ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “เพือ่ การศึกษา”
สมทบทุนปรับปรุงอาคารเรียน อาคารหอประชุม อาคารโรงฝึกงานและห้องนา
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 (แรม 7 ค่า เดือนอ้าย)
ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณะครู – นักเรียน โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
และชาวบ้านตาบลโคกช้าง ร่วมกั บตาบลทุ่ งคลี พร้อมใจกั นจัด ท าบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี “เพื่อการศึก ษา” สมทบทุ น
ปรับ ปรุง อาคารเรียน อาคารหอประชุม อาคารโรงฝึกงานและห้องน้านักเรียน ของโรงเรียน จึง ขอเรียนเชิญ ท่ านผู้มี
จิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทาบุญ ทอดผ้าป่าสามั คคีเพื่อการศึกษา ตามกาลัง ศรัทธา ณ โรงเรียนทุ่ งคลี โ คกช้างวิท ยา
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)
ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนอานาจแห่งทานบารมีที่ท่านได้กระทานี้
จง
บันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ
และ
สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการเทอญ

กาหนดการ
เวลา 08.09 น.
เวลา 10.00 .น.
เวลา 11.00 น.
เวลา 12.00 น.

จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 (แรม 7 ค่า เดือนอ้าย )
ตั้งองค์ผ้าป่า ณ หอประชุมโรงเรียนทุง่ คลีโคกช้างวิทยา
พิธีสงฆ์ ทอดผ้าป่าเพือ่ การศึกษา
ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์
ร่วมรับประทานอาหาร เสร็จพิธี

ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์
พระครูสุวรรณประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดเขากาแพง พระมหาประจวบ จิรตฺถิโก เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสาราญ
พระครูโฆสิตพัฒนคุณ
เจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม
พระครูวิรยิ ศาสนกิจ
พระอธิการอานาจ อังสุธัมโม
พระอธิการณรงค์ ฐิติโก
ส.ส.เสมอกัน

ประธานฝ่ายสงฆ์
รองเจ้าคณะอาเภอเดิมบางนางบวช

วัดกุ่มโคก

รองประธานฝ่ายสงฆ์
เจ้าอาวาสวัดสามเอก พระสมุหร์ ุ่งโรจน์ ปัญญาวชิโร เจ้าอาวาสวัดวุ้งสุทธาวาส
เจ้าอาวาสวัดหนองกรด พระครูพิศาลจริยากร
เจ้าอาวาสวัดธรรมสามัคคี
เที่ยงธรรม

ประธานฝ่ายฆราวาส
ส.จ.ชัยรัตน์ สถาปิตานนท์

รองประธานฝ่ายฆราวาส
นายเสน่ห์ บุญสุข อดีตพัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี
นายมานัด แสงสว่าง นายกเทศบาลตาบลทุง่ คลี
นายทวิช เมืองช้าง นายก อบต.โคกช้าง คุณนิพา เดชมา กรรมการผู้จัดการบริษัทพี.โอ.แคร์ (ประเทศไทย) จากัด

คณะกรรมการฝ่ายฆราวาส
พ.ต.ท.จุมพล เลขสุนทรากร คุณพินิต ธีระพงศ์ไพบูลย์
คุณเฉลียว เกาะแก้ว
คุณมนัส รอบรู้
นายกฯภัทรพล อินวกูล
นายกฯสายชล ฉิมพาลี
กานันวิวัฒน์ ใจดี
กานันพินิจ ทองขาว
รองนายกฯสุเทพ ไทยศรี ผญ.ฐิติพร ทัพพันธุล์ ักษณ์
ดร.ปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดสุพรรณบุรี
ศน.สมยศ สาเนียงงาม บ.คลังวิทยาศึกษา จากัด
ร้านสุพรรณบุ๊คฯ
หจก.มิง่ ทรรศน์วัสดุก่อสร้าง
นายนิติศักดิ์ หรุ่มเรืองวงษ์ รตท.บุญเชิด ศรีสว่าง
คณะกรรมการสายผู้บริหาร / ครู
ผอ.ราชันย์ ทิพเนตร
ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผอ.วิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ ผอ.ดร.ณรงค์ ชูศรีชัย
ผอ.รังษี วิบลู ย์อรรถกร
ผอ.ตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร
ผอ.บรรเทา คุ้มฉายา
ผอ.พิทยา
แก้วทิพย์
ผอ.สุคนธ์ ตีรวัฒนประภา ผอ.อุบลรัตน์ กรุดมณี
ผอ.วีระ
ปิ่นเจริญ ผอ.ดร.วิโรจน์ ไชยภักดี
ผอ.สุขวิทย์ ปูท้ อง
ผอ.ดร.ธวัช กรุดมณี
ผอ.พรลักษณ์ สุพงศ์
ผอ.คมสัน
ธรรมนู
ผอ.นพดล คาเรียง
ผอ.ดร.อ่อนจันทร์ นุชบูรณ์ ผอ.ดร.ขนิษฐา พลายเพ็ชร์ ผอ.บุญช่วย อ้นสืบสาย
ผอ.พิกุล เฉิดฉวีวรรณ
ผอ.ดร.เชี่ยวชาญ ดวงใจดี
ผอ.ดร.ฐิติพร หงษ์โต
ผอ.วรรณดน สุขาทิพยพันธุ์
ผอ.เรณู สรหงษ์
ผอ.นิลวดี กวีรตั น์ธารง
ผอ.ดร.กุหลาบ หงษ์ทอง ผอ.ขจรวุฒิ สว่างศรี
ผอ.ภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ ผอ.สถาน จงสมจิตต์
ผอ.อุษา สุดคนึง
ผอ.ประเสริฐ สุนทรเนตร
ผอ.ประชอบ หลีนุกูล
ผอ.สมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ
ผอ.วิรัช สุเมธาพันธ์
ผอ.วิชิต
จับแก้ว
ผอ.ทักษิณ อารยะจารุ
ผอ.สญชัย ผลวงษ์
ผอ.อานาจ ประยูรศุข
ผอ.ธวัช
เพ็ญพาน
ผอ.ทานอง ดวงแก้ว
ผอ.อุบลวรรณ ขาขจร
ผอ.พินิจ สุทธิรัตน์
ผอ.ชาติ-อ.ดุสดี สว่างศรี
รองผอ.ชาญชัย ภักดีประเสริฐ รองผอ.ปริณา ภักดีประเสริฐ รองผอ.ทรงพล แก้วเรือง ผอ.สมหมาย สวนดอกไม้
ผอ.ทิวากร ดวงแก้ว
นายประสิทธิ์ สิงห์ชยั
ผอ.สมนึก-อ.วันเพ็ญ อุดมทรัพย์ สิบเอกพงศกร กวีวฒ
ุ ิพันธ์
นายอภิชาต ดีเสมอ
นางวาสนา เสนาพันธ์
นางสาวกัญญาพร อุ่นศรี ดร.พัชราวรรณ เจริญพันธุ์
รองฯไพโรจน์ - ครูลาวรรณ ยังศิริ นายสมศักดิ์ - นางสุขุมล แก้วจันทร์ นายสุชาติ - นางสาวสายร่ม อินสว่าง
คณะกรรมการดาเนินงาน
นางสาวสนอง บุญสุข
ประธานกรรมการ
นางสาวขวัญชนก มาลากุล
กรรมการ
นายโกวิท
ทีวะเวช
กรรมการ
นายธีรวัช
ศรีวัฒทานัง
กรรมการ
นายบุญเลิศ
หนูเกลี้ยง
กรรมการ
นางสาวกัลย์ภัสร์ชา หอมสุวรรณ กรรมการ
นายธีรวัช
สูงปานเขา
กรรมการ
นายวัชเรศ
วงษ์เฉลียง
กรรมการ
นายเจริญ
ปานา
กรรมการ
นายภัทรพล
รุ่งคุณาธร
กรรมการ
นางสาวกรองทอง เขียนทอง
กรรมการ
นายขวัญชัย
สิงห์อาจ
กรรมการ
นายถวิล
สุขวงษ์
กรรมการ
นายวินัย
น้าแก้ว
กรรมการ
นางสาวโชติกา ขาวผ่อง
กรรมการ
นางสาวชนิกา ม่วงพันธ์
กรรมการ
นางยุภา
สุจริตธุระการ กรรมการ
นางสาวสุดารัตน์ ส้มเทศ
กรรมการ
นายองอาจ
หนูเส็ง
กรรมการ
นายดิเรก
เจียนพูนสิน
กรรมการ
นางสาวณัฐวรรณ น้อยนารถ
กรรมการ
นางสาวอัฐภิญญา ขันธุลี
กรรมการ
คณะศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา กรรมการ
คณะผู้ปกครองและศิษย์ปัจจุบัน กรรมการ
นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล
กรรมการและเลขานุการ โทรศัพท์ 081-7345440
นางนฐดา หนูเส็ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
โทรศัพท์ 092-2658993
นางสาวโสภณา นาคเกษม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน โทรศัพท์ 089-2607682
โรงเรียนทุง่ คลีโคกช้างวิทยา โทรศัพท์ 036-510938
ชื่อบัญชี ผ้าป่าการศึกษา 2555 เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก 711-0-30848-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาสามชุก
หมายเหตุ ผู้ที่มีความประสงค์ขอใบอนุโมทนาบัตร ให้แจ้งเลขบัตรประจาตัวประชาชนกับโรงเรียน
โดย add Line เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน Id Line : papla2519 หรือ สแกน QR Code

