
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าปา่สามัคคีเพื่อการศึกษา 
โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ณ อาคารอเนกประสงค์ “ บุญชู ตรีทอง” 

............................................................ 
 ด้วยสมาคมศิษย์เก่า,สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  ได้มีมติในท่ีประชุมให้ดําเนินการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษาข้ึน  ในวันเสาร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 16.00 น  
ณ อาคารอเนกประสงค์ “บุญช ูตรีทอง” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
   ๑. เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
   ๒. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
   ๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
  ดังน้ัน จึงเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษาในคร้ังนี้ ด้วยอานิสงส์อันเกิดจากการทําบุญดังกล่าว ขอ
อนุโมทนาและอํานวยพรให้ท่านพร้อมด้วยครอบครัวจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปณิธาณ ธนสารสมบัติ ขอให้สําเร็จสมหวังด่ังความ
ปรารถนาทุกประการเทอญ 

กําหนดการทอดผ้าป่า 
 เวลา ๑๔.0๐ น. - ศิษย์เก่าโรงเรียนห้องสอนศึกษาทุกคน พร้อมกันท่ีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
 เวลา ๑๕.๐๐ น. - เคลื่อนขบวนผ้าป่าฯ โดยรถยนต์ ไปตามถนนสิงหนาทบํารุง ถึงสี่แยกไฟแดงเลี้ยวขวาตามถนน 

     ขุนลุมประพาส จนถึงโรงเรียนห้องสอนศึกษา เดินเข้าสู่  อาคารอเนกประสงค์ “ บุญชู ตรีทอง” 
 เวลา ๑6.0๐ น. - พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา 
   - พิธีรดน้ําดําหัวครู-อาจารย์ อาวุโส และครูโรงเรียนห้องสอนศึกษา 
   - เพลิดเพลินกับดนตรี  
   - การแสดงของแต่ละรุ่น (ถ้ามี) 
 เวลา ๒๒.๐๐ น. - ปิดงาน 

 
คณะกรรมการอุปถัมภ์ ฝ่ายสงฆ์ 

 พระญาณวีรากร    เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พระครูอนุสิฐธรรมสาร วัดพระธาตุดอยกองมู 
 พระครูอนุชิตสุตาพร วัดผาอ่าง   พระครูอนุสานธิ์ศาสนกิจ วัดพระนอน 
พระครูอนุศาสน์โสภณ วัดม่วยต่อ  พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธ์ิ วัดจองคํา 
 พระครูอนุรักธรรมเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  พระครูอนุภัทรโชติกุล วัดปางล้อ   
พระใบฎีกาจิตต๊ะ ฐานธมฺโม วัดจองกลาง  พระมหานิยม ปัญญาวโร วัดก้ําก่อ   

  

คณะกรรมการอุปถัมภ์ ฝ่ายฆราวาส 
 นายสุรพล  พนัสอําพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พล.ต.ต.สมพงษ์  ชิงดวง  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
  พลเอกภณ  วนากมล  อดีตรองแม่ทัพกองทัพภาคท่ี ๓  นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 นายปกรณ์ จีนาคํา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดร.จรูญ  คํานวณตา  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 นายธวัชชัย  วงศ์วาณิชย์  รองนายกเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายนิพนธ์  คําพา  นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 นายประกาศิต  มหาสิงห์  อดีตนายอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเจริญไชย ไชยวงศ์ อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา  
 นายสุรัตน์  สังข์สุข  อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา นายสุรศักด์ิ ป้อมทองคํา อดีตรองผู้อํานวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา   
 นายวิชัย   จิตสว่าง อดีตรองผู้อํานวยการโรงเรียนห้องสอนศึก 
 ดร.อัญชลี           ลีสวรรค์ พันตรีสุพรรณ       ปัญญามูลวงษา  อาจารย์บุญเลิศ     วิรัตนาภรณ์ 
 อาจารย์สุรพล      เทพบุญ อาจารย์ลัดดา       จันทร์โสภา  อาจารย์พนา ประณีตศิลป์ 
 อาจารย์ธงชัย       สิทธิเวช อาจารย์มานะ       เต็งอินทร์   อาจารย์สรยุทธ วิริยภาพ 
 อาจารย์สุวภา      จิตตระการนทีกิจ อาจารย์บัวแก้ว         วสุวัฒนศรี  อาจารย์สุวรรณ  มูลฟอง 
 อาจารย์บุญศรี      ตรีทอง อาจารย์อุดมลักษณ์    ไชยชนะ   อาจารย์ศิริกุล  วงศ์วาณิชย์ 
 อาจารย์ปิ่นแก้ว    ป้อมทองคํา       อาจารย์เอ่ียมศรี        ถือทอง   อาจารย์อุปจิตร  ขําวิไล  
 อาจารย์สุณีย์       ขําวิไล อาจารย์ญาณ     มณีกาญจน์  อาจารย์อุไรวรรณ  มณีกาญจน์  
 อาจารย์โสฬบุญ   หารสุโพธิ์ อาจารย์อุไรวรรณ     เจริญพาณิชย์  อาจารย์สุพรรณี  บุญทะวงศ์  
 อาจารย์สุวภัทร    บุญญะบัญชา อาจารย์พจนา         คํากลาง   อาจารย์อรทัย  อุดมพาณิชย์



คระกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนห้องสอนศึกษา 
พระครูอนุยุตสังฆกิจ   พระอาจารย์เสรี ธีรปญฺโญ  นายรุ่งโรจน์      คํามาสาร  
นายนําพล      รัตนศาสตร์ชาญ  นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุล นายวิรัตน์         ส่วยนุ 
นายอนันต์      แสงโชติ    นายสุรพล ต๊ะวิชัย  นายทรงพล       ใจดี   
นายพิสันต์      จันทร์ศิลป์   ร.ต.ต.เฉลิม   ดวงดี  นายโยธิน         บุญเฉลย  
นางศศิปรีดา    ศิริปาลกะ              นายจักรกฤษณ์    วรรณศิริ               นายชัยวัฒน์      ใจภักดี  
  

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนห้องสอนศึกษา 
นายเสนอ  
นางเพ็ญศรี 
นายสุขชัย 
นายพิทยา 
นายธงชัย 
นพ.บุญสนอง     
นายเกรียงไกร    
นายปฐม 
  

วิริยะภาพ 
นุชทรวง 
เฉลิมผลวงศ์กุล 
ปินตา 
สงวนสิทธ์ิ 
วงศ์ตาน้อย 
เอ่ียมกระสินธ ุ์ 
นวลคํา 

นายปรีชา 
นายวิรัต  
นายนิรันดร์ 
นางเวียงสอน    
นายกัจจายน์ 
นายชูเกียรติ   
นายชัชวาล  
นายชาตรี  

ปัญญาเยาว์ 
ส่วยนุ  
จันทร์แค้น 
ดอนแก้ว 
อําพันธ์ 
สายปัญญา 
นันทฟู  
ปุรณะวิทย์ 
 

ร.ต.ต.สุนทร 
นายมนตรี 
นายศิวัช  
นายเวชสุวรรณ  
นายสามารถ 
นายเรืองเดช 
นายจักรกฤษณ์    
นายสนธยา
  

มีศรี 
กิ่งแก้วเพชร 
ปุรณะวิทย์ 
ชาติ 
สิงห์พรหม 
สุขโอรส 
วรรณศิริ 
มานะจิตต์ 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนห้องสอนศึกษา 
นายเกียรติศักด์ิ   
นางรัฐนันท์ 
นายศิริชัย 
นางสาวนาริตา 

วนากมล 
กันทะทรง 
จิตสว่าง 
ชูเกียรติดงดอย 

นายวิเชียร 
นายสุขชัย 
นางจิรนันท์ 
ร.ต.ต.เฉลิม 

  สุวรรณมังกร 
  เฉลิมผลวงศ์กุล 
  คันธีสาร 
  ดวงดี 

นายจันทร์พล 
นายอมร 
นางสาวชื่นชีวา 
นายทรงพล 

ฟองแก้ว 
ศรีตระกูล 
กระบวนโชคชัย 
ใจดี 

        
คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 

คุณอัญชัญ 
คุณเพียรพิศ 
คุณสมจิต 
คุณพูนศรี 
คุณอุทิศ 
คุณพรชัย         
คุณพรเทพ    
คุณทวีศักด์ิ 
คุณสุพัตรา 

   ไหวดี 
   เล่าเรียนดี 
   สุวรรณบุษย์ 
   ฮ่องสอน 
   ชินวงศ์ 
   อุดมพาณิชย์ 
   อุดมพาณิชย์ 
   วรรณศิริ 
   พุฒิมา 

คุณศรีพรรณ 
คุณรัตนา 
คุณสุดาณ ี
คุณวารุณ ี
คุณวันชัย 
คุณสุทัศน ์
คุณอรุณี 
คุณรสริน 
คุณจินตนา 

ขําเลิศ  
ทิพกนก 
เข่ือนรัตน์ 
คําหล้า 
จันทรบุตร 
ประสิทธิกุล 
ศรีพรรณไพบูรณ์
เหล่าจํารูญ 
สังข์สุข 

คุณอ่อนศรี 
คุณสุชาดา 
คุณต๋ิม 
คุณสุรกิต 
คุณกานต์ 
คุณประวิทย์ 
คุณศรีบัว 
คุณวิวัฒน์ 
คุณอาคม 

ศรีอัมพร 
วิรัตนาภรณ์ 
(จ่าธิต) 
คําผุ๋ย 
อนุชัย 
นิ่มสกุล   
จายส่วย  
วสุวัฒนศรี 
วนาศิริ 

คุณชูศักด์ิ 
คุณวิโรจน์ 
คุณสมบูรณ ์
คุณชวนชม 
คุณสลักจิต 
คุณกัลยาณ ี
คุณเสริม 
คุณสมพร 
คณุทวีชัย 
คุณบุญศรี 
คุณศิริอร 
คุณฉัตรรพี 
คุณทรงวุฒิ 
คุณศุภชัย 
คุณชัยสิทธ์ิ 
คุณศิริพร 
 
 
 
 
 
 
 

อรัญภูมิ  
ฮ่องสอน 
ศิลปะนันท์ 
วงศ์ไชย  
สวัสด์ิชัย 
คงแก้ว 
ลอก๊ะ 
อํานวยเดชอุดม 
กันทะใจ  
ปาละ 
รังศิริตานนท์ 
เท้ียธิทรัพย์ 
แย้มบุปผา 
ธรรมวงศ์ 
สง่างาม 
เลิศวิวัฒมงคล 
 
 
 
 
 
 
 

คุณชาญ 
คุณทวีวรรณ 
คุณสุรพงษ์ 
คุณกนก 
คุณกรรณิกา 
คุณชัยศรี 
คุณเกียรติสุดา 
คุณยุพเยาว์ 
คุณจํารูญ 
คุณสุทธิศิลป ์
คุณสมชาย 
คุณอภิศิษฐ์ 
คุณคณิต 
คุณอรอมล 
คุณอรอนงค ์
คุณอรทัย 
 
 
 
 
 
 
 

ศิริรักษ์ 
สัมพันธสิทธ์ิ 
หิมะนันท์ 
เยาวโสภา 
ธณะบุตร 
กล้าณรงค ์
สิทธิ 
เยาวโสภา 
เรืองแก้ว 
ศรีเมือง 
อํานวยเดชอุดม 
ดวนโคกสูง 
โชติขุนทด 
วนากมล 
เจริญสุข  
พิทักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 

คุณราศ ี
คุณทนงศักด์ิ 
คุณวีระเดช 
คุณย่ิงภัทร 
คุณพรชัย 
คุณอุทิศ 
คุณธนูศิลป ์
คุณอําพล 
คุณบุญช่วย 
คุณหทัยรัตน์ 
คุณชุมพร 
คณุสมศักด์ิ 
คุณอารีรัตน์ 
คุณบุญอยู่ 
คุณธงชัย 
คุณพงษ์ศักด์ิ 
 
 
 
 
 
 
 

คันธีสาร 
วงศ์สาย  
จันทรโสภา 
วนากมล 
คนองศรี 
ขยันกิจ 
ปัญญาพล 
พิทักษ์ 
คันธีสาร  
ทองเขียว 
ใสสว่าง 
คงแดง 
ธรรมวงศ์ 
เสนากุล  
มณีศร 
ศิริมาเมือง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
คุณสังวาล 
คุณวัลยา 
คุณกิตติเดช 
คุณไข่มุก 
คุณชัยรัตน์ 
คุณรวีวรรณ 
คุณสุพรรณ 
คุณเพียรทอง 
คุณประกาศิต 
คุณวัลภา 
คุณไกร 
คุณยุทธการ 
คุณสันตศิร ิ
คุณร่งทิพย์ 
คุณนภานันทร์ 
คุณณัฐพงษ์ 
คุณวาสนา 
คุณสุดาวดี 
คุณเยาวลักษณ์ 
คุณน้ําผึ้ง 
คุณอัจฉรา 
คุรอรรถพล 
คุณชัยวัลย์ 
นพ.จีรายุทธ 
คุณอภิศักด์ิ 
คุณศุภฤกษ์ 
คุณทิวานันท์ 
 

 

 
 
คํามาสาร 
สายสวาท 
วัฒนเดช 
แซ่หลี 
วัฒนเดช 
เต๋ชะรักษ์ 
วรรณโวหาร  
ฟองแก้ว  
วงค์อ้น 
ศิริรัตน์ 
บุญเรือง  
บัวใหม่  
ศิริปาลกะ 
คงแดง 
รักไพรดํารง 
ชํานาญตา 
ไข่แก้ว 
ใจหล้า  
ชินวงศ ์
วุทธานนท์ 
วุทธานนท์ 
เกียรติดี 
รณะบุตร 
ศิลป์จิต 
นิ่มสกุล 
เข่ิงภักดี 
ปัญญามูลวงษา 
 

 
 
คุณวัชระ 
คุณมัลลิกา 
คุณบุญช ู
คุณย่ิงศักด์ิ 
คุณอาทิตย์ 
คุณสมศักด์ิ 
คุณนิรันดร์ 
คุณศักด์ิชาย 
คุณลิขิต  
คุณชาคริต 
คุณศิริรัตน์ 
คุณเลอสรร 
คุณปาล 
คุณร่มฉัตร 
คุณเฉลิมพล 
คุณรชฏวรพล 
คุณจันทร์เพ็ญ 
คุณอิทธิไกร 
คุณทะนง 
คุณสรพงษ์ 
คุณมหินทร์ 
คุณก่ิงกาญจน ์
คุณธนิสร 
คุณอนุพงษ์ 
คุณปนัดดา 
คุณพิทักษ์ภูมิ 
คุณดาราวรรณ 
 

 
 
สุกสว่าง 
จีนาคํา 
นาวิกวาณิชย์ 
ปิตุรัตน์ 
อุ่นนุช 
บุญอินทร์ 
จันทร์แค้น 
เมืองคํา 
ไชยวงศ์ 
ทวีวัฒน์ 
ลิ้มวัฒนา 
กวีวัฒน์ 
วิริยะภาพ 
ภารังกุล  
ลิขิตรุ่งรัตน์ 
กวีวัฒน์ 
ไพรเสถียรสุข 
แสงโชติ 
พุทธิมา  
ปัญญาเยาว์ 
ณรงทิพย์ 
กาวรรณ  
ย่ิงสุขกายใจ 
วิรัตนาภรณ์ 
พวงมาลีประดับ 
โพธ์ิคํา 
สองเป็ง 
 

 
 
คุณกฤษณา 
คุณสมพงษ์ 
คุณสายชล 
คุณจักรกฤษณ ์
คุณเวชสุวรรณ 
คุณสุรพล 
คุณโอภาส 
คุณสมศักด์ิ 
คุณกนกพร 
คุณมยุเรศ 
คุณกิตติศักด์ิ 
คุณจํารัส 
คุณสิปปกร 
คุณชุติกานต์ 
คุณพงษ์สวัสด์ิ 
คุณวัชรินทร์ 
คุณศรีสุข 
คุณเมธินี 
คุณกอบศักด์ิ 
คุณเอก 
คุณพิพัฒน์ 
คุณศิริรดา 
คุณธนรัตน์ 
คุณธนดล 
นพ.บัณฑิต 
คุณวรวัฒน์ 

 
 
สุขใหม่ 
พิพัฒน์พงศ์ชัย 
ประเสริฐกุล 
เอ่ียมอาภรณ์ 
ชาติ 
แก้วอร่ามย่ิง 
อายะบุตร 
แก้วมาลา 
วังวิเศษ 
อิตุพร 
คํามานะ 
วีระวงศ์  
แก้วนเวศน์ 
ทวีวัฒน์ 
 วนากมล  
ศรีชุ่ม 
ชีพพาณิชย์ 
กันธิยะ 
เจริญศรี 
ศรกุล 
อารี 
จายส่วย 
ปินใจ 
ฉ่ํามณี 
ดวงดี 
ไชยเสน 

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนห้องสอนศึกษา 
นายย่ิงยศ  จันทรชิต   นางพยอม กาลปักษ์  นางสุกัญญา ทองรุ่งโรจน์  
นางพัณณิน แพ่งสุภา   นายสุทัศน์ สมบูรณ์  นางดารุณ ี อินทุฤทธ์ิ   
นางกรุณา สมบูรณ์   นางศรุตา  เฉลิมผลวงศ์กุล นายอัมพวาร อิตุพร   
นางณัธวลัณน ์ แก้วปิยรัตน์  นางภีมนัฐฎาร์ อุชัยวงษ์  นายอภิวัฒน์ ทองรุ่ง   
นางรจิตแก้ว ประวีณชัยกุล  น.ส.ชนัญพร ณรงค์ทิพย์ น.ส.นราพร เดชมงคลพิพัฒน์  
นายอภิสิทธ์ิ ทองรุ่ง   น.ส.อัมไพพรรณ ศิริกุล  นายเชิงยุทธ มูลเอก   
นายอรรถพล คําปัน   ว่าท่ีร้อยตรีพรกนก กาต๊ิบ  นายเอกรินทร์ พงษ์เพชราภรณ์  
นางบุษบง ชัยเทพ   น.ส.คีต์รามิลธ์ ปุรณะวิทย์ นายพิชญะ กันธิยะ   
น.ส.ฉัตรสุดา ญาณะโค   นางพรรษชล ดารารัตติกาล นางชุรีพร  แสนอาษา 
น.ส.ชนิตา ศรีเรือง   น.ส.อาริสา สุปน  นายศักดา กฤษณสุวรรณ 
น.ส.ศิริพร หน่อท้าว   นางสาวศิรินภา อาลัยมิตร นายชัชวาลย์ ขวาแซ้น  
นางกุลธิดา กิตติศรี   นางอําภา  ธนะปาน  นางณรฎา ปุณยบริรักษ์  
นางรัติกรานต์ สายจีน   น.ส.กรองทอง เง่าสุวรรณ์ นายประสิทธ์ิ คําเต๊ิก 
นายทินกร สถิตเจริญกุล  นายเทอดพงศ์ ไวทย์เวทย นายเจษฎา อุชัยวงษ์   
นายประกิจ ผาติจิรโชติ  น.ส.จันทนา สุปิณะ  นางนิตยา  ชูเกียรติ 
นายจิรภัทร ตาบัง   นางอัฉริยา มงคลวาท  นายนัทพงศ์ ยะถา 
นายวิทยา  ภูติรักษ์   น.ส.ศรีสุดา เขตทองมาก น.ส.เพ็ชรดา ประวีณชัยกุล  
นายสุรพล ยศกําจาย   น.ส.อิงคปรัช นิยมไทย  น.ส.อําภา  เนตรเจริญธรรม  
นายปพนสรรค์ โสภา   น.ส.วัชร ี  กิตติวิโรจน์ชัย นายธงชัย  อําพันธ์ศรี  
นายคิด  คํามานะ   นายขจร  ประสานสุข นายประพิศ สันต์ประเสริฐ  
นายยงยุทธ สงวนคีรีพงษ์  นายณัฐพร ภิรมย์ไกรภักด์ิ นายธนูศิลป์ ม่ันคง   
นายศรศักด์ิ แก้วมณี   น.ส.อรสา  มลอา  น.ส.วลัย  ไกรสิงห์ใหญ่  
น.ส.ปริยากร สมัยธรรม   นางสาวธนาภรณ์ เพชรเจียมจิต นางสาวเกดสุดา สุริยะ 
นางนุช  ศุภาโรจน์   นางมณีวรรณ ม่านเรืองสุวรรณ นายสดานุพงศ์ ปัญญา 
นางพร  -   Khun Aung Thar   Miss.Kristina Starkey 
      


