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โครงการ “ตามรอยพ่อ” ของแผ่นดนิ  

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ 

ทอดผ้าป่าสามคัค ีสมทบทุนสร้างอนุสรณ์สถาน 

 “พระเมตตาพระกรุณาพ่อของแผ่นดนิ ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ  ผู้เฒ่าแห่งภาคอสีาน” (แม่เฒ่าตุ้ม จนัทนิตย์)  

 

 
 

 

ณ โครงการ “ตามรอยพอ่” ของแผน่ดิน หมู่ท่ี ๑๑ หมู่ท่ี  ๖ หมู่ ๕ 

ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 

 

วนัพฤหสับดี ท่ี  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ตรงกบัแรม ๑๒ ค ่า เดือน๑๒ ปีมะแม 
วนัศุกร์ ท่ี  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตรงกบัแรม ๑๓ ค ่า เดือน๑๒ ปีมะแม 
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โครงการ “ตามรอยพ่อ” ของแผ่นดนิ 

ตอน... ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ  ผู้เฒ่าแห่งภาคอสีาน (แม่เฒ่าตุ้ม จนัทนิตย์)  

แม่เฒ่าตุ้ม จนัทนิตย์ หญิงชราวยั ๑๐๒ ปี บา้นธาตุนอ้ย ท่ีเฝ้ารับเสด็จในหลวง ถวายดอกบวัสามดอกท่ีเห่ียวโรย เป็นท่ีชาว
ไทยคุน้ตา และประทบัใจในหวัใจเป็นท่ีสุด ตามท่ีท่านเจา้คุณพระธรรมวรมุนี เจา้คณะจงัหวดันครพนม/เจา้อาวาสวดัพระธาตุพนม
วรมหาวหิาร ใหค้วามรู้“ ดอกบวัในใจยงัคงบานไม่มีโรยรา” บนเสน้ทางเสดจ็พระราชด าเนินทางสามแยกชยางกรู- เรณูนคร ต าบล
พระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม เม่ือบ่ายวนัท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชด าเนินเยีย่มพสกนิกรภาคอีสานเป็นคร้ังแรก 

แม่เฒ่าไปรอรับเสด็จพร้อมดอกบวัสายสีชมพ ูจ านวนสามดอก ตั้งแต่เชา้จนบ่าย แสงแดดแผดเผาจนดอกบวัสายในมือเห่ียว
โรย แต่หวัใจความจงรักภกัดีของหญิงชรา ยงัคงเบิกบาน เม่ือในหลวงเสด็จมาถึง ตรงมาท่ีแม่เฒ่าไดย้กดอกบวัสายโรยราสามดอก
นั้นข้ึนจนเหนือศีรษะ แสดงความจงรักภกัดีอยา่งสุดซ้ึง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชทรงโนม้พระองคล์งมาจนพระ
พกัตร์เกือบชิดกบัศีรษะของแม่เฒ่า ทรงแยม้พระสรวลอยา่งอ่อนโยน พระหตัถแ์ตะมือกร้านคล ้าของเกษตรกรชาวภาคอีสานอยา่ง
นุ่มนวล ไม่มีใครรู้วา่ทรงกระซิบค าใดกบัแม่เฒ่า แต่แน่นอนวา่ แม่เฒ่าไม่มีวนัลืมเช่นเดียวกบัท่ีในหลวงไม่ทรงลืมราษฎรคนส าคญัท่ี
ทรงพบริมถนนวนันั้น 

หลงัจากท่ีพระองคเ์สด็จพระราชด าเนินกลบักรุงเทพฯ แลว้ ทางส านกัพระราชวงั ไดส่้งภาพรับเสดจ็ของแม่เฒ่าตุม้ พร้อม
พระบรมรูปหล่อดว้ยปูนพาสเตอร์ ผา่นมาทางอ าเภอธาตุพนม ใหแ้ม่เฒ่าตุม้ไวเ้ป็นท่ีระลึกพระมหากรุณาธิคุณอนัหาท่ีสุดมิไดน้ี้ อาจ
มีส่วนชุบชูชีวติใหแ้ม่เฒ่าอายยุนืยาวข้ึนอีกดว้ย ความสุขต่อมาอีก ๓ ปี เตม็ ๆ โดยแม่เฒ่าตุม้ จนัทนิตย ์ถึงแก่กรรมเม่ือปี พ.ศ. 
๒๕๐๑ หลงัจากนั้นลูกหลานไดส้ร้างธาตุเจดียบ์รรจุอฐิัแม่เฒ่าตุม้ จนัทนิตย ์ไว ้ณ หนา้บา้นเลขท่ี ๒๒ หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลพระกลาง
ทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ในบริเวณพ้ืนท่ี ๒ งาน โดยยกผืนดินดงักล่าวใหเ้ป็นท่ีสาธารณประโยชน์ สมบติัของแผน่ดิน 

ภาพท่ีแม่เฒ่าตุม้ จนัทนิตย ์ทูลเกลา้ฯถวายดอกบวัสามดอก ถ่ายโดย อาณติั บุนนาค ช่างภาพส่วนพระองค์
ของ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ท่ีถกูเรียกวา่ ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ ท าใหป้ระชาชนชาวไทยซาบซ้ึงในพระจริยา
วตัรอนังดงามของพระองค ์

ดอกไมแ้ห่งหวัใจ จึงเป็นสญัญาใจท่ีพระมหากษตัริยทุ่์มเทพระวรกายเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติชาวอีสาน ดว้ยโครงการใน
พระราชด าริ เพ่ือพลิกฟ้ืนแผน่ดินอนัแหง้แลง้ ใหเ้ป็นดินแดนเกษตรกรรมท่ียิง่ใหญ่ ปลูกขา้วหอมมะลิ แคนตาลูป ยางพารา ส่งขาย
ทัว่โลก สร้างช่ือเสียงและท ารายไดใ้หพ่ี้นอ้งชาวอีสานอยูดี่กินดีมาจนถึงทุกวนัน้ี ขอพระองคท์รงพระเจริญ   

ภาพท่ีแม่เฒ่าตุม้ จนัทนิตย ์ทูลเกลา้ฯ ถวายดอกบวั  ๓ ดอกน้ี  ถ่ายภาพโดย นายอาณติั   บุนนาค  ช่างภาพส่วนพระองค ์ซ่ึง
ไดจ้บัภาพในวนิาทีส าคญัน้ีไวไ้ด ้  

องคก์รทูตสนัติภาพร่วมกบัชาวบา้นในพ้ืนท่ี  จงัหวดันครพนม ส านกังานศูนยป์ระสานงานโครงการพฒันาตามพระราชด าริ 
และกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชมรมฅนรักษดี์ ภาคีเครือข่าย ไดร่้วมกนัท าตามโครงการอนัสืบเน่ืองมาจาก
โครงการพระราชด าริ  จึงก่อเกิด  โครงการ “ภาพดอกไมแ้ห่งหวัใจ”     ผูเ้ฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุม้ จนัทนิตย ์

 
 
 
 
 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
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ก าหนดการ 
วนัพฤหสับดี ท่ี  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตรงกบัแรม ๑๒ ค ่า เดือน๑๒ ปีมะแม 

 
เวลา   ๐๙.๐๙ น.  ท าพิธีบุญบวงสรวงฐาน ๑๒ นกัษตัร ๑๒ ราศี 

เวลา   ๑๑.๐๙ น.   ถวายภตัตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณร 

กิจกรรมกลางคืน : การแสดงศิลปวฒันธรรมและการแสดงบนเวที 

 

ก าหนดการ 
วนัศุกร์ ท่ี  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตรงกบัแรม ๑๓ ค ่า เดือน๑๒ ปีมะแม 

 
๐๖.๓๐-๐๗.๓๐ น. : ร่วมกบัพ่ีนอ้งประชาชน ร่วมท าบุญตกับาตรพระสงฆ ์๖๐ รูปในวาระวโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี   

   พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช สมเดจ็พระนางเจา้   

   สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จภาคอีสานคร้ังแรก 

   และเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  : คณะกองผา้ป่าสามคัคี ก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ฯจากท่ีต่างๆเดินทางมาร่วมสบทบ 

๐๙.๐๐-๐๙.๐๙ น.  : นายสมชาย วทิยด์ ารงค ์   ผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม กล่าวรายงาน 

๐๙.๐๙-๐๙.๑๙ น.  : ประธาน และผูมี้เกียรติร่วมพิธีพิธีอัญเชิญภาพแกะสลกัหินอนุสรณ์สถานพระเมตตาพระกรุณาพอ่ของ
แผน่ดิน”ภาพดอกไมแ้ห่งหวัใจ”  ผูเ้ฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุม้ จนัทนิตย)์ 

๑๐.๓๙-๑๐.๕๙น. : คณะประธานรับมอบกองผา้ป่าสามคัคี  
๑๐.๕๙-๑๑.๒๙น : ปลูกตน้ไม ้๓ ตน้ คือ ตน้ศีลธรรม  ตน้คุณธรรม ตน้จริยธรรม   

: ปล่อยนกสนัติภาพ 

: ปล่อยปลาสนัติภาพ 

 : บายศรีสู่ขวญั ผกูขอ้มือ  

๑๑.๒๙-๑๒.๐๐ น. : รับประทานอาหารเท่ียง 

๑๓.๐๙-๑๔.๐๐ น. : พิธีถวายผา้ป่าสามคัคี สมทบทุนสร้างอนุสรณ์สถานพระเมตตาพระกรุณาพอ่ของแผน่ดิน”ภาพดอกไมแ้ห่ง
หวัใจ”  ผูเ้ฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุม้ จนัทนิตย)์ 

๑๔.๐๐ น. : เดินเยีย่มชมกิจกรรมทางการศึกษา อ.ส.ม.และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายในงาน 

 

ด าเนินโครงการโดย. 

องคก์รทูตสนัติภาพและภาคีเครือข่าย 

 

อ.สุริยะ  ดีตะวนัฉาย 

ประธานองคก์รทูตสนัติภาพ 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
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คณะกรรมการทีป่รึกษาฝ่ายบรรพชิต 

ประธานกรรมการ 

   พระเทพวรมุนี เจา้คณะจงัหวดันครพนม เจา้อาวาสวดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร รองประธาน 

รองประธานกรรมการ 

  พระครูภาวนา   สกลธรรม (หลวงปู่ขาว)     วดัป่าคูณค า อ.กดุบาก จ.สกลนคร ...  

คณะกรรมการทีป่รึกษาฝ่ายฆราวาส 

  นายศิริพงษ ์ ห่านตระกลู ธิบดีกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 

  นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวฒัน์ อธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

พลโทธนยศ   ศิริกลุ  หวัหนา้ส านกังานศูนยป์ระสานงานโครงการพฒันาตามพระราชด าริฯ 

พลโทพนม   บติัประโคน ประธานชมรมฅนรักษดี์ 

นายอดิศกัด์ิ   เทพอาสน ์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร 

นายสมชาย วทิยด์ ารงค ์    ผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม 

นายอติชาติ อุณหเลขกะ  นายอ าเภอธาตุพนม 

ดร.สุรพล  แสนสุข  อาจารยม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม 

คณะกรรมการบริหารโครงการ ตามรอยพ่อ”ของแผ่นดนิ” 

อาจารยสุ์ริยะ    ดีตะวนัฉาย      ประธาน 

 ประธานองคก์รทูตสนัติภาพ 

นายวชัร์โรจน์   ไชยพิเดช       รองประธาน 

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

นายค าแปรง แสนสุข      รองประธาน 

ผูอ้  านวยการศูนยป์ระสานงานองคก์รทูตสนัติภาพ จงัหวดันครพนม 

ดร.สมัฤทธ์ิ ตน้สวรรค ์     กรรมการ 

 ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตาลกดุยางเด่ียวโนนสมบูรณ์    

ดร.พนูสิน   ประค ามินทร์     กรรมการ 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรสาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันครพนม 

ดร.ศุภกร  ศรเพชร        กรรมการ 

นางสาวชยณฐั คงสงัข ์    กรรมการ เลขานุการเลขาธิการองคก์รทูตสนัติภาพ 

คณะอนุกรรมการ และเลขานุการ 

  นายทองมว้น  กลุจู  ประธานสภาอบต.พระกลางทุ่ง 

  นายสวาท   ล าทอง นายยก อบต.พระกลางทุ่ง 

  นายปรานี นนัศรีทอง ปลดั อบต.พระกลางทุ่ง 

  นายสนิท   สุคม 

  ลุงชอบ นายชอบ  จนัทนิตย ์

  อาจารยธ์รรมนนัท ์ ศรีการัง 
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  นายวรีะ  ชาธิชา  

  นายบรมย ์ จนัทนิตย ์

  คุณครูบณัฑิต   ไชโย 

  ผูใ้หญ่บา้นหมู่๕ นายเบอร์ลิน  ถาวร 

  ผูใ้หญ่บา้นหมู่๖ นายทองแดง  บุตรราช 

  ผูใ้หญ่บา้นหมู่๑๑ นายศกัด์ิสิทธ์ สาระสิทธ์ิ 

  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี๑๖ นายสมมิตร   อรรคศรีวร                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  นายกิตติภาพ  ส าเภา 

  นายหนูผาด   หลา้บา 

  นายณฐัชา วงศทัธา 

  นายเกริก  ไตรจกัรวทิยด์ ารงค ์    

  นายเสถียร  โพธิสิงห์  

  นายสวสัด์ิ  อุทมนตรี    

  นางคุณมี   แสนสุข 

  คุณครูพรทิภา   ไชยพิเดช  

  คุณครูประยงค ์ ศรีการัง 

  คุณครูรัตนา  ตน้สวรรค ์

  นางสุดารัตน์   สุคม 

  นางลกัษณากร   สาระสิทธ์ิ 

  นางส าราญ  สุคม 

  นางส ารวย  โพธ์ิสิง 

 เลขานุการ 

  คุณชยณฐั   คงสงัข ์

ประธานองค์ผ้าป่า 

พลโทธนยศ   ศิริกลุ หวัหนา้ส านกังานศูนยป์ระสานงานโครงการพฒันาตามพระราชด าริฯ 

ประธานเจ้าภาพหลกั 

  นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวฒัน์ อธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 

  นายศิริพงษ ์ ห่านตระกลู อธิบดีกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 

พลโทพนม   บติัประโคน ประธานชมรมฅนรักษดี์ 

คณะกรรมการ/เจ้าภาพร่วม (ปู่ฤาษีเกศแก้ว ) 

ปู่ฤาษีเกศแกว้    ต าบลบา้นขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภู 

นายวนิยั ศรีวงศเ์สน  อดีตผูอ้  านวยการส านกัชลประทานท่ี 7 

นายวชัระ  รังสรรคส์ฤษด์ิ    ผอ.ป่าไม ้   
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คณะกรรมการ/เจ้าภาพร่วม (โรงเรียนอุดุมศึกษา กรุงเทพฯ)  

อาจารยอ์ุดุม  วชัรสกณีุ  อดีตรองอธิบดีกรมสามญัศึกษา 

รองศาสตราจารยเ์กษมศรี   วชัรสกณีุ อดีตอาจารยค์ระวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ดร.กมลวรรณ ชยัวานิชศิริ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนอุดุมศึกษา 

คณะผูบ้ริหาร คณะคุณครูอาจารย ์ผูป้กครอง นกัเรียน โรงเรียนอุดุมศึกษา 

คณะกรรมการ/เจ้าภาพร่วม (ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑) 

นายมารุต   อุปนิสากร   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑   

คณะครูนกัเรียนผูป้กครอง 

คณะกรรมการ/เจ้าภาพร่วม (ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ) 

นายวชัร์โรจน์           ไชยพิเดช  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

คณะครูนกัเรียนผูป้กครอง 

คณะกรรมการ/เจ้าภาพร่วม (ผู้อ านวยการส านักสันตวิธีิและธรรมาภิบาล) 

พลเอก เอกชยั ศรีวลิาศ  ผูอ้  านวยการส านกัสนัติวธีิและธรรมาภิบาล 

พลต ารวจโทสุวฒัน์ ธ ารงศรีสกลุ ประธานรุ่น 4ส.2 

คณะกรรมการ/เจ้าภาพร่วม (ผู้อ านวยการส านักสันตวิธีิและธรรมาภิบาล) 

นายปริญญา  แสงสุวรรณ ผูอ้  านวยการส านกังานทางหลวงท่ี ๓ สกลนคร 

นายอ านวยพร ศรีอิสรานุสรณ์   ผูอ้  านวยการแขวงทางหลวงนครพนม 

นายสุรศกัด์ิ  แพงวงศ ์ หมวดการทางนาแก 

คณะกรรมการ/เจ้าภาพร่วม กลุ่มธุรกจิท่องเทีย่ว 

นางสาวณฐัชยา  รุ่งแจง้ 

 นางสาวพรรนภา  รุ่งแจง้ 

 นางอญัชลี  ขนขจี 

 นายไพโรจน ์ ไชยพร 

 นางสุภาภรณ์  ไชยพร 

 นายมนตรี  พานแกว้ 

คณะกรรมการ/เจ้าภาพร่วม กลุ่มต่างๆ 

กลุ่มทนัตแพทยอ์าคม   ประดิษฐสุวรรณ ผอ.ส านกัสถานพยาบาลและประกอบโรคศิลปะ 

กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท 

กลุ่มศูนยป์ระสานงานองคก์รทูตสนัติภาพ จงัหวดัมุกดาหารและคณะ  

กลุ่มสายโรงงานยาสูบภาคอีสานและคณะ(รยส.) 

กลุ่มรองศาสตราจารย ์ดร. รังสรรคว์งศส์รรค ์ รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาและคณะ  

กลุ่มพลโท ธนชาต   แสงภทัรเนตร ผูดู้แลโครงการในพระราชด าริและคณะ 

กลุ่มพ.อ. ชาญชยั  เอมอ่อน  (รองเสนาธิการกองทพัภาคท่ี 2)และคณะ 

กลุ่มคุณฉตัรทองเทพ  พุม่เพรชธนนนัท ์ส านกังานท่ีดินกรุงเทพฯสาขาบางกะปิและคณะ 
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กลุ่มหา้งหุน้ส่วนจ ากดั คงสงัขค์อนสตรัคชัน่และคณะ 

กลุ่มคุณวรรณี  สงัขโ์ชติ บมจ.เอสแอนดพี์ซินดิเคทและคณะ 

กลุ่มคุณศกัรินทร์  ปิมวงศ ์บริษทั สีฟ้าลุมพินี จ ากดัและคณะ 

กลุ่มสกลุคงสงัข ์และคณะ 

กลุ่มนายอิทธิพล  ทิพยท์อง เจา้ของร้านอาหารตน้ทอง กรุงเทพฯและคณะ 

กลุ่มคุณมงคล อู่มิสเตอร์ฮอนดา้และคณะ 

กลุ่มคุถลุงอินทร์ บริษทัฮอนดา้และคณะ 

กลุ่มนายหสัธชยั  สินธุเสวต หวัหนา้โรงงานยาสูบและคณะ 

กลุ่มคุณปุณยวจัณ์   สมศรีษมสกลุ ว.วทิยาและคณะ 

กลุ่มคุณปรัชญา  ศรีธญัรัตน์และคณะ 

กลุ่มนายณฐัพนธ์   จิตตานุรักษแ์ละคณะ 

กลุ่มนางสาวณฐัยา   ตนัสวสัด์ิ สวนปาลม์ฟาร์มนกและคณะ  

กลุ่มครูเพชรสมร  นิลสา และคณะ 

  กลุ่มชุมชนท่าอิฐคอนโดมิเนียม กรุงเทพฯ 

กลุ่มสภาทนายความจงัหวดันครพนมและคณะ 

กลุ่มนายกเทศบาลและกลุ่มนายก อบต.จงัหวดันครพนมและคณะ 

กลุ่มก านนัผูใ้หญ่บา้นจงัหวดันครพนมและคณะ 

คณะกรรมการ/เจา้ภาพร่วม บริษทันอ้มจิตตอิ์นคอร์เปอเรชัน่ (N MARK PLAZA) และผูร่้วมคา้คณะ 

คุณนอ้มจิตต ์จิตรมีศิลป์ 

คุณสุมิตร จิตรมีศิลป์ 

คณะกรรมการ/เจ้าภาพร่วม (รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม) 

พ.ต.อ.สมนึก มิควาฬ  รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม 

คณะกรรมการ/เจ้าภาพร่วม (ศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันตภิาพ จงัหวดัมุกดาหาร ) 

นายชาญชยั โฉมลกัษณ์ ผูอ้  านวยการศูนยป์ระสานงานองคก์รทูตสนัติภาพ จงัหวดัมุกดาหาร 

นายถวลิ  สุวรรณมุข ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนป่าแดงวทิยาคม 

นายเดช  สีหะมงคล ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนบา้นม่วงไข่ 

คณะกรรมการ/เจ้าภาพร่วม (ศิลปิน วงเรนโบว์ ) 

นายธีระศกัด์ิ วดีศิริศกัด์ิ และ ภรรยา  

อมัพร   ชาวเวยีง 

คณะกรรมการ/เจ้าภาพร่วม (นายสมบัต ิ  อรรคศรีวร) 

  นายสมบติั   อรรคศรีวร 

  นางสาวปวณีา   อรรคศรีวร            

คณะกรรมการ/เจ้าภาพร่วม (กลุ่มศิลปินสร้างสันตภิาพ) 

พรศกัด์ิ  ส่องแสง   
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โจนสั แอนเดอร์สนั           

    คณะกรรมการ/เจ้าภาพร่วม (กลุ่มลูกหลานยายตุ้ม จ.ชลบุรี) 

สายบริษทัภวรัญชน์ ทราเวล เซอวสิ จ ากดั 

นายนิคม แซ่ตั้ง 

Mr.Lew Kan san 

นายบรรเจิด ประทุมและครอบครัว 

นายพรชยัและนายพรทว ีจนัทนิตย ์

นายพิชยั มูลผลและนางสาวนิตยา พรเลิศ 

นายพิชยั มูลผลและนางสาวนิตยา พรเลิศ 

นายศรชยั หนุนทรัพย ์และครอบครัว 

นายพิชยั มูลผลและนางสาวนิตยา พรเลิศ 

นายพิชยั มูลผลและนางสาวนิตยา พรเลิศ 

นายเหนียนเซน้ จรัสทิพยม์ณี 

นายทรงชยั จนัทโคตร 

นายมาโนช แสงเขียว 

นายสุพฒัน์ ฉตัรเงิน 

นายอธิวฒัน์ วงัคีรี 

 นายพิพฒัน์พงษ ์วยิะรันทร์ 

นายสมพร เหลืองอ่อน 

นายปรีชา สุวรรณานนท ์

นายสุวทิย ์เน่ืองจ านง 

นายมานิช อาจปักษา                                                                                                                                                                 

นายธนกฤต กิจเรืองฤทธ์ิ                                                                                                                                                    

นายธีรภทัร มจัฉาชม                                                                                                                                                                 

นายสมศกัด์ิ พนัธ์เวช                                                                                                                                                                                      

นายจกัรี บุญเมือง                                                                                                                                                                                

นายอาคม พลวงก่ิงและครอบครัว                                                                                                                                         

นายล าพนั สีดา                                                                                                                                                                                          

นายวสุิทธ์ิ จนัเผือกและครอบครัว                                                                                                                                             

นายสมปองและครอบครัวอยูนุ่ช                                                                                                                                               

นายวรวทิย ์สุรสุขศาสตร์และครอบครัว                                                                               

คณะกรรมการ/เจ้าภาพร่วม (สายโรงงานยาสูบ) 

นายสมยศ  ทดัเทียม รองผูอ้  านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันา                                                                                                                 

นายประดิษฐ ์ สุคม   ผูจ้ดัการส านกังานยาสูบหนองคาย                                                                              
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นายอรรถพร  สิงหศกัด์ิ  ผูจ้ดัการส านกังานยาสูบบา้นไผ ่                                                                                          

นายสุริยา  ศรีวงัพล   รองผูจ้ดัการส านกังานยาสูบบา้นไผ ่                                                                            

นายกมัปนาท  วงศอ์นนัต ์  หวัหนา้กองจดัหาใบยา    ส านกังานยาสูบหนองคาย                                      

นางสาวจรวยพร  ใจสาร  หวัหนา้กองธุรการและบญัชี   ส านกังานยาสูบหนองคาย                                         

นายสุขมุ  พานจนัทร์  ผูช่้วยหวัหนา้กองจดัหาใบยา   ส านกังานยาสูบหนองคาย                                

นายโชคชยั  ปัญญะ  ผูช่้วยหวัหนา้กองจดัหาใบยา   ส านกังานยาสูบนครพนม                      

นายสญัญา  บุญช่ืน   หวัหนา้สถานีใบยาศรีเชียงใหม่  ส านกังานยาสูบหนองคาย                     

นายสมสิริ  มหิศนนัท ์  หวัหนา้สถานีใบยาโพนสา   ส านกังานยาสูบหนองคาย                            

นายกากะทิง  ทองบุศย ์  หวัหนา้สถานีใบยาปากสวย   ส านกังานยาสูบหนองคาย                                   

นายชูชาติ  ผลผกัแวน่  หวัหนา้กองจดัหาใบยา   ส านกังานยาสูบนครพนม                                            

นายโยธิน  กลุพนัธ์   พนกังานเกษตร 6    ส านกังานยาสูบนครพนม                               

นายสมจิต  ศรีใส   หวัหนา้สถานีใบยาบา้นแพง   ส านกังานยาสูบนครพนม                                 

นายกิจจา  อว้นไตร   หวัหนา้สถานีใบยาท่าสีไค   ส านกังานยาสูบนครพนม                                     

นายวโิรจน์  ศิริด ารง  หวัหนา้สถานีใบยาดอนนางหงส์  ส านกังานยาสูบนครพนม                                   

นายสมชาย  ใหญ่สาร  หวัหนา้สถานีใบยานาทาม   ส านกังานยาสูบนครพนม                             

นายธนโขติ  แถวโนนง้ิว  หวัหนา้กองจดัหาใบยา   ส านกังานยาสูบบา้นไผ ่                                    

นายอนุโรจน์  จงักาจิตต ์  ผูช่้วยหวัหนา้กองจดัหาใบยา   ส านกังานยาสูบบา้นไผ ่                                             

นายสมมุ่ง  ปัสสาโก  หวัหนา้กองวเิคราะห์วตัถุห่อมวน        ฝ่ายวจิยัและพฒันา                                                        

นายวชัระ  นฤประชา  ผูช่้วยหวัหนา้กองทดลอง  ฝ่ายวจิยัและพฒันา                                                         

นางบุญธิดา  แสนบรรดิษฐ ์ ผูช่้วยหวัหนา้กองสารจากการเผาไหมบุ้หร่ี  ฝ่ายวจิยัและพฒันา                                                   

นางวลิาศินีสุวรรประศาสน์ ผูช่้วยหวัหนา้กองวเิคราะห์ผลิตภณัฑย์าสูบ  ฝ่ายวจิยัและพฒันา                                                                  

นายโชติกร  จนัทร์ภกัด์ิ  ผูช่้วยหวัหนา้กองพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์                                                          

นางมนสิการ  วชัราเรืองวทิย ์   นกัวทิยาศาสตร์ 7   ฝ่ายวจิยัและพฒันา                                                 

นายอนุฤทธ์ิ  ศิริพรรณ  นกัวทิยาศาสตร์ 6    ฝ่ายวจิยัและพฒันา                                        

นายตุลา  ทองทุม   นกัวทิยาศาสตร์ 6    ฝ่ายวจิยัและพฒันา                                        

นายชนินทร์  มีสุข     พนกังานสถิติ 6    ฝ่ายวจิยัและพฒันา                                              

นายอนนัต ์ ศรีสวสัด์ิ    พนกังานธุรการ 6    ฝ่ายวจิยัและพฒันา                                     

นายประพนัธ์  เปสลาพนัธ์   พนกังานธุรการ     ฝ่ายวจิยัและพฒันา 

คณะกรรมการ/เจ้าภาพร่วม ( ภาคเีครือข่ายวทิยุองค์กรทูตสันตภิาพ) 

รายช่ือกรรมการผ้าป่าสาย อ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี 

นายนครและนางอุดม วรรณทว ี     

นายสนธ์ิและนางเรณู วรรณทว ี     

พ.ต.ท.โยธิน วรรณทว ี                

ร.ต.ท.อภิชาติ วรรณทว ี               
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นายหาญชยั วรรณทว ี(เป๊ียก ดอนมดแดง)       

นายบุญมี วรรณทว ี              

นางธนภรณ์ สอวเิศษ             

นางแพงศรี แสนมาตร์      

นายอนุชิต แกว้สนิท บา้นเฮาเรดิโอ FM.106.25 MHz อ.เมือง จ.ยโสธร 

ดร.ธนกฤต รุ่งแสนทว ีนายกสมาคมกิจการวทิยกุระจายเสียงทอ้งถ่ินอุบลราชธานี สถานีวทิยบุัด๊ด้ีเรดิโอ FM 88.25 MHz 

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

นายสมบติั ศิริอมรพนัธ์ สถานีวทิยปุระตูเมืองศรีแกว้ เรดิโอ FM.90.0 MHz อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 

นายมงคล คลงัมนตรีและนายชม สุขสบาย สถานีวทิยทุุ่งพลบัพลาเรดิโอ FM.96.25 MHz .อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอด็ 

นายประเสริฐ วะทา สถานีวทิยมุวลชนคลองหลวง FM. 89.25 MHz อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

วรบดินทร์ เพียะวงกิติชยั สถานีวทิยดุอนจิกเรดิโอ FM.101.25 MHz ต.ดอนจิก อ.พิบูลมงัสาหาร จ.อุบลราชธานี 

ดร.นุชชาวดี ตระกลูแสงแกว้ สถานีวทิย ุdmbradio FM.92.75 MHz.จ.นนทบุรี 

นายวนิยั สาคร สถานีวทิยกุอ.การ์เดน้ เรดิโอ FM.94.5 MHz. อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 

ประเสริฐ เผา่พนัธ์ุ สถานีวทิยภุาคธุรกิจ วนารมยเ์รดิโอ FM.101.5 MHz อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

นายหาญชยั วรรณทว ีสถานีวทิยธุุรกิจภาคประชาชน แผน่ดินทอง เรดิโอ FM.96.00 MHz. อ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี  

นายไพรวลัย ์ค าหาญ สถานีวทิยสุหกรณ์การเกษตรอ าเภอนาเยยี FM.107.25 MHz อ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี 

พ.ต.ต.อุทยั ทุมสิทธ์ิ สถานีวทิยมุรดกอีสานเคา้เรดิโอ FM.99.75 MHz อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 

นายหนูกร แก่นอาสา สถานีวทิยชุุมชนเพ่ือการเรียนรู้พระพทุธศาสนาเพ่ือเด็กและเยาวชนวดัค านกเปลา้ FM.92.75 MHz 

อ.สวา่งวรีะวงศ ์จ.อุบลราชธานี 

นายภูมินทร์ วงศภู์ธร สถานีวทิยทีุกา้เรดิโอ FM.101 MHz  อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 

นายชนธรรม ฉิมพลี สถานีวทิยคุล่ืนใจภูมิปัญญาไทยกา้วหนา้ FM.99.25 MHz อ.กดุขา้วปุ้น จ.อุบลราชธานี 

นางสาวภุตอร เจียรกมลโชติ สถานีวทิยคุนรางบวั FM.98.25 MHz อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 

นายอนุชิต แกว้สนิท บา้นเฮาเรดิโอ FM.106.25 MHz อ.เมือง จ.ยโสธร 

18”ดร.ธนกฤต รุ่งแสนทว ีนายกสมาคมกิจการวทิยกุระจายเสียงทอ้งถ่ินอุบลราชธานี สถานีวทิยบุัด๊ด้ีเรดิโอ FM 88.25 

MHz อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

นายสมบติั ศิริอมรพนัธ์ สถานีวทิยปุระตูเมืองศรีแกว้ เรดิโอ FM.90.0 MHz อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 

นายมงคล คลงัมนตรีและนายชม สุขสบาย สถานีวทิยทุุ่งพลบัพลาเรดิโอ FM.96.25 MHz .อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอด็ 

นายประเสริฐ วะทา สถานีวทิยมุวลชนคลองหลวง FM. 89.25 MHz อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

วรบดินทร์ เพียะวงกิติชยั สถานีวทิยดุอนจิกเรดิโอ FM.101.25 MHz ต.ดอนจิก อ.พิบูลมงัสาหาร จ.อุบลราชธานี 

ดร.นุชชาวดี ตระกลูแสงแกว้ สถานีวทิย ุdmbradio FM.92.75 MHz.จ.นนทบุรี 

นายวนิยั สาคร สถานีวทิยกุอ.การ์เดน้ เรดิโอ FM.94.5 MHz. อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 

ประเสริฐ เผา่พนัธ์ุ สถานีวทิยภุาคธุรกิจ วนารมยเ์รดิโอ FM.101.5 MHz อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  

นายหาญชยั วรรณทว ีสถานีวทิยแุผน่ดินทอง เรดิโอ FM.96.00 MHz. อ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี  

นายไพรวลัย ์ค าหาญ สถานีวทิยสุหกรณ์การเกษตรอ าเภอนาเยยี FM.107.25 MHz อ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี 

https://www.facebook.com/vorabodin?fref=nf
https://www.facebook.com/vorabodin?fref=nf
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พ.ต.ต.อุทยั ทุมสิทธ์ิ สถานีวทิยมุรดกอีสานเคา้เรดิโอ FM.99.75 MHz อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 

นายหนูกร แก่นอาสา สถานีวทิยชุุมชนเพ่ือการเรียนรู้พระพทธศาสนาเพ่ือเด็กและเยาวชนวดัค านกเปลา้ FM.92.75 MHz 

อ.สวา่งวรีะวงศ ์จ.อุบลราชธานี 

นายภูมินทร์ วงศภู์ธร สถานีวทิยทีุกา้เรดิโอ FM.101 MHz  อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 

นายชนธรรม ฉิมพลี สถานีวทิยคุล่ืนใจภูมิปัญญาไทยกา้วหนา้ FM.99.25 MHz อ.กดุขา้วปุ้น จ.อุบลราชธานี 

นางสาวภุตอร เจียรกมลโชติ สถานีวทิยคุนรางบวั FM.98.25 MHz อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 

คุณวงเดือน สุตญัตั้งใจ สถานีวทิยดุอนยงูดงฟ้าห่วน FM.104.25 MHz อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

นายมาโนช อินทรสถาพร สถานีวทิยมิุตรมวลชน FM.105.75 MHz อ.พิบูลมงัสาหาร จ.อุบลราชธานี 

นายสมคิด มีห่อขา้ว สถานีวทิยคุนรักน ้ ายนื FM.106.0 MHz อ.น ้ ายนื จ.อุบลราชธานี 

ดร.สุเทพ เมา้สง่า นายกสมาคมวชิาชีพวทิย-ุโทรทศัน์ภาคประชาชน สถานีวทิยชุา้งเผือก FM.87.75 MHz และจอมสุรางค์

เรดิโอ FM.91.75 MHz อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

นายปริญญา หอมหวล สถานีวทิยเุสียงจากนาจะหลวย FM.106.50 MHz อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 22.สถานีวทิยุ

ชุมชนปลาปาก FM.88.50 MHz อ.ปลาปาก จ.นครพนม 

สถานีวทิยชุุมชนนาหวา้ FM.100.75 MHz อ.นาหวา้ จ.นครพนม 

สถานีวทิยชุุมชน FM.94.0 MHz อ.เมือง จ.นครพนม 

นายชาญชยั ไทเจริญ สถานีวทิยชุุมชน FM.105.0 MHz อ.นาแก จ.นครพนม 

สถานีวทิยชุุมชน FM.106.50 MHz อ.นาแก จ.นครพนม 

สถานีวทิยชุุมชน FM.91.75 MHz อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 

สถานีวทิยชุุมชน FM.90.75 MHz อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 

นายภีมากร ผกัไหม สถานีวทิยคุล่ืนรักษไ์ทย FM.91.25 MHz อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย ์

คณะกรรมการ/เจ้าภาพร่วม (บุคคล,องค์กร,ชมรม,ห้าง ร้าน) 

พลเอกพิเชษฐ ์วสิยัจร  อดีตผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารบก, อดีตแม่ทพัภาคท่ี 4  

พลตรี ดร.อรรถ สิงหษัฐิต  ผูว้า่มณฑลทหารบกท่ี ๒๑๐ (นครพนม) 

พลตรี ววิรรธน์  ปฐมภาคย ์  แม่ทพัภาคท่ี ๔ 

นายเพ่ิมพงษ ์เชาวลิต.    เลขาธิการ ป.ป.ส.  

คุณเจษฎา เดชสกลุฤทธ์ิ    ประธาน  บริษทั เชส เอน็เตอร์ไพรส์ (สยาม) จ ากดั  

ดร.ค านวณ ชโลปถมัภ ์  อดีตสมาชิกวฒิุสภาและทนายอาวโุส 

นายคณิต เอ่ียมระหงส์   ผูว้า่ราชการจงัหวดัชยันาท 

นายสามารถ  วราดิสยั  ผูว้า่ราชการจงัหวดัยะลา 

นายวรีพงค ์ แกว้สุวรรณ  ผูว้า่ราชการจงัหวดัปัตตานี 

นายสายญัห์  อินทรภกัด์ิ    รองผูว้า่ราชการจงัหวดัตรัง 

รศ.ดร.กิจบดี กอ้งเบญจภุช     รองอธิการบดี ม.รามค าแหง 

นายสมเกียรติ จนัหนู.  หัวหน้าส านักงานจังหวดันครศรีธรรมราช 

พล.ต.ต.วชิิต ปักษา   ผบก.ตชด.ภาค 4,รอง ผบก.ตชด.ภาค 4, ผกก.ตชด.43 
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นายสมยศ  สงวนสุข  กงศุลประจ ากระทรวงต่างประเทศ 

พล.ต.ต.วชิยั เกษมวงศ ์   ผบก.ศฝร.ศชต.  

พ.ต.อ.สะทา้นฟ้า วามะสิงห์   รองผบก.ศฝร.ศชต.  

นาวาเอกสมเกียรติ ผลประยรู  ผูบ้งัคบัหน่วยเฉพาะกิจนาวกิโยธินภาคใต ้

พ.ต.อ.พงษศ์กัด์ิ โสภยั    ท่ีปรึกษา พล.อดุลย ์แสงสิงแกว้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์

คุณมนตรี อุดมพงษ.์  ส่ือมวลช่อง 3 

พ.ต.อ. พีรวสั  อินทร์กง  รองผบก.น.9. 

จ.ส.ต.ไชโย  คงสงัข ์  สน.ชนะสงคราม    

นายยงจิตต ์ สุนทรวจิารณ์          

พ.อ.เฉลิมพล   จินารัตน์  (ผูบ้งัคบักองพนัค่ายสรรพสิทธ์ิ พนั ร. 601)       

พ.ต.อ.สมเกียรติ สนใจ   ผกก.สน.ล าผกัชี  

พ.อ. กีระติพงษ ์ วงศสุ์ทตั 

พ.อ. สุวรรณ  เชิดฉาย  (ก.อ.ร.ม.น)  

ดร.วฑิูรย ์ ชลายนนาวนิ  อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  

ร.ต..ตไชยยศ  โสธรวงศ์                     

นางพชัรา  ค  าภีระ  ผูส่ื้อข่าวต่างประเทศ  

นางสาวศศิธร  พวงผกา (ส านกังาน ปปส.)  

พ.ต.ท. เรืองศกัด์ิ มากศรจิรโชติ 

นายธรรมรัตน์  นาคสุริยะ พิธีกร ศิลปินนกัร้อง 

นายสนัติภาพ มาเจริญ  นกัทณัฑวทิยาช านาญการ หวัหนา้ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจผูต้อ้งขงั เรือนจ าพิเศษธนบุรี 

กลุ่มแลนดม์าร์ค 

คณะกรรมการต้อนรับ 

คุณป้าคุณมี   แสนสุข 

คุณลุงค าแปรง   แสนสุข 

  นายทองมว้น  กลุจู   

  นายสวาท   ล าทอง    

  นายปรานี นนัศรีทอง  

  นายสนิท   สุคม 

  ลุงชอบ นายชอบ  จนัทนิตย ์

  อาจารยธ์รรมนนัท ์ ศรีการัง 

  นายวรีะ  ชาธิชา  

  นายบรมย ์ จนัทนิตย์ 

  คุณครูบณัฑิต   ไชโย 
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  ผูใ้หญ่บา้นหมู่๕ นายเบอร์ลิน  ถาวร 

  ผูใ้หญ่บา้นหมู่๖ นายทองแดง  บุตรราช 

  ผูใ้หญ่บา้นหมู่๑๑ นายประสิทธ์ สาระสิทธ์ิ 

  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี๑๖ นายสมมิตร   อรรคศรีวร                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  นายกิตติภาพ  ส าเภา 

  นายหนูผาด   หลา้บา 

  นายณฐัชา วงศทัธา 

  นายเกริก  ไตรจกัร 

  นายเสถียร  โพธิสิงห์  

  นายสวสัด์ิ  อุทมนตรี    

  คุณครูพรทิภา   ไชยพิเดช  
  คุณครูประยงค ์ ศรีการัง 

  คุณครูรัตนา  ตน้สวรรค ์

  นางสุดารัตน์   สุคม 

  นางลกัษณากร   สาระสิทธ์ิ 

  นางส าราญ  สุคม 

  นางส ารวย  โพธ์ิสิง 

  นายสมบติั   อรรคศรีวร 

  นางสาวปวณีา   อรรคศรีวร 
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หากท่านไม่สามารถไปร่วมบุญกศุลคร้ังนีไ้ด้ 

กรุณาโอนผ่านธนาคาร 

ธนาคาร  ออมสิน สาขาธาตุพนม   เงนิฝากเผ่ือเรียก 

บัญชีช่ือ องค์กรทูตสันตภิาพ  ENVOY FOR PEACE  

บัญชีเผ่ือเรียก  เลขที ่ ๐๒๐ ๑ ๒๗๘๙  ๒๖๖๗ 

 

ตดิต่อประสานงาน 

คุณชยณฐั   คงสงัข ์ โทร. ๐๘-๙๗๕๕ ๕๔๖๑ LINE:ID.  pd230353 

อ.สุริยะ  ดีตะวนัฉาย ๐๘-๔๗๕๐-๖๐๖๐ 

โทรสาร๐-๒๙๕๐-๓๕๒๐  www.envoyforpeace.org  

 E-mail:envoyforpeace@ymail.com E-mail:envoyforpeace001@gmail.com 

 

หากรายช่ือคณะกรรมการท่านใด พิมพผ์ิด ตก บกพร่องประการใด ทางผูจ้ดัพิมพ ์ขออภยัมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 

 

ค าถวายผ้าป่า 

อิมานิ มะยงั ภนัเต ปังสุกลูะจีวะรานิ สะปะริวารานิ  

ภิกขสุงัฆสัสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภนัเต ภิกขสุงัโฆ  

อิมานิ ปังสุกลูะจีวะรานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคณัหาตุ  

อมัหากงั ทีฆารัตตงั หิตายะ สุขายะ  

 

ขา้แต่พระสงฆผ์ูเ้จริญ ขา้พเจา้ทั้งหลายขอนอ้มถวายผา้บงัสุกลุ จีวร กบัทั้งบริวารเหล่าน้ี แก่พระภิษสุงฆ ์ขอพระภิษุสงฆจ์งรับผา้

บงัสุกลุ จีวร กบัทั้งบริวารเหล่าน้ีของขา้พเจา้ทั้งหลาย เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ขา้พเจา้ทั้งหลายส้ินกาลนานเทอญ 

 

บทสวด แผ่เมตตา 

สัพเพ สัตตา         สตัวท์ั้งหลาย ท่ีเป็นเพ่ือนทุกข ์เกิดแก่เจบ็ตาย ดว้ยกนัทั้งหมดทั้งส้ิน 

อะเวรา โหนตุ      จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยา่ไดมี้เวรแก่กนั และกนัเลย 

อพัยาปัชฌา โหนต ุ            จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยา่ได ้พยาบาทเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนัเลย 
อะนีฆา โหนต ุ     จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยา่ไดมี้ความทุกขก์าย ทุกขใ์จเลย 
สุขี อตัตานงั ปะริหะรันต ุ                จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพ้น้จากทุกขภ์ยัทั้งส้ินเทอญ 

 

http://www.envoyforpeace.org/

