
  

ผู้มีเกียรติ และคณะฯ ที่มาร่วมงานรณรงค์ปลกูหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 8๗ พรรษา และขับเคลื่อนงานวันดินโลก ปี 2562 
วนัศุกรท์ี่ 30 สิงหาคม 2562 I ลานอเนกประสงค์ วัดธรรมมงคล ริมคลองไผ่ขวาง(ชลประทาน 1 ซ้ายใหญ่)  

และ ถนนคงมาลัย หมู่ที่ 5 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. นายนิมิต วันไชยธนวงศ ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธี 
2. นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จ.สุพรรณบุรี 
3. นายวันชัย วงษา ผู้อ านวยการสถานีพฒันาที่ดินสุพรรณบุรี และคณะ   
4. นายสุจินต์ วาจากิจ นายอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี   
5. นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ   
6. นายเดชา รอดระวัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ   
7. นายพัชรพง ทุมมาศ ผอ. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุพรรณบุรี 
8. น.ส.ปานจิต ตะเพียนทอง คลังจังหวัดสุพรรณบุรี 
9. นายอรุณ น้อยแก้ว  สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ   
10. นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี 
11. นางอรวิน บุตรวงศ ์ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี 
12. นายสมนึก สวนดอกไม ้ผอ.สถานอุีตุนิยมวิทยา จ.สุพรรณบุรี  
13. นางดวงใจ กาญธีรานนท์ ผอ. ททท. สนง.สุพรรณบุรี  
14. นายอาคม คุ้มหมู ่ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 
15. นายชูเกียรต ิบุญทัน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.สุพรรณบุรี 
16. น.ส.นพพร ศรประสิทธิ์ ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา จ.สุพรรณบุรี 
17. น.ส.รัตน์ชนก จันทร์ขาว แทน ผอ.สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และคณะ   
18. นางสุพิศ จ านงค์ไผ่ แทนนายแพทย์ สสจ.สุพรรณบุรี 
19. นางเพ็ญจันทร์ กิจพิทยาฤทธิ์ แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี 
20. นายสมเกียรติ หนูเส็ง หน.ฝ่ายอ านวยการ สนง.ที่ดิน จ.สุพรรณบุรี 
21. นายลิขิต คะโยธา แทน ผอ.โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาโพธิ์พระยา  
22. น.ส.ภัทราพรรณ กาญจนวาหะ รักษาการเกษตรและสหกรณ ์จ.สุพรรณบุรี  และคณะ   
23. น.ส.ปรมาพร สุขจันทร์ แทน ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี  
24. นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษก จ.สุพรรณบุรี และคณะ    
25. น.ส.นพัตสลา จันทร์มา รักษาการ.หัวหน้า สนง.ตรวจบัญชีสหกรณส์ุพรรณบุรี และคณะ  
26. นายวรเทพ บุญประเสริฐ ผู้สื่อขา่ว NBT สนง.ปชส.สุพรรณบุรี  
27. ร.อ.วิรัตน์ อาจคงหาญ ผช. ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี  
28. นายธงชัย ศิวะชาติ ประมงอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  

 



  

ผู้มีเกียรติ และคณะฯ ที่มาร่วมงานรณรงค์ปลกูหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา และขับเคลื่อนงานวันดินโลก ปี 2562 
(ต่อ) 

29. นายอ านาจ โสรถาวร เกษตรอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  
30. นายก าธร  ตั งธงชัย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  
31. ว่าที่ ร.ต.ธีระพงษ์  มรคานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
32. นายปรีชา  คชวงษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
33. นายวิทยา  ศิริเลิศ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  
34. นายสุนทร สนทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง     
35. สมาชิกสภา อบต. และบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง    
36. ก านันสมมาส ประทุมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน และ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ทั ง 6 หมู่ ของ ต าบลไผ่ขวาง   
37. นายสาโรจน์ ตั งธงชัย ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลไผ่ขวาง        
38. อ.ปัทมา อินทร์แช่มช้อย ครูศูนย์ และ ครูอาสาสมัคร กศน.ต.ไผ่ขวาง 
39. ผอ.ชาติ เกษศรี และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ไผ่ขวาง   
40. ผอ.ชัชวาล ตรีบุญนิธิ  และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านดอนกลาง  
41. ผอ.จ านง ค าด้วง และคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดดอนกลาง  
42. ว่าที่ ร.ต. ผอ.ปิยปราชญ์ โพธิไ์พจิตร์ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ขวาง  
43.  ผอ.ชาลี ทิวาวงษ์ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม   

  

คณะสงฆ์ วัดวัดธรรมมงคล ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น พ่ีน้องประชาชน ชาวต าบลไผ่ขวาง และพื นที่
ข้างเคียง มาร่วมงานกว่า 300 คน 


