
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ท่ี ช.ส.อ. 1/2561 วันท่ี  23 กุมภาพันธ์  2561 
 
เรื่อง ขอปรับเปล่ียนตัวบุคคลเป็นคณะกรรมการชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส 

เรียน  

อ้างถึง หนังสือค าส่ังชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ท่ี 1/2561 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 ชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1.รายนามคณะกรรมการชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ฉบับแก้ไขปรับปรุง จ านวน 1 ชุด 
  
 ตามหนังสือท่ีอ้างถึงชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโสชุดใหม่ เพื่อช่วยด าเนินงานของชมรมฯ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปแล้วนั้น 

 เนื ่องจากได้มีการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เมื ่อวันที่ 30 มกราคม 2561 แล้ว ท่ี
ประชุมได้ขอให้มีการปรับปรุงกรรมการบางรายเพื่อให้เหมาะสมและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ
และขอให้มี การเพิ่มเติมบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ท้ังนี้ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงให้เหมาะสมแล้ว
ตามรายนามคณะกรรมการชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ฉบับแก้ไขปรับปรุงท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายสุพล ธนูรักษ์) 
 ประธานชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส 

 



 

 

รายนามคณะกรรมการชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส 
ปี 2561-2562 

...................................  
 
กรรมการที่ปรกึษา 

1. นายสมบัติ  วงศ์พรหมเมฆ   2. นายผ่อน  พรหมจาต 
3. นายวรวิทย์  วิทยาภิมัณฑน์   4  นายอนันต์  ดาโลดม 
5. นายเพชรรัตน์  วรรณภีร์   6.  นายเจริญ  สุขนันตพงศ์ 
7. นายชวาลวุฑฒ  ไชยนุวัติ   8. นายธงชาติ  รักษากุล 
9. นายมงคล  จันทร์เพ็ญ   10. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

 
คณะกรรมการ 

1. นายสุพล  ธนูรักษ์    ประธาน 
2. นางฉันทนา  ชะระวณิช   รองประธาน 
3. นายสุทธิพันธ์ุ  พรหมสุภา   รองประธาน 
4. นางพัฒนา  นาคเขียว      รองประธาน 
5. นายอุดม  จิรเศวตกุล    รองประธาน 
6. นายพิสิษฐ์  เอื้ออ าพน   รองประธาน 

 
ฝ่ายเลขานกุาร 

1. นางสาวถนอมพรรณ   สืบจากดี 
2. นายวันชัย   มุกดารัศมี 
3. นางณัฐิยา  โตสงคราม      
4. นายณัฐพล  ม่วงสุก     
5. นางลัดดา  บุญอ ารุง     
6. นางสาวประมอญ  ศิริถ้วยทอง 

 บทบาทหน้าที ่  
1. รับผิดชอบงานด้านธุรการ ติดต่อประสานงานกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง 
2. ประสานงานการจองและจัดเตรียมห้องประชุม 
3.  สนับสนุนการจัดท าและจัดส่งวารสารประจ าเดือนของชมรมฯ 
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ฝ่ายการเงนิ 
  1.    นางสาวดาราวรรณ  วัฒนกุล    

2. นางอัมพวัน  แก้วบัวทอง 
                     บทบาทหน้าที ่

1. จัดท าบัญชีและก ากับดูแลดา้นการเงินและทรัพย์สินของชมรมฯ  
2. รายงานความก้าวหน้าทรัพย์สิน งบดุลบัญชีของชมรมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ 
3. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเงินของชมรมฯ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
1. นางเตือนใจ  วิเศษสุวรรณ 
2. นางสาวสุมาลัย  แสงสุวรรณกุล 
3. นางนิภา  พูนนิล 
4. นางออมทรัพย์  ไวยากรณ์วิลาส 
5. นอ.หญิง พิไลลักษณ์  อารีนุกูล 

บทบาทหน้าที ่
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสาร ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับชมรมฯ ให้สมาชิก

ชมรมฯ  ได้รับทราบ ผ่านสื่อทุกช่องทางของชมรมฯ 
2. ควบคุมดูแลสื่อในช่องทางของ เฟส  ไลน์ และอีเมล์ ให้เป็นปัจจุบัน 
3. เป็นบรรณาธิการในการกลั่นกรองความเหมาะสมของข้อมูลก่อนการเผยแพร่ 
4. เป็นสื่อกลางในการเช่ือมโยงข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์ แก่สมาชิกชมรมฯ 

ฝ่ายสาราณียกร 
1. นางพัฑฒิดา  กุฏีรัตน์ 
2. นางลาวัลย์  ฉัตรวิรุฬห์ 
3. นางสาวณลินี  หอวงศ์รัตนะ 
4. นางนิดา  สักกะทัตติยกุล 
5. นางจุฑาพร  ศรีวิพัฒน์ 
6. นางสาวปาลิดา  มณีโชติ 

บทบาทหน้าที ่
1. บันทึก และจัดท ารายงานการประชุม  
2. จัดท าและจัดส่งวารสารชมรมฯ 
3. จัดท าทะเบียนสมาชิกของชมรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
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ฝ่ายจัดการประชุม 

1. นางสาวเยาวภา  รุจิจนากุล 
2. นางนวรัตน์  นราภิรมย์สุข 
3. นางบุญเรือน  รังสิยะวัฒน์ 
4. นางจินตนา  วิสารทพงศ์ 
5. นางชวนพิศ  ชูตินันทน์ 
6. นางเบ็ญจรงค์  จิรเศวตกุล 

บทบาทหน้าที ่
1. จัดประชุม จัดเตรียมสถานที่  อาหาร – อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2. รวบรวมข้อเสนอของสมาชิกน ามาบรรจุลงในวาระการประชุม  และจัดท าแบบฟอร์ม

ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม 
3. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุมในแต่ละครั้ง (ถ้าม)ี 
4. จัดเก็บค่าลงทะเบียนในการประชุมฯ 
5. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 

ฝ่ายทัศนศึกษา 
1. นายชวลิต  หุ่นแก้ว 
2. นายศิวศักดิ์  วานิชรักษ์ 
3. นายอรุณพล  พยัคฆพันธ์ุ 
4. นางอรพิณ  แก้วประจ า 
5. นายสุเทพ  บัวสาย 
6. นางจันทรจิรา  สุนทรภัทร์ 
7. นางวันทนา  บัวทรัพย์ 

บทบาทหน้าที ่
1. จัดท าก าหนดการทัศนศึกษาตามมติที่ประชุมไดก้ าหนดสถานที่ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแต่ละครั้ง ประสานงานติดต่อ สถานที่ทัศน

ศึกษา  ที่พัก 
ที่รับประทานอาหาร  ยานพาหนะในการเดินทาง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทัศน
ศึกษา 

3. ดูแล  อ านวยความสะดวก  และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในการทัศนศึกษา 
4. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทัศนศึกษา 
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ฝ่ายอ านวยการ 

1. นายโสพิศ  สูยะศรี 
2. นายศักดิ์ศิลป์  โชติสกุล 
3. นายสมชัย  วิสารทพงศ์ 
4. นายบุญรัตน์  สุขมาก 
5. นายพันธ์ุชาย  สุวรรณพัฒน์ 
6. นายประวิทย์  บุญประสพ 
7. นางสุดา  วัชรประพาพงศ์ 
8. นางสาวน้ าทิพย์  เมืองภักดี 
9. นางธุวนันท์  พาณิชโยทัย 
10. นางนันทา  ติงสมบัติยุทธ์ 
11. นางวชิรพรรณ  เปี่ยมวิไล 
12. นายวิเชียร  เกษมศรี 

 
บทบาทหน้าที ่

1. ประสานงาน  และอ านวยความสะดวกในภาพรวมของกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกัน 
เพื่อให้กิจกรรมนั้นๆ บรรลุผลไปด้วยดี และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชมรมฯ และ
ส่วนรวม 

2. อื่น ๆ ที่ต้องด าเนินกิจกรรมร่วมกันในชมรมฯ 
 

....................................... 


