ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการกุศล “กองบุญ กองทุน สานฝันปันสุข ถวายพ่อและแม่ของแผ่นดิน”
เพื่อสมทบทุนก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ในตาบลมวกเหล็ก
โครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สาเร็จวันแม่) จังหวัดสระบุรี
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559
***********************************************************************************************************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก จะจัดทาโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สาเร็จ
วันแม่) จังหวัดสระบุรี ประจาปี 2559 โดยกาหนดเป้าหมายในการก่อสร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุและคนพิการที่ยากไร้
จานวน 2 หลัง ใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่ยากไร้ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง และ
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่เนื่องจากยังขาดงบประมาณในการดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก จึงจะจัดกิจกรรม
ทอดผ้าป่าการกุศล “กองบุญ กองทุน สานฝันปันสุข ถวายพ่อและแม่ของแผ่นดิน” และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จึงขอกราบเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการกุศล “กองบุญ กองทุน สานฝันปันสุข ถวายพ่อ
และแม่ของแผ่นดิน” ในครั้งนี้โดยทั่วกัน ขอบุญกุศลที่ท่านสร้างในครั้งนี้และอานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จงดล
บันดาลให้ท่านและครอบครัว มีความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
ธนสารสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ ทุกประการด้วยเทอญ

กาหนดการพิธีทอดผ้าป่าการกุศล
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559
เวลา 10.00 น. – นัดหมายเตรียมความพร้อม ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เวลา 10.30 น. - ทอดผ้าป่าการกุศล
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 12.00 น. – พิธีมอบเงินสมทบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ อบต.มวกเหล็ก
- เสร็จพิธีเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูศรีวรกิจจารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท เจ้าคณะอาเภอมวกเหล็ก

รองประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูสิทธิธรรมานุโยค รองเจ้าคณะอาเภอมวกเหล็ก (เจ้าอาวาสวัดเหวลาด)
พระครูวิสิฐกิจจานุกุล เจ้าคณะตาบลหนองย่างเสือ เขต 1 (เจ้าอาวาสวัดมวกเหล็กนอก)
พระอธิการสมเกียรติ สมสีโล เลขานุการรองเจ้าคณะอาเภอมวกเหล็ก (เจ้าอาวาสวัดหินลับ)
พระครูประยัติประสาท เจ้าอาวาสวัดถ้าธรรมโอสถ
พระหลอด เขมจิตโต รักษาการเจ้าอาวาสวัดปิ่นแก้ว
พระมหาไพโรจน์ กนโก วัดมหาจุฬาอาศรม
พระสุรพงษ์ อภิวโส เจ้าอาวาสวัดถ้ารัตนบุปผา
พระตุ้ย กิตฺติโสภโณ เจ้าอาวาสวัดท่าเสา
พระบุญมี ฐานจาโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านหมาก

ประธานฝ่ายฆราวาส
นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอาเภอมวกเหล็ก

ประธานที่ปรึกษา
นางปฏิมา สังฆะมณี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
นายสุรศักดิ์ วาดเขียน ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
แพทย์หญิงศิรดา ภูริวัฒนพงศ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก
นายประสิทธิ์ มีแก้ว
สาธารณสุขอาเภอมวกเหล็ก
นายสมาน คงสมบูรณ์
สาธารณสุขอาเภอแก่งคอย
นายณรงค์ศักดิ์ นามตาปี
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้าตกเจ็ดสาวน้อย
บริษัท ทีพไี อ โพลีน จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีพไี อ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

รองประธานกรรมการ
คุณสุรพินธ์ และ คุณบุศราคัม ภู่ระย้า
พ.ต.อ.ณัฐศักดิ์ - คุณนงลักษณ์ นานาวัน
ร.ต.อ.สมชาย – คุณสุพรรษา สุขสมบูรณ์
คุณคมกฤต – คุณวิมล พึ่งภพ
อาจารย์จิตติ – คุณบัวผิน โรจนบุรานนท์
คุณอัฐพร ชัยธีราศักดิ์
ผอ.ศักดิ์มนู – อ.วรรณี บางนาถ
บ้านวิวสวยน้าใส
โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท
ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ

อาจารย์บุญเสริม - อาจารย์ประเสริฐ ฤทธิศาสตร์ และครอบครัว
พ.ต.ท.ไพบูลย์ เมฆพยัพ
นางนิธกิ านต์ ฤทธิศาสตร์
ร.ต.ท.สุวิทย์ – คุณปริญญา สายเชื้อ
คุณสุขกิต – คุณพวงผกา วรรณา
คุณสมัคร ชูจะหมื่น
คุณรัตนาภรณ์ สวัสดี
ร.ต.ต.วาทิน - อาจารย์ศรีลักษณ์ อ่อนจินดา คุณศราวุธ ถันชนนาง
คุณกัลยา มโนดี คลินกิ หน่อยการพยาบาล
คุณอัชลี แซ่ตั้ง ร้านบุญวงศ์พานิช
คุณจิราวรรณ สุวรรณรังสี
พ.ต.อ.โสภณ พึงไชย บ้านเรือนไทยรีสอร์ท
ร.ต.ท.อานันท์จักร – คุณชญาณ์พิมพ์ พนมเขตเจริญ
บ้านสวนรจนา รีสอร์ท
ไร่อรุณวิทย์ รีสอร์ท
คุณนุชนาท เพ็ชรวิสิทธิ์ ร้านธรรมะค้าวัสดุ ไร่กุสุมา รีสอร์ท

คณะกรรมการดาเนินงาน
นางปฏิมา สังฆะมณี
นางนงเยาว์ วัฒนศรี กรรมการ ศพก.
นางพัฒน์นรี พลเยี่ยม กรรมการ ศพก.
นางหวาย ปานอยู่ กรรมการ ศพก.
นางณราตรี สนิทไชย รองนายก อบต.มวกเหล็ก
นายประสงค์ สามี ที่ปรึกษานายก อบต.มวกเหล็ก
นายสุรตั น์ เทพจันทึก ที่ปรึกษานายก อบต.มวกเหล็ก
นางภาราดา แดนวงศ์ ปลัด อบต.มวกเหล็ก

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
นางบุญสิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการ ศพก.
นางจานงค์ อินบุญมา กรรมการ ศพก.
นางเสาวลักษณ์ ศรีสาราญ กรรมการ ศพก.
นายพิศิษฐ์ ปัญจะทองคา รองนายก อบต.มวกเหล็ก
นายณรงค์ฤทธิ์ อินทพร ที่ปรึกษานายก อบต.มวกเหล็ก
นางสาวกรรญกร วาดเขียน เลขานุการนายก อบต.มวกเหล็ก
นางสาวบุษกร ทาสี กรรมการ ศพก.

กรรมการ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
นายคงฤทธิ์ รังสะอินทร์ ประธานสภาอบต.มวกเหล็ก นางสดใส สามี รองประธานสภา อบต.มวกเหล็ก นายควัตตรี ผามล สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายสมชาย สุกปลั่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายสุเทพ นิ่มประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นายประเสริฐ ชัยบุรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นายนุกาน มิลินทจินดา สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นางประณี ไชยชนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นายสัมฤทธิ์ อุบลหอม สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นางรุ่งฤทัย นาสุทธิ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายสะหัสสพงษ์ ป้องจิตต์ใส สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 นายลิขิต บัวบาน สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
นายสมศักดิ์ พาที สมาชิกสภา หมูท่ ี่ 7
นายอลงกรณ์ แพทย์เสลา สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 นางน้าอ้อย ตามประหัส สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นางชนากรณ์ อุบลหอม สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 นายประสาท กวางทอง สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 นายประดิษฐ์ ลาดบาศรี สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
นายสมศักดิ์ แพทย์เสลา สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 นายดารงศักดิ์ คงสุข สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 นายประเสริฐ นาคเม้า สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
นายชัยราช วงศ์ศักดา สมาชิกสภา หมู่ที่ 12 นายใหม่ สุขสีดา สมาชิกสภา หมู่ที่ 13
นายทวี ตันเรือง สมาชิกสภา หมู่ที่ 13

คณะกรรมการดาเนินงาน
สาธารณสุขอาเภอมวกเหล็ก
นายประสิทธิ์ มีแก้ว สาธารณสุขอาเภอมวกเหล็ก นายปรีชา พฤกษา นวก.สาธารณสุขชานาญการ นางเกศนีย์ คงสมบูรณ์ จพง.สาธารณสุขอาวุโส
นายสุธีร์ เศรษฐผล จพง.สาธารณสุขอาวุโส นางอมรพรรณ ผิวขาว จพง.สาธารณสุขชานาญงาน นางวิภาวดี พงษ์ชื่น พยาบาลวิชาชีพชานาญงาน
โรงพยาบาลมวกเหล็ก
นางศิรดา ภูริวัฒนพงศ์ ผอ.รพ.มวกเหล็ก
นางสุวรรณา รัตนจุล หัวหน้ากลุม่ งานการจัดการ
นางชุลีพร เกิดสว่างเนตร หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล
นางสีนวน พรหมศร หน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ นางผุสดี ม่วงไทย หน.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปว่ ยหลังคลอดและผ่าตัด
นางชมภูนุช เศรษฐผล หน.กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก นางสุพัฒนา แสงโชติ หน.กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยใน นายวิฑูรย์ ชัยธีราศักดิ์ หน.กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
นายมงคล คณินการันยภาส ประธานองค์กรแพทย์ นายพรศักดิ์ พรหมศร หน.กลุ่มงานควบคุมโรค
นางรุ้งทิพย์ อาสะโภ หัวหน้าศูนย์คุณภาพ
นายอภิดล นรศร หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
น.ส.สิริพร ยิ่งวงศ์วิวัฒน์ หน.กลุ่มงานทันตกรรม น.ส.กอบแก้ว บูรพา รก.หน.งานชันสูตร
น.ส.ชยานี ภัททิยากูล หน.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู น.ส.กาญจนา พุทธรักษา รก.หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ น.ส.สุปราณี ฟูทิพย์ หน.กลุ่มงานโภชนศาสตร์
น.ส.พัชรินทร์ เจริญผล หน.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปว่ ยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
นางทองขัน หมื่นมี อสม.หมู่ 1
นางสาววิภารัตน์ หมื่นมี อสม.หมู่ 1 นางสาวศิริพร มีวงศ์สม อสม.หมู่ 1 นายสุนทร มโนชาติ อสม.หมู่ 1
นางเรียม เพชรพิมาย อสม.หมู่ 1
นายบุญยัง ศรีไชย อสม.หมู่ 1
นางบาง โพธิ์ชาลี อสม.หมู่ 1
นางอลิษา จูเจริญ อสม.หมู่ 1
นางพรนิภา ขานพล อสม.หมู่ 1
นางสาวศิริรตั น์ คาภา อสม.หมู่ 1 นายอเนก มัชฉาเมฆ อสม.หมู่ 1
นางณัฐพร บุญมาก อสม.หมู่ 1
นายพิษณุ คาเสียง อสม.หมู่ 1
นางประไพ วัดเขียว อสม.หมู่ 2 นางรสสุคนธ์ สมบูณณ์บูรณะ อสม.หมู่ 2 นางสมบัติ วงศาศิริพัฒน์ อสม.หมู2่
นางสาวสมพร ชัยบุรัมย์ อสม.หมู่ 2 นางอรอาไพ ชามกระโทก อสม.หมู่ 2 นางสาวสุกัญญา สุลาพงษ์ อสม.หมู่ 2 นางยุพิน ดาราแหวว อสม.หมู่ 2
นายปัญญา นิม่ ประเสริฐ อสม.หมู่ 2 นางจาปี ชัยบุรัมย์ อสม.หมู่ 2
นายสนิท สมใจ อสม.หมู่ 2
นางแสวง ชมสินทรัพย์ อสม.หมู่ 2
นายไสว สุขขา อสม.หมู่ 3
นายมงคลชัย อินทรคาแหง อสม.หมู่ 3 นายณรงค์สังวาลย์ มิลินทจินดา อสม.หมู่ 3 นางดวงใจ สุขขา อสม.หมู่ 3
นายชัยวัฒน์ ต้นสวรรค์ อสม.หมู่ 3 นางสาวสมพร อุ่นกมล อสม.หมู่ 3 นางสาวสมร แจ่มแจ้ง อสม.หมู่ 3 นายโชคชัย ไชยโวหาญ อสม.หมู่ 3
นายวินัย ผ่านในเมือง อสม.หมู่ 3
นางยุพิน โยวงศ์ อสม.หมู่ 3
นางไข่มุก อายะชู อสม.หมู่ 4
นางสาวปราณี เหลืองอ่อน อสม.หมู่ 4
นางสาวคะนึง เหลืองอ่อน อสม.หมู่ 4 นางชัญกาญจน์ จักรพล อสม.หมู่ 4 นายถวัลย์ อุดมศิลป์ อสม.หมู่ 4
นายสมหมาย พาที อสม.หมู่ 4
นางสาวอรยา เหลืองอ่อน อสม.หมู่ 4 นางสาวสมใจ รังสะอินทร์ อสม.หมู่ 4 นางสวรรค์ เหลืองอ่อน อสม.หมู่ 4 นางประทุม ยะธาตุ อสม.หมู่ 5
นางอมร กลั่นแก้ว อสม.หมู่ 5
นางอนุสรา พาลี อสม.หมู่ 5
นางสาวพรรณิภา เพ็ชรหิน อสม.หมู่ 5 นางบัวทอง สุขศรี อสม.หมู่ 5
นางสาวรัตน์ศริ ิ หิรญ
ั รัตน์ อสม.หมู่ 5 นางสาววันเพ็ญ ขามเฒ่านอก อสม.หมู่ 5 นางสาวสุวิพร แช่มภู อสม.หมู่ 5 นางสุวิสา รัตนมรรคา อสม.หมู่ 6
นายก้าน อ่าเอี่ยม อสม.หมู่ 6
นางสดใส สามี อสม.หมู่ 6
นางสุสิพร คัมภิรานนท์ อสม.หมู่ 6 นางสาวยุพิน สิงห์พรม อสม.หมู่ 6
นางทองรัก ทองบัวสี อสม.หมู่ 6
นางนาง อุ้ยชัยสงค์ อสม.หมู่ 6
นางสาวกมลชนก สมนาน อสม.หมู่ 6 นายสุคนธ์ชัย กัลยา อสม.หมู่ 7
นางสุภาพ งามดี อสม.หมู่ 7
นางพิสวาส แสนแก้ว อสม.หมู่ 7
นางสาววันเพ็ญ แตงสุวรรณ์ อสม.หมู่ 7 นางสุภาวดี บัวยิ้ม อสม.หมู่ 7
นางสุวรรณ คาสุวรรณ์ อสม.หมู่ 7 นางสาวทิพวรรณ จิตรีโภชน์ อสม.หมู่ 7 นางไพเราะ พาที อสม.หมู่ 7 นางวาสนา สายสุทธ์ อสม.หมู่ 7
นายสุชาติ น้านวล อสม.หมู่ 7
นางลาดวน จุณศรี อสม.หมู่ 7
นางสมพร เย็นทวีทรัพย์ อสม.หมู่ 7 นางนิชาภา เนตรสีเงิน อสม.หมู่ 8
นายชนะชัย แซ่จึง อสม.หมู่ 8
นายอานาจ เนตรสีเงิน อสม.หมู่ 8 นายสิทธิชัย ชัยธีราศักดิ์ อสม.หมู่ 8 นางประทุม จุ้ยหมื่นไว อสม.หมู่ 8
นางจิราวรรณ สันนิมิต อสม.หมู่ 8 นางปิยพร สุขปลั่ง อสม.หมู่ 8
นางสาวอภิสา อ่อนคา อสม.หมู่ 8 นางเตือนใจ ศรีคาแขก อสม.หมู่ 9
นางมยุรี สนามทอง อสม.หมู่ 9
นางหล่อ กุลวรรณ อสม.หมู่ 9
นางสาวพัชรีภรณ์ สุขสบาย อสม.หมู่ 9 นายพรชัย ฤกษคง อสม.หมู่ 9
นางธนากรณ์ อุบลหอม อสม.หมู่ 9 นายวิญญู แพทย์เสลา อสม.หมู่ 10 นายอภิกรณ์ พรแพงจันทร์ อสม.หมู1่ 0 นางประเทือง กัลยาณรุง อสม.หมู1่ 0
นางละเมียด จุณศรี อสม.หมู่ 10
นางมณีรตั น์ แพทย์เสลา อสม.หมู่ 10 นายน้อย จันทร์เอี่ยม อสม.หมู่ 11 นางปราณี สุวรรณหงส์ อสม.หมู1่ 1
นางสาวสมหมาย จุโลทก อสม.หมู่ 11 นายถวิล อู่เงิน อสม.หมู่ 11
นายทิง บุญล้อมกาเงิน อสม.หมู่ 11 นายสารอง ม่วงย้อย อสม.หมู่ 11
นางบุปผา ตุมยะสียา อสม.หมู่ 12 นางเบญจมาศ จันทภูมิ อสม.หมู่ 12 นางน้าฝน เชิญกลาง อสม.หมู่ 12 นางประจิม ชฏาจิต อสม.หมู่ 12
นางวรีรัตน์ แสงสน อสม.หมู่ 12
นางน้าค้าง พูนประโคน อสม.หมู่ 12 นายอานาจ ศิรสิ ุทธิ์ อสม.หมู่ 12 นางเจริญขวัญ ประภาการ อสม.หมู1่ 3
นางกรองแก้ว โนคา อสม.หมู่ 13 นางสาวกัญญา กิจกาจ อสม.หมู่ 13 นางดาเรศ ตรงกลาง อสม.หมู่ 13 นายเลียน สีหะบุตร อสม.หมู่ 13
นางสาวยุภาวรรณ เทียบสี อสม.หมู่13 นายสุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ อสม.หมู่ 13 นายหัสวิชญ์ บุญญา อสม.หมู่ 13 นางกิมฮวย เหลืองอ่อน จิตอาสา

นายไกรลาศ ครองรักษ์ ผอ.รพ.สต.หลังเขา
นางสาวนันท์นภัส เผ่าพันธุ์ศร ผช.แพทย์แผนไทย
นายชูชาติ อดทน

รพ.สต. หลังเขา
นางลักษณา อู๊ดเอม จพง.สส.ชานาญงาน

นางกฤษณา ผลวิสุทธิ์ ผช.แพทย์แผนไทย

รพ.สต.สาวน้อย
นายกนก พงษ์เพิ่ม
นางพูนสวัสดิ์ จันทพัฒน์

นางสาวโฆสิณี อันสนธิ์

รพ.สต.หินลับ
นายสมหมาย อรชฎา ผอ.รพ.สต. นางสาวโกสุม ทาสี พยาบาลวิชาชีพ นายทรงเจริญ ทาสี จพง.สาธารณสุข นางสาวจิราภรณ์ บุญคงศักดิ์ จพง.ธุรการ

กรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด (SCG)
นายภิญโญ หาญศีลวัต กรรมการผู้จดั การ
นายประทีป โยปินตา ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กรยั่งยืน
นายภานุวฒ
ั น์ คาไสย ผู้จัดการชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ นายพิสิฐ ใจมั่น เจ้าหน้าที่ชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์
นางอุบลศรี พรหมเวชยานนท์ จนท.ชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ นายณรงค์ อังกระโทก จนท.ชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ นายสมเกียรติ บัวอินทร์ จนท.ชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์
นางสาววันวิสา แสนกรุง จนท.ชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์

กองทัพอากาศ
พลอากาศเอก นิทัศน์ ศิริมาศ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจา ผู้บังคับบัญชา
พลอากาศโท มานะ ประสพศรี
รองเสนาธิการทหารอากาศ
พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
พลอากาศตรี สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้อานวยการสานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
พลอากาศตรี ประเสริฐ ช่างประเสริฐ เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
นาวาอากาศเอก นินาท มูลจนะบาตร์ ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์ สานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
นาวาอากาศเอก อภิรัตน์ รังสิมาการ รองผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์ สานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
นายจาลอง ไชยปา ท้องถิ่นอาเภอมวกเหล็ก
นายบันเทิง ขวัญเมือง พัฒนาการอาเภอมวกเหล็ก
นายภาณุวัฒน์ แสงเรือง เกษตรอาเภอมวกเหล็ก
นางสาวทิพรัตน์ ลอยมา นวก.ส่งเสริมการเกษตร
นางนัยนันท์ อินทชัย เจ้าพนักงานธุรการ

สานักงานท้องถิ่นอาเภอมวกเหล็ก
นางสายรุ้ง บุญสุข ผช.ท้องถิ่นอาเภอมวกเหล็ก
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมวกเหล็ก
นายจีรวัฒน์ ภะวะพินิจ นวก.พัฒนาชุมชน

น.ส.ประภาพร กิตติวัฒนาพงศ์ จนท.ธุรการ
นางรุจิราภรณ์ ชมไชย จพง.พัฒนาชุมชน

สานักงานเกษตรอาเภอมวกเหล็ก
นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ นวก. ส่งเสริมการเกษตร นายธราวุฒิ คาหล้า นวก.ส่งเสริมการเกษตร
นายบัณฑิต ผลวาวแวว นวก.ส่งเสริมการเกษตร นายจักรฤษณ์ สุโขทัย พนักงานทั่วไป
นางสาวจันทนา สลีวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
นายสุรศักดิ์ - นางฤดีดวง วาดเขียน นางศิริเกศ กองชาญ
นายสิทธิชัย ทองเขียว
นายบุญลือ ฐิติกลุ
นายไชยทัศน์ เชื้อฉ่าหลวง
นายอุเทน – นางปิยะมาศ ศรีสลุง
น.ส.วิทัศนีย์ จันทร์ขาว
น.ส.รุ่งรัตน์ วงษ์เกตุ
น.ส.ศิริพร เหลืองอ่อน
นางวิมล พึ่งภพ
นายอนันต์ บารุงคีรี
นางรัตติยากร อ่อนตา
นางสาวสายใหม อายะชู
นางสาวอรอนงค์ เพ็ชรขุนทด
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์

นางพวงผกา วรรณา
นายสมัคร ชูจะหมื่น
นางสุพรรษา สุขสมบูรณ์
นายภาคภูมิ มาศศิริ

โรงเรียนบ้านหลังเขา
นายพิชิต - นางกรรณิการ์ ศรีแสงเพ็ญ
นางเชิดฉาย สวัสดิภาพ
นางสุรี เปียสกุล
นางสาววิไลพรรณ นิลฉาย
นางสาวยุพาพรรณ บุตรศรี
นางสาวเอื้อมดาว โมกขันธ์ นายศุภวัฒน์ พึ่งภพ นางสาวพรพิมล ป้อมคา นางสาวพรรณพิลาศ พลศรี
นางยุพิน เทียนชุมพันธ์
นายคมกฤต พึ่งภพ
นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล
นางสาวรมย์ธรี า เทพารส
นางสาวฐิติยา พรมมา
นางสาวสุภัทชา แก้วมุกดา
นายธรพฒน์ ทิศกระโทก
นายอะเน็ก คลังเงิน

นางมะลิวรรณ จาปาทอง
นางกาญจนา ยุติธรรม

โรงเรียนวัดบ้านหมาก
นางสาวประภาทิพย์ วิภาภรณ์พรรณ
นางสาวรัมภ์รดา ศรีชัย

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
นางวิไล ชัยดิษฐ
นางสมใจ บัติสูงเนิน
นางนภัสสร คันธชุมภู
นางสาวสุทธิญา พลนาคู
นายชเวง ดีด่านค้อ
นางนริสรา โรจนะบุรานนท์
นายชานนท์ วรรณา
นางสาวสุชาดา สุกปลั่ง
นางสาวศศิฉาย จาปาทอง นายเสน่ห์ จบเจนไพร
นางสาววิมลรัตน์ พันธุ์สุมา

นางสาวสิรภิ ัชอร ธิติพิพัฒน์กุล
นางสาววรรณนิพา สุนทร
นางปิยาพร พลแสน
นายศุภชัย เรืองจันทร์
นางสาวสุศิตา มั่นจิตร
นายธนานุวัจน์ อาคมคง
นางนัทธ์หทัย ภากรตระกูล

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (CPF)
คุณสาคร ทวรรณกุล
คุณประวิทย์ ทะเกียง และครอบครัว คุณสมบูรณ์ สุชาติ และครอบครัว
คุณเมธี มีนพกิจ และครอบครัว
คุณจรุณ พรมเจียม และครอบครัว คุณธีรพล ปริญญากร และครอบครัว คุณศราวุธ ถันชนนาง และครอบครัว คุณจาเริญ กันทะ
คุณอาตม์หาญ จิตดี และครอบครัว คุณเกริกฤทธิ์ ทองงาม และครอบครัว คุณสุรศักดิ์ เปียจันทึก
คุณปิยณัฐ อัคราช และครอบครัว
คุณพรรษา เลาแก้วหนู และครอบครัว คุณสมศักดิ์ โสภาพันธ์ และครอบครัว คุณสุราช ลาดเหลา และครอบครัว คุณกิตติศักดิ์ รัตนปกรณ์ และครอบครัว
คุณประพันธ์ เจดีวงษ์ และครอบครัว คุณเดชา ศรีสารคาม และครอบครัว คุณกิตติศักดิ์ ปราณีธรรม
คุณสุรเชษฐ์ บุญรักษ์
คุณฉันชะนา สรรพิบลู ย์ และครอบครัว คุณสิริกร คงสมัย และครอบครัว
คุณวนิดา ศรีเสือ และครอบครัว
คุณพรปวีณ์ กิมกูล
คุณนิศารัตน์ และครอบครัว
คุณธัญชล แก้วรอดวงษ์ และครอบครัว คุณภัทราพร โปแก้ว
คุณสิริพัฒน์ บุญเขียน
นางสาวเฉลียว มะโนชาติ และครอบครัว คุณณัฎฐ์ จักพล และครอบครัว คุณธนมงคล คัธธา และครอบครัว นายอาคม ศรีสุวรรณ และครอบครัว
นางสมควร ปริญญากร และครอบครัว นายสมทบ ทีปะลา และครอบครัว นายภูวนัย ไชยสาร และครอบครัว นางสาวสมคิด ศาลารมย์
นายวิเลิศ เยาวเรศ และครอบครัว
นางสาวฉันทนา ไกลพล และครอบครัว นางสาวสุรญ
ิ า สกุแก้ว และครอบครัว นายอนุชิต สีพามูล และครอบครัว
นายยุทธศักดิ์ โคบุตร และครอบครัว นายอรุณ สร้อยสูงเนิน
นางสาวเบญจมาศ อาจหาญ
นางสาววิไลภรณ์ ลุนศรี
นางสาววัฒนา หมายอมกลาง และครอบครัว นายสุวัชร โมกขันธ์ และครอบครัว
นายประมง แพทย์เสลา และครอบครัว
นางสาววันดี ไข่สะอาด และครอบครัว
นายสมนึก แดงเตาปูน และครอบครัว
นางภัทรมน จงชิดกลาง และครอบครัว
บ้านหมาก หมู่ที่ 1 ต.มวกเหล็ก
นายเสนอ เพลิศจันทึก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
นายสมัย แป้นสีทอง ผ.ช.ฝ่ายปกครอง
นายเพชร ปานวิเชียร ผ.ช.ฝ่ายปกครอง
นายนริน หินกลม ผ.ช.ฝ่ายปกครอง
นางทองขัน หมื่นมี ประธาน อสม.1
นางสาวสุภาพ แสงวิหค กรรมการหมู่บ้าน
นายคา ปานวิเชียร อวุโสชุมชน
นายสารวย ราพิทักษ์ กรรมการหมู่บ้าน
นางทองสุข โนนคล้อ กรรมการหมู่บ้าน
นายน้อย เพลิศจันทึก อดีตผู้ใหญ่บ้าน
นางจารัส แป้นสีทอง หัวคุ้มบ้านเขาสว่าง
นายชยุต ประเสริฐฤทธิ กรรมการกองทุนไฟฟ้า
คุณป้าดา – ลุงป๋วย
คุณสุรัตร์ เทพจันทึก ที่ปรึกษานายก อบต.
คุณสมาน เพลิศจันทึก
คุณเอกพงษ์ เพลิศจันทึก
คุณแดง ขออื่นกลาง อปพร.
คุณอเนก มัชฉาเมฆ อปพร.
คุณไพร มาอุด
คุณธีระ ศรีฟ้า
นายสุวัตน์ สนิทไชย กานันตาบลมวกเหล็ก
นายสมนึก สมนิยม ผช.ผู้ใหญ่บา้ น

บ้านท่ามะปราง หมู่ที่ 2 ต.มวกเหล็ก
นายธนพล คงภูมิ สารวัตรกานัน
นายณรงศักดิ์ ศรีสม สารวัตรกานัน
นายชัยวัฒน์ สนิทไชย ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นายอธิป มุมกลาง ผรส.

นางสาวณัฐนันท์ ลิ้มโสภิตพรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3

บ้านมวกเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก
นายไพศาล ไทยเย็น ผช.ผู้ใหญ่บา้ น

นายสมชาย น้อยสวัสดิ์ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน

นายสมหวัง อบอุ่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4

บ้านเหวลาด หมู่ที่ 4 ต.มวกเหล็ก
นายสุเทพ สงครามชัย
นายไพโรจน์ วีระศักดิ์

นายสกุล ยะธาตุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
นายบุญเชิด สีลารักษ์ กรรมการหมู่บ้าน
นายอนุช ศรีโสภา ผช.อช.

บ้านหินลับ หมู่ที่ 5 ต.มวกเหล็ก
นายชยพล คนดี ผ.ช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
นางทองอ่อน โสภา กพ.สม
นางจานง อินทรฺบุญมา

นายศิริชัย สินวิบลู ย์รตั น์ ผ.ช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
นางเสาร์ ทรัพย์น้อย ผช.ผู้นา อช.
นางปราณี เพ็ชรหิน กพ.สม

นายสมพร ไชยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6

บ้านซับประดู่ หมู่ 6 ต.มวกเหล็ก
นายรัตนเดช แย้มแพ ผช.ผู้ใหญ่บา้ น

นายไพฑูรย์ สิงห์พรหม ผช.ผู้ใหญ่บ้าน

นายจิระเดช ปิ่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

บ้านหลังเขา หมู่ที่ 7 ต.มวกเหล็ก
นายสุคนธ์ชัย กัลยา ผช.ผู้ใหญ่บา้ น

นางสาวปราณี กัลยา ผช.ผู้ใหญ่บ้าน

นายสุวรรณ ยามดี ผู้ใหญ่บ้าน
นางนุชา ชัยธีราศักดิ์
นางกอง น้อยบ้านโง้ว
นางอ่อน อินธิแสง
นายช้าง น้อยบ้านโง้ว

บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.มวกเหล็ก
นายสมบัติ น้อยบ้านโง้ว
นายประมง แพทย์เสลา
นางไพเราะ ถุงนอก
นางมณี ขอพลกลาง
นางปราณี พรหมคนซื่อ
นางสุพรรณ พรหมคนซื่อ
นางสุภา กนกปิณฑะ
นางเช่า จงชิดกลาง
นางอณัฐธิยา คามุงคุณ
นางละอองดาว เกษร

นายธงชัย เฮียงโฮม ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านแก่งหรุ หมู่ที่ 9 ต.มวกเหล็ก
นางเตือนใจ ศรีคาแขก ผช.ผญ.หมู่ 9

นายวิญญู แพทย์เสลา ผู้ใหญ่บ้าน
นางแพงจันทร์ ประสานเนตร
นางรันดร เกวใจ .
นายชาลิน ประมงมุข

นายผ่องใส สกุแก้ว

นางเพ็ญจันทร์ พรหมคนซื่อ
นายสารวย ขอพลกลาง
นางพูนทรัพย์ สิทธิพล
นางสนิท โพธิวงษ์
นางเกศา พ่อกว้าง

นางอ้อมจันทร์ โคตรประจิม ผช.ผญ.หมู่ 9

บ้านซับอิจิ หมู่ที่ 10 ต.มวกเหล็ก
นายอภิกรณ์ พรแพงจันทร์ ผ.ช.ผู้ใหญ่บ้าน
นายรัชนี พรมวงษ์ ผ.ช.ผู้ใหญ่บ้าน
นางทองคา บรรจงปรุ
นางนวลจันทร์ ประสานเนตร
นางสมอ สมใจ
นายปราโมทย์ พรแพงจันทร์
นางทองใบ แสนพลเมือง
นางบังอร พรแพงจันทร์
นายอานาจ กราบกลาง
นางพัดฉลาด พรมวงค์
นายชาติชาย ศรีสวัสดิ์
นางมณีรตั น์ แพทย์เสลา

บ้านปากคลอง หมู่ที่ 11 ต.มวกเหล็ก
นายมนตรี ปานอยู่ ผู้ใหญ่บา้ น หมู่ 11 นายกนก ชาวคูเวียง ผช. ผู้ใหญ่บ้าน นางปราณี สุวรรณหงส์ ผช. ผู้ใหญ่บา้ น
ร.อ.พัน อู่สิน
นางถนอม คิดระเบียบ กรรมการหมู่บ้าน นางสมควร ม่วงย้อย กรรมการหมู่บ้าน พ.ต.พ.ขวัญชัย ฉายวรรณะ นายสะอาด คิดระเบียบ กรรมการหมู่บา้ น
นางสกุลวดี นาคสิงห์ ภูเกาะล่องแก่ง
นายบรรจง ศรีแสวง
ร.ต. ทิติศักดิ์ นาคสิงห์ กรรมการหมู่บา้ น นายสารอง ม่วงย้อย อสม.
นางหวิง คิดระเบียบ
นางสมพร บุญซ้อน
นายณรงค์ แก้วเสถียร
นายสมคิด ม่วงย้อย
นายอุบล ศรีเรืองแสง
นางชูศรี รู้ระเบียบ
นางวา อู่เงิน
นางสงวน พันธ์อยู่
นายสุรศักดิ์ ปานอยู่
นายชัยรัตน์ สกุลนิยม ค่ายอิฐธิณฐั
นางเบญจมาศ จันทภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12
นายสงคราม แสนประสิทธ์ ผช.ผูใ้ หญ่บ้าน
นางขวัญเรือน โผ่ลุน

บ้านเขาไม้เกวียน หมู่ 12 ต.มวกเหล็ก
นายคาพอง คงธงชัย ผช.ผู้ใหญ่บ้าน นางวรีรัตน์ แสงสน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นางสมหมาย ขวัญเกลื่อน
นางบุญชู ดิเรกศรี
นางอรุณ อินทรบุญมา
นายพรจ กุหลาบ
นางผกาวรรณ หอมจันทร์

บ้านท่าเสา หมู่ 13 ต.มวกเหล็ก
นายสุวัตร แก่นเพชร ผู้ใหญ่บา้ น น.ส.สุพัฒตรา นาสุทธิ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน นายสมบัติ เนียมวงษ์ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน นายนพวงษ์ สิทธิวงษ์ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน

