คาขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี ...เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีข้นึ ชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้าประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

สารวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ ประจาเดือน มกราคม – มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

เชิญเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ฯ
ระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม -๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ
ให้เกียรติเข้าร่วมรับชมการแสดงยุทธหัตถี และการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ฯ ประจาปี ๒๕๕๖ และในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เข้าตรวจราชการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ตามการตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมรอบที่ ๑ เพื่อ
๑. ชี้แจง แนะนา ทาความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจ
๒. รับฟังการรายงานแผนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. รับฟังและซักถามการดาเนินงานของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ
สวัสดีครับ เครือข่ายวัฒนธรรมทุกท่าน
วารสารฉบับนี้ ขอนาเสนอผลงานทางวัฒนธรรมที่ทาง
สานักงานมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดประกวดวงดนตรี
ลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากทุกฝ่าย ทาให้ผลงานออกมาประสบความสาเร็จ และ
ในปี ๒๕๕๗ งานจะยิ่งใหญ่กว่านี้อย่างแน่นอน ในช่วงเดือนเมษายน
จะพบกับงานวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับสังคมไทยซึ่งถือว่าเป็นวันสาคัญอีกวันหนึ่ง
คือ วันสงกรานต์ และถือเป็นวันปีใหม่ไทย รวมทั้งลูกหลานจะได้มีโอกาส
รดน้า ขอพรจากญาติผู้ใหญ่
จังหวัดสุพรรณบุรีเห็นคุณค่าและขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสืบสานงานนี้ไว้ โดยมีการจัดงานสงกรานต์สุพรรณบุรี
ประจาปี ๒๕๕๖ ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย หากท่านใดกาลังมองหาที่เที่ยว ในวันหยุดยาวแบบนี้
จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเป็นทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจเที่ยวงานสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
ซึง่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ เมษายนนี้ ณ ถนนเณรแก้วด้านใต้ ฝั่งตะวันตก นะครับ
ประยุธ โอสธีรกุล
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่ประจักษ์
อย่างกว้างขวาง
๒. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายวัฒนธรรมของท้องถิ่นจังหวัด
สุพรรณบุรี ให้เกิดความเข้มแข็ง
๓. เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน
วัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน

ที่ปรึกษา
นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

บรรณาธิการ
นายประยุธ โอสธีรกุล
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

กองบรรณาธิการ
นางกันต์สินี สุชามาลาวงษ์
นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ
นางอริยา วงษ์ทองดี
นางกาญจนา เดชสอน
นางสาวเสมอใจ เหลืองอรุณ
นางชูศรี สาราญพานิช
นางวรรณพร มัจฉา
นางมนัสนันท์ ขุนจันทร์ดี
นางสาวทิพย์สุดา อิ่มใจ
นายปรัชญา ศรีสัตยเสถียร
นายทักสุรินทร์ นาโสก
นางสาวศิรินทร์ญา สมุทรวานิช
นางสาวพิไลวรรณ บุญอดุลยรัตน์
นางสาวสุลาวัณย์ เบ็ญจวรรณ์

รวบรวม/เรียบเรียง/รูปเล่ม
นางสาวสุลาวัณย์ เบ็ญจวรรณ์

พิสูจน์อักษร
นางศิริพร เหลืองรุ่งกิจกุล

สารบัญ
 ผลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ฯ
ประจาปี ๒๕๕๖
 ผลการประกวดวงดนตรีสตริง งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ฯ
ประจาปี ๒๕๕๖
 การจัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทานองสรภัญญะ ประจาปี ๒๕๕๖
 การจัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด
ประจาปี ๒๕๕๖
 การจัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ทางวัฒนธรรม
ด้วยสาเนียงเสียง “เหน่อ” สุพรรณ ครั้งที่ ๗
 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมเอกลักษณ์ด้วยมารยาทไทย
ครั้งที่ ๓
 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อฯ ปี ๒๕๕๖
 การจัดระเบียบร้านเกม ร้านคาราโอเกะ
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
 การจัดตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ระดับจังหวัด
 การเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ,
พิธถี วายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
---------------------------------------ที่ตั้ง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
( ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี )
ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตาบลสนามชัย
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

การประกวดวงดนตรีลูกทุง่ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๖
ผลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง รอบชิงชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พร้อมเงินสด ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ได้แก่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
รับถ้วยรางวัล ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑
พร้อมเงินสด ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ได้แก่ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี
รับถ้วยรางวัล ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑
พร้อมเงินสด ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

ผลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง รางวัลยอดเยี่ยม
รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม

ได้แก่

นางสาวสุนิสา นุ่มจันทร์ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี
รับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐.- บาท

รางวัลดนตรียอดเยี่ยม

ได้แก่

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา
รับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเงินสด ๕๐,๐๐๐.- บาท

รางวัลหางเครื่องยอดเยี่ยม

ได้แก่

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
รับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเงินสด ๕๐,๐๐๐.- บาท

ผลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง รอบพิเศษ
รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ได้แก่

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐.- บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ได้แก่

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา รับเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐.- บาท

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล

ได้แก่

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม และ
โรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง จังหวัดปราจีนบุรี รับเงินรางวัลโรงเรียนละ ๑๐,๐๐๐.- บาท

น

การประกวดวงสตริง ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ฯ ประจาปี ๒๕๕๖
ระดับนักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
วง OIL LEAK วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
รับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐.- บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
วง สราญ
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
รับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่
วง INNOVATE โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
รับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐.- บาท

รางวัลชมเชย ได้แก่ วง ลาดวน และ วง อร่อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเงินรางวัลวงละ ๕,๐๐๐.- บาท

โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ ประจาปี ๒๕๕๖
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ เป็นกิจกรรมสาคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมหนึ่ง ที่ปลูกฝังให้เยาวชน
ของชาติ มี จิ ต ใจอ่ อ นโยน เยื อ กเย็ น และยั ง เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนเหล่ า นี้ มี ค วามประพฤติ ดี มี ค วามอดทน มี ค วามรั ก สามั ค คี กั น
มีความรับผิดชอบร่วมกัน และกล้า แสดงออกในสิ่งที่ ถูกต้องดีงาม ทั้งยังเป็นการกระตุ้ นให้สถานศึกษา ได้ฝึกฝนนักเรียนให้มีการสวดมนต์
เป็นประจาสม่าเสมอ
ส านั กงานวั ฒนธรรมจั งหวั ด สุ พรรณบุ รี จึ งจั ดโครงการประกวดสวดมนต์ หมู่ สรรเสริ ญพระรั ตนตรั ยท านองสรภั ญญะ ระดั บจั งหวั ด
ประจ าปี ๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๖ ณ ศาลาสมเด็ จ พระนเรศวร วั ด ป่ า เลไลยก์ ว รวิ ห าร อ าเภอเมื อ งฯ จั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี
โดยได้รับเกียรติจาก นายพิภพ ทรงธรรม ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดในครั้งนี้ โดยมีการคัดเลือกตัวแทนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เข้าร่วม การประกวดระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งผู้ชนะจะได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดระดับภาค ได้แก่

ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
อาเภอบางปลาม้า
รองชนะเลิศอันดับ ๑
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี

ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
รองชนะเลิศอันดับ ๑
โรงเรียนวัดช่องลม อาเภอบางปลาม้า

โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวร วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีการคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนในช่วงชั้นที่ ๔ จานวน ๔ ทีม เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวดระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทั้งสิ้นจานวน ๑๖ คน

โครงการประกวดสุนทรพจน์ทางวัฒนธรรมด้วยสาเนียงเสียง “เหน่อ” สุพรรณ ครั้งที่ ๗
ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี กาหนดจัดประกวดสุนทรพจน์
ทางวัฒนธรรมด้วยสาเนียงเสียง “เหน่อ” สุพรรณ ครั้งที่ ๗ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชน และสถานศึกษา
เห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมท้องถิน่ ส่งเสริมให้
เยาวชนได้เรียนรูป้ ระวัติศาสตร์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อันล้าค่าของชาวสุพรรณ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวร
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี และได้รับเกียรติ
จากนายประยุธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิด พร้อมคณะกรรมการตัดสินผูท้ รงคุณวุฒิอย่างอาจารย์ศวิ กานท์ ปทุมสูติ และอาจารย์ทา่ นอื่น ๆ ที่ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในครั้งนี้ ซึง่ ปรากฏผลการประกวดฯ ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา
รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
ชมเชย
ชมเชย

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุดา คุ้มสุวรรณ
นางสาวสมฤทัย แจ่มจันทร์
นางสาวสุพิชา จันทบัตร์
เด็กชายศิริวัฒน์ ทองหน้าศาล
นางสาวเบ็ญจพร น้อยชื่นพันธุ์

โรงเรียน
สหวิทย์บริหารธุรกิจ
หรรษาสุจิตต์วิทยา ๒
ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
หรรษาสุจิตต์วิทยา ๒
ตลิ่งชันวิทยา

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
ชมเชย
ชมเชย

ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงอารียา อินทร์กล่า
เด็กหญิงสุดารัตน์ คุ้มเนตร
เด็กหญิงณัฐมน พุกเศรษฐี
เด็กหญิงโศภิดา โกมลสิงห์
เด็กหญิงปิณิตา รักรุ่ง

โรงเรียน
อนุบาลสุพรรณบุรี
วัดดอนมะนาว
วัดป่าพระเจ้า
วัดดอนมะนาว
อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

ระดับประถมศึกษา

โครงการสร้างเสริมเอกลักษณ์ด้วยมารยาทไทย ครั้งที่ ๓
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายพิภพ ทรงธรรม
ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ
สร้างเสริมเอกลักษณ์ด้วยมารยาทไทย ครั้งที่ ๓ ณ โรงแรม
คุ้มสุพรรณ อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึง่ มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ความเป็นไทยให้แก่ครูและนักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมไทย และสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลและนาไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายจากสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ จังหวัดสุพรรณบุรี และสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จานวน ๑๕๐ คน

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อฯ ปี ๒๕๕๖
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสุ พรรณบุรี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุ รี ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
สุพรรณบุรีให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งนี้และได้ดาเนินการตามวาระการประชุม
นายประยุธ โอสธี รกุล วัฒนธรรมจั งหวัด สุพรรณบุรี ในฐานะอนุก รรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภั ย
และสร้างสรรค์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด
สุพรรณบุรี ในครั้งนี้ โดยได้กล่าวสรุปผลการดาเนินงานด้านพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดในปี ๒๕๕๕ ทีผ่ ่านมา และในปีงบประมาณ
๒๕๕๖ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดสื่อดี ๒ : ชุมชนฉันเท่าทันสื่อ ณ สนามหญ้าโรงเรียน
บ้านหนองขาม ตาบลหนองขาม อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยการนาผลงานการประกวด
การผลิตสื่อสร้างสรรค์ การวาดภาพแสดงเรื่องราว (Storyboard) ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งการฉาย
ภาพยนตร์สั้นเชิงสร้างสรรค์ และแจกหนังสือภาพและวารสารเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดกิจกรรมเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อฯ ในจังหวัด ในกรอบงานส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งสิ้น ๖ กิจกรรม กิจกรรมหนึ่งในที่ประชุมครั้งนี้มีมติให้จัดทาโครงการประกวด
สื่อสร้างสรรค์ (หนังสั้น) สาหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

การจัดระเบียบร้านเกม ร้านคาราโอเกะในจังหวัดสุพรรณบุรี
นายสุ ภัท ร์ ศรี สุ น ทรพินิ ต ประธานศู นย์ อ านวยการพลั ง แผ่ นดิ น เอาชนะยาเสพติ ดจั ง หวั ดสุ พรรณบุรี จั ด ให้ มี
การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เพื่อดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานที่เสี่ยง เช่น ร้านเกม
ร้า นคาราโอเกะ หอพั ก ฯลฯ อย่ า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถบั งคั บ ใช้ก ฎหมายในการก ากั บ ควบคุม ได้ อย่ า งครอบคลุ ม
ในทุก ๆ ด้าน
นายประยุ ธ โอสธี ร กุ ล วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด สุ พรรณบุ รี ในฐานะที่ ก ากับ ควบคุ ม ดู แ ล ร้ า นเกม ร้ า นคาราโอเกะ
ได้นาทีมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่กระทาผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ตามนโยบาย ศพส.จ.สพ. อย่างต่อเนื่อง
เมื่อช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖
เป็นการตรวจสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ ในขอบเขตพื้นที่
อาเภอด่านช้าง อาเภอดอนเจดีย์ และอาเภอสองพี่น้อง

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านวัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายยอดชาย ล้าเลิศ ผู้อานวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓
ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระมหาสมปอง ตาลปุตโต มาบรรยายให้ความรู้
แก่นักเรียนในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จานวน ๑,๒๐๐ คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. ให้นักเรียนในสถานศึกษาได้รู้เท่าทันกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
๒. ให้นักเรียนในสถานศึกษา สามารถดารงตนอยู่ได้ในสังคมอย่างปกติสุข
๓. ปลูกจิตสานึกอันดีงามของวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียนในสถานศึกษา

พิธีมอบ พระบรมสารีริกธาตุ โดยพระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
มอบพระบรมสารีริกธาตุแก่ เจ้าคณะอาเภอทุกอาเภอ เพื่อประดิษฐานประจาวัด

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจาปี ๒๕๕๖

การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

สานักงานวัฒนธรรมจั งหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับ
จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี สาหรับเครือข่าย
วัฒนธรรมที่เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดตั้งเป็นสภาวัฒนธรรมจังหวัด สุพรรณบุรี ประกอบด้วย สภาวัฒนธรรมอาเภอ ๑๐ อาเภอ และ
เครือข่ายที่เข้าร่วมการจดแจ้งเป็นเครือข่ายระดับจังหวัด จานวน ๑๒ เครือข่าย รวมผู้เข้าร่วมประชุมในวันจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ทั้งสิ้น
จานวน ๕๐๑ คน ซึ่งที่ประชุมได้ปรึกษาหารือร่วมกันกาหนดจานวนและสัดส่วนคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด และเห็นชอบ
ให้สภาวัฒนธรรมจังหวัด มีคณะกรรมการ จานวน ๕๑ คน ผลการคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด สุพรรณบุรี ปรากฏ
ดังต่อไปนี้
ประธาน
นายยอดชาย สุจิตต์
รองประธาน
นางอักษร เปลี่ยนรังสี , นายเรืองศักดิ์ สุขาทิพยพันธุ์ , นายชูชาติ อินสว่าง
เหรัญญิก , ผู้ช่วยฯ
นางจริญลักษณ์ อายุวฒ
ั น์ , นายชูชีพ นันทนาสิทธิ์
นายทะเบียน
นายสมศักดิ์ จรวงษ์
ฝ่ายปฏิคม
นายนอง จาปาเงิน
ประชาสัมพันธ์ , ผู้ช่วยฯ นางสาวชโลธร สังข์เสือโพธิ์ , นายสมใจ ทองลอย
ฝ่ายจัดหาทุน , ผูช้ ่วยฯ นายสุรพงษ์ พนากิจกุล , นายสุเนตร วังกรานต์
แผนงานวิชาการ
นายศักดา วังทอง
กรรมการ
นางกันต์สินี สุชามาลาวงษ์ , นางสาวจงลักษณ์ ช่างปลื้ม , นายนิวัฒน์ สุขประเสริฐ ,
นายสุรชั ต์ ธวัชโยธิน , นางเปรมจิตต์ ลือสกลกิจ , นางสาวเมตตา นันทนาสิทธิ์ ,
นายชุมพล คุ้มพันธ์แย้ม , นายศราม บุญทองสุข , นายสุคนธ์ สมบูรณ์ศิลป์ ,
นายขวัญเมือง วงษ์เที่ยง , นายสุมล โค้วอุดมประเสริฐ , นายศุภชัย สีทองสุก ,
นายสนอง เกตุสุริยงค์ , นายชะโอด สิงห์บุตร , นายภาคิน อธิทรงสกุล, นายเผด็จ ดิฐษดี ,
นายเนย อิ่มจันทร์ , นางเพ็ญศรี สหัสสะ , นางสันติยา ไชยศรีชลธาร , นายสาโรจน์ ตัง้ ธงชัย ,
นางยาจิตร โพธิจินดา , นางสุรยี ์ คณิตจินดา , นายอนันต์ อินทุมาร , นายณรงค์ บุญมี ,
นางสาวฉัฐพนิต มยูขโชติ , นายอัครวัฒน์ บุญสูงเพชร, นายธนชิต แก้วชนะ ,
นายธวัช เพ็ญพาน , นายมานุษย์ กลิ่นน้าหอม , นางบังอร มั่นปาน , นายศุภฤกษ์ นุ่มดี ,
นาวาโทดิเรก กล้าหาญ , นายอุทัย จงวัฒนารักษ์ , นายโยธิน พัฒนคูหะ , นางวัชรี นิ่มอนงค์
เลขานุการ
นางลั่นทม พุ่มจันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสุญาดา สถาปิตานนท์ , นางบังอร แน่สุภาภาพ

จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดงานรัฐพิธวี ันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดงานพิธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

แนะนาแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

ชมอาคารแสดงสัตว์น้าจืดและน้าเค็ม
ที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ ตื่นตากับฝูงปลาฉลาม
สวนสัตว์และนกนานาชนิด อุทยานผักพื้นบ้าน

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

วัดเก่าแก่คู่บา้ นคู่เมือง ไหว้หลวงพ่อโต
ปางป่าเลไลยก์องค์ใหญ่ อายุ ๑,๓๐๐ ปี

สวนเฉลิมภัทรราชินี

ชมสวนไม้ดอก ไม้ประดับ น้าพุดนตรี ขึ้นหอคอย
สูง ๑๒๓ เมตร ชมภูมิทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรี

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

อนุสรณ์สถานแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๓๕

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

บูชาพระนารายณ์สี่กร สลักหินทรายอายุ ๑,๔๐๐ ปี

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

มังกรสวรรค์ใหญ่ที่สุดในโลก นาเสนอเรื่องราว
ประวัติศาสตร์อารยธรรมจีนที่ยาวนานนับ ๕,๐๐๐ ปี

สามชุกตลาดร้อยปี
แหล่งรวบรวมวิถีชีวติ ของคนสมัยก่อน ชมบ้านขุนจานงค์
ร้านถ่ายรูปโบราณ สมุนไพร
ขนม และกาแฟโบราณใช้เครื่องคั่วแบบดั้งเดิม

หอเกียรติยศ

แหล่งศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทย
และภารกิจ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑

ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง
เลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอก
ไม้ประดับสวยๆ ราคาถูก

