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โครงการ “ตามรอยพ่ อ” ของแผ่นดิน
ขอเชิญร่ วมเป็ นเจ้ าภาพ
ทอดผ้าป่ าสามัคคี สมทบทุนสร้ างอนุสรณ์ สถาน
“พระเมตตาพระกรุณาพ่ อของแผ่นดิน ภาพดอกไม้ แห่ งหัวใจ ผู้เฒ่ าแห่ งภาคอีสาน” (แม่ เฒ่ าตุ้ม จันทนิตย์ )

ณ โครงการ “ตามรอยพ่อ” ของแผ่นดิน หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๖ หมู่ ๕
ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ตรงกับแรม ๑๒ ค่า เดือน๑๒ ปี มะแม
วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตรงกับแรม ๑๓ ค่า เดือน๑๒ ปี มะแม
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โครงการ “ตามรอยพ่ อ” ของแผ่นดิน
ตอน... ภาพดอกไม้ แห่ งหัวใจ ผู้เฒ่ าแห่ งภาคอีสาน (แม่ เฒ่ าตุ้ม จันทนิตย์ )
แม่ เฒ่ าตุ้ม จันทนิตย์ หญิงชราวัย ๑๐๒ ปี บ้านธาตุนอ้ ย ที่เฝ้ารับเสด็จในหลวง ถวายดอกบัวสามดอกที่เหี่ ยวโรย เป็ นที่ชาว
ไทยคุน้ ตา และประทับใจในหัวใจเป็ นที่สุด ตามที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม/เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร ให้ความรู ้“ ดอกบัวในใจยังคงบานไม่มีโรยรา” บนเส้นทางเสด็จพระราชดาเนินทางสามแยกชยางกูร- เรณูนคร ตาบล
พระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เมื่อบ่ายวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดาเนินเยีย่ มพสกนิกรภาคอีสานเป็ นครั้งแรก
แม่เฒ่าไปรอรับเสด็จพร้อมดอกบัวสายสี ชมพู จานวนสามดอก ตั้งแต่เช้าจนบ่าย แสงแดดแผดเผาจนดอกบัวสายในมือเหี่ ยว
โรย แต่หวั ใจความจงรักภักดีของหญิงชรา ยังคงเบิกบาน เมื่อในหลวงเสด็จมาถึง ตรงมาที่แม่เฒ่าได้ยกดอกบัวสายโรยราสามดอก
นั้นขึ้นจนเหนือศีรษะ แสดงความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชทรงโน้มพระองค์ลงมาจนพระ
พักตร์เกือบชิดกับศีรษะของแม่เฒ่า ทรงแย้มพระสรวลอย่างอ่อนโยน พระหัตถ์แตะมือกร้านคล้ าของเกษตรกรชาวภาคอีสานอย่าง
นุ่มนวล ไม่มีใครรู ้วา่ ทรงกระซิบคาใดกับแม่เฒ่า แต่แน่นอนว่า แม่เฒ่าไม่มีวนั ลืมเช่นเดียวกับที่ในหลวงไม่ทรงลืมราษฎรคนสาคัญที่
ทรงพบริ มถนนวันนั้น
หลังจากที่พระองค์เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุ งเทพฯ แล้ว ทางสานักพระราชวัง ได้ส่งภาพรับเสด็จของแม่เฒ่าตุม้ พร้อม
พระบรมรู ปหล่อด้วยปูนพาสเตอร์ ผ่านมาทางอาเภอธาตุพนม ให้แม่เฒ่าตุม้ ไว้เป็ นที่ระลึกพระมหากรุ ณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้น้ ี อาจ
มีส่วนชุบชูชีวติ ให้แม่เฒ่าอายุยนื ยาวขึ้นอีกด้วย ความสุขต่อมาอีก ๓ ปี เต็ม ๆ โดยแม่เฒ่าตุม้ จันทนิตย์ ถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๐๑ หลังจากนั้นลูกหลานได้สร้างธาตุเจดียบ์ รรจุอฐั ิแม่เฒ่าตุม้ จันทนิตย์ ไว้ ณ หน้าบ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๑๑ ตาบลพระกลาง
ทุ่ง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในบริ เวณพื้นที่ ๒ งาน โดยยกผืนดินดังกล่าวให้เป็ นที่สาธารณประโยชน์ สมบัติของแผ่นดิน
ภาพที่แม่เฒ่าตุม้ จันทนิตย์ ทูลเกล้าฯถวายดอกบัวสามดอก ถ่ายโดย อาณัติ บุนนาค ช่างภาพส่วนพระองค์
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ที่ถกู เรี ยกว่า ภาพดอกไม้แห่ งหัวใจ ทาให้ประชาชนชาวไทยซาบซึ้งในพระจริ ยา
วัตรอันงดงามของพระองค์
ดอกไม้แห่งหัวใจ จึงเป็ นสัญญาใจที่พระมหากษัตริ ยท์ ุ่มเทพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ชาวอีสาน ด้วยโครงการใน
พระราชดาริ เพื่อพลิกฟื้ นแผ่นดินอันแห้งแล้ง ให้เป็ นดินแดนเกษตรกรรมที่ยงิ่ ใหญ่ ปลูกข้าวหอมมะลิ แคนตาลูป ยางพารา ส่งขาย
ทัว่ โลก สร้างชื่อเสี ยงและทารายได้ให้พี่นอ้ งชาวอีสานอยูด่ ีกินดีมาจนถึงทุกวันนี้ ขอพระองค์ทรงพระเจริ ญ
ภาพที่แม่เฒ่าตุม้ จันทนิตย์ ทูลเกล้าฯ ถวายดอกบัว ๓ ดอกนี้ ถ่ายภาพโดย นายอาณัติ บุนนาค ช่างภาพส่วนพระองค์ ซึ่ง
ได้จบั ภาพในวินาทีสาคัญนี้ไว้ได้
องค์กรทูตสันติภาพร่ วมกับชาวบ้านในพื้นที่ จังหวัดนครพนม สานักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
และกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชมรมฅนรักษ์ดี ภาคีเครื อข่าย ได้ร่วมกันทาตามโครงการอันสื บเนื่องมาจาก
โครงการพระราชดาริ จึงก่อเกิด โครงการ “ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ” ผูเ้ ฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุม้ จันทนิตย์
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กาหนดการ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตรงกับแรม ๑๒ ค่า เดือน๑๒ ปี มะแม
เวลา ๐๙.๐๙ น. ทาพิธีบุญบวงสรวงฐาน ๑๒ นักษัตร ๑๒ ราศี
เวลา ๑๑.๐๙ น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณร
กิจกรรมกลางคืน : การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงบนเวที
กาหนดการ
วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตรงกับแรม ๑๓ ค่า เดือน๑๒ ปี มะแม
๐๖.๓๐-๐๗.๓๐ น. : ร่ วมกับพี่นอ้ งประชาชน ร่ วมทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๐ รู ปในวาระวโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ เสด็จภาคอีสานครั้งแรก
และเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. : คณะกองผ้าป่ าสามัคคี ก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ฯจากที่ต่างๆเดินทางมาร่ วมสบทบ
๐๙.๐๐-๐๙.๐๙ น. : นายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม กล่าวรายงาน
๐๙.๐๙-๐๙.๑๙ น. : ประธาน และผูม้ ีเกียรติร่วมพิธีพิธีอัญเชิ ญภาพแกะสลักหิ นอนุสรณ์สถานพระเมตตาพระกรุ ณาพ่อของ
แผ่นดิน”ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ” ผูเ้ ฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุม้ จันทนิตย์)
๑๐.๓๙-๑๐.๕๙น. : คณะประธานรับมอบกองผ้าป่ าสามัคคี
๑๐.๕๙-๑๑.๒๙น : ปลูกต้นไม้ ๓ ต้น คือ ต้นศีลธรรม ต้นคุณธรรม ต้นจริ ยธรรม
: ปล่อยนกสันติภาพ
: ปล่อยปลาสันติภาพ
: บายศรี สู่ขวัญ ผูกข้อมือ
๑๑.๒๙-๑๒.๐๐ น. : รับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๐๙-๑๔.๐๐ น. : พิธีถวายผ้าป่ าสามัคคี สมทบทุนสร้างอนุสรณ์สถานพระเมตตาพระกรุ ณาพ่อของแผ่นดิน”ภาพดอกไม้แห่ง
หัวใจ” ผูเ้ ฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุม้ จันทนิตย์)
๑๔.๐๐ น.
: เดินเยีย่ มชมกิจกรรมทางการศึกษา อ.ส.ม.และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายในงาน
ดาเนินโครงการโดย.
องค์กรทูตสันติภาพและภาคีเครื อข่าย
อ.สุริยะ ดีตะวันฉาย
ประธานองค์กรทูตสันติภาพ
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คณะกรรมการทีป่ รึกษาฝ่ ายบรรพชิต
ประธานกรรมการ
พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร รองประธาน
รองประธานกรรมการ
พระครู ภาวนา สกลธรรม (หลวงปู่ ขาว) วัดป่ าคูณคา อ.กุดบาก จ.สกลนคร ...
คณะกรรมการทีป่ รึกษาฝ่ ายฆราวาส
นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล

ธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรื อง ไตรเรื องวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
พลโทธนยศ ศิริกลุ

หัวหน้าสานักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ ฯ

พลโทพนม บัติประโคน

ประธานชมรมฅนรักษ์ดี

นายอดิศกั ดิ์ เทพอาสน์

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสกลนคร

นายสมชาย วิทย์ดารงค์

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม

นายอติชาติ อุณหเลขกะ

นายอาเภอธาตุพนม

ดร.สุรพล แสนสุข

อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการบริหารโครงการ ตามรอยพ่ อ”ของแผ่นดิน”
อาจารย์สุริยะ ดีตะวันฉาย

ประธาน

ประธานองค์กรทูตสันติภาพ
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช

รองประธาน

ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายคาแปรง แสนสุข

รองประธาน

ผูอ้ านวยการศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพ จังหวัดนครพนม
ดร.สัมฤทธิ์

ต้นสวรรค์

กรรมการ

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์
ดร.พูนสิ น

ประคามินทร์

กรรมการ

อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ดร.ศุภกร ศรเพชร
นางสาวชยณัฐ

กรรมการ
คงสังข์

กรรมการ เลขานุการเลขาธิการองค์กรทูตสันติภาพ

คณะอนุกรรมการ และเลขานุการ
นายทองม้วน กุลจู

ประธานสภาอบต.พระกลางทุ่ง

นายสวาท ลาทอง นายยก อบต.พระกลางทุ่ง
นายปรานี นันศรี ทอง
นายสนิท สุคม
ลุงชอบ นายชอบ จันทนิตย์
อาจารย์ธรรมนันท์ ศรี การัง

ปลัด อบต.พระกลางทุ่ง
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นายวีระ ชาธิชา
นายบรมย์ จันทนิตย์
คุณครู บณ
ั ฑิต ไชโย
่ นายเบอร์ลิน ถาวร
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู๕
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู๖่ นายทองแดง บุตรราช
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู๑่ ๑ นายศักดิ์สิทธ์ สาระสิ ทธิ์
ผูใ้ หญ่บา้ นหมูท่ ี่๑๖ นายสมมิตร อรรคศรี วร
นายกิตติภาพ สาเภา
นายหนูผาด หล้าบา
นายณัฐชา วงศัทธา
นายเกริ ก ไตรจักรวิทย์ดารงค์
นายเสถียร โพธิสิงห์
นายสวัสดิ์ อุทมนตรี
นางคุณมี แสนสุข
คุณครู พรทิภา ไชยพิเดช
คุณครู ประยงค์ ศรี การัง
คุณครู รัตนา ต้นสวรรค์
นางสุดารัตน์ สุคม
นางลักษณากร สาระสิ ทธิ์
นางสาราญ สุคม
นางสารวย โพธิ์ สิ ง
เลขานุการ
คุณชยณัฐ คงสังข์
ประธานองค์ ผ้าป่ า
พลโทธนยศ ศิริกลุ

หัวหน้าสานักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ ฯ

ประธานเจ้ าภาพหลัก
นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรื อง ไตรเรื องวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล

อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

พลโทพนม บัติประโคน

ประธานชมรมฅนรักษ์ดี

คณะกรรมการ/เจ้ าภาพร่ วม (ปู่ ฤาษีเกศแก้ ว )
ปู่ ฤาษีเกศแก้ว

ตาบลบ้านขาม อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

นายวินยั ศรี วงศ์เสน

อดีตผูอ้ านวยการสานักชลประทานที่ 7

นายวัชระ รังสรรค์สฤษดิ์

ผอ.ป่ าไม้
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คณะกรรมการ/เจ้ าภาพร่ วม (โรงเรียนอุดุมศึกษา กรุงเทพฯ)
อาจารย์อุดุม วัชรสกุณี

อดีตรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา

รองศาสตราจารย์เกษมศรี วัชรสกุณี อดีตอาจารย์คระวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอุดุมศึกษา

คณะผูบ้ ริ หาร คณะคุณครู อาจารย์ ผูป้ กครอง นักเรี ยน โรงเรี ยนอุดุมศึกษา
คณะกรรมการ/เจ้ าภาพร่ วม (ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑)
นายมารุ ต อุปนิสากร

ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑

คณะครู นกั เรี ยนผูป้ กครอง
คณะกรรมการ/เจ้ าภาพร่ วม (ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 )
นายวัชร์โรจน์

ไชยพิเดช

ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

คณะครู นกั เรี ยนผูป้ กครอง
คณะกรรมการ/เจ้ าภาพร่ วม (ผู้อานวยการสานักสันติวธิ ีและธรรมาภิบาล)
พลเอก เอกชัย ศรี วลิ าศ

ผูอ้ านวยการสานักสันติวธิ ีและธรรมาภิบาล

พลตารวจโทสุวฒั น์ ธารงศรี สกุล

ประธานรุ่ น 4ส.2

คณะกรรมการ/เจ้ าภาพร่ วม (ผู้อานวยการสานักสันติวธิ ีและธรรมาภิบาล)
นายปริ ญญา แสงสุวรรณ

ผูอ้ านวยการสานักงานทางหลวงที่ ๓ สกลนคร

นายอานวยพร ศรี อิสรานุสรณ์ ผูอ้ านวยการแขวงทางหลวงนครพนม
นายสุรศักดิ์ แพงวงศ์

หมวดการทางนาแก

คณะกรรมการ/เจ้ าภาพร่ วม กลุ่มธุรกิจท่ องเทีย่ ว
นางสาวณัฐชยา รุ่ งแจ้ง
นางสาวพรรนภา รุ่ งแจ้ง
นางอัญชลี ขนขจี
นายไพโรจน์ ไชยพร
นางสุภาภรณ์ ไชยพร
นายมนตรี พานแก้ว
คณะกรรมการ/เจ้ าภาพร่ วม กลุ่มต่างๆ
กลุ่มทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สานักสถานพยาบาลและประกอบโรคศิลปะ
กลุ่มโรงแรมและรี สอร์ท
กลุ่มศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพ จังหวัดมุกดาหารและคณะ
กลุ่มสายโรงงานยาสูบภาคอีสานและคณะ(รยส.)
กลุ่มรองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์วงศ์สรรค์
กลุ่มพลโท ธนชาต แสงภัทรเนตร

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและคณะ

ผูด้ ูแลโครงการในพระราชดาริ และคณะ

กลุ่มพ.อ. ชาญชัย เอมอ่อน (รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2)และคณะ
กลุ่มคุณฉัตรทองเทพ พุม่ เพรชธนนันท์ สานักงานที่ดินกรุ งเทพฯสาขาบางกะปิ และคณะ
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กลุ่มห้างหุน้ ส่วนจากัด คงสังข์คอนสตรัคชัน่ และคณะ
กลุ่มคุณวรรณี สังข์โชติ บมจ.เอสแอนด์พีซินดิเคทและคณะ
กลุ่มคุณศักริ นทร์ ปิ มวงศ์ บริ ษทั สี ฟ้าลุมพินี จากัดและคณะ
กลุ่มสกุลคงสังข์ และคณะ
กลุ่มนายอิทธิพล ทิพย์ทอง เจ้าของร้านอาหารต้นทอง กรุ งเทพฯและคณะ
กลุ่มคุณมงคล อู่มิสเตอร์ฮอนด้าและคณะ
กลุ่มคุถลุงอินทร์ บริ ษทั ฮอนด้าและคณะ
กลุ่มนายหัสธชัย สิ นธุเสวต หัวหน้าโรงงานยาสูบและคณะ
กลุ่มคุณปุณยวัจณ์ สมศรี ษมสกุล ว.วิทยาและคณะ
กลุ่มคุณปรัชญา ศรี ธญ
ั รัตน์และคณะ
กลุ่มนายณัฐพนธ์ จิตตานุรักษ์และคณะ
กลุ่มนางสาวณัฐยา ตันสวัสดิ์

สวนปาล์มฟาร์มนกและคณะ

กลุ่มครู เพชรสมร นิลสา และคณะ
กลุ่มชุมชนท่าอิฐคอนโดมิเนียม กรุ งเทพฯ
กลุ่มสภาทนายความจังหวัดนครพนมและคณะ
กลุ่มนายกเทศบาลและกลุ่มนายก อบต.จังหวัดนครพนมและคณะ
กลุ่มกานันผูใ้ หญ่บา้ นจังหวัดนครพนมและคณะ
คณะกรรมการ/เจ้าภาพร่ วม บริ ษทั น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชัน่ (N MARK PLAZA) และผูร้ ่ วมค้าคณะ
คุณน้อมจิตต์ จิตรมีศิลป์
คุณสุมิตร จิตรมีศิลป์
คณะกรรมการ/เจ้ าภาพร่ วม (รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม)
พ.ต.อ.สมนึก มิควาฬ

รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม

คณะกรรมการ/เจ้ าภาพร่ วม (ศู นย์ ประสานงานองค์ กรทูตสันติภาพ จังหวัดมุกดาหาร )
นายชาญชัย

โฉมลักษณ์

ผูอ้ านวยการศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพ จังหวัดมุกดาหาร

นายถวิล

สุวรรณมุข

ผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษโรงเรี ยนป่ าแดงวิทยาคม

นายเดช

สี หะมงคล

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนชุมชนบ้านม่วงไข่

คณะกรรมการ/เจ้ าภาพร่ วม (ศิลปิ น วงเรนโบว์ )
นายธีระศักดิ์ วดีศิริศกั ดิ์ และ ภรรยา
อัมพร ชาวเวียง
คณะกรรมการ/เจ้ าภาพร่ วม (นายสมบัติ อรรคศรีวร)
นายสมบัติ อรรคศรี วร
นางสาวปวีณา อรรคศรี วร
คณะกรรมการ/เจ้ าภาพร่ วม (กลุ่มศิลปิ นสร้ างสันติภาพ)
พรศักดิ์ ส่องแสง
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โจนัส แอนเดอร์สนั
คณะกรรมการ/เจ้ าภาพร่ วม (กลุ่มลูกหลานยายตุ้ม จ.ชลบุรี)
สายบริ ษทั ภวรัญชน์ ทราเวล เซอวิส จากัด
นายนิคม แซ่ต้ งั
Mr.Lew Kan san
นายบรรเจิด ประทุมและครอบครัว
นายพรชัยและนายพรทวี จันทนิตย์
นายพิชยั มูลผลและนางสาวนิตยา พรเลิศ
นายพิชยั มูลผลและนางสาวนิตยา พรเลิศ
นายศรชัย หนุนทรัพย์ และครอบครัว
นายพิชยั มูลผลและนางสาวนิตยา พรเลิศ
นายพิชยั มูลผลและนางสาวนิตยา พรเลิศ
นายเหนียนเซ้น จรัสทิพย์มณี
นายทรงชัย จันทโคตร
นายมาโนช แสงเขียว
นายสุพฒั น์ ฉัตรเงิน
นายอธิวฒั น์ วังคีรี
นายพิพฒั น์พงษ์ วิยะรันทร์
นายสมพร เหลืองอ่อน
นายปรี ชา สุวรรณานนท์
นายสุวทิ ย์ เนื่องจานง
นายมานิช อาจปั กษา
นายธนกฤต กิจเรื องฤทธิ์
นายธีรภัทร มัจฉาชม
นายสมศักดิ์ พันธ์เวช
นายจักรี บุญเมือง
นายอาคม พลวงกิ่งและครอบครัว
นายลาพัน สี ดา
นายวิสุทธิ์ จันเผือกและครอบครัว
นายสมปองและครอบครัวอยูน่ ุช
นายวรวิทย์ สุรสุขศาสตร์และครอบครัว
คณะกรรมการ/เจ้ าภาพร่ วม (สายโรงงานยาสู บ)
นายสมยศ ทัดเทียม
นายประดิษฐ์ สุคม

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
ผูจ้ ดั การสานักงานยาสูบหนองคาย
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นายอรรถพร สิ งหศักดิ์

ผูจ้ ดั การสานักงานยาสูบบ้านไผ่

นายสุริยา ศรี วงั พล

รองผูจ้ ดั การสานักงานยาสูบบ้านไผ่

นายกัมปนาท วงศ์อนันต์

หัวหน้ากองจัดหาใบยา

สานักงานยาสูบหนองคาย

นางสาวจรวยพร ใจสาร

หัวหน้ากองธุรการและบัญชี

สานักงานยาสูบหนองคาย

นายสุขมุ พานจันทร์

ผูช้ ่วยหัวหน้ากองจัดหาใบยา

สานักงานยาสูบหนองคาย

นายโชคชัย ปั ญญะ

ผูช้ ่วยหัวหน้ากองจัดหาใบยา

สานักงานยาสูบนครพนม

นายสัญญา บุญชื่น

หัวหน้าสถานีใบยาศรี เชียงใหม่

สานักงานยาสูบหนองคาย

นายสมสิ ริ มหิ ศนันท์

หัวหน้าสถานีใบยาโพนสา

สานักงานยาสูบหนองคาย

นายกากะทิง ทองบุศย์

หัวหน้าสถานีใบยาปากสวย

สานักงานยาสูบหนองคาย

นายชูชาติ ผลผักแว่น

หัวหน้ากองจัดหาใบยา

สานักงานยาสูบนครพนม

นายโยธิน กุลพันธ์

พนักงานเกษตร 6

สานักงานยาสูบนครพนม

นายสมจิต ศรี ใส

หัวหน้าสถานีใบยาบ้านแพง

สานักงานยาสูบนครพนม

นายกิจจา อ้วนไตร

หัวหน้าสถานีใบยาท่าสี ไค

สานักงานยาสูบนครพนม

นายวิโรจน์ ศิริดารง

หัวหน้าสถานีใบยาดอนนางหงส์

สานักงานยาสูบนครพนม

นายสมชาย ใหญ่สาร

หัวหน้าสถานีใบยานาทาม

สานักงานยาสูบนครพนม

นายธนโขติ แถวโนนงิ้ว

หัวหน้ากองจัดหาใบยา

สานักงานยาสูบบ้านไผ่

นายอนุโรจน์ จังกาจิตต์

ผูช้ ่วยหัวหน้ากองจัดหาใบยา

สานักงานยาสูบบ้านไผ่

นายสมมุ่ง ปั สสาโก

หัวหน้ากองวิเคราะห์วตั ถุห่อมวน

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา

นายวัชระ นฤประชา

ผูช้ ่วยหัวหน้ากองทดลอง

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา

นางบุญธิดา แสนบรรดิษฐ์ ผูช้ ่วยหัวหน้ากองสารจากการเผาไหม้บุหรี่

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา

นางวิลาศินีสุวรรประศาสน์ ผูช้ ่วยหัวหน้ากองวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา

นายโชติกร จันทร์ภกั ดิ์

ผูช้ ่วยหัวหน้ากองพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

นางมนสิ การ วัชราเรื องวิทย์

นักวิทยาศาสตร์ 7

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา

นายอนุฤทธิ์ ศิริพรรณ

นักวิทยาศาสตร์ 6

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา

นายตุลา ทองทุม

นักวิทยาศาสตร์ 6

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา

นายชนินทร์ มีสุข

พนักงานสถิติ 6

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา

นายอนันต์ ศรี สวัสดิ์

พนักงานธุรการ 6

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา

นายประพันธ์ เปสลาพันธ์

พนักงานธุรการ

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา

คณะกรรมการ/เจ้ าภาพร่ วม ( ภาคีเครื อข่ ายวิทยุองค์ กรทูตสันติภาพ)
รายชื่ อกรรมการผ้าป่ าสาย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
นายนครและนางอุดม วรรณทวี
นายสนธิ์และนางเรณู วรรณทวี
พ.ต.ท.โยธิน วรรณทวี
ร.ต.ท.อภิชาติ วรรณทวี
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นายหาญชัย วรรณทวี (เปี๊ ยก ดอนมดแดง)
นายบุญมี วรรณทวี
นางธนภรณ์ สอวิเศษ
นางแพงศรี แสนมาตร์
นายอนุชิต แก้วสนิท บ้านเฮาเรดิโอ FM.106.25 MHz อ.เมือง จ.ยโสธร
ดร.ธนกฤต รุ่ งแสนทวี นายกสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสี ยงท้องถิ่นอุบลราชธานี สถานีวทิ ยุบดั๊ ดี้เรดิโอ FM 88.25 MHz
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
นายสมบัติ ศิริอมรพันธ์ สถานีวทิ ยุประตูเมืองศรี แก้ว เรดิโอ FM.90.0 MHz อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
นายมงคล คลังมนตรี และนายชม สุขสบาย สถานีวทิ ยุทุ่งพลับพลาเรดิโอ FM.96.25 MHz .อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
นายประเสริ ฐ วะทา สถานีวทิ ยุมวลชนคลองหลวง FM. 89.25 MHz อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วรบดินทร์ เพียะวงกิติชยั สถานีวทิ ยุดอนจิกเรดิโอ FM.101.25 MHz ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ดร.นุชชาวดี ตระกูลแสงแก้ว สถานีวทิ ยุ dmbradio FM.92.75 MHz.จ.นนทบุรี
นายวินยั สาคร สถานีวทิ ยุกอ.การ์ เด้น เรดิโอ FM.94.5 MHz. อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ประเสริ ฐ เผ่าพันธุ์ สถานีวทิ ยุภาคธุรกิจ วนารมย์เรดิโอ FM.101.5 MHz อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
นายหาญชัย วรรณทวี สถานีวทิ ยุธุรกิจภาคประชาชน แผ่นดินทอง เรดิโอ FM.96.00 MHz. อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
นายไพรวัลย์ คาหาญ สถานีวทิ ยุสหกรณ์การเกษตรอาเภอนาเยีย FM.107.25 MHz อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
พ.ต.ต.อุทยั ทุมสิ ทธิ์ สถานีวทิ ยุมรดกอีสานเค้าเรดิโอ FM.99.75 MHz อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
นายหนูกร แก่นอาสา สถานีวทิ ยุชุมชนเพื่อการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชนวัดคานกเปล้า FM.92.75 MHz
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
นายภูมินทร์ วงศ์ภูธร สถานีวทิ ยุทีกา้ เรดิโอ FM.101 MHz อ.สิ รินธร จ.อุบลราชธานี
นายชนธรรม ฉิ มพลี สถานีวทิ ยุคลื่นใจภูมิปัญญาไทยก้าวหน้า FM.99.25 MHz อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
นางสาวภุตอร เจียรกมลโชติ สถานีวทิ ยุคนรางบัว FM.98.25 MHz อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
นายอนุชิต แก้วสนิท บ้านเฮาเรดิโอ FM.106.25 MHz อ.เมือง จ.ยโสธร
18”ดร.ธนกฤต รุ่ งแสนทวี นายกสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสี ยงท้องถิ่นอุบลราชธานี สถานีวทิ ยุบดั๊ ดี้เรดิโอ FM 88.25
MHz อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
นายสมบัติ ศิริอมรพันธ์ สถานีวทิ ยุประตูเมืองศรี แก้ว เรดิโอ FM.90.0 MHz อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
นายมงคล คลังมนตรี และนายชม สุขสบาย สถานีวทิ ยุทุ่งพลับพลาเรดิโอ FM.96.25 MHz .อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
นายประเสริ ฐ วะทา สถานีวทิ ยุมวลชนคลองหลวง FM. 89.25 MHz อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วรบดินทร์ เพียะวงกิติชยั สถานีวทิ ยุดอนจิกเรดิโอ FM.101.25 MHz ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ดร.นุชชาวดี ตระกูลแสงแก้ว สถานีวทิ ยุ dmbradio FM.92.75 MHz.จ.นนทบุรี
นายวินยั สาคร สถานีวทิ ยุกอ.การ์ เด้น เรดิโอ FM.94.5 MHz. อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ประเสริ ฐ เผ่าพันธุ์ สถานีวทิ ยุภาคธุรกิจ วนารมย์เรดิโอ FM.101.5 MHz อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
นายหาญชัย วรรณทวี สถานีวทิ ยุแผ่นดินทอง เรดิโอ FM.96.00 MHz. อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
นายไพรวัลย์ คาหาญ สถานีวทิ ยุสหกรณ์การเกษตรอาเภอนาเยีย FM.107.25 MHz อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

11

พ.ต.ต.อุทยั ทุมสิ ทธิ์ สถานีวทิ ยุมรดกอีสานเค้าเรดิโอ FM.99.75 MHz อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
นายหนูกร แก่นอาสา สถานีวทิ ยุชุมชนเพื่อการเรี ยนรู ้พระพทธศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชนวัดคานกเปล้า FM.92.75 MHz
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
นายภูมินทร์ วงศ์ภูธร สถานีวทิ ยุทีกา้ เรดิโอ FM.101 MHz อ.สิ รินธร จ.อุบลราชธานี
นายชนธรรม ฉิ มพลี สถานีวทิ ยุคลื่นใจภูมิปัญญาไทยก้าวหน้า FM.99.25 MHz อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
นางสาวภุตอร เจียรกมลโชติ สถานีวทิ ยุคนรางบัว FM.98.25 MHz อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
คุณวงเดือน สุตญั ตั้งใจ สถานีวทิ ยุดอนยูงดงฟ้าห่วน FM.104.25 MHz อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
นายมาโนช อินทรสถาพร สถานี วทิ ยุมิตรมวลชน FM.105.75 MHz อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
นายสมคิด มีห่อข้าว สถานีวทิ ยุคนรักน้ ายืน FM.106.0 MHz อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี
ดร.สุเทพ เม้าสง่า นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน สถานีวทิ ยุชา้ งเผือก FM.87.75 MHz และจอมสุรางค์
เรดิโอ FM.91.75 MHz อ.เมือง จ.นครราชสี มา
นายปริ ญญา หอมหวล สถานีวทิ ยุเสี ยงจากนาจะหลวย FM.106.50 MHz อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 22.สถานีวทิ ยุ
ชุมชนปลาปาก FM.88.50 MHz อ.ปลาปาก จ.นครพนม
สถานีวทิ ยุชุมชนนาหว้า FM.100.75 MHz อ.นาหว้า จ.นครพนม
สถานีวทิ ยุชุมชน FM.94.0 MHz อ.เมือง จ.นครพนม
นายชาญชัย ไทเจริ ญ สถานีวทิ ยุชุมชน FM.105.0 MHz อ.นาแก จ.นครพนม
สถานีวทิ ยุชุมชน FM.106.50 MHz อ.นาแก จ.นครพนม
สถานีวทิ ยุชุมชน FM.91.75 MHz อ.ศรี สงคราม จ.นครพนม
สถานีวทิ ยุชุมชน FM.90.75 MHz อ.ศรี สงคราม จ.นครพนม
นายภีมากร ผักไหม สถานีวทิ ยุคลื่นรักษ์ไทย FM.91.25 MHz อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
คณะกรรมการ/เจ้ าภาพร่ วม (บุคคล,องค์ กร,ชมรม,ห้ าง ร้ าน)
พลเอกพิเชษฐ์ วิสยั จร

อดีตผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการทหารบก, อดีตแม่ทพั ภาคที่ 4

พลตรี ดร.อรรถ สิ งหัษฐิต

ผูว้ า่ มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ (นครพนม)

พลตรี วิวรรธน์ ปฐมภาคย์

แม่ทพั ภาคที่ ๔

นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต.

เลขาธิการ ป.ป.ส.

คุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์

ประธาน บริ ษทั เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จากัด

ดร.คานวณ ชโลปถัมภ์

อดีตสมาชิ กวุฒิสภาและทนายอาวุโส

นายคณิ ต เอี่ยมระหงส์

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยนาท

นายสามารถ วราดิสยั

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดยะลา

นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปั ตตานี

นายสายัญห์ อินทรภักดิ์

รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง

รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช

รองอธิการบดี ม.รามคาแหง

นายสมเกียรติ จันหนู.

หั วหน้ าสานักงานจังหวัดนครศรี ธรรมราช

พล.ต.ต.วิชิต ปั กษา

ผบก.ตชด.ภาค 4,รอง ผบก.ตชด.ภาค 4, ผกก.ตชด.43
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นายสมยศ สงวนสุข

กงศุลประจากระทรวงต่างประเทศ

พล.ต.ต.วิชยั เกษมวงศ์

ผบก.ศฝร.ศชต.

พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิ งห์

รองผบก.ศฝร.ศชต.

นาวาเอกสมเกียรติ ผลประยูร

ผูบ้ งั คับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้

พ.ต.อ.พงษ์ศกั ดิ์ โสภัย

ที่ปรึ กษา พล.อดุลย์ แสงสิ งแก้วรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์

คุณมนตรี อุดมพงษ์.

สื่ อมวลช่อง 3

พ.ต.อ. พีรวัส อินทร์กง

รองผบก.น.9.

จ.ส.ต.ไชโย คงสังข์

สน.ชนะสงคราม

นายยงจิตต์ สุนทรวิจารณ์
พ.อ.เฉลิมพล จินารัตน์

(ผูบ้ งั คับกองพันค่ายสรรพสิ ทธิ์ พัน ร. 601)

พ.ต.อ.สมเกียรติ สนใจ

ผกก.สน.ลาผักชี

พ.อ. กีระติพงษ์ วงศ์สุทตั
พ.อ. สุ วรรณ เชิดฉาย

(ก.อ.ร.ม.น)

ดร.วิฑูรย์ ชลายนนาวิน

อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ร.ต..ตไชยยศ โสธรวงศ์
นางพัชรา คาภีระ

ผูส้ ื่ อข่าวต่างประเทศ

นางสาวศศิธร พวงผกา

(สานักงาน ปปส.)

พ.ต.ท. เรื องศักดิ์ มากศรจิรโชติ
นายธรรมรัตน์ นาคสุริยะ พิธีกร ศิลปิ นนักร้อง
นายสันติภาพ มาเจริ ญ นักทัณฑวิทยาชานาญการ หัวหน้าฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจผูต้ อ้ งขัง เรื อนจาพิเศษธนบุรี
กลุ่มแลนด์มาร์ค
คณะกรรมการต้อนรับ
คุณป้ าคุณมี แสนสุข
คุณลุงคาแปรง แสนสุข
นายทองม้วน กุลจู
นายสวาท ลาทอง
นายปรานี นันศรี ทอง
นายสนิท สุคม
ลุงชอบ นายชอบ จันทนิตย์
อาจารย์ธรรมนันท์ ศรี การัง
นายวีระ ชาธิชา
นายบรมย์ จันทนิตย์
คุณครู บณ
ั ฑิต ไชโย
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่ นายเบอร์ลิน ถาวร
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู๕
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู๖่ นายทองแดง บุตรราช
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู๑่ ๑ นายประสิ ทธ์ สาระสิ ทธิ์
ผูใ้ หญ่บา้ นหมูท่ ี่๑๖ นายสมมิตร อรรคศรี วร
นายกิตติภาพ สาเภา
นายหนูผาด หล้าบา
นายณัฐชา วงศัทธา
นายเกริ ก ไตรจักร
นายเสถียร โพธิสิงห์
นายสวัสดิ์ อุทมนตรี
คุณครู พรทิภา ไชยพิเดช
คุณครู ประยงค์ ศรี การัง
คุณครู รัตนา ต้นสวรรค์
นางสุดารัตน์ สุคม
นางลักษณากร สาระสิ ทธิ์
นางสาราญ สุคม
นางสารวย โพธิ์ สิ ง
นายสมบัติ อรรคศรี วร
นางสาวปวีณา อรรคศรี วร
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หากท่ านไม่ สามารถไปร่ วมบุญกุศลครั้งนีไ้ ด้
กรุณาโอนผ่านธนาคาร
ธนาคาร ออมสิน สาขาธาตุพนม เงินฝากเผื่อเรียก
บัญชีชื่อ องค์กรทูตสันติภาพ ENVOY FOR PEACE
บัญชีเผื่อเรียก เลขที่ ๐๒๐ ๑ ๒๗๘๙ ๒๖๖๗

ติดต่ อประสานงาน
คุณชยณัฐ คงสังข์ โทร. ๐๘-๙๗๕๕ ๕๔๖๑ LINE:ID. pd230353
อ.สุริยะ ดีตะวันฉาย ๐๘-๔๗๕๐-๖๐๖๐
โทรสาร๐-๒๙๕๐-๓๕๒๐ www.envoyforpeace.org
E-mail:envoyforpeace@ymail.com E-mail:envoyforpeace001@gmail.com
หากรายชื่อคณะกรรมการท่านใด พิมพ์ผิด ตก บกพร่ องประการใด ทางผูจ้ ดั พิมพ์ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย

คาถวายผ้าป่ า
อิมานิ มะยัง ภันเต ปั งสุกลู ะจีวะรานิ สะปะริ วารานิ
ภิกขุสงั ฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสงั โฆ
อิมานิ ปั งสุกลู ะจีวะรานิ สะปะริ วารานิ ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆารัตตัง หิ ตายะ สุขายะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกลุ จีวร กับทั้งบริ วารเหล่านี้ แก่พระภิษสุ งฆ์ ขอพระภิษุสงฆ์จงรับผ้า
บังสุกลุ จีวร กับทั้งบริ วารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

บทสวด แผ่เมตตา
สัพเพ สัตตา

สัตว์ท้ งั หลาย ที่เป็ นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กนั และกันเลย
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้ พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุ ขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พน้ จากทุกข์ภยั ทั้งสิ้นเทอญ

