ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ทอด ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
วันพุธที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕62
*******************
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะศิษย์เก่าทุกรุ่น คณะครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ชมรมครูรักษ์สกลราช นักเรียนพร้อมด้วยผู้ปกครอง
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กาหนดจัดทาผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดหาทุนก่อสร้างอาคารอนุสรณ์ 108 ปี
(2 ชั้น), อาคารเกียรติยศ 108 ปี (3 ชั้น) และพัฒนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศลทั้งหลาย ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกาลังศรัทธา ขออานาจแห่งบุญกุศล
ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทาครั้งนี้ จงประมวลเป็นบุญญานุภาพอันแรงกล้า ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ
วรรณะ สุขะ พละ มากผลพูนทรัพย์ทุกประการเทอญ

กาหนดการ
วันอังคารที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
เวลา 08.30 น. ตัง้ กองผ้าป่า ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงาน SKR Open House 2019 ชมนิทรรศการและการแสดงของนักเรียน
เวลา 17.00 น. คบงันกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันพุธที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
เวลา 07.00 น. ทาบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สามเณร จานวน 9 รูป
เวลา 09.09 น. คณะผ้าป่าทุกคณะและคณะผู้ปกครองทุกห้องเรียน คณะครูและนักเรียน
พร้อมกันที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนสกลรชวิทยานุกูล
เวลา 10.00 น. พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เสร็จพิธีเชิญรับประทานอาหาร

ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์ กิตฺติโสภโณ)
เจ้าคณะจังหวัด (เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร)
พระราชวิสุทธินายก (พระมหาพรมมา จตฺตภโย) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส
พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์ (เจนยุทธนา จิรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดโนนสวรรค์ (ภูดินแดง)
พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่

ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
นายวิทยา จันทร์ฉลอง
นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 23

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ทุกท่าน

ผูอ้ ุปถัมภ์โรงเรียน
นายสุรินทร์ วรรัตนธรรม
นายสมบูรณ์ อึงอารี
นายสุรชัย เดชศิริอุดม
นางทัศนา ถาวรวิสุทธิกุล
นางวันเพ็ญ อุดมภูรีกุล

ประธานมูลนิธิวรรัตนธรรม
ผู้จัดการบริษัท โรงสีศรีสกลค้าข้าว จากัด
ผู้จัดการบริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จากัด
เล้งเส็งซุปเปอร์สโตร์
หจก.ศรีชัยศึกษาภัณฑ์
หจก.ซินซินสกลนคร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นายวิระธรรม ทองพันธุ์
นายประสาร ภูดี
นายร่มไม้ นวลตา
นายประจบ บุญแสง

ประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นายปัญยุต นันทราช
นายวิบูลย์ วิชาศาสตร์
นายเสงี่ยม พ่อธานี
นายประยูร สิริโชควัฒนานนท์ น.สพ.วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร
พระครูกติ ติธรรมวินิฐ
นายเชี่ยวชาญ ลุนจักร
รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล
นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์

ผศ.ดร.ธวัชชัย ไพใหล
พระครูมรกต อิสสโร

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นายเชี่ยวชาญ ลุนจักร
นางภัทรวดี เอี่ยมประเสริฐ

นายไพบูลย์ นาคะผิว
นายวราพจน์ บุตราช
นายธีระพล บัวดี
นายณพัชร เอกภูมิพัฒ

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
ว่าที่ ร.ท.สมรรถชัย สมพงษ์
นางวิจิตร อุ่นสากล
น.ส.ปวีณา ว่านสุวรรณ
นายนิคม อุทยารักษ์
นายประสาร ภูดี
นายพรศักดิ์ จันทร์อ่อน
นางเกษร หนุยจันทึก
นายประสาท ธรรมรัตน์
ว่าที่ พ.ต.ธงชัย ประวีณานนท์ น.ส.ดารินทร์ จันตะเสน

นางระยงค์ จันทร์คามคา
นายสมบัติ หนองหาร
นางวนิชา นาวีกิจ
นายนพพร ทิพย์สุวรรณ

นายวสันต์ วรรณโอสถ
นายผอน งิ้วสีดา
นางกรรณิการ์ วงศ์แพงสอน

นางสังวาลย์ สิทธิวงค์

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสกลราชวิทยานุกูล
นายไกรราศ แก้วดี

นายกสมาคมนักเรียนเก่าสกลราชวิทยานุกูล
นายเชี่ยวชาญ ลุนจักร
นายฉลาด เดชธิสา
นายประทวน สมบูรณ์
ว่าที่ ร.ท.ศุภวัฒน์ พิพพ์มีลาย นายธานินทร์ โล่อุทัย
นางประภาพรรณ ปาพรม
นายไพบูลย์ นาคะผิว
นายกฤษณะ พุฒซ้อน
นายประวิทย์ ศรีล้านคา
น.ส.นวลจันทร์ ชมชายพล นางสรวงสมร อุทัยดา
น.ส.พัชราภรณ์ โอภาส
นายวราพจน์ บุตราช
นายคมศักดิ์ นามเมืองรักษ์

นายสุชาติ พลอยประเสริฐ
นายยรรยง ชยะกฤตย์
นายสุวิทย์ พิมพ์มีลาย
นายวิษณุ มณีปกรณ์

นายชัยวัช เวชกามา
นายวีระชน นามประกาย

น.ส.นภาพร เลขาพิทักษ์
นางเกษร สังข์กฤษ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน
นายพงศธร ศรีอาจ
น.ส.รดาณัฐ ภูสมนึก
นางวนิดา ยนตร์ศักดิ์สกุล
นายนิติพนธ์ นาคพันธ์
นางปาริชาติ อาพล
น.ส.เกษร เวชกามา
นายสุรศักดิ์ สุนารักษ์

นายไพวัล กระสินเกตุ
นางเมธาวรรณ พรหมจันทร์
นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์
นางลักขณา โกษาแสง
นางผกามาศ มาตย์เทพ
จ.ส.ต.สุทธิพงษ์ สุทธิโคตร

ร.ต.อ.ณัฐดนัย เชื้อกุล
น.ส.วารุณี คาคลี่
นายกองศิลป์ บันเทิงใจ
นางจิราพร ทิพม้อม
ด.ต.พินิจ กลีบรัง
นายกาพล ทองพันธ์
นายกันต์พงษ์ ตรันวาณิชย์กุล นางเทวี สิงห์พรมมา
นางหทัยทิพย์ ทอนฮามแก้ว นางลาพูน มีระหงษ์
นายเกรียงชัย หลอดแพง
นางอุทุมพร ไชยภูมิ
ด.ต.ประสิทธิ์ แสงกล้า
นางปิยะนันท์ อภิวันทนกุล
นายโชคดี ดงภูยาว
นางธัญจิรา เมตตา
นางรุ่งนภา งิ้วสีดา
นายสถาพร ผ่านสุวรรณ
นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ นายฤทธิชัย แก้วฤดี
นายสุพรรณ พรมภา
นางรัชฎา พูนปริญญา
พ.ท.ดุสิต ธรรมสติ
นางกันยกร แก้วคาแสน
นางทิพวัลย์ กุลาแก้ว
นายสรกล ดวงคุณ
พ.ต.ท.ชาตรี พงษ์ไพบูลย์ พ.ต.ท.อัครเดช แสนภูวา
นายประมวล สระเสริม
นายอรรถพล ทวีศักดิ์สมบูรณ์ พ.ท.สามารถ อยูส่ าราญ
นางสุภาคม แสนหูม
นายวินัย เติมสกลธนกิจ
นายมังกร พงษ์มณีศลิ ป์
นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
นายชัดเจน กุลอัก
ร.ต.อ.ประจักษ์ เดชโฮม
นางวิจิตรา บุพศิริ
นายนภดล อุดมปรัชญาภรณ์ นางอนงค์นาถ กิณเรศ
นายสมมาศ สุมาลี
ด.ต.ตะวัน วงศ์กาฬสินธุ์
นายธรรมวิชญ์ มุ่งดี
นายสาโรจน์ โชติฐิติพัทธ์
นายสุดสาคร สังกฤษ

ด.ต.ปัญญา ไตรทิพย์
นายวิรัตน์ พงษ์คุลีการ
นางศรีสุมา จันทร์พรม
พ.ต.ต.สันทัด ถาอาดนา
นางโฉมอนงค์ พลราชม
น.ส.ลักขณา บุตรแสนคม
นางสุกัญญา วงศ์มีแก้ว
นายกฤตภาศ คาเมือง
นายปัญญา ศรีผายวงษ์
นายเฉลิมพล บุตรมหา

น.ส.สิริพร โอภาสวัฒนา
นางนันทา บุรีแสง
นายวิสารท์ เสมา
นางนาวา กัลยาพงษ์
ด.ต.สุจินต์ นิธิสรรพสิทธิ
นายวีระชัย ปานอินทร์
นายวินัย นักผูก
นางธนพรรณ รมฤทธา
นางวิภาวดี สุระมรรคา
นายสมพงษ์ พชรกรกมล
นายทวีศักดิ์ อารีตระกูลเลิศ นางพรทิพย์ สุนันทา
นางมุทุดา แก่นสุวรรณ
จ.ส.ต.ทรงศักดิ์ สัพโส
นางบุษกร ศรีระดา
นางสุภาพร พืชสิงห์
นางพรรมหา เพชรพรรณ นายทรัพย์สิน ชฎากุล
พ.ต.ท.สากล วงษ์หาญ
นายราเชนทร์ บุญทอง
นายอดิศักดิ์ แสนทิพย์
นพ.วรวิทย์ เจริญพร
นายภานุรตั น์ ถนอมทรัพย์ จ.ส.ท.พิชญุตย์ แสนแก้ว
พ.ต.ท.สุพันธ์ อันทะเกตุ นายชูชาติ ไฉนงุ่น
นายสินธุ์สมุทร นารี
นายนันทพงศ์ ติลกกุล

ผู้บริหารปัจจุบันที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นายบดินทร์ นารถโคษา
นายสกุล แก้วพิกุล
นายปริญญามิตร ลีนาลาด
ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์ ดาโอภา
ว่าที่ พ.ต.กิตติศักดิ์ นามวงศ์

นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร
นางพิไลวรรณ สีหามาตย์
สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ
นายวัชรพงษ์ วงศ์มหาชัย
นายเทพชิณพัฒน์ หาดทวายกาญจน์

นายประเสริฐ ปัตโชติชัย
นางฐปนีย์ นารี
นางปาริชาติ สีพันธ์บุญ
นายลือชัย รัชอินทร์
ดร.สงวน หงษ์สิงห์

ว่าที่ พ.ต.เทพรังสรรค์ ศรีนคั รินทร์

นายประจักร์ เข็มใคร
นายกฤษฎา ศรีพานิชย์ นายปัญญาวัฒน์ บารุงรส
ว่าที่ ร.ท.ศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย นายธีระพงษ์ วาทะวัฒนะ
นายเดชชัย เหมะธุลินทร์ นายสัมภาษณ์ นรภาร
นายภานุพงษ์ คาภูษา
นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน

อดีตผู้บริหารโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นายสมบูรณ์ ลาดศิลา
นายประเสริฐ สวัสดิจ์ ิตร์
นายเชี่ยวชาญ ลุนจักร

นางสุมาลี บุณยารมย์
นางวิจิตร อุ่นสากล
นายขจรศักดิ์ ประทุมรัตน์

นายเบญจกูล สิริพรรณ
นายวิบูลย์ วิชาศาสตร์
นายวราพจน์ บุตราช

นายสมชาย โสมรักษ์
นายยุวะ สุวรรณไตรย์
นางวนิชา นาวีกิจ

นายประทวน สมบูรณ์
นายพรศักดิ์ จันทร์อ่อน

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์
รศ.ดร.เอกพร รักความสุข
นายวิศิษฐศักดิ์ แสงพรหมศรี

พล.อ.วิบูลย์พงศ์ โกพลรัตน์
นายชัญญะ ธรรมพิทักษ์กุล
นายนะกะวี ด่านลาพล
คุณมานิจ หาดทวายกาญจน์
นายวิโรจน์ ศรีพรหมฑัต
นางวณิชยา ศรีพรหมฑัต
นางธิยารัตน์ แก้วคล้ายขจรศิริ นางจารุณี นิลจินดา
นางพูนทรัพย์ พรหมสาขาฯ นายรัตนะ แสนนาม
นายณัษฐพงษ์ ถาวรพิศาลดิลก
นางอรชร ยาศิริ
นายดาเกิง วงศ์กาฬสินธุ์
นางเพ็ญศรี จันทรโชติ
นางวนิดา พลราษฏร์
นางโฉมเฉลา วิไลศิลป์
นางจิราวรรณ คุปตะเวทิน นางนิกร อุดมเดช
นางกุลชลี เจริญกุล
นางมาศวาจา สัตยารักษ์
นางขจรพรรณ พงษ์พัฒน์ นางศรีวัฒนา สมพงษ์
นางสุดสงวน กัลยาบาล
นางสาวพรพิศ จันลือชัย
นางวิมลรักษ์ คะเลรัมย์
น.ส.ยุพาพรรณ ฤทธิสิทธิ์
น.ส.เพ็ญศรี นวลมณี
นางล้าเลิศ เทือกเพีย
นายไพจิตร โคตรวิชัย
นายสนั่น นิมิต
นางขนิษฐา ประทุมรัตน์
น.ส.รัตนา บัวภาคา
นายชวลิต ตติยะรัตน์
นางดอกไม้ ตติยะรัตน์
นายสิทธิ์ จันทมาตย์
นางวาสนา ฤทธิสิทธิ์
นายสุรศักดิ์ พิทักษ์เมืองแมน
นางวรณี บุญอยู่
นายนรินทร์ ทุมมาเกิด
นายวรพจน์ พรหมสาขาฯ
น.ส.วาสนา สุพัฒน์
นางธนพร ขอนยาง
น.ส.ทองใบ ยางงาม
นายประเวศ มหามิตร
น.ส.อิสราภรณ์ ปรีชาญาณ นายโศภิต โยธานัก
นายสมานมิตร แสนสุริวงค์ น.ส.วรวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์
น.ส.จารุณี บิดร
นายถนอม จารุมณี
น.ส.จันจิราพร ทันอินทร์อาจ
น.ส.นิวาส บุตรธนู
นางนิรมล แสงสุวรรณ
นายประสาท ศุภวิทยะ
นางวิไลวรรณ ภูดี
นางภาวนา เหมะธุรินทร์
นายณัฐวุฒิ โทษาธรรม
นายราเชนทร์ ภูรัพพา

พ.อ.หญิงดร.ชฏารัตน์ โกพลรัตน์

คุณรุจริ า งิ้วโสม
คุณสุทัชชา วิทยพานิชกร
นางแสงจันทร์ ขอนยาง
นายพิชญา ประพันธ์
นางประภาพรรณ ปาพรม
คุณพงษ์ศิริ อุปพงษ์
ดร.เกรียงไกร ปริญญาพล นายจารึก ปริญญาพล
นางกัลยา มีกลาง
น.ส.อัจฉรา ปริญญาพลฯ นางพิมาลย์ โสมรักษ์
นางอุไรวรรณ คนสมบูรณ์ น.ส.อรนุช กัลยาเรือน
นางนุชสรณ์ ศรีสุราช
นางภัทราภรณ์ อินทร์ศรี
นางสมหมาย วิชาศาสตร์ นางทรงศรี จันทร์อ่อน
นางจันทร์เพ็ญ สมพงษ์
นางจันทร์เพ็ญ ทับทิม
นางพัชรี สร้อยแสง
นายสกนธ์ กัลยาเรือน
นายสุพัฒน์ ไพใหล
นางเอมอร ไพใหล
น.ส.ยาจิตต์ บุราณฤทธิ์
น.ส.ฉัตรมณี จันลือชัย
นางสุนันทา จุลพงษ์
นางอรวรรณ วัชญากาญจน์ นายวรเดช จันทร์คามคา นางบังอร วงศ์ตาผา
นายวิชัย ทีสุกะ
นายมานิตย์ กิตศิ รีวรพันธุ์ น.ส.สง่า แก้วบัณฑิต
นางไพรินทร์ ตรงวัฒนาวุฒิ นายกมล ดวงกุลสา
น.ส.อัศนีย์ แสงวงศ์
นายสิทธิศักดิ์ กางทอง
นางเครือวัลย์ พังแสงสุ
นางมาเจอ โก๊สุโข
นางเพชรี บุตรธนู
นายสันทัด ศิริขันธ์
นางอรษา ศิริชันธ์
น.ส.มัลลิกา พรหมสาขาฯ
นางมาลีรตั น์ พงษ์พัฒน์ น.ส.ทิพาพร ศิริขันธ์
นางฉวีวรรณ ลุนจักร
นางวิเชียรศรี พงษ์โสภณ นายขจรศักดิ์ ประทุมรัตน์
นายวีระชาติ ภิญโญทรัพย์ นางวีระ ชาตะนาวิน
นายชูวิทย์ ดาบสมเด็จ
นายประจักษ์ พรหมโคตรวงศ์ นางสุรางคณา งามเจริญ
นายวีระวัฒน์ ดวงใจ
นายวิเศษ งิ้วสีดา
นายประวิทย์ ทุมพาณิชย์ นางนุ่มนวล แสนสาแดง
นายมณฑล คาคลี่
นางขันธ์ทอง คาคลี่
นายประโยชน์ กาบเกษร
นายคมศักดิ์ นามเมืองรักษ์ นางพิสมัย ร้อยพิลา
นายวุฒิชัย สิทธิรัตน์ฯ
นายจงจิต ภักดีไทย
นางโกมารกุล แก้วมา
นางชุติมา ลายจันทึก
น.ส.กิ่งแก้ว จรูญธรรม
นายสว่าง สืบสวน
นางเจียมจันทร์ สืบสวน
นางนงเยาว์ นิลจินดา
นางทัศนาภรณ์ เหิรเมฆ นายปราโมทย์ ศรีนารัตน์
นายสมัย เจริญพร
นายดาวิล สาขามุละ
นายประเวศ แก้วไกรสร
นางดรุณี จารุมณี
นางจิราภรณ์ บัวผัน
นางบาเพ็ญ คุณวงศ์
นางนพคุณ จันทบุตร
นางอัญญานี ทิพย์เสนา นายมานิชย์ แสงสุวรรณ
นายธานินทร์ โล่อุทัย
นายอดิศักดิ์ พงษ์พันนา นายประภาส วงศ์กาฬสินธุ์
น.ส.เดือนเพ็ญ โคตรสมบัติ นายพงศ์ทวี นาคะผิว
นางวัฒนา มิตรแสง
น.ส.อัจฉราพร ใครบุตร
ศิษย์เก่าโรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู ทุกรุ่น

คณะกรรมการดาเนินงาน
นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์
นายธีระพล บัวดี
นางเกษร หนุยจันทึก
น.ส.วาสนา มุ่งกั้นกลาง
นางสัจจา ศิลปรัศมี
นางสิริพรรณ นามละคร
นางอาไพ ญาณสมบัติ
นางนันทิยา จุลพงษ์
นางดีลาวรรณ์ พรหมจอม
นางวิภา มุ่งนากลาง
นางน้อมจิต ศรีอาจ
น.ส.ชลลดา จักรุวงษ์
นายรุ่งชัย ศิริบารุง
นางจิราพร อุทุมทอง
นางวรรณสุดา จันทร์คามคา
นางสุธินี บุพศิริ
นายวีระพล สุวรรณชัยรบ
น.ส.อัญชลี แก้วมาลา
น.ส.ทิวากร วงษ์เสน
นางนันทิชา ธาตุระหัน
น.ส.ชวาลา ฤทธิ์ฤาชัย
นายกฤษฎา ด้วงติลี

ผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
นายบรรพต หนุยจันทึก
นางผุสดี บุญหงษ์
นายประจักษ์ อุ่นใจ
นางพูนสวัสดิ์ วะสาร
นายประสาท พ่อคาจันทร์ นายปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์
นางธนตพร พูนปริญญา
นางบังอร ผานะวงค์
น.ส.ยวนใจ พลเยีย่ ม
นางดวงสมร คาชมภู
นางชลดา ด้วงจุมพล
นางพวงผกา ภาวะบุตร
น.ส.ประภากร นีละวงศ์
นางคันที โสมชัย
นางทัศนีย์วรรณ สามารถ น.ส.อมรรัตน์ เทียมราช
นายนัฐพล นามวงค์เนาว์
น.ส.วนัสนันท์ ไตรธิเลน
นางกรุณา โถชารี
นางอรุณรัตน์ กิ่งโก้
นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์ นางวรินฐ์ญา พิลาวรรณ
นางยุภา วุธรา
นายนิรันดร เพชรคา
นางวิจิตรา แก้วหล่อ
นางบุณยอร ขาวสุริจันทร์
นายอลงกรณ์ ดารงไทย
นายธราดล ภูมิวงษ์
นางพรพิมล ทองอุ่น
นายวิโรจน์ เฉลยสุข
น.ส.อภิญญ์ดา สมบูรณ์พร้อม
น.ส.สุภัสสร สิงห์โส
นายเมฆา ดีสงคราม
นายกรีฑา ภูผาดแร่
นางนราทิพย์ วรรณประสิทธิ์ นางเสาวรจนี จันทวงค์
น.ส.ชลฤชา คะสาราช
น.ส.ศุภากร พวงยอด

นายสว่าง เหนือกลาง
นายอังกูล จันทวงค์
นายประพืช ขาวสุริจันทร์
นายสุคนธ์ พรหมสาขาฯ
นางจิราวดี ภธรรมวัฒน์
นางธัญรัชต์ ศรีทุม
น.ส.กัญญาพร คาทนต์
นางศุภมิตรา ปริญญาพลฯ

รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
น.ส.นิศากร แก้วกิ่ง
นางเนตรชนก แสนทิพย์
นายวัฒนา สุวรรณคุณ
น.ส.จันทร์จริ า พารา
น.ส.โสภาพร อุ่นจางวาง
นางนวลจันทร์ สานึก
นางอรวรรณ ศุภวิทยาเจริญกุล นางพรพิศ ผิวหอม
นายพุฒิสาร สุวรรณรงค์ น.ส.วรวรรณ ราชพิลา
น.ส.กีรติ พลศักดิ์ขวา
นายศิริวัฒน์ ไชยตะมาตย์
นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล นางกิตติพร อาจวิชัย
นางอาทิตยา อภิวาทนสิริ นางบุญญาพร เรืองกรไกร
นางนิภาพร วังคีรี
นางกรกนก คาเพชร
นายจักรพันธ์ สมพงษ์
นายสถาพร เดชโฮม
นายต่อศักดิ์ แสงวงศ์
นางศุภร จันทนะชาติ
นางนัยนันทน์ สว่างสิริวรรณ น.ส.ภิญญามาศ หอมไกรลาศ

นางภาวนา พิฑูรมานิต
นายบุญนาค คามุลตรี
น.ส.รจนา เพ็งเก่ง
นางสรวงสมร อุทัยดา

นางไฉไลรัตน์ พรหมพิทักษ์กุล

นายธภณวรรษ ลุนจักร
นางแก้วตา วรโชติ
น.ส.สุกญ
ั ญา วราพุฒ

นางสกลรัตน์ สวัสดิ์มลู
นางดวงฤดี แก้วเสถียร
น.ส.จุไรรัตน์ จันทไทย
นางมณีรตั น์ วุฒิสาร
นางชุติมา รายณะสุข
น.ส.ดารินทร์ จันตะเสน
นางกิตติยา มุกดาประเสริฐ

นางจุฬาพร เหนือกลาง
นายนรเชษฐ์ วันวัฒน์สันติกุล

นายอานนท์ มโนธรรม
นางสุชาดา เสียงเพราะ
นายศักดา สินธุระวิทย์
นายเจษฎา สิงห์คามา
น.ส.เรวดี ระภาเพศ
นางธณัณวพัสส์ ดอนโคตรจันทร์ นางวิลาวัลย์ คงคา
น.ส.ปิยวรรณ ชโลธร
นางพรทิพย์ พงษ์พันนา
น.ส.ธัญชญา กระจายกลาง นายชัยทวี มีไกรราช
น.ส.อรอุมา แสงสว่าง
นายพงษ์เทพ สารนอก
นางยืนเพชร นนทะศรี
นายวิทวัฒน์ วงศ์บาตร
นายอดิศักดิ์ บิดร
นายอุดมชัย จันทพรหม
นายวันเฉลิม โสตะวงศ์
นายสุวัช มูลเมืองแสน
นายรัฐศาสตร์ สวัสดิม์ ูล
นายจิโรจน์ อณาชัย
นายอุระ ศรีอสิ าณ
นายธนัญชัย ทาบุดดี
นายกฤษณะ แก้วเสถียร
นางอรัญญา แสงสิริวิชโย
น.ส.เบญจมาภรณ์ คาจุมพล นางทัตพิชา ป้องเรือ
นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติ
นายวรนนท์ ทันอินทร์อาจ
น.ส.แสงเทียน นามละคร น.ส.อรธีรา ฝ่ายวงศ์
นางชลันดา พิมพา
นายสดายุ ชิณกะธรรม
นายพันธ์ทิพย์ ภาโสม
นายจันทร์ สุรยิ ะมาตร์
นางสายใจ จันใด
นางรุ่งฤดี สุวันที
นางจินดา ใยพันธ์
นายปราโมทย์ แก้วสนิท
นายณรงค์ สุวันที
นายประเนียง อ่อนจงไกร
นายอนุชิต วงค์ประชา
นางจิราวัฒน์ ยะชัยศรี

นางมนันยา คามุลตรี
น.ส.กัณธิมา กระเดา
นางอรพิน พานพินิจ
นางเกษมณี เรืองเพชร
นางจรีพร ราชพิลา
นายทรงวิทย์ สุวรรณชัยรบ
นายวุฒิชัย นาคแสง
นางภัทรามาส เพ็ญสุภา
น.ส.พัสตาภรณ์ สวรรค์พร
น.ส.วิไลวรรณ เปี่ยมหน้าไม้
น.ส.ปาลิกา พืชสิงห์
น.ส.พิกุลแก้ว ยะไชยศรี
น.ส.ณัฐริกา ทองสมนึก
นายทวีศักดิ์ กลิ่นแก้วณรงค์
นายอัษฎาวุษ คาเนียม
นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์
นายกิตติ นันตะสุข
นายธีรภัทร์ น้อยสา
นายจักรกฤษ์ โมรารัตน์
น.ส.นพวรรณ ศลปี
นายวิชัย พรหมสาขาฯ
พลฯกฤตยา วงศ์กาฬสินธุ์
นางวาสนา ตาลอินทร์
นายสังคม หาญมนตรี
นายอัมรินทร์ บุรเิ ศษ

นายสุพจน์ ผิวหอม
นางพัฒนปภา ศิริมาลา

นางเบญญาภา ขาวไป๋
น.ส.บุญญารัตน์ ทุมกิจจะ
นางเตือนตา ศรีอัจฉริยะกุล นางราตรี ศิลารักษ์
นางจาริยาณี แสนบรรดิษฐ์ นางลัดดาวรรณ์ ใจกลาง
น.ส.วชิราวรรณ นาระคล นางตติญา กาญจะนะกันโห
นางอัจฉรา จามน้อยพรหม
นายสายฝน กุละนาม
น.ส.ณัฎฐ์นารี ปิยะสมบูรณ์ น.ส.ดารากุล ชุมปัญญา
นางวชิรา ชาติชานิ
นางนิตยา บุญรักษา
นางกรกนก วันวัฒน์สันติกุล
น.ส.นิศากร วังคา
นายพงษ์ศักดิ์ บัวระภา
น.ส.อภิญญา นามแสง
นายประภาษ สมยาภักดี นางพิมลพรรณ โพธิดอกไม้
นางเยาวลักษณ์ ชัยทัด
นายจักรพันธ์ สาระวรรณ
น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณรงค์
นายธีรพันธุ์ จันทบุตร
น.ส.ธีราภรณ์ พุฒธรรม นายประพัฒน์พงษ์ โมราราษฏร์
นายฤชานนท์ ฤดีเลิศรุ่งเรือง
นายวิษณุพงษ์ มังศรี
นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยาน นางจิราภรณ์ พรหมสาขาฯ
นางเสาวนีย์ วงศ์วิชิต
นางนุจจรี เหมะธุลิน
น.ส.อาจรีย์ ฤทธิวงศ์
นางญาจิตต์ เมตุลา
นายจักรพงศ์ น้อยวรรณ์ น.ส.อรสิริ แก้วไกรสร
น.ส.ปริตา ขันแข็ง
น.ส.สุดธิดา ถานทองดี
นายบุญมา ยวนยี
นางนวลอนงค์ ชาแสน
นายสุภาพ เมืองมุงคุณ
นายวัฒนา วงศ์กาฬสินธุ์
น.ส.สุภัค เนตรมุงคุณ
นางบุญเลียม ขันเพียแก้ว
นายวัฒนา เศรษฐีธร
นายพรชนะ อ่อนก้อน
นายพิสิฏฐ์ วิจิตรพลเกณฑ์ นายจีรศักดิ์ อุสาพรหม

ร่วมทาบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญเมือง ชื่อบัญชี ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
เลขที่บัญชี 442-0-45612-4
สานักงานฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
อาคาร 1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เลขที่ 74/26 ถนนใสสว่าง ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000
Http://www.sakolraj.ac.th
https://www.facebook.com/sakolraj/

ติดต่อประสานงานการดาเนินงาน ได้ที่
นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โทร 065-0811188
นายธีระพล บัวดี
รองผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โทร 087-9458135
นางเกษร หนุยจันทึก รองผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โทร 081-2630891
นายสว่าง เหนือกลาง รองผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โทร 081-7391302
นายอังกูล จันทวงค์
รองผู้อานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โทร 084-9578515

