
 
 
ศธ. ๐๔๒๖๖.๒3/ว 117                             โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

                       อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย    
                      5๗๑๑๐ 

    16   กุมภาพันธ์   ๒๕64    
 

เรื่อง    ขอเชิญประชุม 
 

เรียน ผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
 

ด้วยโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จะจัดงานคืนสู่เหย้าชาวเหลืองดำ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564     
และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 19 มีนาคม 2564 ในภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร           
ภาคบ่ายมีพิธีปกเสาเอก เสาโทอาคารโดมเอนกประสงค์และทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือสมทบทุนสร้างอาคาร        
โดมเอนกประสงค์ “พระไพศาลประชาทรานุสรณ์” 60 ปีแม่จันวิทยาคม โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ     
พระไพศาลประชาทร วิ. เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ และนายประจญ ปรัชญ์สกุล   
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส  นั้น 

ในการนี้ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จึงขอเชิญท่านในฐานะเป็นกำลังสำคัญและเป็นคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ประชุมวางแผนจัดเตรียมงานดังกล่าว ในวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.               
ณ หอประชุมชงโค  โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า    
แม่จันวิทยาคม เป็นประธานการประชุม 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการ 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                                     ( นายจรัล   แก้วเป็ง ) 
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
 

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม. 
โทร. ๐๕๓ – ๗๗๑ – ๗๘๗ ธุรการ ต่อ ๐ 
โทรสาร. ๐๕๓ – ๗๗๑ – ๕๔๕ 
E-mail: mwk2502@mwk.ac.th 

mailto:mwk2502@mwk.ac.th


รายช่ือผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
 

รุ่นที่ 1  
1. คุณประยงค์   หมื่นลี้ 
2. คุณประสิทธิ์   สุรินทร์แก้ว 
3. คุณสมนึก   สรชาติ 
รุ่นที่ 2 
1. คุณมาลินี   แย้มเมือง 
2. คุณสมฉาย   กาบุญค้ำ 
3. คุณสมบัติ   จินะราช 
รุ่นที่ 3 
1. คุณสมชาย   ซาวคำเขต 
2. คุณวรรณาลักษณ์   ศรีบุรี 
3. คุณอมรา   ชัยชูเชิด 
รุ่นที่ 4 
1. คุณไกรเดช   กาวีวงค ์
2. คุณยุทธพงศ์   ยงยุทธ 
3. คุณจิรวัฒน์   แสนขัติ 
รุ่นที่ 5 
1. คุณไพบูลย์   กันทาเดช 
2. คุณอุบลวรรณ   แสนมหายักษ์ 
3. คุณสมบัติ   แปงชมพู 
รุ่นที่ 6  
1. คุณเพชรแก้ว   ปาลีเรียม 
2. คุณสายใจ   พันธุ์พงศ์วัฒนา 
3. คุณสัมพันธ์   สุริยะโชติ 
รุ่นที่ 7 
1. คุณสุวิทย์   มงคลดี 
2. คุณมาลี   เลวัลย์ 
3. คุณครบ   ภพลือชัย 
รุ่นที่ 8 
1. คุณสมบัติ   เจริญพร  
2. คุณปราโมทย์   นาวิศิษฎ์ 
3. คุณเจริญพร   วิชามณี  
4. คุณจันทร์ศรี   จันทาพูน 
 

รุ่นที่ 9 
1. คุณประดิษฐ์   ก้างออนตา 
2. คุณอาคม   วงศ์สว่าง 
3. คุณรัตนา   ใจยงค์ 
รุ่นที่ 10 
1. คุณอรุโณทัย   โล้พิรุณ 
2. คุณเปลี่ยน   เดชะบุญ 
3. คุณถนอมศักดิ์   เสรีวิชยสวัสดิ์ 
รุ่นที่ 11 
1. คุณสังวาลย์   อินต๊ะน้อย 
2. คุณทองใบ   เชาวนจินดา 
3. คุณประชัน   เมืองมา 
รุ่นที่ 12 
1. คุณไมตรี   วงศ์เมือง 
2. คุณสุเทพ   ทิพย์รัตน์ 
3. คุณสายสวาท   วิชัย 
รุ่นที่ 13 
1. คุณธนาพัชร   เรือนรัศมีประชา 
2. คุณทัศนัย   โล้พิรุณ 
3. คุณอรพิน   ศรีบุญเรือง 
รุ่นที่ 14 
1. คุณเรืองเดช   ก้างออนตา 
2. คุณพชรพง   ทุมมาศ 
3. คุณธีรศักดิ์   ชูสกุลพัฒนา 
รุ่นที่ 15 
1. คุณวันดี   ราชชมภ ู
2. คุณบุศรณธญ์   วรพัฒนานันน์ 
3. คุณลินทิช   กรกฎกำจร 
รุ่นที่ 16  
1. คุณเจริญ   คุณยศยิ่ง 
2. คุณวีระชัย   เจริญจิตติชัย 
3. คุณขจร   เภาเจริญ 
 
 



รุ่นที่ 17 
1. คุณเสถียร   ปันนำ 
2. คุณณฐกรณ์   ใจรังสี 
3. คุณปิยะพงษ์   วิลาวัณย์ 
รุ่นที่ 18 
1. คุณนงลักษณ์   ปันนำ 
2. คุณเชิดชาย   ต๊ะต้องใจ 
3. คุณสงวน   ตุ่นหนิ้ว 
รุ่นที่ 19 
1. คุณณรงค์พล   คิดอ่าน 
2. คุณวิเชียร   สุวรรณรัตน ์
3. คุณดวงจิตต์   ปรัชญ์สกุล 
รุ่นที่ 20 
1. คุณมนตรี   สมบัติแก้ว 
2. คุณดนตรี   คำคี 
3. คุณปาริชาติ   จิระมณี 
รุ่นที่ 21 
1. คุณชัยวัติ   พรหมณี 
2. คุณแสงอรุณ   ศรีปินตา 
3. คุณทรงศักดิ์   ภูวพิทยานนท์ 
รุ่นที่ 22 
1. คุณเกียรติศักดิ์   โสรท 
2. คุณคำจันทร์   ซาวคำเขตต์ 
3. คุณบรรเทิด   ไชยรินทร์ 
รุ่นที่ 23 
1. คุณวรรษมนพร   จันทวาลย์ 
2. คุณธงชัย   สีสองสม 
3. คุณหทัยนัทธปภา   สุขธนาก้องกิตติ์ 
รุ่นที่ 24 
1. คุณศุภโชค   ปิยะสันติ์ 
2. คุณพนอ   คำหล้าทราย 
3. คุณอรัญญา   ปิ่นทอง 
รุ่นที่ 25 
1. คุณไพโรจน์   จันทาพูน 
2. คุณทรงเดช   ทิพย์ทอง 
3. คุณศรีทอง   ธรรมตา 

รุ่นที่ 26 
1. คุณไกรเลิศ   ศรีวิชัย 
2. คุณไพบูลย์   แก้วปันมา 
3. คุณรวมสิน   ปิยะสันติ์ 
รุ่นที่ 27 
1. คุณศิริเดช   ธรรมเดช 
2. คุณพิทักษ์   ปานกลาง 
3. คุณสุพรรณี   อิ่นคำ 
รุ่นที่ 28 
1. คุณสุพิษ   ชัยมงคล 
2. คุณมณเทียร   ปันนำ 
3. คุณมาริษา   หนักฟุ่น 
รุ่นที่ 29 
1. คุณศักดิ์ชาย   รีอินทร์ 
2. คุณศรีมา   เป็กธนู 
3. คุณสุพรรณิกา   สุขสวัสดิ์ 
รุ่นที่ 30  
1. คุณสมชาย   จีรัตน์ 
2. คุณศิริพงษ์   ธรรมเดช 
3. คุณชานิกา   โปราหา 
รุ่นที่ 31 
1. คุณจิรวรรธ   เยาว์ธานี 
2. คุณรุ่ง   คักกัณหา 
3. คุณดำเกิง   วัฒนวีร์ 
รุ่นที่ 32 
1. คุณวิชัย   ไชยอ่ินคำ 
2. คุณถนัด   จี้อาทิตย์ 
3. คุณอนงค์   ปันบิน 
รุ่นที่ 33 
1. คุณนพดล   ชัยศิลป์ 
2. คุณอดิเรก   เรือนมูล 
3. คุณฉัตรนภา   รักพงษ์ 
รุ่นที่ 34 
1. คุณกิตติคุณ   จูมคำมูล 
2. คุณนฤพนธ์   ปรีชาจินดาวุฒิ 
3. คุณจีระพร   หมื่นลี้ 



รุ่นที่ 35 
1. คุณเกียรติณรงค์   มงคลดี 
2. คุณธนพล   วิมลวรรณ 
3. คุณเฮงศิริ   มีสกุลคุณ 
รุ่นที่ 36 
1. คุณเจษฎา   กัณทากาศ 
2. คุณนรินทร์   จีรัตน์ 
3. คุณพิเชษฐ   กัณทะวงค์ 
รุ่นที่ 37 
1. คุณจิรชาติ   ชุมภ ู
2. คุณกันยารัตน์   ยอดมูลดี 
3. คุณเกริกฤทธิ์   พรหมรักษ์ 
รุ่นที่ 38 
1. คุณเอกชัย   บุญรสศักดิ์ 
2. คุณอภิเชียร   ไชยติ๊บ 
3. คุณณัฐนก   จันทาพูน 
รุ่นที่ 39 
1. คุณกิชาติ   นาใจ 
2. คุณธรพล   ทาใหม่ 
3. คุณสร้อยฟ้า   ทรายหมอ 
รุ่นที่ 40 
1. คุณทศพล   มีน่วม 
2. คุณยืนยง   วุฒิธรรมคณาพร 
3. คุณเลวัลย์   สันดุษิต 
รุ่นที่ 41 
1. คุณนันทวัฒน์   ยาวุฒิ 
2. คุณวุฒิชัย   กรกฎกำจร 
3. คุณบุษยมาศ   ทิพย์เมศ 
รุ่นที่ 42 
1. คุณชัชวาลย์   วชิัย 
2. คุณกัณฑ์เอนก   ทิพวรรณ 
3. คุณธารทิพย์   เยาวสิงห์ 
รุ่นที่ 43 
1. คุณจิรวัฒน์   จาอินต๊ะ 
2. คุณณัฐพล   รินนายรักษ์ 
3. คุณปรียาภรณ์   ศิริประภา 

รุ่นที่ 44  
1. คุณเจนวิทย์   ทาวาง 
2. คุณสถิต   ปูนันท์ 
3. คุณจตุพร   กาญจนารัณย์ 
รุ่นที่ 45 
1. คุณกรณิการ์   เหมืองทรายมูล 
2. คุณฐานพงษ์   ยะวงศ์ 
3. คุณสุธี   จี้ใหญ่ 
รุ่นที่ 46 
1. คณุอัจรา   ภูวพิทยานนท์ 
2. คุณขจรพล   ก้อนแก้ว 
3. คุณธนดล   พุทธสาร 
รุ่นที่ 47 
1. คุณพีรณัฐ   รัตนพรม 
2. คุณวิไลพร   เสี่ยงกุศล 
3. คุณทัศนีย์วัลย์   จันทะกุล 
รุ่นที่ 48 
1. คณุกิตติพงษ ์  วงค์ฝั้น 
2. คุณมณเทียร   ต่อมตุ้ย 
3. คณุโสลัดดา   บุญแก้ว 
รุ่นที่ 49 
1. คุณพงศ์พล   ช่างศิลป์ 
2. คุณอนุรักษ์   คำดี 
3. คุณจรินรัตน์   เหมวิเชียร 
รุ่นที่ 50 
1. คณุปฐมชัย   แก้วนวล 
2. คุณชยุตม์   ตะสุข 
3. คุณพชร   สุขวารี 


