
ขอเชิญร่วมท ำบุญและทอดผ้ำป่ำสำมัคคีเพื่อกำรศึกษำเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำ 
โรงเรียนกุยบุรีวิทยำครบรอบ ๕๖ ปี 

ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยำ 
ต ำบลกุยบุรี อ ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

 

วันพุธที่  ๑๘  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

              ด้วยโรงเรียนกุยบรุีวิทยา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมศิษย์เก่ากยุบรุีววิทยา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกุยบรุี
วิทยา   คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง    และคณะครูและบคุลากรทางการศึกษา จัดใหม้ีการท าบุญโรงเรียนและทอดผา้ป่าสามคัคีเพื่อการศึกษา 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรยีนกุยบุรีวิททยาครบรอบ ๕๖ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทรัพยากรทางการศึกษามาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรยีนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนด  โรงเรียนจึงขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีจติศรัทธาร่วมท าบุญและร่วมเป็น
เจ้าภาพท าบุญทอดผ้าป่าสามคัคีเพื่อการศึกษา ตามก าลังศรัทธา  โดยสามารถบริจาคเงินท าบญุผ่านธนาคารออมสินในบญัชีออมทรัพย์ ช่ือบัญชี รำยได้
สถำนศึกษำ ร.ร.กุยบุรีวิทยำ” บัญชีเลขที ่020117398196  
              ในการนี้ โรงเรียนขออนุโมทนาในการกุศล และขออาราธนาคุณพระศรรีัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายจงดลบันดาลประทานพรให้ท่าน
และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจรญิด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏภิาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการ เทอญ 
 

ก ำหนดกำร 
 

วันพุธที่ ๑๘ พฤำภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ตรงกับวันขึ้น   ๗  ค่ ำ เดือน  ๗ ) 
 เวลา ๐๙.๐๐ น. - ตั้งกองผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนกุยบุวิทยา  
 เวลา ๑๐.๐๐- ๑๒.๐๐ น.  พิธีท าบญุเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนกยุบุรีวิทยาครบรอบ ๕๖ ปี และฉลองอาคารชมพู  
                                 - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต ์
                                            - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์   
    - ถวายผ้าป่า                                                           
 .   - ผู้มีเกียรติ และผู้มาร่วมงานทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร.                         
                                           - ถวายผ้าป่าฯ  
               

ประธำนคณะกรรมกำรฝ่ำยสงฆ ์
 พระราชรัตนวิสุทธิ์  

รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี 
      รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ 

 พระครูโกศลสุภกิจ 
เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี เจ้าอาวาสวัดวังยาว 

 
ประธำนคณะกรรมกำรฝ่ำยฆำรำวำส 

นายสมหมาย  แดงโชติ 
 

ประธำนที่ปรึกษำกิตติมศกัดิ ์
นำยอำนนท์  พร้อมเพียง  

 



 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

ดร.วิชิต ปลั่งศรีสกุล  สจ  .เจษฎา แดงโชติ  สจ มานพ  ตั้งบูรพาจิตร  นายบุญรอด  เขียวพชร  นายสมชาย  ทรายละเอียด  นาย
สมศักดิ์ จันทร์ชูกลิ่น นายอ้ิน  หนวดดพราหม นายอ านาจ  ปรีด์เปรม  นายศรีสวัสดิ์  บุญมา    นายณรงค์ศักดิ์ พิพัฒน์เสถียรไทย     
นายวินัย  ไหลล้น นายสรรค์ ศริวิสุทธิ์ นายประสิทธิ์  นวลศรี  นายอวยพร  รัตนไพฑูรย์ นายก าจร  ป้านทอง นายสามารถ  รุ่งเรือง    

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
นายเทิดศักดิ์ อิ่มโอษฐ์  นายธิตินัย ตั้งบูรพาจิตร์6. นายประเสริฐ เกดิพุ่ม นายสรุชัย ตันตินมิิตกุล นายสุพิน เจรญิผล. นายอรณุชัย สมมติร12. นาย นาย
เอกวี อุบลบาล . ด.ต.วีระวัฒน์ ใจกล้า๑. นายอภิชาติ  จับใจ นายกสมาคมฯ ประธาน. ดร.วัลลภ  ใหญย่ิ่ง. นายสุคนธ์  จับใจ. นายสมไช  เสียงใหญ่. นาย
บุญเลศิ  อินทกูล. นายพงษ์พันธ์  รัตนาธรรมวัฒน์. นายประชิน  เอี่ยมส าอางค์. นายวินัย  ไหลล้น. นายศิลปะชัย  บุญเกดิ. นายสัมฤทธ์ิ  แป้นทอง . นาย
พิชิต  มีศักดิ์ . นายวีระวัฒน์  ใจกล้า . นางโสดา  สสีันต์ . นางวรรวศิา  ศรีประเสริฐ. นายนรินทร์  ตันตินิมิตรกุล. นางนิยม  ตั้งธรรม . นายพีระ  รวดเร็ว 
. นายคมสันต์  มาศิริ . นางสาวเอือ้มพร  เสยีงใหญ่.  . นายโสภณ  ผุดผ่องนางสาวภีระนุช อยู่เจรญิ  นางสาวเจรญิลักษณ์ เกตุแก้ว  นางสาววรรณวด ี
ทองทวี  นางสาวสุทิศา เขียวหวาน  นายวัฒนา บาระเฮ็ม  นางวราภรณ์ วชิรภัทรกลุ   นางสาวอรทยั เสนาธรรม  นางสาวศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์  นางปัญ
วัลย์ เพ็งสมมุติ   นางสาวทวีทิพย์ ตันตินิมิตรกุล  นางนิติมา พวงทอง  นายสรยุทธ สนธิ  นางสาวนุชจรี นูวบุตร  นางสาวพิชญ์สินี ดอนสุวรรณ์ นางทอง
มา สุวรรณเลิศ นางสาววรรณิศา ลีละมาศ  นางสาวรัชฎา วงศ์ศรีเกตุแก้ว นางสาวจรรยา ศีรีนลินางสาวพัชรี คล้ าจติ นางบุปผา สริิวฒัน์สุนทร  นางสุ
มณฑา พูลผล  นายสาวติร ตณัวงศ์   นางสาวจุฑารัตน์ นุ่นนุ่มห้องสมุด  นายณรงค์ชัย ภัทรสกล  นายโสดา สิทธิชัย  ว่าท่ี รต.หญิงฎายนิ ผ่องใส   ว่าท่ี 
รอ.ภวัต เขียวหวานกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์   นายณัฐพล ตันติสังวรากรู   นางสาวกนกวรรณ ร่มล าดวน   นางสาวรตันา แพละออง  นางสาว
ปุญชรัสมิ์ สร้างเกตุ   นายภาชกร รวดเร็ว   นางสาวอโณทัย สวายประโคน   นายประมินทร์ เสพธรรม นางสาวอัจฉรา ศรสีังข์งาม   นายนิติกร รอสูง
เนิน  นางสาวอ าไพวรรณ ตันตินมิิตกุล  นางสาวสินีนาถ ช่ืนจิตต์   นายณัฐรัฐ รักชาติครูอัตราจ้าง นางสาวปาลรีัตน์ ชุมพล  นางสาวพรพิมล รุ่งเรือง  
นายวงศกร ปานนาค  นางสาวหฤทัย รักธรรม  นางสาววิชชุลดา ชมช่ืนนางสาวทิพาภรณ ์คล้ าสิน   นางสาวสุชาดา ข่วยชาติ  นายวิเศษ เปี่ยมพอด ีนาง
มนต์ฑการต์ เอี่ยมส าอาง นายพันธุ์พงษ์  โพธิ์จินดา นางจรัสพร  หงส์อร่าม นางสาวจันทรเ์จ้า  จันทร์สุข นายสเุทพ  สนธิ นางสาวกาญจนา  จัดเพชร 
นางนิศารัตน์  ชูกลิ่น นางประไพพร  หุ่นงาม นายปรีชา  ตั้งธรรม นายบุญพิทักษ์  เที่ยงธรรม นายวันมงคล  สร้อยจ าปา นายจุมพลน์  ศรีวิสุทธินันท์ 
นายสามารถ  จันทร์หอม  นายก้องชัย  คล้ายทอง นายพงศธร  ปักสา นางสาวยุพิน  หมู่ศิริ นางธมกร  สุจริตพานิช นายสมโภชน์  จันทร์สุขโข นางสาว
อุษา  ศรีสุก นางสาวกัญญา  ตีวง นางสาวชนาพร  แสงนิล นายวันมงคล  สร้อยจ าปา นายณัฐภูมิ  เคหะ นางธิวาพร  เครื่องไธสง นางอุษณา  จันทร์
กล่ า นายเอกชัย  พรายแก้ว นายจุมพลน์  ศรีวิสุทธินันท์ นายปิยนันท์  ปุ่นกอ นางวงเดือน  อยู่เหมาะ นายมนตรี  เพชรประดับ นายรณธิชัย  เสียมศักดิ์ 
นิรดา  เอี่ยมสะอาด  เครือจินต์  อ่อนน้อม  นิตยา  เรืองสว่าง นางสาวชมพูนชุ  แสงหว้า  นางณัฐวดี  เกิดพร้อม  ชุติมณฑน์  ศรสีายชลสายฝน  เจรญิ
สุข สุนันทา  นกเกิด นัฐพร  พุ่มโลก กาญจนา  เพ็ชรประดับ นายสามารถ  จันทร์หอม  นางสาววนิดา  แก่นจันทร์ ธนธรณ์  อัสแสง ล าพงึ  เพ็ชรประดับ 
เรวัต  อนุรักษ์รัตนากร นางสาวจนัทร์เจ้า  จันทร์สุข นางประไพพร  หุ่นงาม นางนิศารัตน์  ชูกลิ่น นายโสวิทย์  สุขเกษม  นางสาวกาญจนา  จัดเพชร  
นายปรีชา  ตั้งธรรม นางสาวนราวดี  พรหมมาล ี
นางนิรันตรี  โจมกลาง นางสาวชนาภา  เกาะเกตุ วาสนา  สายสกล  ร้อยต ารวจเอกพัฒนศักดิ์  พัฒนพงศ์ศา พันธ์ทิพย์  ผ่องแผ้ว  จินตรา  แดงโชติ พนา

วัลย์  เกิดลาภ ปาณิศา  กรวเิชียร พรศิริ  อยู่เย็น นายณัฐาป  คงวัน เจนจิรา  ชูแก้ว ณิชนันทน์  อยู่ยดื ประภัสสร  นาคทอง  นายวิรัตน์  สัตย์ซื่อ สม
ทรง  แสงหว้า นางสาวจรีสิน  บญุศรี ตติญา  ดีตลอดจินตนา  เยน็ใสสุเทพ  สนธิ  บุญพิทักษ์  เที่ยงธรรม นางสาวรุ่งทิวา  แสงทอง นางสาวสุภัชชา  
ช้ันสูง นางธมกร  สุจริตพาณิชย์ นางสาวลออ  พงษ์เดือน นางสาวภัทรศิริ  แก้วใหญ่ นางสาวนิยม  สมมติร อารีย์วรรณ  คงถอด พรพรรณ  ทองมา 
นายไชยยันต์  เกาะกลาง  สุภาภรณ์  วงแหวน ศิรดา  เขียวหวาน  เพ็ญนภา  หอมกลิ่น รมติา  ศรีคราม นางสาวสุนิษา  ทับแพ นางสาวไพจิตร  เมือง
พวน นางสาวอังคณา  หนูน้อย  นางสาวประภาภรณ์  เกิดพร้อม  นางสาวธนพร  วงแหวนมลิวัลย์  ทองมา วนิดา  หีบทอง นางบุญส่ง  ชัยญะภูมิ  
สมชาติ  สันตสิกุล  สายชล  เครือแตง ก้องชัย  คล้ายทอง วันมงคล  สร้อยจ าปา สุนิษา  เหลืองช่างทอง อารมณ์  บุญส่ง  เยาวลักษณ์  แซ่เตีย นาย
ฉลวย  สุขทน  พงศธร  ปักสา วาสนา  เอมโอฐ  ภารดี  อัสแสง สมหวัง  เพชรประดับ นางสาวยุพิน  หมู่ศิริ นางสาวเกตุนิภา  เรียบร้อย างสาวเพยาว ์ 
ปั้นอินทร์ นางสาวคมเนตร  อุ่นใจ นางสาวมะลิ  ลิบลับ นางสาวกัญญาภัค  ขุนสมุทร นางสาวศริิธา  เกาะเกตุ นางสาวนุสรา  เตี้ยแจ ้นางศยามล  ทิม
แท้  นางสาวอรวรรณ  ช้างแก้ว สมจิตร  จันทร์น้อย  พนิดา  ตุละไพฑูรย์ ล าภู  เพ็ชรประดับ สภุัชชา  วงสุวรรณ  ชมพูนุช  นาคช านาญ  นายณรงค ์ 
ทองมาลี นางพลอย  สายสะอาด นายนัฏฐพล  เกิดพร้อม นางสมพร  กลิ่นเมือง   นายอุทิศ  ทับเนียม  นางมานิตย์  เขียวหวาน  นางสาวมินตรา  ไกร
เนตร์  นางสาวสุธี  ยินดี  นางสาวญาตาวี  พลีไพล นางสมบัติ  สายทอง  สมจิตร  จันทร์น้อย พนิดา  ตุละไพฑูรย์ ล าภู  เพ็ชรประดบั สุภัชชา  วง
สุวรรณ ชมพูนุช  นาคช านาญ นายณรงค์  ทองมาลี นางพลอย  สายสะอาด นายนัฏฐพล  เกิดพร้อม นางสมพร  กลิ่นเมือง นายอุทิศ  ทับเนียม  นาง
มานิตย์  เขียวหวาน  นางสาวมินตรา  ไกรเนตร์  นางสาวสุธี  ยินด ี นางสาวญาตาวี  พลไีพล นางสมบัติ  สายทอง 

 



คณะกรรมการและเลขานุการ  
นายโพชฌง  เสืออบ 

คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายช านาญ ลิ้มบุญลือเขต 

นางสุพาภร  เกิดพุ่ม  
 นางชุติมา  ชมชื่น 

 
 


