง, นางสาวขนิษฐา ย่ีสารพัฒน์ ผอ.รร.โคกกลางวิทยา, นายรักษ์ พรชะตา ผอ.รร.บ้านท่างาม, นางสาวจันทร์สี จอมจิตร์ 
รก.ผอ.รร.ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา, นายวิรัตน์ ราชชารี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพ.ต.อ.ไชยวัฒน์ ไชยโภชน์ ผู้กำกับการสถานี
ตำรวจภูธรสามชัย, นายศักดาชัย ไชยวิเชียร ปลัดอำเภองานทะเบียนและบัตร , นายวราวุธ ปู่แก้ว ปลัดอำเภองานปกครอง, นายสุพจน์ ปวันเทา 
ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, นายยุพนธีร์ พิงคารักษ์ ปลัดอำเภองานสำนักงาน , นางสาวธนิฎฐา ทีน้ำคำเสมียนตราอำเภอ, นายเมธา ดิเรกโภค            
ผอ.โรงพยาบาลสามชัย, นายเฉลิมเกียรติ ตัลวัน พัฒนาการอำเภอ , นางราตรี ยืนย่ัง ปศุสัตว์อำเภอ , นางจุฑามาศ วิลาศรี สาธารณสุขอำเภอ ,                
นายเสกสรร ศรีคิรินทร์ กีฬาอำเภอสามชัย, ร.ท.ธีระพงษ์ นาวานุกูล สัสดีอำเภอ, นางสุธาดา สารีพิมพ์ท่ีดินอำเภอ,นายอนุชิน อุทัยชาติ ท้องถิ่นอำเภอ , 
นายวรวุฒิ กลิ่นคล้าย เกษตรอำเภอ, นายสมาน กลมกูล ผอ.กศน.อำเภอสามชัย, นายคิรินทร ลอยวิรัตน์ ผจก.ธ.ก.ส.สาขาสามชัย, นายประยุทธ์ เพิ่มพูน 
ประธานกลุ่มเครือข่าย, นายอุทิศ ประทุมชาติ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามชัย, นายอุทัย เวียงวะลัย ประธานสภาวัฒนธรรม, นายนพคุณ สมัตถะ 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าภูพาน ท่ี กส.3, นายบุญชู นาใจแก้ว นายกอบต.สำราญ, นายจันดร ชาภูมี นายกอบต.หนองช้าง, นายสนิท บาทขุนทด 
นายกอบต.สำราญใต้, นายเดิน สุดทวี นายกอบต.คำสร้างเที่ยง, นายสิทธ์ งามผิวเหลือง กำนันสำราญใต้, นายอวยชัย ภูศรีนวล ผญบ.1, นายประหยัด 
คงประพัฒ ผญบ.2,นายพงษ์ไพโรจน์ เสนาเลิศ ผญบ.3, นายอดิศักดิ์ ชุ่มเรืองศรีผญบ.4, นายบุญมา ธาตุแสง ผญบ.5, นายถวิล พัฒนะสาร ผญบ.6, 
นายทองเหรียญ คำแสนโคตร ผญบ.7, นายเทพอนัน เขจรจิตร ผญบ.8, นายประสิทธ์ิ  ดีรักษา ผญบ.9, นางสำราญ ดีสวนโคก ผญบ.10, นายสกล             
เหมวิพัฒน์ ผญบ.12, นายสมบัติ ทิง้ิวงาม ผญบ.13,นายเมฆ สะหะขันธ์ ผญบ. 14, นายประดิษฐ์ ศรีม ีผญบ. 15,นายวิระยุทธ์ เวียงสมุทร ผญบ. 16, 
นายเท่ียง ราชชารี ผญบ. 17, นายชัยยา พังฆะโส ผญบ.18,นายสัมฤทธ์ิ ยันตา ผญบ.19, นายสัมพันธ์ ศรีสุลัย ผญบ.20, นายอัชญา บุบผารักษ์ 
สารวัตรฯ, นางศรีอักษร วังอาจ สารวัตรฯ, นางสำเนียง ฉายรักษา แพทย์ฯ, นายประเคน การประเสริฐ กำนันตำบลสำราญ, นายสมบัติ เฉยฉิว ผญบ.1, 
นายคำแพง แก้ววิจารย์ ผญบ.2, นายเฉลิม เฉยฉิว ผญบ.3, นายสำเนียง ภูพันเกิน ผญบ.5, นายทองสา บรรเลงส่ง ผญบ.6, นายสีทา เอกพันธ์ ผญบ.7, 
นายวิเชียร นาสมใจ ผญบ.8, นายสมจิตร์ อันทรบุตร ผญบ.9, นายนคร โสดามุข ผญบ.10, น.ส.วานิตย์ พันสุวรรณ ผญบ.11, นายกุหลาบ บุญหล้า 
ผญบ.12, นายเส็ง นันภักดี สารวัตรตำบลสำราญ,นายเหรียญชัย น้อยไพนา สารวัตรตำบลสำราญ, นางสาวสมพร บุญสอนแพทย์ฯตำบลสำราญ,                  
นายดวงจันทร์  สาระจิตร กำนันตำบลหนองช้าง, นายทวี อัคติ ผญบ.1, นายบุญทัน วิชาสูง ผญบ.2, นายวิเชียร วิกล ผญบ.3,นายจำรอง ผิวศรี 
ผญบ.4, นายบุญมี เห็มวิชัย ผญบ.6, นายสมเพช ดุพงษ์ ผญบ.7, นายนิพนธ์  อิจรีย์ ผญบ.8, นายทองแย้ม ศิลาพจน์ สารวัตรตำบลหนองช้าง,                  
นายกิ้ง บัญโสภา สารวัตรตำบลหนองช้าง, นายสาริกา ดูลาสัตว์ แพทย์ตำบลหนองช้าง, นายธวัชชัย ภูสะอาด กำนันตำบลคำสร้างเท่ียง ,                          
นายสมใจ มานะพิมพ์ ผญบ. 1,นายบัวสม  ดีรักษา ผญบ. 2, นายศักดิ์ดา  เสนาธง ผญบ.3, นายบุญรัตน์ บุรินทะ ผญบ.4, นายคำปัน ทาบุเรศ ผญบ.5 
,นายวันดี โพจิกจับ ผญบ.6, นายสมจิตร แดนกาไสย สารวัตรตำบลคำสรา้งเที่ยง, นายสวัสดิ์ คำจนัทรด์ี สารวัตรตำบลคำสร้างเที่ยง ,นางสาวกฐิน         
บุญผาลา กำนนัตำบลคำสร้างเที่ยง    

คณะกรรมการดำเนินงาน 

นายเสกสรร  ศรีคิรินทร์  ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
นายประเคน การประเสริฐ , นายพงศ์ภรณ์  ภาระขันธ์, นายจันสี            
นิลสุวรรณ, นายเวชยันต์ ย่ีสารพัฒน์, นายสกล เหมวิพัฒน์, นายอภิชาต  
คำตานิตย์, นายชาติ พรชะตา, นายบุญเพ็ง ถินวิสัย, นายคอย บัญโสภา
นายบุญชู  นาใจแก้ว, นายอานนท์ นนทวัน , นายสามารถ กินะรี ,     
นางวราภรณ์ โพนะทา, นางสาวอรชา ชนาสิทธ์ิ, นางจริยา จี้กระโทก, 
นางยุวิไล ขันธุแสง , นางหน่ึงนุช เลิศสงคราม , นางสาวศิริลักษณ์            
ชัยชนะทรัพย์ , นางจันทร์เพ็ญ มาศแสน , นายเอนก อันพาพรม ,                
นายธัชชา เลิศวิไล, นางสาววาสนา สารกรณ์,นางสาวณัฐญาณ์ กะตะโท
นางสาวเพ็ญศรี ปัสสะ, นางสาวสุภาภรณ์ ถิรศิลาเวทย์ , นายนิพล          
พรมรัตน์ , นางสาวอริสา เดชกล้า, นางสาวกัญญารัตน์ บุตรผา ,       
นางสาวปุริมปรัชญ์  คำลำเภา ,นายเศวต เรืองนุช , นายณัฐพงษ์             
บัวชะตา, นางสาวจิรัชญา จารพันธ์, นายประสงค์ เกษาพรม,  

สิบ เอก ไพสัน ต์ิ  ขัน ธุแสง , นายฤทธิชัย  พ่อไชยราช , นายนำพล          
จันทร์ขอนแก่น,นายสมชาย อุบลรัตน์,นายพิกุล ภูผาผัน,นางสาวปรียานุช 
ยอยโพธ์ิสัยนางสาวกาญจนา  จันทร์จักร์ , นางสาวนิภัทรา วรรณขาว, 
นางลำใย ยวงวิภักด์ิ , นางสาวณิชาภา นามวงษ์ไชย ,นางจิตรวรรณ               
พืชสิงห์นางสาวสุวรรณี โพธ์ิศรี, นายวรวิทย์ หารวาระ, จ.ส.ท.วรพงศ์        
ฉิมกูล, นางสาวจุฑาทิพย์ รมรัตน์, นางสาวกรรณิกา ขันทอง,นายสุติเชษฐ์ 
ศรีชัยทอง ,นางวรารัตน์ นามโนรินทร์, นางรัตนา ถิตย์รัศมี, นายปิยรัฐ 
ไชยทองศรี , นางส าววัน เพ็ญ พรมโคตร , นายณั ฐชั ย  โยคะสั ย ,              
นางสาวธัญญาพร วันโน, นายบัญญัติ หัสจารย์, นางสุรีรัตน์ วุฒิสาร , 
นางสาวนัฐทริกา บัวเย็น, นางสาวสุพัฒตรา ภูงามนิล,  นางสาวศิริพร 
ไสย์วรรณ์ 
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