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ฉบับปีที่ 26 ฉบับที่ 535 ประจำ�เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ราคา 10 บาท

 วั น ที่ 6 พ.ค.62 นายมงคล สุ ข ศิ ล า
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บลตาลเดี่ ย ว
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำ�บล กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน
ส่วนตำ�บล เจ้าหน้าที่ และประชาชนของตำ�บล
ตาลเดี่ยว ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค
ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำ�เภอแก่งคอย

จังหวัดสระบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ทำ�บุญตักบาตร โดยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าแต่งกาย
ด้วยเสื้อสีเหลือง เพื่อเทิดพระเกียรติ แสดงความ
จงรักภักดี และสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ☞ อ่านต่อหน้า 6
 นายกลิ้ม ธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลหน้าพระลาน ร่วมงาน
ทอดผ้าป่า และบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดเขารวก

 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีมอบ
ประกาศเกียรติคุณ ให้ นายพิชัย บุญบรรดาลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
โคกแย้ จังหวัดสระบุรี รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผู้นำ�ท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
สาขาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นผู้ที่ได้นำ�พาองค์กรประสบความสำ�เร็จผ่านการ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการหนึ่งล้าน
กล้าความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่
24 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมกองทัพอากาศกรุงเทพฯ
 พลเอก วิ จั ก ขฐ์ สิ ริ บ รรสพ ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการทหารบก พร้ อ มด้ ว ย
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 และ พลตรี ปรีชา เบญจขันธ์ ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายมีชีวิต ภายใต้ “โครงการสร้างฝายมีชีวิต จิตอาสา
รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี” โดยมี นายวนัส เพ็ชรรื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายซ่อมบำ�รุง บริษัท เคมีแมน จำ�กัด (มหาชน) ได้นำ�พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ
ร่วมกับ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนในพื้นที่รวมจำ�นวนกว่า
100 คน เข้าร่วมในการก่อสร้างฝายและสนับสนุนหินคลุก มูลค่า 45,000 บาท
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ร เนื่ อ งในพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก ณ ลำ � ห้ ว ยผี ห ลอก อ.แก่ ง คอย
จ.สระบุรี
ฝายมีชีวิตลำ�ห้วยผีหลอก เป็นฝายลำ�ดับที่ 1 ของจังหวัดสระบุรี เป็นลำ�ดับที่
986 ของประเทศ ตัวฝายมีความกว้าง 5 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1 เมตร ขนาด
ตัวฝายรวมตัวห้องและบันไดนิเวศน์ กว้าง 8 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 1 เมตร
โดยฝายมีชีวิตเป็นกระบวนการบรรเทาปั ญหาน้ำ � ท่ วม น้ำ � หลาก ปั ญหาน้ำ � แล้ ง
ปัญหาน้ำ�ใต้ดิน ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน ปัญหาสังคม
การเมืองที่ขาดจิตสำ�นึกสาธารณะ (พลเมือง) โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสาน

 ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป มุ่งมั่นส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ร่วมงาน พิธีส่งมอบฝายมีชีวิตต้นแบบ “ร่วมใจภักดิ์ รักสามัคคี สดุดี องค์ราชัน”
ได้รับเกียรติจาก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธาน
เปิดงาน พร้อม นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำ�เภอแก่งคอย หัวหน้าส่วน
ราชการ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน สื่อมวลชน ภาคเอกชน ร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก
โดย นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมงานมวลชน
สัมพันธ์ ร่วมงานและสนับสนุนอาหารกลางวัน สำ�หรับจิตอาสาที่มาร่วม สร้างฝาย
ณ ลำ�ห้วยผีหลอก ต.ชำ�ผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำ�กัด จัดงานจับรางวัลคูปองชิงโชค “ยิ่งซื้อยิ่งรวย
ด้วยแปซิฟิค” โดย คุณพาโชค พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ คุณยงยุทธ ปานสูง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมทีมงาน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทน
ร้านค้า ผู้แทนจำ�หน่ายรายย่อย รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์แคมเปญในโอกาสครบรอบ
45 ปี บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำ�กัด การจำ�หน่ายเมล็ดพันธุ์ทุกๆ 1 กิโลกรัม
จะนำ�รายได้จำ�นวน 1 บาท ขึ้นทูลเกล้าถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

 โรงงาน 3 ปูนอินทรี รับเกียรติบัตร “ระดับทอง” ด้านความปลอดภัยฯ...
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน มอบเกียรติบัตร “ระดับทอง” แก่ทีมงานความปลอดภัยฯ โรงงาน 3
ปูนอินทรี เพื่อแสดงถึงการดำ�เนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมการทำ�งาน ในสถานประกอบการ ตามโครงการรณรงค์สร้างการ
รับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯ

 ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ประจำ�ปี
งบประมาณ 2562 เพื่อพี่น้องชาวสระบุรี นายยุทธนินทร์ สุวรรณอำ�ไพ ปลัด
เทศบาลเมืองสระบุรี ร่วมงานในครั้งนี้ โครงการนี้เพื่อพี่น้องชาวสระบุรีมีสุขอนามัย
ที่ดีขึ้น

 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30-12.30 น. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(แก่งคอย) จำ�กัด นำ�โดย คุณเกรียงศักดิ์ ฉุนชื่นจิตต์ วิศวกรอาวุโส และคณะ
ผู้บริหาร, พนักงาน, ครอบครัวพนักงาน และคู่ร่วมธุรกิจ พร้อมด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นำ�โดย คุณทนงยุทธ จันทกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าคล้อ
ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนบ้านท่าคล้อ ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี ปูนแก่งคอย ณ
วัดท่าคล้อเหนือ หมู่ที่ 10 ตำ�บลท่าคล้อ อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 ประชุมกู้ภัย... นายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม นายก
สมาคมสว่างรัตนตรัยสระบุรี เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่
หน่วยกู้ภัยและมอบเกียรติบัตรให้เจ้าหน้าที่ รวมถึงมอบ
ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นกำ�ลังใจ ที่มูลนิธิสว่างรัตนตรัย
ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี
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“หนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน ผดุงความเป็นธรรม”

ประจำ�เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำ�กัด (มหาชน)
BETTER WORLD GREEN PLC.

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำ�กัด (มหาชน)
BETTER WORLD GREEN PLC.

บริษัท เบตเตอร์ฯ ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์โดยรอบพื้นที่ศูนย์สระบุรี

บริษัท เบตเตอร์ฯ ร่วมกิจกรรมประเพณีทำ�บุญกลางบ้าน หมู่ 8 ต.ห้วยแห้ง

ที่ผ่านมาของเดือนเมษายน นำ�โดย คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่บริษัท
เบตเตอร์ฯ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณคู่กับ
ประเพณีตรุษ หรือที่เรียกว่าประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์จึงถือได้ว่าเป็น
วันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งประเพณีสงกรานต์มีระเบียบวิธีปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีการใช้น้ำ�รดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น
มีการอวยพรจากผู้ใหญ่ การรำ�ลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว การสรงน้ำ�พระ เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข
ดังนั้นบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเป็นประจำ�ทุกปีที่บริษัท เบตเตอร์
เวิลด์ กรีน จำ�กัด (มหาชน) จะร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมประเพณีสงกรานต์กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ศูนย์ฯ ซึ่งถือเป็น
กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับชุมชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทย
ให้คงอยู่คู่กับสังคมสืบต่อไป

เมื่อต้นเดือน พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่บริษัท
เบตเตอร์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำ�บุญกลางบ้าน ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย
สืบทอดต่อกันมา
เป็นการทำ�บุญฟังพระสวดอภิธรรมเย็น
เช้าใส่บาตรพระสงฆ์เพื่อความผาสุขของคนในชุมชนนั้นๆ
โดยประเพณีงานบุญกลางบ้าน เป็นประเพณีไทยที่จัดภายนอกศาสนสถาน ชาวบ้านจะเลือกวันจัดที่เหมาะสม โดยจัด
ในบริเวณลานกว้างในหมู่บ้านที่เป็นสถานที่ที่เคยจัดกันมาเป็นประจำ�ทุกปี บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำ�กัด (มหาชน) จะร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมประเพณี
ทำ�บุญกลางบ้านกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ศูนย์ฯ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับชุมชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่คู่กับสังคมสืบต่อไป

ด้วยความปรารถนาดีจาก
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำ�กัด (มหาชน)
และกลุ่มในเครือ บริษัท เบตเตอร์ฯ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำ�กัด (มหาชน)
และกลุ่มในเครือ บริษัท เบตเตอร์ฯ

ถาม-ตอบ กับ โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 จาก BV20-WK5
หากมีการดำ�เนินงานก่อสร้างใดๆ ในอนาคต ซึ่งมีผลต่อแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในเขตทางหลวง ทาง ปตท. มีแนวทางการจัดการอย่างไร ?
ในการดำ�เนินงานก่อสร้างวางท่อนั้น ปตท. ได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกรมทางหลวงอย่างเคร่งครัด มีการประสานงานขออนุญาตจากกรมทางหลวงอย่างเป็นขั้นตอน เพราะแนวท่อ
วางอยู่ในเขตทาง ซึ่งก่อนที่กรมทางหลวงจะพิจารณาอนุญาต ทาง ปตท. จะต้องส่งแบบการก่อสร้าง พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปให้ และมีการประชุมชี้แจงต่างๆ เพื่อให้กรมทางหลวง
เตรียมการวางแผนในอนาคตไว้ โดยหากมีการก่อสร้างใดๆ หรือมีผู้อื่นเข้ามาดำ�เนินงานก่อสร้างในพื้นที่ ทางกรมทางหลวงจะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง และในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ทางวิศวกรของ ปตท. จะเป็นผู้เข้าร่วมสำ�รวจและให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
ปัจจุบัน ปตท. ดูแลแนวท่อก๊าซในประเทศอยู่เกือบ 4,000 กิโลเมตร ซึ่งมีการ
ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ประชาชน
มีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลแนวท่อ หรือพบเห็นการก่อสร้างใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับ
แนวท่อ สามารถโทรแจ้งได้ที่ 1540 หรือติดต่อศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อในพื้นที่นั้นๆ
อย่างไรก็ตาม ปตท. ได้มีมาตรการป้องกันล่วงหน้า ได้แก่
1. การตั้งหน่วยงานบำ�รุงรักษา และดูแลแนวท่อของ ปตท. ในพื้นที่นั้นๆ
2. การติดตั้งป้ายเตือนตลอดแนวท่อ
3. การติดตั้งแผ่นคอนกรีตและเทปเตือนระวัง (Warning Tape) ฝังลงใต้ดินเหนือแนวท่อ
4. การออกตรวจแนวท่ออย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งทางบก และทางอากาศ ไม่เพียงแต่ตรวจสอบแนวท่อเท่านั้น แต่ยังตรวจสอบภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปรอบข้างแนวท่อเพื่อความ
ปลอดภัยสูงสุด เช่นการเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน และพืชพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เป็นต้น
หากท่านได้รับความไม่สะดวกจากการก่อสร้างโครงการฯ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ศูนย์ประสานงาน : เลขที่ 3/13 ชุมชนอุไรรัตน์ หมู่ 18 ถนนมิตรภาพ เทศบาลเมืองแก่งคอย อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : นายเทิดทูน แถวทิม โทร. 082-7821989
น.ส.ฐิตพิ ร มณีโชติ : ผูอ้ �ำ นวยการหนังสือพิมพ์สระบุรนี วิ ส์ เจ้าของบรรณาธิการผูพ้ มิ พ์โฆษณา 084-4588595  นายอารีคาน ปาทาน รองผูอ้ �ำ นวยการ น.ส.พ.สระบุรนี วิ ส์  นางทิชากร
มณีโชติ รองบรรณาธิการ น.ส.พ.สระบุรีนิวส์  นายพิษณุ เทียนปัญจะ ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย  นายวัลลภ เกษมคุณ ประธานที่ปรึกษา  สจ.ชี วชิระ สุวรรณศร ที่ปรึกษา 
นายสมยศ พิมมะศร (ยศหน้าพระลาน) หัวหน้ากองบรรณาธิการ  นายสรนันท์ หมวกลาว หัวหน้าข่าว 081-7863887  สำ�นักงาน เลขที่ 606/2 ถนนพิชัยฯ ตำ�บลปากเพรียว อำ�เภอเมือง
จังหวัดสระบุรี  พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์ปากเพรียวการช่าง จำ�กัด เยื้องที่ทำ�การประปา อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 0-3622-3230-1 แฟกซ์ 0-3622-1282 E-mail : somchai_ratt@hotmail.com
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นพ.ทศพร ศิริโสภิตกุล ผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลพระพุทธบาท พร้อมคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท
เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี
นายปรัชญา เปปะตัง นายอำ�เภอพระพุทธบาท
เป็นประธาน วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
ณ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ�เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ แม่น้ำ�ป่าสัก บริเวณท่าน้ำ�วัดท่าวัว ตำ�บลผึ้งรวง อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

วันที่ 29 เม.ย. 62 ณ สถานีขนส่งจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าการจังหวัดสระบุรี เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดตัวรถโดยสารประจำ�ทาง สมาร์ทบัส ตามโครงการศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับ
คุณภาพการเดินรถโดยสารประจำ�ทาง ในเขตเมืองสระบุรี โดยมี นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำ�กัด สำ�หรับในนามของผู้จัดทำ�โครงการศึกษาความเหมาะสม
ในการยกระดับคุณภาพการเดินรถโดยสารประจำ�ทางในเขตเมืองสระบุรี

วันที่ 23 พ.ค.62 องค์การบริหารส่วนตำ�บลตาลเดี่ยว จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมี นายมงคล สุขศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลตาลเดี่ยว เป็นประธานในพิธีเปิด
สำ�หรับกิจกรรมมีการแจกวัคซีนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำ�ไปฉีดให้กับประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง ทั้งสุนัข และแมว พร้อมกันนี้ปศุสัตว์จังหวัดสระบุุรีและปศุสัตว์อำ�เภอแก่งคอย ได้ออกบริการ
ทำ�หมันให้กับสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัข และแมว ณ ที่ทำ�การองค์การบริหารส่วนตำ�บลตาลเดี่ยว

พันเอก ปัญญา สุดนาวา ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลค่ายอดิศร จัดงานวันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายอดิศร สระบุรี ครบรอบปีที่ 48 โดยมี พลตรี ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า เป็นประธานในพิธี
เพื่อทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ ผู้บังคัญบัญชาที่ล่วงลับ พร้อมกับทำ�บุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับทางโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังได้มีการพิธีเปิดถนนปัญญาแห่งความดี
ซึ่งมี นายมงคล ศิริพัฒนกุล ประธานกรรมการบริษัท วณิชชากร จำ�กัด ได้ทำ�ลาดยางและซ่อมถนน โดยรอบโรงพยาบาลให้ใหม่
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พสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี กว่า 3 พันคน ร่วมถวายราชสักการะ
เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นายพิชัย บุญบรรดาลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลโคกแย้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ
เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในวันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมี นายแปลก เทพรักษ์
นายอำ�เภอหนองแค เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์อำ�เภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 และพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ประชาชน ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง
ลงแหล่งน้ำ�อ่างเก็บน้ำ�หน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี จำ�นวน 3 แสนตัว

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี โดยมี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
พ.ต.อ.จตุรงค์ สมศรี ผกก.สภ.หน้าพระลาน นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลหน้าพระลาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ�ท้องถิ่น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ วัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) ตำ�บลหน้าพระลาน อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

มทบ.18 ต้อนรับครอบครัวทหารใหม่ รุ่นที่ 1/2562 “ที่จะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตการเป็นทหาร”
พ.อ.อภิชัย วิไลเนตร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 เป็นประธาน ให้การต้อนรับญาติและครอบครัวที่มาส่งทหารใหม่ ที่จะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตทหารใหม่ในวันนี้ ซึ่งรองผู้บัญชาการทหารบก ได้มีแนวทางให้มีการจัดกิจกรรม
ต้อนรับญาติทหารใหม่ ในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 18 เพื่อคัดแยกเข้าสังกัดในพื้นที่ทหารในจังหวัดสระบุรี
ทางด้านรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ได้พูดคุยทักทายกับญาติและครอบครัวทหารใหม่ ให้ไว้วางใจในการดูแลน้องๆ ทหารใหม่ จะมีการดูแลน้องๆ ทหารใหม่เปรียบเสมือนน้องคนสุดท้อง น้องคนสุดท้าย ที่หน่วยฝึกทหาร
ใหม่จะมีการจัดการทั้งที่นอนและที่อาศัย การฝึกฝนวิชาทหารให้กับทหารใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงปรับสภาพร่างกาย จะมีการจัดกิจกรรมพร้อมญาติในคราวต่อไป
รองผู้บัญชาการได้พูดคุยกับทหารใหม่ ให้ความคลายกังวล ต้องปรับความรู้สึกในการอดทนการฝึกวิชาทหาร และญาติไม่ต้องกังวลใจ เราจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างเป็นญาติพี่น้องที่อยู่รวมกันเสมือนญาติให้ไว้วางใจในการดูแล
เป็นอย่างดีแน่นอน วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลทหารบกที่ 18 สระบุรี

 ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป จัดกิจกรรม OPEN HOUSE นำ�โดย นายสมภพ
เทพพานิช ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ (เหมือง) พร้อมด้วย นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน เปิดบ้านต้อนรับ ผู้นำ�คณะ ผู้บริหาร
เทศบาลเมืองทับกวาง กำ�นันตำ�บลทับกวาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ผู้นำ�ชุมชน
ประธานชุ ม ชน หมู่ 10 บ้ า นถ้ำ � น้ำ � พุ ต.ทั บ กวาง อ.แก่ ง คอย จ.สระบุ รี
เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหารจัดการเหมืองฯ ของ โรงปูนทีพีไอ พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้นำ�ชุมชน ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุมชน
ร่วมกันต่อไป

 ปูนอินทรีร่วมกิจกรรมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ...
พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธี
ส่งมอบฝายมีชีวิต โครงการสร้างฝายมีชีวิต จิตอาสา รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี
โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนได้ด�ำ เนินการร่วมสร้างฝายฯ เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า ที่บริเวณลำ�ห้วยผีหลอก หมู่ที่ 1 ตำ�บลชำ�ผักแพว อำ�เภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ในงานนี้ฝ่ายอำ�นวยการประทานบัตรและหนังสืออนุญาต ปูนอินทรี เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

 เอสซีจี : สนับสนุน RUN FOR FORT ADISON HOSPITAL... วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(แก่ ง คอย) จำ � กั ด โดย คุ ณ ภานุ วั ฒ น์ คำ � ใสย ผู้ จัด การประจำ � ส่ ว นพั ฒ นา
อย่ า งยั่ ง ยื น และคณะพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น งบประมาณกิ จ กรรม
“วิ่ ง เพื่ อ โรงพยาบาลค่ า ยอดิ ศ ร มณฑลทหารบกที่ 18 จั ง หวั ด สระบุ รี
(RUN FOR FORT ADISON HOSPITAL)” เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร
โรงพยาบาลค่ายอดิศรและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ
ผู้ป่วยยากไร้ที่เข้ารับการรักษา และเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ค่ายอดิศร โดยมี พันเอก ปัญญา สุดนาวา ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลค่ายอดิศร
เป็นผู้รับมอบ
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“หนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน ผดุงความเป็นธรรม”

ประจำ�เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

นายณรงค์ พุทธิษา นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาดินพัฒนา
พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
ณ หอประชุมอำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
นายมงคล ศิริพัฒนกุล ประธานบริหาร หจก.สระบุรีวณิชชากร ประธาน กต.ตร. สภ.เมืองสระบุรี เปิดงานมหกรรมคอนเสิร์ต ดนตรี JAZZ
เนื่องในวัน Jazz day 2019 มี คุณรสสุคนธ์ กันพวง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี พร้อมผู้อุปการะคุณห้างร้านต่างๆ
ให้การสนับสนุน เข้าร่วมงาน โดยมี นายธนวัฒน์ สิงห์เหนี่ยว กล่าวว่า การจัดมหกรรมคอนเสิร์ตดนตรี Jazz ในรายการ saraburi International
Jazz 2019 เนื่องในวัน International jazz Day หรือวันดนตรี Jazz ซึ่งมีการจัดแสดงดนตรี Jazz เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก

จังหวัดสระบุรีจัดมหรสพสมโภช
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้า
ส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมถวาย
ราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานมหรสพสมโภช
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่
22-24 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ�คลองเพรียว ศูนย์ราชการ
จังหวัดสระบุรี
โดยในเวลา 18.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สระบุรี ได้เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกันกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากนั้น
รับชมการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง

จากนั้นเวลา 18.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำ�ประชาชน รับชม
การแสดงของวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
การรำ�ถวายพระพร
การรำ�เฉลิมราชราชัน การแสดงรำ�ศาสตราวุธถวายองค์ราชัน การแสดงนาฏการ
ตำ�นานบรมราชาภิเษก โดยคณะศิลปินแห่งโยนกอุทยานท่าน้ำ�ศักดิ์สิทธิ์
สำ�หรับในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. จะมีการแสดง
รำ�ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง การแสดงรำ�อาศิรวาท์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากโรงเรียน
เทพศิรินทร์ พุแค การแสดงวงปี่พาทย์ไทย จากโรงเรียนวัดจันทบุรี การแสดง
โขน จากโรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา การแสดงลูกทุ่งไทย จากโรงเรียน
มวกเหล็กวิทยา และในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น.
การแสดงโปงลาง จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี การแสดงโขน
ตอน พรหมมาสตร์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี การแสดงดนตรีกองกิจการ
พลเรือน ขุนภักดี มทบ.18 และมีสินค้าโอทอปของดีจังหวัดสระบุรีจำ�หน่าย
ให้กับประชาชนด้วย ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่เสื้อสีเหลือง
แสดงพลังความจงรักภักดีเข้าร่วมชมงานมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองด้วยความ
สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ลงนามถวายพระพร และนำ�แจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบือ้ งหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง ขอให้ ท รงหายจากพระอาการ
ประชวรมี พ ระพลานามั ย แข็ ง แรงโดยเร็ ว วั น ณ อาคารภู มิ สิ ริ มั ง คลาจารย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสมภพ
สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำ�พสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีทุก
หมู่เหล่าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำ�บุญตักบาตร อันเป็นกิจกรรม
อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ
วัดพระพุทธบาท อินทรีอาสา “พัฒนาโรงเรียนบ้านซับบอน”... เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
2562 บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง โดยมีผู้บริหารนำ�โดย คุณปรีดา การสมลาภ
ผู้จัดการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ คุณสุนันท์ สำ�เรียนรัมย์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชน
สัมพันธ์ ได้จัดโครงการ “อินทรีอาสา พัฒนาโรงเรียน” ณ โรงเรียนบ้านซับบอน
หมู่ที่ 5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมพนักงานฝ่ายต่างๆ และ
พนักงานผู้รับเหมารวมกว่า 60 คน กิจกรรมประกอบด้วยการทาสีสนามเด็กเล่น
และระบายสีพื้นถนนตามหลักการ BBL (BRAIN BASED LEARNING) เพื่อ
ต้ อ นรั บ การเปิ ด ภาคเรี ย น กิ จ กรรมครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ าก คุ ณ สมชาย
ร่วมชาติสกุล ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านซับบอน พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 ตำ�บลทับกวางร่วมกิจกรรมฯ

ร้านเอกผลอะไหล่ยนต์

มีอะไหล่ รถยนต์ทุกยี่ห้อ

 เอสซีจี : สนับสนุนโครงการ SMART SCHOOL... วันที่ 10 พฤษภาคม
2562 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำ�กัด โดย คุณภานุวัฒน์ คำ�ใสย
ผู้จัดการประจำ�ส่วนพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนโครงการการพัฒนานวัตกรรมของ
โรงเรียน SMART SCHOOL ร่วมกับ สพป.สระบุรี เขต 2 โดยเป็นวิทยากร
ดำ�เนินกิจกรรม และคุณอุบลศรี พรหมเวชยานนท์ วิทยากรผู้ช่วย ณ อาคาร
วิทยบริการ สพป.สบ.เขต 2 โดยมี ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำ�นวยการ สพป.
สระบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการ
SMART SCHOOL มีจำ�นวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 57
โรงเรียน

ราชวรมหาวิหาร อำ�เภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยในเวลา 07.00 น.
ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้รูปเทียนแพ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
ประธานสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่กล่าวคำ�ถวายสังฆทาน ประธานถวายจตุปัจจัย
ไทยธรรมและภัตตาหาร พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ� จากนั้น
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำ�พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ร่วมตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร

ร้านประสิทธิ์ผลอะไหล่
จำ�หน่าย : อะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อ น้ำ�มันเครื่องเกรดมาตรฐาน
น้ำ�มันเกียร์ น้ำ�มันเบรคทุกชนิด พร้อมแบตเตอร์รี่คุณภาพมาตรฐาน
บริการสุดประทับใจ ต้องประสิทธิ์ผลอะไหล่
ตลาดแก่งคอย ถนนเลียบสันติสุข หลังป้อมตำ�รวจ

โทร. 036-244154

ประสิทธิ์ พิบูลย์ชัยสิทธิ์ เจ้าของผู้จัดการ

มิตรภาพคาร์แคร์
ล้างอัดฉีด
พร้อมบริการซ่อมรถยนต์
ทุกชนิด ด้วยช่างฝีมือ
ด้วยราคายุติธรรม
150/2 ม.9 ตำ�บลบ้านป่า
อำ�เภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี
โทร 087-1214838,
036-251155 (ช่างเล็ก)
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ประจำ�เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

“หนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน ผดุงความเป็นธรรม”
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ

7

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

นายสมหมาย แดงประเสริฐ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ

นายณรงค์ พุทธิษา

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาแก่งคอย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ

ทีมงาน สายัณห์ โปรโมชั่น 39 สระบุรี

นายแพทย์ทศพร ศิริโสภิตกุล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาดินพัฒนา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

นายพิชัย บุญบรรดาลชัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

นายสีนวล ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลโคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลพุแคสระบุรี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ

นายสามารถ แก้วมณี

คุณสมเกียรติ ลำ�พันแดง ~ คุณสุนันทร์ สตะจิตร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ

นายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม

นายประสิทธิ์ พิบูลย์ชัยสิทธิ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

นายกเทศมนตรีตำ�บลหัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

ประธานสมเกียรติ ผักอร่อย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

ประธานบริหารสระบุรี อะไหล่ และห้างสุขอนันต์ปาร์คสระบุรี

เจ้าของผู้จัดการ ร้านประสิทธ์ผลอะไหล่

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ

คุณวสันต์ ~ คุณอภิญญา เสถียรพันธ์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วรัญชัย วิริยะวงศ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วัชรธุรกิจเซ็นเตอร์ จำ�กัด

ตัวแทนผู้บริหาร ร่วมมอบเครื่องทำ�น้ำ�เย็น
และเครื่องกรองน้ำ�จำ�นวน 1 ชุด
ให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีผู้อำ�นวยการ,
รองผู้อำ�นวยการและน้องๆๆ ให้การต้อนกับ
“เพื่อน้ำ�ดื่มที่เย็น สะอาด สดชื่น สำ�หรับน้องๆ”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

แบ่งปัน สู่สังคม...
ตัวแทนผู้บริหาร ร่วมมอบเงิน
สนับสนุนงานทางการแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลสระบุรี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำ�กัด

นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ

นายกองค์การบริการส่วนตำ�บลหน้าพระลาน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

บริษัท เคมีแมน จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำ�กัด

