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รายชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ 
ท่ี เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา มหาราชินี 
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ประตูน ้า แก้มลิงบึงลาดน ้าเตียน ต.กระจัน ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุร ี

ล้าดับ 
ท่ี 

 

ช่ือ 
ต้าแหน่ง 
สังกัด 

หมายเหตุ/กิจกรรม 
เพิ่มเติม 

1.  ว่าท่ี ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานพิธีเปิดฯ 
2.  นายธีรชัย ทศรฐ นายอ้าเภออู่ทอง กล่าวต้อนรับ 
3.  นายวันชัย วงษา ผู้อ้านวยการสถานีพัฒนาท่ีดิน กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์การจัดงาน 
4.  ร.อ.วิรัตน์ อาจคงหาญ ผช.ประมงจังหวัด (พัฒนาและ

ส่งเสริมอาชีพการประมง) 
ออกร้านนิทรรศการประสานงานพันธุ์ปลาพร้อม
อุปกรณ์ ในการปล่อยฯ 

5.  นายมงคล ขาวเงิน ผช.ประมงจังหวัด (บริหารจัดการ
ด้านการประมง) 

ประสานพันธุ์ปลา พร้อมอุปกรณ ์ในการปล่อยฯ 

6.  น.ส.อัมพร สารภิรมย์ แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน ้าจืดสุพรรณบุรี 

สนับสนุนพันธุ์ปลา พร้อมอุปกรณ์ ในการปล่อยฯ 

7.  นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผอ.ส้านักงานก่อสร้างท่ี 12 
ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง ชป. 

เจ้าของโครงการก่อสร้าง อนุญาตให้ใช้พื นท่ีฯ 
และสนับสนุนเครื่องปั่นไฟ ช่วงจัดงาน 

8.  นายชัยวัฒน์ ท้วมอ้น แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดฯ 

สนับสนุนกล้าไม้ ได้แก่ พยุง มะฮอกกานี และ 
ประดู่ป่า 

9.  นายประเสริฐ ม่วงอยู่ ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนกล้าไม้ ได้แก่ พยุง และ ประดู่ป่า 
10.  นายอ้านวย ช้างวงศ์ ผอ.อุทธยานผักพื นบ้านบึงฉวาก 

อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
ออกร้านนิทรรศการ บริการน ้าสมุนไพร เมนูผัก 
และแจกเมล็ดพันธุ์ผักพื นบ้าน 

11.  น.ส.ดุษฎี รังษีพลาสวัสด์ิ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สุพรรณบุรี 

ร่วมจัดนิทรรศการ แจกเอกสาร บริการค้าปรึกษาฯ  

12.  นายวรเทพ บุญประเสริฐ สนง.ปชส.จ.สุพรรณบุรี (ทีวี 11) ถ่ายท้าข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
13.  นายวิชา งามยิ่ง แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีฯ

ด้านอารักขาพืช จ.สุพรรณบุรี 
ร่วมจัดนิทรรศการ แจกเอกสาร บริการค้าปรึกษาฯ  

14.  นางจามารี เกริ่นสระน้อย แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเกษตร จ.สุพรรณบุรี 

ออกร้านนิทรรศการ แจกจ่ายกล้าพันธุ์พืชผัก 

15.  พ.ต.อ.ไพฑูรย์ อยู่เพนียด ผู้ก้ากับการต้ารวจภูธรอู่ทอง สนับสนุนก้าลังต้ารวจ บริการด้านความเรียบร้อย 
และจัดการจราจร 

16.  พ.ต.ท.รัฐพงษ์ ยางงาม รอง ผกก.สภ.อู่ทอง ดูแลความเรียบร้อย และการจัดการจราจร 
17.  นายนิทัศน์ ลีอารีย์กุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุพรรณบุรี 
สนับสนุนรถสุขาเคลื่อนท่ี 
( อบจ.สุพรรณบุรี ) 

18.  น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน 
สนง.พัฒนาท่ีดินเขต 1 จ.ปทุมธานี 

บริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนท่ี แนะน้า ค้าปรึกษาการ
จัดการดิน และปุ๋ย 

19.  พญ.สมพิศ จ้าปาเงิน ผอ.โรงพยาบาลอู่ทอง ร่วมออกหน่วยพยาบาล และส้ารองรถพยาบาล
(ฉุกเฉิน) 1 คัน 

20.  น.ส.น้องนุช เสวรส  แทน หัวหน้า สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์ จ.สุพรรณบุรี 

ร่วมจัดนิทรรศการ แจกเอกสาร บริการค้าปรึกษาฯ  

21.  นายปรัชญา แตรสังข์ แทน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าว 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

จัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติฯ 
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ล้าดับ 
ท่ี 

 

ช่ือ 
ต้าแหน่ง 
สังกัด 

หมายเหตุ/กิจกรรม 
เพิ่มเติม 

22.  ว่าท่ี พ.ท.นารินทร์ แจ่มจิตต์ ผู้ก้ากับการ นักศึกษาวิชาทหาร 
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 

น้าคณะนักศึกษาวิชาทหาร 70 นายมาอ้านวย
ความสะดวกในการท้ากิจกรรมฯ 

23.  พ.อ.กุญช์ภัสร์ หาญสมบูรณ์ เสนาธิการ กกล.รส.มทบ.17  
จ.กาญจนบุรี 

สนับสนุนก้าลังพลช่วงเตรียมพื นท่ีจัดงาน 

24.  นายทนงศักดิ์ นิลน้อย ประธานเครือข่ายคนรักษ์แฝก พื นท่ี 
13 จังหวัดภาคกลาง 

บรรยายพิเศษ และร่วมออกร้านกับเครือข่ายคน
รักษ์แฝก  

25.  นายยุทธดนัย แจ่มศรี นายกเทศมนตรี ต.เขาพระ (อ.เดิม
บางนางบวช) 

ร่วมออกร้านกับเครือข่ายคนรักษ์แฝก จ.สุพรรณบุรี 

26.  นายมนัส พุ่มมะปราง หมอดินอาสา ต.หัวเขา (อ.เดิมบาง
นางบวช) 

ร่วมออกร้านกับเครือข่ายคนรักษ์แฝก จ.สุพรรณบุรี 

27.  นายหอม บัวปรอท สมาชิก สภาเทศบาล ต.ปากน ้า (อ.
เดิมบางนางบวช) 

ร่วมออกร้านกับเครือข่ายคนรักษ์แฝก จ.สุพรรณบุรี 

28.  นายสมาน ศรีโมรา ประธานสภาเทศบาล ต.ปากน ้า (อ.
เดิมบางนางบวช) 

ร่วมออกร้านกับเครือข่ายคนรักษ์แฝก จ.สุพรรณบุรี 

29.  นายค้ารณ ครื นน ้าใจ สาธารณสุขอ้าเภออู่ทอง สนับสนุน รพสต.ในพื นท่ี ต.กระจัน ต.เจดีย์ ออก
หน่วยฯ  

30.  นางอังสนา กาละพงษ ์ ผอ.รพ.สต.กระจัน หน่วยปฐมพยาบาล/ตรวจสุขภาพ 
31.  นายพิมาน พละเลิศ ผอ.รพ.สต.หนองชะโด หน่วยปฐมพยาบาล/ตรวจสุขภาพ 
32.  นายสุพรรณ ธรรมจักร ผอ.รพ.สต.เจดีย์ หน่วยปฐมพยาบาล/ตรวจสุขภาพ 
33.  นางศุกร์ศิริ  บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื นท่ีจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

34.  น.ส.บุญล้อม ประเสริฐสุทธิ์ ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

35.  พ.อ.เชาว์ ธีระชาติ กกล.รส.มทบ.17 กาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

36.  น.ส.วรรณพร ดอกจ้าปา ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

37.  นายสมนึก สวนดอกไม้ ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

38.  นางพิศมัย นิธิไพบูลย ์ ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

39.  นางศุภร อาสาณรงค์ เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

40.  นางพรฤดี สวัสด์ินพรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

41.  นางธัญภา นิโครธานนท์ ผอ.ททท.สนง.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

42.  นายด้ารง แก้วศรีงาม แทน เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

43.  นายสันติ อัจยุตโภคิน ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

44.  นายสมจินต์ ชาญกระบี่  ผจก.พื นท่ีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

45.  นายภัทรภูมิ ไชยแก้ว แทน พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

46.  นายมนัสทพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง นายกสมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

47.  นายสมเกียรติ วนะวนนท์ ผจก. สสว. สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

48.  นายนภดล ฉ่้ามณี  แทน ผอ.โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาสามชุก 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

49.  นายศราวุฒิ ยอดเสนี แทน ผอ.โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาดอนเจดีย์ 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

50.  นายลิขิต คงโยธา แทน ผอ.โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาโพธิ์พระยา 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 
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51.  นายชัชวาล จันทร์ฉาย แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
สุพรรณบุรี 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

52.  นายพรเทพ ทัศนสุวรรณ ผอ.กศน. อู่ทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

53.  นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ ประมงอ้าเภออู่ทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

54.  นายศุภวัฒน์ ทวีสุข ปศุสัตว์อ้าเภออู่ทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ 

55.  นายเกรียงศักดิ์ จีนอนงค์ แทน เกษตรอ้าเภออู่ทอง ประสานเกษตรกร ต.กระจัน และ ต.เจดีย์ 
56.  นส.กัลยา จ้าปานิล แทน ผอ.โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ น้านักเรียนมาร่วมกิจกรรม 
57.  นายวินัย พึ่งบุญ ณ อยุธยา  แทน ผอ.โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมป์  น้านักเรียนมาร่วมกิจกรรม 
58.  นายพิสิทธิ์ นนท์แก้ว แทน ผอ.โรงเรียนวัดจันทราวาส น้านักเรียนมาร่วมกิจกรรม 
59.  นายเกรียงศักดิ์ บริสุทธิ์ นายกเทศมนตรีต้าบลกระจัน ร่วมจัดงาน/สนับสนุน รดน ้าและดูแลหญ้าแฝก 
60.  นายสมชาย กล่ินพุฒซ้อน ประธานสภาเทศบาล ต.กระจัน กับคณะ ร่วมกิจกรรมฯ 
61.  นายเสนีย์ บริสุทธิ์ ก้านันต้าบลกระจัน กับคณะ ร่วมกิจกรรมฯ 

62.  นายปรีชา กล่ินพุฒซ้อน  รองนายกเทศมนตรี ต.กระจัน กับคณะ ร่วมกิจกรรมฯ 

63.  นายขวัญชัย รักอู่  รองนายกเทศมนตรี ต.กระจัน กับคณะ ร่วมกิจกรรมฯ 

64.  นายทรงชัย เท่ียงธรรม นายกเทศมนตรีต้าบลเจดีย์ ร่วมจัดงาน สนับสนุน รดน ้าและดูแลหญ้าแฝก 
65.  นายอ้านาจ ขันธควร  ประธานสภาเทศบาล ต.เจดีย์ กับคณะ ร่วมกิจกรรมฯ 

66.  นายกฤษณะ ข้าเขมร รองนายกเทศมนตรี ต.เจดีย์ กับคณะ ร่วมกิจกรรมฯ 

67.  นายชัชวาล จันทร์ฉาย รองนายกเทศมนตรี ต.เจดีย์ กับคณะ ร่วมกิจกรรมฯ 

68.  นายเอก เปลื องพร้าว ก้านันต้าบลเจดีย์ กบัคณะ ร่วมกิจกรรมฯ 

69.  นายทองสุข เสือนุ้ย รองนายกเทศมนตรี ต.ศาลาขาว  กับคณะ ร่วมกิจกรรมฯ 

70.  นายสมพร ศิริพิณ  รองนายกเทศมนตรี ต.ศาลาขาว  กับคณะ ร่วมกิจกรรมฯ 

    
    
    
    

 


