
 

 
 
 

ขอเชิญร่วมเป็นเจา้ภาพทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ ผอ.ขุน โอภาษี 
        ณ  โรงเรียนวังบ่อวิทยา 

ต าบลวังบ่อ  อ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 
     ด้วยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนวังบ่อวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

       ได้ก าหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสร้างอนุสาวรีย์ ผอ.ขุน  โอภาษี เพ่ือให้ระลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียนวังบ่อวิทยา  
       รวมถึงคุณงามความดีของท่าน และจัดหารถรับส่งนักเรียน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
       มัธยมศึกษา เขต ๔๒  โดยกิจกรรมทอดผ้าป่าจะจัดขึ้นใน วันเสาร์ ที่ ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนวังบ่อวิทยา       

     คณะศิษย์เก่าจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา 
       ครั้งส าคัญนี้และขออาราธนาอ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวอันเป็นที่รักมีความสุข  
       ความเจริญตลอดไป 
  

 
   ก าหนดการ 

 

              วันเสาร์  ที่  ๒๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  เวลา ๐๘.๐๐น.-๑๐.๐๐น.     - กีฬาฟุตบอล  
  เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.     - เชิญแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหาร 

เวลา ๑๓.๐๐น.       - พิธีทอดผ้าป่า 
- พิธีกรเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- พระครูนิเวฐสารวิสุทธิ์  แสดงธรรม 
 

 
            ประธานฝ่ายสงฆ์ 

 
                     พระครูนิเวฐสารวิสุทธิ์  เจ้าอาวาสวัดโคกสะอาด 
 
    

               ประธานฝ่ายฆราวาส 
 
      นายณรงค์  ฤทธิ์บ ารุง   ก านันต าบลวังบ่อ 
 
 
 
 
 



     
         ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส 

 
นายพยูร  ไชยชน นายสมเอี่ยม  ทองแดง  นายเฉลิมชัย  ธูปบูชา  พ.ต.ท.วิทยา  ขุนภักดี  นายวิฑูรย ์ งามนิธิจารุเมธี  นางสุวรรณี ตรยีะประเสริฐพร  
นายสุเทพ  สิริกรรณะ  นายยุทธภณัฑ์  ภานุเตชะ นางสาวจริยา ขุนพรหม  นายณรรฐพงษ์  ฉ่ าน้อย  นางพจณา  ชูช่วย  นางบุญญาภร อิม่ศิล  
นางสาวกัญญา  ทองเกลี้ยง  นางสุมิตรา  นภาวิวัฒนากุล  นางวารณุี  ฉ่ าน้อย  นางสาวฐิติพร  กระโจมทอง นางลาวณัย์ ณ จ าปาศักดิ ์  
ว่าที่ร.ต.ชิตชัย โพธิ์ประภา  นางสาวพัทธนันท์ พลแสน นางวรารัตน ์ เหลาผา นางกลัยา  ทองเกลี้ยง  นางวันเพ็ญ  รังผึ้ง  นางสาวพัชรียา ป้องโทน  
นางสาวนันทนา นิลเพ็ชร  นายสมนึก  อ่อนสด นางยุพา  อ่อนสด  นางสาวจิราภรณ์  เลี้ยงอ านวย  นางสาวกาญจนา  บุญปาน   
นางสาวอาภารวี  อินวงศ์  นางสาวรุ่งทิพย์  เพ็งพรม  นางสาวทิพาพร  ประสิทธ์ิ  นายเทียน  อินทรแ์ดน  นายอุเทน  ข าปั้น   
นางสาวสุรยิกานต์  ตั้งวิวัฒนาพานิช 
                      

                           คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวังบ่อวิทยา 
 

นายณรงค์  ฤทธิ์บ ารุง   นายพจน์  รินทองมา   นายสุรินทร์  สีมาค า   นายมารี  สุขกลิ่น  นายอุบล  ทุมริน  นางสาวศิรริัตน์  ศรีเดช   

         
คณะกรรมการด าเนินงาน  คณะกรรมการศิษย์เก่า  โรงเรียนวังบ่อวิทยา 

 
นางสาวศิริรตัน์  ศรีเดช  ประธาน  นายธงชัย  อินทร์ทับ  รองประธาน  นางสาวชลธิชา  ฤทธิ์บ ารุง  เหรัญญิก  นางสาววิลัยพร  ศรีเดช  กรรมการ    
นางสาวฉวีวรรณ  มีแก้ว   กรรมการ   นางสาวล าดวน  ปัญญา  กรรมการและเลขานุการ 
ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๓๖  น าโดย   ศิริรัตน์–จ.ส.ต.ประสิทธ์ิ–ณรงค์–นันทยา–กิตติศักดิ์–รจนา–อุษา–สุพจน์–ณัฐพงษ์ – ประภาพร และคณะ 
ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๓๗  น าโดย   สุมิตรา–ดวงใจ–บรรชา–วิรัตน์–ปาหนัน–นิรันดร–วิรุฬ–อ านาจ–เอกชัย–ไกรสอน และคณะ 
ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๓๘  น าโดย   ศุภสัณห์  และคณะ 
ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๓๙  น าโดย   อรรถพร–วาสนา–เวชยันต์–บุญยัง–ประภาพร–สังเวียน–ราตรี–ธีรวัฒน์–สุวัฒน–์สุพรรษา-มณี-วายุรักษ์ และคณะ 
ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๔๐  น าโดย   กรวิชญ์  และคณะ 
ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๔๑  น าโดย   วิลัยพร –ไปรยา–ภารดี–ภาฝัน–ชินัญญา–ชาน–ุเอนก–ฐิติมาพร–บวร-ธนพร-น้ าอ้อย-อรดี-รัตนา- 

       ธีรพล-ธัญลักษณ์-นฤมล-อมรรัตน์-ปัตธรรมมา และคณะ 
ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๔๔  น าโดย   ล าดวน–อัจฉราพร–อุไรวรรณ–ครรชิต–วันชัย-ค ารณ–ชิงชัย–สมยศ–เกื้อกูล–จีระวัฒน-์ภูวดล-รังสรรค์- 

       ธนิต-อดิเรก-วันชัย-สมหวัง-เทิดศักดิ์ และคณะ 
ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๔๕  น าโดย   ธงชัย–ทองทิพย์–อมรรัตน์–ธานี  คูลา–สาธิต–สุวรรณา–สุเมลี–อรทัย–สุกัญญา-คมสันต์-ธรรมรัตน์- 

      วีรยุทธ-ธ ามรงค์-สุปราณี-สุมาลี-อัมพร-เอกชัย-กิตติศักดิ์-วิชัย-สามารถ-สุเมศ-ดาพิไล-ประพริ้ง-ปัทมา- 
      ภาวนา  จีระศักดิ์ และคณะ 

ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๔๖   น าโดย   สยุมพร–จริยา–ดวงใจ–ประเวศ–ปาจารีย์–เปรมจิตร์–วิจิตรา–สาวณี–สมบูรณ์-จันทร์นภา-ทัศนีย์-นาตยา- 
       เบญจรัตน-์ปรารถนา-ปิยาภรณ์-สุดารัตน์-จริยา  สมเกียรติ และคณะ 

ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๔๗  น าโดย   ฉวีวรรณ–จรัญ–ชัยชาญ–ปรีชา–ลมัย–ศิริพร–สุภา–สุนันท์–อัญชลี-มัศยา-บุศรินทร์-พิศมัย-ไพฑูรย์-สุรัตน์- 
       กฤษณะ-พิสุทธ์ิ-สมศักดิ์-พีรพล-พงศักดิ์-ภานุมาศ-ชัยรัตน์-อภิชาติ-จรัญ-สุวรรณา-รวิสรา และคณะ 

ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๔๘  น าโดย   ชลธิชา–จันทร์เพ็ญ–รัตติกาล –เรวดี–สุกัญญา–สุธารัตน–์คณิตา–อิศรา–สาธิต-จิตสุภา-บุรินทร์- 
       อัศนัย-สมเจตน์-ยุทธนา-นิทัศน์- วิชุพล- ชุมพล-พิสุทธ์ิ- หทัยทิพย์-ส าราญ- งามตา และคณะ 

ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๔๙  น าโดย   อนุสรา–วารุณี–เอมิกา–ณิชารีย์–ศิริพร–อรุณี–อรวรรณ–นิตยา–พรพรรณ-พนารัตน์-ปิยนุช-ขวัญฤทัย- 
        ทิพวรรณ-พิมพา-ณีรนุช-วัลวิภา-สาวติรี-ไกรสร-เสือ-สุรชัย-เสกสรร-ประจักษ-์พรพล-อลงกรณ์- 
        ศักดา-นนทนันท์-รุ่งโรจน์-พิชัย-สาธิต-วิเชษฐ์-ธันวา-ยุทธนา-ศราวุทธ-ปฎิญญา-เบญจวรรณ และคณะ 

ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๕๐  น าโดย   นาตยา–นฤมล–ชลลดา–พรเทพ–สุมิตรา–จตุพร–สุรเกียรติ–พงษ์นรินทร์–นราพงษ-์ธานินทร์-สาลินี- 
        ศุภลักษณ์-นิศารัตน-์สุกัญญา-สุพรรษา-มัตติกา-จินตรา-อัญชลี –เอกมล และคณะ 

ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๕๑   น าโดย   ศิรดา–อภินนัท์–ศิริพร–อรรถพล–ปริพนธ์–ศิวพร–สาธิตา–อมร–เอก-ธนวัฒน์-สุธิดา-สิทธิกร-อาทิตย์- 
       จิรายุ- เกษมสันต-์สมพร-รุ้งนภา-ปนิดา-สุชาดา-สายสุรยี-์ธนาพร-อรชา-ธงชัย-สุดารัตน-์อาทิตย์- 
       อรัญ-ทิพวรรณ และคณะ 



 
 
 

ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๕๒   น าโดย   จิรภา–จิติมา–จิตรา–คฑาวุฒ–ิสรวิช–สากุล–อดิศักดิ–์เดชา–กมลพรรณ-พงศกร-ศรายุทธ-ละอองดาว- 
       ทิพวรรณ และคณะ 

ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๕๓   น าโดย   สุมิตรา–ภัทร์ชราภรณ–์เทวา–ยอดขวัญ–กชนันท์–บุศรินทร–์จุฑามาศ–สุวดี–สุชานันท์-วราภรณ-์สมพร- 
       สโรชา-เมวิกา-ธีราพร-จิราภา-เทวา-ศุภกร-กิตติธร-ณัฐพงค์-สุทธิพงษ์-ทรงกรด-สุธิน-เจษฏา-สิทธา-วีราทร- 
       น้องเมย์-อังคณา-จุรีพร และคณะ 

ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๕๔   น าโดย   ฉันทพล–ภูสิทธ์ิ–ธรพลธ์–กฤตนัย–พิทวัส–สาธิต–สุวิทธ–์ปิยพัทธ์–เปรมกมล-เบญญา-กนกวรรณ-ศิรวิรรณ- 
       ลดาวัลย์-ธิตินัน-กระถิน-อภิญญา-นิลยา-กนกพร-เนตยา-รสกร-สันตสิุข-รุ่งฤด-ีลลิตพรรณ-วิสาชล- 
       อนงค์นารถ  วราวุฒ ิและคณะ 

ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๕๕   น าโดย   นันทิชา-พนาพรรณ–สมปอง–สุชาวลี–กรกนก–พลวัต–กฤษฎา–พรทิพย-์ตาวัน-พิมพิกา-กนกพร-สุธดิา- 
รัฐวุฒ-ิอนัญญา-ณัฐพล-นันทิกานต์-กัญญา-อรพรรณ-สุพัศ-จารุกัญญ์-สุรชาต-ิพีรวัส-อนุชา-ณัชพล-ธนวัฒน์- 
โกมลชนก-ชัญญานุช-สรวิชญ-์ขจรยศ-บุญญกร-มิ่งกมล-ลลิตา และคณะ 

ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๕๖   น าโดย   บุญผานุช -บัญชุภา -อินทุอร-จิรชัญา –สายฝน-เพียงขวัญ-อารียา-จุฑามาศ -นิพาดา -กาญจนา- 
      กัญญาวีร์-.สุกัญญา -กมลวรรณ -สิดาพร-ปาณิศา-ศรสวรรค-์ศิลาชัย-ปวิตร-ณัฐนนท-์รุ่งอรุณ และคณะ 

ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  น าโดย   จินตนา - จารุวรรณ-วิไลลักษณ-์เพ็ญพิสุทธ์ิ –กนกวรรณ-ณัฐมน-พิชุกานต์ -รัตนาภรณ-์วรวุฒ-ิวีระพงษ์   
         เกสรา-เกวลิน-กฤษณะ-สุทธิรณ-ศศิมา-จิรัตน-์ปณิสา- สิริวัฒน-์ธวัชชัย เนตรชนก-ภัทรมน-ณัชชา-สุธีกานต ์

      ณัชยา-แพรวพรรณ และคณะ 
ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ. ๒๕๕๘  น าโดย   ทราวุฒิ-ฉัตรมงคล-ธนพล-ปภาวนิ-พงศกร-ภารว-ีสรณส์ิร-ิสรภสั-ยุทธนา-โกศล-วิศิษฏ-์พัชรพล-ตรีวทิย-์ 

       ศุภวิชญ์-เจษฎา-ศรัณย-์โชติกานต์-เตือนใจ-ประกายดาว-ปาลดิา-ลลดิา-สาลิน-ีอสมาภรณ-์ณิชากร-พัตชา- 
       ฐิตารีย์ และคณะ 

ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  น าโดย   เจนจิรา-โกมินทร-์ชนชิต-นิพนธ-์ปารเมศ-ภาสวร-วรเมธ-ศราวุฒิ-สุรศักดิ-์อรรถวิทย์-อิฐศเรศ-ชลดา-เดชา 
          กฤษณะ-จ านงค์-นันทวัฒน-์ปองภพ-สุชานันท์-สุรพศ-สริินดา-สมพงษ์-ศศิภา-อรวรรณ-ธนพล-สดุารัตน์  
ศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  น าโดย   เมธาวี อ่ินค า  กันต์พล พูลจันทร์  ธนงค์ศักดิ์ พ่วงไพบูลย ์ ญาดา แสงแก้ว  พรนภัส จันทร์ศร ี  

       ศุกภิรมย์ พุกแดง  สายน้ าผึง้ โลหะเวช  เกศรา แก้วโต  เจนนสิา พ่ึงส าราญ  เบญจนา สุขแจ่ม   
       ชนาพร ญาวิชัย  น้ าทิพย์ ราชเพียแก้ว  พรนภัส แท่นนอก  มณฑิตา แสนสุข  นภัทร แจ้งเอี่ยม 
       ธีรเจต วันดี  ศุภชัย สุระ  มนัสพร ปรางวิเศษ  วรพรรณ ทอนพุดชา จักรกฤช  โอภาษี  เจษฎาภรณ์  เมืองไผ ่
       มีบุญ  เจริญสุข  สุชาวดี  โสพรม  หทัยภัทร  อ่วมทอน  กัญญาภัค  ดีเวียง  ธนกร  มีความสุข   
       ณัฐพงศ์ สวยขุนทด  ธรรมรตั  อิ่มโค่น  ปิยะมาศ  สีทอง  สาวรัตนา  พรมโชต ิ จักรกฤช  ทองสันเที๊ยะ 
       ดนุสรณ์  เรืองรักษา  ธีรธรรม  เดิมสันเทียะ  นพดล  นากสุข  มนตรี  รักสูงเนิน  สัญชัย กลิ่นบญุมา   
       ธนัช   สุยะนา 
 
                  คณะผู้ใหญ่บ้านต าบลวังบ่อ 
 

นายสมคดิ  ปทุมรัตน์นุกูล   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ นายมานัส  เรืองฤทธิ์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ นายเจรญิ  ก้อนค้างพลู  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ 
นายล าดวน  ลายภูษา        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ นายดิเรก  เขียวพรม    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ นายสมยศ  ทัพเจริญ     ผู้ใหญ่บา้นหมู่ ๑๓ 
นายแอ๊ด  แป้นไพศาล       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ นายส าราญ  นอพลกัง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ นายวาณุ  ชมพูล          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๔ 
นายชิด  เกขุนทด             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ นายเสือ ชมพูน          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ นายบุญเลิศ  ญาวิชัย     ผู้ใหญ่บา้นหมู่ ๑๕ 
นายสวัสดิ์  เสกรัมย์           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ นายประทวน  อุดมพร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ นายธนศักดิ์  น่ิมอนงค์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๖ 

     
                  

คณะครูโรงเรียนวังบ่อวิทยา 
 

นายเกษม  รัตนพรหม   นางจ าลองลักษณ์  ค าทา   นายพงศธร  ภักดี  นายนพรัตน์  แก้วนิคม   นายธีรชล  แก้วปรีชา  นายแก้ว  ขาวพราย    
นายบรรเจดิ  ดอชนะ  นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด  นายปิยะ  พันธุรัตน ์ นางสาวศุภลักษณ์  แป้นเพชร  นางสาวกัญญาณัฐ  ภู่ทรัพย์   
นางนิภาพร  ขาวทอง นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ศรี นางสาวสุลัดดา  พุ่มดี นางสาวอรชีรา  อนุบุตร  นายสราวุธ  เต็งจงดี  นายพงษ์เดช ชัชวาลพงศ์    
นางสาวกมลวรรณ  รอดสการ  นางสาวล าดวน  ปัญญา  นางสาวศริินภา  ทองแท่ง  นางสาวประภัสสร ใยนวน  นายอนันต์  แสนสอาด     
นายค าพัน   ทูลฉลอง    
 


