
 

 
 

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
ขอเชิญร่วมท าบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียน(ป่าตาล)ขุนตาลวิทยาคม 

ณ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
---------------------------------------------------------------------- 

 

         เนื่องด้วยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม(ป่าตาล)ทุกรุ่น มีความพร้อมใจก าหนดทอดผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนขุนตาล
วิทยาคม ประจ าปี ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อสืบทอดและรักษา ไว้ซึ่ง
ประเพณีอันดีงามในความรัก ความกตัญญู ต่อสถาบันของคณะลูกศิษย์  และเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียน              
ขุนตาลวิทยาคม จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุญบริจาคจตุปัจจัยสมทบทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วยความเคารพ 
          ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ 
มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสมบัติทุกประการเทอญ 
 

ก าหนดการ 
วันพุธ ที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. ถวายองค์ผ้าป่าศิษย์เก่าฯ  ณ หอประชุมโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
 

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ 
 พระครูวรกิตติวิมล   เจ้าคณะอ าเภอขุนตาล  พระครูปัญญาวนธาดา   เจ้าคณะต าบลปา่ตาล 
  

คณะกรรมการที่ปรึกษาและอปุถัมภ์ฝ่ายฆราวาส 
 พ่อก านันเลื่อน         ผิวผ่อง      ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
 นายเจริญ โกศัย ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
 สจ.ฑราวุธ กันทะเขียว ประธานคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  
 นายสมศักดิ ์ ปรีชุม ประธานชมรมผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
                      นายเจริญ โกศัย        ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม    
                      นายสมบัติ              สมแก้ว    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป 
                นายสชุาติ              ติ่งหมาย             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ    
                นางตรนีุช             สมแก้ว    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ 
 นายเอนก แก้วมาลา    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 
 นายธนงค์    นงค์ยา นางมาลิณี    ตาหล้า นายเจตนส์ฤษฎิ์    บุญเมือง นายทววีัฒน์    เหล่าภักดี 
 นางภาวิณี    แก้วแสงอินทร ์ นางสุมล    หลักค า  นายอัครวัฒน์    นนท์ธนาวิชญ ์ นายธนบลูย์    ธิดา     
 นางล าดวน    มะโนชัย นายสญัญา    วงศ์ประสทิธิ์ นางรัชนีกรณ์    เหล่าภักดี  นางพชัรินทร์    แก้วมาลา 
 นางสาวกาญจนา   ยะตัน๋ นายกริชนริศ    ปะวะภูสะโก นางอรอมล    แก้วมหาคุณ  นายสนัติพงษ์    กันทะ 
 นางสาวฐริญญา    สมศรี นางสาวมณีรัตน์    สาระรัตน์ นางสาวเบญจวรรณ    เจือจาน นางสาวนภาลยั    ใจดี 
 นางสาวสุดารัตน์    ปัญญา นางบัวบาน    วะไลใจ  นางสาวนุตประวีณ์    เบ็ญชา นายอรรถวัฒน์    สุค า 
 นายอุดม    วรรณสอน นายอุดม    จอมวงศ ์  นางบัวกาบ   สุใจยา   นางสาวบัวรอม   บุญยัง 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการที่ปรึกษา ชมรมศิษย์เก่า (ป่าตาล) ขุนตาลวิทยาคม 
 นายวีรยุทธ อินต๊ะ ผู้อ านวยการโรงเรียนต้านาล้อม  รุ่น 1/2520 ประธานกรรมการ 
 นายวลัลภ ผิวผ่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลยางฮอม รุ่น 2/2521 กรรมการ 
 นายนิพนธ์   กาวิละ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระเนตร รุ่น 3/2522 กรรมการ 
 นายวิเชียร มังคละ ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนศิลาผางามวทิยาคม รุ่น 4/2523(มศ.3) กรรมการ 
 นายพฒัชัย   เรือนสิทธิ์ ผู้จัดการ บริษัทยนูิเวอร์ซิตี้  รุ่น 5/2523 (ม.3)  กรรมการ 
 นายณัฐพงศ ์วรรณสอน รองนายกเทศบาลต าบลป่าตาล  รุ่น 6/2524 กรรมการ 
 พ.ต.ท.จารุวัจน์  สปุินะ รองผู้ก ากับ สภ.แม่กา   รุ่น 7/2525 กรรมการ 
 พ.ต.ท.ประเสริฐ  รู้ท านอง รองผู้ก ากับ สภ.แม่สาย  รุ่น 8/2526 กรรมการ 
 นายณัฏฐ์พฒัธร  ยาวิเริง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นตน้ ศาลจังหวัดแพร่ รุ่น 9/2527 กรรมการ 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน ชมรมศิษย์เก่า (ป่าตาล) ขุนตาลวิทยาคม 
1. สจ.ฑราวุธ  กันทะเขียว รุ่น 9/2527  ประธานกรรมการ  
2. ครูจรัญ  มีอาหาร  รุ่น 10 (2528/2531)  รองประธานกรรมการ 
3. คุณกาญจนา  อุ่นเรือน รุ่น 11 (2529/2530)  รองประธานกรรมการ 
4. ครูสมบัติ  สมแก้ว  รุ่น 10 (2528/2531)   เลขานุการ 
5. ครูพัชรินทร์  แก้วมาลา รุ่น 16 (2534/2537)  ผู้ช่วยเลขานุการ  
6. ครูกาญจนา  ยะตั๋น  รุ่น 18 (2538/2537)  เหรัญญิก 
7. ครูมาลิณี  ตาหลา้  รุ่น 8 (2526)   ผู้ช่วยเหรัญญิก 
8. ครูเอนก  แก้วมาลา  รุ่น 14 (2532/2535)  ฝ่ายประชาสัมพนัธ ์
9. ครูธนบูลย์  ธิดา  รุ่น 18 (2536/2539)  ฝ่ายทะเบียน 
10. รุ่น 1/2520 

ครูอ าภัย  เปิงปิง ร.ต.อ.บรรจง  วรรณสอน  
11. รุ่น 2/2521 

ครูพีรพัฒน์  ผาแก้ว  คุณประพันธ์  อินทะชัย  
12. รุ่น 3/2522 

ผญ.สมชาย  เทพศักดิ์ คุณวีระ  อินทรสาร  คุณสุดใจ  วังษา  คุณถนัด  กาบปินะ 
13. รุ่น 4/2523 (ม.ศ.3)    

  คุณเทพศิลป์  อินทร์ต๊ะ  
14. รุ่น 5/2523 (ม.3) 

คุณภัทรธร  เนตรเมืองมา 
15. รุ่น 6/2524 

ปลัดเกวลิน  ปัญญานะ ร.ต.ท.ขจวน  ราชล า คุณชริวรรณ  ค้าแก้ว 
16. รุ่น 7/2525 

 ผอ.เชิดชู  ถุงปัญญา  พ.ต.ต.จรัสวุฒิ  รู้ท านอง คุณชัยวุฒิ  กันทะเขียว 
17. รุ่น 8/2526 

 หมอประเสริฐ  เงินท๊อก คุณประสงค์  ชุ่มบุญยงั  
18. รุ่น 9/2527 

คุณเรวัฒน์  ใจจักร  คุณจ านงค์  วรรณศร คุณนิติพงษ์  อูปค า คุณพยอม  รู้คิด 
            คุณผดุง  ค าปันติบ๊ 
 19. รุ่น 10 (2528/2531) 
   หมอรุ่งทิวา  เงินแท ้  คุณนิคม  ทองเงา ครูกาญจนา  เสมอใจ คุณเฉลิม  ติ๊บใจ 
            ร.ต.ต.ชยุตพงศ์  ค าปัน๋  ครูสมิต  แก้วมาลา ร.ต.อ.ทวีศักดิ์  สามเผ่า 
 20. รุ่น 11 (2529/2532)  
  ผอ.อุดร  รู้ยาม   คุณสมศักดิ์  ปรีชุม คุณณฐาภพ  หอกทอง คุณสหัสชัย  มาจักร 
  คุณวสันต์  กองแสง 



 
 21. รุ่น 12 (2530/2533)  
 คุณสุทิน  หลวงจินา   ผอ.สมเกียรติ  สุขค าฟอง ครูไพฑูรย์  วงศ์ฮาด  คุณเรนุกา  กับอินทร ์
 คุณลาวัลย์  วิลัย  
 22. รุ่น 13 (2531/2534) 
  ครูเชาวลิต  ปงใจ   คุณประพันธ์  ชัยชนะ  คุณชนบดี  ช่วยกิต ิ  คุณปิติกร  กับอินทร์ 
 23. รุ่น 14 (2532/2535) 
 พ.ต.ท.นรภัทร  รักนา  ร.ต.อ.ทินพันธ์  รู้ให้ทาน หมอทรงเกียรติ  ศรีกันชัย คุณจวงจิตร  หนูจันทร ์
 ร.ต.อ.วิชัย  จัดแจง   คุณบุญสี  วิริยะ  คุณประจวบ  จอมมงคล 
 24.  รุ่น 15 (2533/2537) 
 ครูวีรวิชญ์  รักประชา  ต.ต.นิคม  เหล็กแปง  คุณวุฒิกร  รักค า  คุณฉวีวรรณ  สิงห์ใส 
 25. รุ่น 16 (2534/2537) 
 คุณเกรียรงไกร  อ่ินแก้ว ครูอภิญญา  อ่ินแก้ว  หมอวัลลภา  ฉายา คุณเด่นภูมิ  ศรีกันชัย 
 คุณไตรพิทักษ์  รักแม่  คุณลออ  รักแม่  หมอชุณห์ณัฐญา  เกสบิวเลอร์   
 26. รุ่น 17 (2535/2538) 
  คุณทินกร  หอกทอง  คุณฐิติวัฒน์  รักแม ่
 27. รุ่น 18 (2536/2539) 
  คุณหาญศักดิ์  พวงจักรทา หมอศักย์ภูริช  วรเศรษฐ์ชาติกุล 
 28. รุ่น 19 (2537/2540) 
  คุณกนกณัฐ  บุญมา   คุญปิยะพร  ศรีกันชัย 
 29. รุ่น 20 (2538/2541)   
 ผอ.วิทยา  ทากนั   คุณอภิชาต  จันตะ๊ค า  คุณส ารวย  พรหมรักษา 
 30. รุ่น 21 (2539/2542) 
 ผอ.บรรหาญ  ปันทะนนั คุณทวีพงษ์  ปานต๊ะรังษ ี ครูวุฒิภัทร  อุทธิยา   
 31. รุ่น 22 (2540/2543) 
 คุณสรศักดิ์  ถาริยะ  คุณวัฒนชาติ  ใบยา  คุณธเนศ  เงินท๊อก 
 คุณชัยรัข  จิรายุนรากุล นายยศธศักดิ์  อ้นน้อย 
 32. รุ่น 23 (2541/2544) 
  คุณเจษฎา  กันทะเขียว คุณยุทธพงษ์  เงินท๊อก  คุณเสริมชัย  ธิว่อง 

 32. รุ่น 24 (2542/2545) 
  ร.ต.อ.กฤษดา  ถาริยะ คุณปิยะ  ค าด ี  พ.ต.อ.เอกสิทธ์  กองชุม คุณภาณุพงศ์  ไชยบุญตัน 
 33. รุ่น 25 (2543/2546) 
  คุณทศพล  ค าเพชร  ครูวัลลภ  รู้ยาม  คุณด ารงศักดิ์  ธรรมลังกา  
 34. รุ่น 26 (2544/2547) 
  คุณวรพล  สารพล  อ.ธัชพล  ในด ี  หมอรัตนา  ล าค า  คุณสุทธิพงษ์  จุมปูมูล 
 35. รุ่น 27 (2545/2548) 
  จ.อ.พงษ์พัฒน์  แปงรักษา ครูจักรพันธ์  มาจักร ครูเฉลิมชัย  ชัยยอด  หมอจุฑารัตน์  ชืน่ใน 
 36. รุ่น 28 (2546/2549) 
  จ.ส.อ.ทศพล  กากูล  จ.ส.ต.ชาญวิทย์  รักค า จ.ส.ต.ศตวรรษ  ทองดี ครูศิราณี  ราชล า 
  ส.อ.พงษ์กฤต  จัดที่ 
 37. รุ่น 29 (2547/2550) 
  คุณประดับ  อ้นน้อย  คุณทะนงศักดิ์  เจ้าส่ง 
 38. รุ่น 29 (2548/2551) 
  คุณเจษฎา  ค าของ  คุณอภิวัฒน์  โนชัย คุณอรรถพล  แก้วเกตุ 
 
 



 
 39. รุ่น 30 (2549/2552) 
  คุณกิตติพิชญ์  สมแก้ว คุณเจนจิรา  ผู้ด ี
 40. รุ่น 31 (2550/2553) 
  ส.อ.ธนากร  ยอดแก้ว  ส.ต.อ.พงศกร  ก๋ารินทร์ 
 41. รุ่น 32 (2551/2554) 
  คุณภัทรพงษ์  บุญปกครอง 
 42. รุ่น 33 (2552/2555) 
  จ.อ.มงคล  จัดที่  คุณวุฒิกร  ใจแปง คุณปฏิพาน  แสงอุทัย  คุณปานรวทิย์  สมแก้ว 
 43. รุ่น 34 (2553/2556) 
  คุณอภิครา  มาลัย  คุณเดชาธร  ขันยอด  
 44. รุ่น 35 (2554/2557) 
  คุณอรปรียา  ดินต่อแดน 
 45. รุ่น 36 (2555/2558) 
  คุณภาณุพงศ์  สมปานวัง 
 46. รุ่น 37 (2556/2559) 
  คุณเพียงวรี  สมแก้ว  คุณชัยนนัท์  ล าปาง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    หมายเหต ุ: รายช่ือและรุน่อาจจะมีความคลาดเคลือ่น 


