ผลการคัดเลือก
ลูกทีม่ คี วามกตัญญูกตเวทีอย่ างสู งต่ อแม่ ในโอกาสงานวันแม่ แห่ งชาติ ประจาปี 2561
สภาสั งคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
***********************
คณะกรรมการฝ่ ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสู งต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่ งชาติ
ประจาปี 2561 สภาสั งคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ โดย พลเอก สิ งหา
เสาวภาพ เป็ นประธาน ได้ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายฯ เพื่อคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสู ง
ต่อแม่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ซึ่ งมีผูส้ ่ งเข้ารับการคัดเลื อก จานวนทั้งสิ้ น 452 คน และได้
พิจารณาคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสู งต่อแม่ จานวน 109 คน แบ่งเป็ นประเภทดังนี้
1. นักเรี ยน นักศึกษา
จานวน
25 คน
2. นักกีฬา
จานวน
3 คน
3. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จานวน
19 คน
4. นักร้อง นักแสดง ศิลปิ น
จานวน
15 คน
5. สื่ อมวลชน
จานวน
5 คน
6. ประชาชนทัว่ ไป
จานวน
30 คน
7. ลูกกตัญญูฯ ประจาภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
จานวน
12 คน
รวมจานวนทั้งสิ้ น
109 คน
รายนามปรากฏดังนี้
ประเภทนักเรียน นักศึกษา
1. นางสาวกัญญารัตน์
เสงี่ยมอยู่
อายุ 21 ปี
กาลังศึกษาชั้นปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
433 หมู่ที่ 4 ตาบลนครไทย อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65240
โทร. 06-4228-8171
2. นายกัณฐัศ
สุ วรรณชื่น
อายุ 15 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ฝ่ ายมัธยม)
266 ซอยจุฬาฯ 42 แยก 11 แขวงปทุมวัน เขตวังใหม่ กรุ งเทพฯ 10330
โทร. 08-3222-0888 , 08-9782-1672
3. นางสาวกาญจณวัลย์
ศิลป์ เมือง
อายุ 20 ปี
กาลังศึกษาชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
5 หมู่ที่ 5 ตาบลวังจันทร์ อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
โทร. 09-8570-8315
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4. นางสาวเจนจิรา
รุ่ งเรื อง
อายุ 17 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนคลองใหญ่วทิ ยาคม
32/1 หมู่ที่ 1 ตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
โทร. 09-6867-3169
5. เด็กหญิงชญาดา
เชาว์มานะเดช
อายุ 12 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนปากช่อง
98 หมู่ที่ 11 ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30130
โทร.08-1725-4423
6. นายชัยพัฒน์
ศรี สุข
อายุ 17 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสภาราชินี 2
34/1 หมู่ที่ 1 ถนนท่าพญาทุ่งยาว ตาบลบางด้วน อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140
โทร. 06-4838-4746
7. นายชัยรัตน์
จิตรกล้า
อายุ 22 ปี
กาลังศึกษาชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
123 หมู่ที่ 8 ตาบลโนนคูณ อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
โทร. 09-4724-2545
8. นางสาวทิวากาญจน์
สิ งห์ทอง
อายุ 17 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนนางรอง
61 หมู่ที่ 10 ตาบลหนองยายพิมพ์ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 08-2324-6640
9. นางสาวธัญญลักษณ์
แก้วประเสริ ฐ
อายุ 17 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัชรวิทยา
400/402 หมู่ที่ 6 ซอย15 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000
โทร. 08-1596-2759
10. นางสาวนภสร
กุลกรรณ์
อายุ 15 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย
103/1 หมู่ที่ 8 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ตาบลบ้านแพ้ว อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร 74120
โทร. 06-1841-1002
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11. เด็กหญิงนริ นทร
เจียมพัว
อายุ 14 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนคุรุประชาสรรค์
18 หมู่ที่ 11 ตาบลบางขุด อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
โทร. 09-2418-8162
12. เด็กชายนรนิจ
กออนุรักษ์
อายุ 12 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย
642/132 ซอยน้อมเกล้า 2 ถนนทหารบก ตาบลพระปฐมเจดีย ์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 08-1439-5907
13. นายพีระกานต์
กุลฑา
อายุ 16 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนรัตนาธิเบศร์
91/52 หมู่ที่ 11 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตาบลบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 09-4657-3528
14. นายพงศธร
ทองชื่น
อายุ 16 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนขาณุวทิ ยา
29 หมู่ที่ 11 ตาบลวังชะโอน อาเภอบึงสามัคคี จังหวัดกาแพงเพชร 62210
โทร. 09-5267-0587
15. นายพงศธร
สงวนทรัพย์
อายุ 20 ปี
กาลังศึกษาชั้นปี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
15/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุ โขทัย-วังไม้ขอน ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุ โขทัย 64120
โทร. 09-7106-4098
16. นายภูมิพนั ฉัตร
สุ ทธิสัมพัทน์
อายุ 17 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนประชาคมนานาชาติ
159/35 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร. 08-1823-9788
17. นายภูริวฒั น์
เขนย
อายุ 21 ปี
กาลังศึกษาชั้นปี 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
410 หมู่ที่ 2 บ้านท่า ถนนโชตนา ตาบลปงตา อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทร. 08-5620-7200
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18. เด็กชายรพีพทั ธ์
รัตนเตมีย ์
อายุ 13 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ ายมัธยม)
1144/163 คอนโดอมันตาลุมพินี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 08-1755-2100
19. นางสาววรรณชา
นครคา
อายุ 24 ปี
กาลังศึกษาระดับปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร
99/13 หมู่ที่ 8 ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.08-89063691
20. นางสาววิไลรัตน์
ป้ อมมณี
อายุ 20 ปี
กาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
20 หมู่ที่ 4 ตาบลดอนทราย อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 โทร. 08-1237-6797
21. นางสาวศิริโชค
เทพมณี
อายุ 20 ปี
กาลังศึกษาชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
108/61 ซอยรามคาแหง 43/1 ถนนรามคาแหง แขวงพลับพลา เขตตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร. 08-0910-2065
22. นางสาวสุ ธินนั ท์
ขุนวิเศษ
อายุ 22 ปี
กาลังศึกษาชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
462 หมู่บา้ นซื่อตรงทาวน์เฮ้าส์ ซอย 5 ถนนพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุ งเทพฯ 10220
โทร. 08-9144-4804
23. นางสาวสุ ฮ่าน
หีมโป๊ ะหมอ
อายุ 20 ปี
กาลังศึกษาชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
20 หมู่ที่ 8 ตาบลท่าชะมวง อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทร. 09-3689-7842
24. นายอานนท์
กล้าหาญ
อายุ 18 ปี
กาลังศึกษาระดับ ปวช. 3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
132 หมู่ที่ 17 ตาบลโพธิ์ทอง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทร.06-5115-0584
25. นางสาวอิสริ ยาภรณ์
ต๊ะน้อย
อายุ 16 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนลองวิทยา
64 หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งแล้ง อาเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทร.09-5812-1602

~5~

ประเภทนักกีฬา
1. ร้อยตารวจโท นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม
อายุ 24 ปี
นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย
31 / 19 หมู่ที่ 3 ตาบลบางยีโ่ ท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13190
โทร. 08-1906-3631
2. นางสาววลัยพรรณ
ปติมน
อายุ 20 ปี
นักกีฬาแบดมินตัน
192 ซอยปากน้ า-กระโจมทอง 28 ถนนปากน้ า-กระโจมทอง แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
กรุ งเทพฯ 10170 โทร. 08-3939-1459
3. นางสาวสุ ดารัตน์
ภูมิสวาท
อายุ 18 ปี
นักกีฬาปี นหน้าผา
76/99 ยงเจริ ญคอมเพล็กตึก A ซอยสุ ภาพงษ์ 3 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพฯ 10250 โทร. 06-5503-2463
ประเภทข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. ดร.กาญจนา
เปรมภิรักษา
อายุ 55 ปี
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 3
111 หมู่ที่ 4 ถนนประชาอุทิศ ตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสี มา 30250
โทร. 08-1977-1758
2. พันเอก กฤตพันธุ์
รักใคร่
อายุ 50 ปี
รองผูอ้ านวยการ สานักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
95/18 ซอยงามวงศ์วาน 26 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
โทร. 08-1939-3588
3. ร้อยเอก จักรพันธ์
เครื อแสง
อายุ 32 ปี
พยาบาลเวชปฏิบตั ิ กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุ รนารี
36 หมู่ที่ 3 ตาบลบึงแก อาเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร 35130
โทร. 08-9410-2991
4. นายจาตุรันต์
จันทะนะ
อายุ 39 ปี
นิติกรชานาญการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว สานักอานวยการประจาศาลฎีกา
458 หมู่บา้ นซื่อตรงทาวน์เฮ้าส์ ซอย 5 ถนนพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุ งเทพฯ 10220
โทร. 09-5552-2522
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5. นางจารี ยา
อรรถอนุชิต
อายุ 46 ปี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2 ซอย 4 ถนนยะรัง ตาบลจะบังติกอ อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 08-4196-2136
6. นายชัยวัฒน์
รัตนวงศ์
อายุ 47 ปี
นักทัณฑวิทยาชานายการ เรื อนจาจังหวัดอุตรดิตถ์
10/3 ซอย6/1 ถนนเจษฎาบดินทร์เหนือ ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร. 08-6736-9380
7. ร้อยเอก เภสัชกรณัฐวุฒิ
ดวงแดง
อายุ 30 ปี
ผูบ้ งั คับหมวดส่ งกาลังคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
61 หมู่ที่ 3 ตาบลท่ากว้าง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.08-4985-1577
8. พันเอก ธวัชชัย
วรรณดิลก
อายุ 45 ปี
รองผูบ้ งั คับการกรมทหารปื นใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
4 ซอย 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160
โทร. 08-6305-7521
9. นางปณัฐฐา
แสงสุ ริยงค์
อายุ 51 ปี
ผูจ้ ดั การส่ วนแผนบริ หารความยัง่ ยืน บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
25 หมู่ที่ 5 ซอยปราณี ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร. 08-6393-8440
10. แพทย์หญิงประภาภรณ์
เพชรมาก
อายุ 46 ปี
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านบริ การปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช เดชอุดม
1 หมู่ที่ 14 ตาบลเมืองเดช อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทร. 08-1725-6880
11. นายภคิน
สนเผือก
อายุ 30 ปี
นักวิชาการสาธารสุ ข โรงพยาบาลท่าเรื อ
89 หมู่ที่ 4 ตาบลโพธิ์เอน อาเภอท่าเรื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13130
โทร. 08-5195-1645 , 09-4419-6561 , 09-5789-6561
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12. นางมณี
วรรณสอน
อายุ 55 ปี
รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
110 หมู่ที่ 1 ตาบลนาเขลียง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80250
โทร. 08-9589-2081
13. นางสาวมาลี
ธัญธนนนท์
อายุ 55 ปี
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา กศน. เขตสัมพันธวงศ์
420/140 ซอยเศรฐกิจ 46 ถนนหมู่บา้ นเศรฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160
โทร. 09-9235-5496
14. ดร.รัติพร
ภาธรธุวานนท์
อายุ 48 ปี
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
25 ซอย 3 ถนนศรี สวัสดิ์รัตนโกสิ นทร์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 08-1873-2957
15. นางสาวรุ จิรา
โปธาพันธ์
อายุ 30 ปี
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข สานักงานเทศบาลตาบลหนองล่อง
47/3 หมู่ที่ 4 ตาบลหนองล่อง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน 51120
โทร. 08-1166-5920
16. นายวิทยา
สง่ากลาง
อายุ 45 ปี
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชานาญงาน โรงพยาบาลเสิ งสาง
18/1 หมู่ที่ 12 ตาบลเสิ งสาง อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา 30330
โทร. 08-1132-2123
17. พันเอก วิสิทธิ์
วิไลวงศ์
อายุ 59 ปี
ผูอ้ านวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
41/508 ถนนเทอดดาริ ห์ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
โทร. 09-5365-0867
18. นางสุ วฒั จณา
กะลาพัก
อายุ 49 ปี
ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนเมืองสุ พรรณบุรี
364/11 หมู่ที่ 3 ถนนอู่ยา-ดอนเจดีย ์ ตาบลดอนเจดีย ์ อาเภอดอนเจดีย ์ จังหวัดสุ พรรณบุรี 72170
โทร. 08-1942-2563
19. นางสาวอินทิรา
ฉิวรัมย์
อายุ 56 ปี
ผูพ้ ิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
42/202 ซอยเสื อใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจัทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. 08-5489-6956
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ประเภทนักร้ อง นักแสดง ศิลปิ น
1. นายกฤตฏ์
อมรชัยฤกษ์
อายุ 38 ปี
นักแสดง นักร้อง
399 ซอยประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
โทร. 0-2511-0555 ต่อ 3136
2. นางสาวกันยารัตน์
ติยะพรไชย
อายุ 38 ปี
นักร้อง
582 ถนนเอกมัย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทร 02-699-9000
3. นายเกรี ยงศักดิ์
อ่อนละมุล
อายุ 22 ปี
นักร้อง
2/5 ถนนสายเอเชีย ตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
โทร.09-4814-0137
4. นายเกษม
ศรี สมบูรณ์
อายุ 26 ปี
นักร้อง นักแสดง
301/13 ถนนสุ ทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร. 02-669-9000
5. นางสาวชลนสร
สัจจกุล
อายุ 21 ปี
นักร้อง
68 ซอยรามคาแหง 118 แยก 85 ถนนรามคาแหง 118 หมู่บา้ นพฤกษชาติ เขตสะพานสู ง
กรุ งเทพฯ 10240
6. นายณัฐรัฐ
โมริ ส เลอกรอง
อายุ 30 ปี
นักแสดง
18/255 ซอยบางกระดี่ 34 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
โทร. 08-4915-9165
7. นายตัง๋ ตัง๋
นิจรันธ์
อายุ 56 ปี
นักร้อง
3603/266 ซอยประชาสงเคราะห์ 11 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพฯ 10400
โทร. 08-9683-3836
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8. นายทิฏฐินนั ท์
อ้นปาน
อายุ 29 ปี
นักร้อง
7/315 ซอยรังสิ ตนครนายก 34/1 ถนนรังสิ ต-นครนายก ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 08-1998-6635
9. นายเทวินทร์
เสื อสู งเนิน
อายุ 52 ปี
นักร้อง
เดอะริ เวอร์ปาร์ค โมเดิร์นเพลส อาคาร A 402 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 08-7974-3202
10. นายธันวา
บุญสู งเนิน
อายุ 22 ปี
นักร้อง
25/4 ซอยพหลโยธิน 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
11. นางสาววิรากานต์
เสณี ตนั ติกลุ
อายุ 29 ปี
นักแสดง
70 ซอยพหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
12. นางสาวเวฬุรีย ์
ดิษยบุตร
อายุ 26 ปี
นักแสดง
419/1 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-0555 ต่อ 3136
13. นางสาวสาธิดา
ปิ่ นสิ นชัย
อายุ 25 ปี
นักร้อง นักแสดง
72 ซอยสุ คนธสวัสดิ์ 8 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
โทร. 09-5645-1542
14. นางสาวอนงค์นาฏ
กันกลิ่น
อายุ 24 ปี
นักร้อง
5/5 หมู่ที่ 4 ตาบลบางน้ าจืด อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 08-4293-7195
15. นายอนันต์
อาศัยไพรพนา
อายุ 19 ปี
นักร้อง
82 หมู่ที่ 6 ตาบลแม่วะหลวง อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
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สื่ อมวลชน
1. นางสาวจุฑาธิปษ์
ภักดีกลุ
อายุ 33 ปี
ผูป้ ระกาศข่าว สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3
1 หมู่ที่ 5 ซอยนนทบุรี 52 ถนนสนามบินน้ า ตาบลท่าทราย อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 09-4159-6245
2. นางบุญญภัญ
พิทกั ษ์
อายุ 43 ปี
บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ดิจิทลั ทีวี
10/6 คอนโดดิยนู ีค 10 ซอยลาดพร้าว 10 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจตั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. 09-6659-4219
3. นายบรรจง
ชีวมงคลกานต์
อายุ 37 ปี
ผูช้ ่วยอานวยการฝ่ ายข่าว สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์
79/467 หมู่ที่ 4 ซอยวัดบางพูน ถนนรังสิ ต-ปทุมธานี ตาบลบางพูน อาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 09-0985-7221
4. นายพิชาพัฒน์
รัตนกุล เสรี เริ งฤทธิ์ อายุ 33 ปี
ผูป้ ระกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV
201/6 ซอยสุ ขมุ วิท 21 ถนนอโศกมนตรี แขวง/เขตคลองเตยเหนือ กรุ งเทพฯ 10110
5. นางศศิกร
ฉันท์เศรษฐ์
อายุ 56 ปี
ประธานบริ หารสายธุรกิจโทรทัศน์และกรรมการบริ ษทั ในเครื อกันตนา
5/48 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 08-1874-8765
ประชาชนทัว่ ไป
1. พระปลัดอเนก
แก้วดวงดี (ปุณฺณวุฑฺโฒ) อายุ 32 ปี
เจ้าอาวาสวัดโคนอน
59 หมู่ที่ 5 ซอยโคนนอนพัฒนา ตาบลพักทัน อาเภอบางระจัน จังหวัดสิ งห์บุรี 16130
โทร. 08-5251-5655
2. นางสาวจิตวริ น
อุ่นพงศ์เจริ ญสุ ข
อายุ 32 ปี
รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
1 บ้านนภาลัย ซอย6 ถนนสุ ขมุ วิท 70/3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 12120
โทร.08-1170-3898
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3. นางสาวชนิดา
ตั้งชูทวีทรัพย์
อายุ 24 ปี
ธุรกิจส่ วนตัว
662 หมู่ที่ 2 ตาบลเกาะขนุน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.08-7615-5496
4. นางณิ ชกร
ศิริคง
อายุ 58 ปี
ธุรกิจส่ วนตัว
9 ซอยสวนผัก 45 ถนนสวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ 10170
โทร. 08-1815-0173 , 08-9151-5545
5. นายทรงพล
รวมใหม่
อายุ 50 ปี
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการ บริ ษทั แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
19/50 หมู่ที่ 1 ซอย 1/5 ถนนรังสิ ตนครนายก 46 ตาบลเทศบาลลาสามแก้ว อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 08-1850-3334
6. นายธนพงศ์
งานรุ่ งเรื อง
อายุ 23 ปี
พนักงานบริ ษทั
95 ซอยสว่าง 6 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทร. 06-3456-9195
7. นางสาวปวรนันท์
ธัมมัญญุตานันท์
อายุ 53 ปี
ธุรกิจส่ วนตัว
209/4 ซอยเสริ มสุ ข ถนนประชาชื่น แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. 09-4285-9955
8. นางสาวประมวญ
รู ้รอบดี
อายุ 36 ปี
ค้าขาย
43 หมู่ที่ 1 ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุรี 72150
โทร. 09-2436-1198
9. นายแพทย์พณะ
จันทรกมล
อายุ 42 ปี
รองกรรมการผูอ้ านวยการโรงพยาบาลในเครื อบางปะกอก
625/339 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพฯ 10150
โทร. 08-0290-9995
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10. นางพิมพ์ชนา
โหสกุล
อายุ 46 ปี
ธุรกิจส่ วนตัว
502/160 ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเตชะดุงคะ แขวงสี กนั เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210
โทร. 08-8884-4444
11. นางสาวพรรณตรี
มายะการ
อายุ 32 ปี
ธุรกิจส่ วนตัว
338-105 ซอยลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร. 09-3669-6142
12. นายพรรษกฤช
ศุทธิเวทิน
อายุ 25 ปี
อาจารย์ ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
90/793 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.09-1034-4252
13. นางสาวภคปภา
โกษานันตชัย
อายุ 38 ปี
นักธุรกิจ
374 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทร. 09-1442-4429
14. นายมณเฑียร
ตันตกิตติ์
อายุ 43 ปี
รองประธานกรรมการฝ่ ายบริ หารโรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์
54 ถนนสุ รวงศ์ แขวงสี่ พระยา เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทร. 09-4924-5522
15. นางเยาวเรช
วิบูลย์ศิริทศั น์
อายุ 56 ปี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส บมจ. ไทยพาณิ ชย์ประกันชีวติ
109 แยก 9 ซอยเพชรเกษม 69 ถนนอินทาปัจ 13 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160
โทร. 08-4000-2626
16. นางรมณี ย ์
เธียรประสิ ทธิ์
อายุ 57 ปี
เจ้าของโรงเรี ยนอนุบาลเปล่งประสิ ทธิ์สายลม
53/4 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 08-1666-7722
17. นางสาวรอกีเยาะห์
สาแล๊ะ
อายุ 49 ปี
ลูกจ้างส่ วนราชการ
135/2 หมู่ที่ 1 ถนนรามโกมุท ตาบลยามู อาเภอยะหริ่ ง จังหวัดปัตตานี 94150
โทร. 08-9596-7219
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18. นายวสวรรธน์
พวงพรศรี
อายุ 25 ปี
พนักงานบริ ษทั เอกชน
98/165 หมู่ที่ 9 ถนนเทพรัตน กม.7 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 08-6789-9926
19. นายศรัณยุ
สวัสดิ์รัตน์
อายุ 28 ปี
วิศวกร
506/26 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร.09-3394-6546
20. ดร.สมสุ ข
ศรี สถิตย์วฒั นา
อายุ 54 ปี
ประธานบริ หาร บริ ษทั เอเชี่ยน พารากอน จากัด
224 ซอย 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร. 08-1833-2100
21. นายสิ ริพงศ์
อังคสกุลเกียรติ
อายุ 41 ปี
นักธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
118/9 หมู่ที่ 6 ตาบลหนองครก อาเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทร. 08-8875-5555
22. นายสุ รชัย
เหล่าสายเชื้อ
อายุ 35 ปี
ธุรกิจส่ วนตัว
99 ถนนชยางกูร ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 08-8999-9999
23. นางสาวสุ ภทั รภรณ์
นามปี ติ
อายุ 43 ปี
ธุรกิจส่ วนตัว
234/5 หมู่ที่ 6 หมู่บา้ นวีเฮาส์ 17 ตาบลสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
โทร. 08-1854-5445
24. นางสาวสุ วณา
ปิ ยะพิสุทธิ์
อายุ 34 ปี
ธุรกิจส่ วนตัว
62/253 หมู่ที่ 5 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว
กรุ งเทพฯ 10230
โทร. 08-5115-7966
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25. เภสัชกรหญิง โสภา
พิมพ์สิริพานิชย์
อายุ 36 ปี
นักธุรกิจ
1817/249 ซอยสาธุประดิษฐ์ 57 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 08-6311-5067
26. นายอธิยร์ ัช
พิสุทธิ์ธนบวร
อายุ 46 ปี
นักธุรกิจ
51/1 หมู่ที่ 6 ซอย62 แยก 2-10 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
โทร. 08-9516-2442
27. นางสาวอรพิน
ตั้งบรรยงค์
อายุ 59 ปี
กรรมการบริ หาร บริ ษทั เบนซ์อมรรัชดา จากัด
5/37 บ้านปัญญาอินทรา P2 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุ งเทพฯ 10510 โทร.08-2222-3262
28. นางสาวอรพิน
บูรณภิญโญ
อายุ 50 ปี
นักออกแบบตัดเย็บ
16 ซอยปากน้ าฝั่งเหนือ 11 แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ 10170
โทร. 09-4459-4165
29. นางอมรา
พลายมี
อายุ 57 ปี
ธุรกิจส่ วนตัว
70/101 หมู่บา้ นพิเชษฐ์ ซอย 2 ถนนร่ มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุ งเทพฯ 10510
โทร. 08-4655-0648
30. นางอัจฉริ ยาวดี
ทองไพฑูรย์
อายุ 50 ปี
นักธุรกิจ
99/459 หมู่บา้ นมัณฑณา ถนนสุ ขาภิบาล แขวงดอกไม้ เขตบางบอน กรุ งเทพฯ 10250
โทร. 09-4569-4558
ลูกกตัญญูฯ ประจาภาคของสภาสั งคมสงเคราะห์ ฯ
1. นางรุ่ งทิวา
มากอิ่ม
อายุ 44 ปี
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
สานักงานเทศบาลเมื องอ่ างทอง เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 8 ตาบลตลาดหลวง อาเภอเมื อ ง
จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร. 08-4311-6556
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2. นายพูลสวัสดิ์
ถือคง
อายุ 52 ปี
นายกเทศมนตรี ตาบลเขาพระงาม
2/1 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตาบลเขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15160
โทร. 08-19917929
3. นายกรภัทร
สวาสดิ์
อายุ 30 ปี
ผูจ้ ดั การร้านไตรมณี ภณ
ั ฑ์
6/7 ถนนอัมพวา ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 08-9834-8692
4. พันตารวจโท กันตภณ
โพธิ์อ๊ะ
อายุ 41 ปี
รองผูก้ ากับป้ องกันและปราบปราม สถานีตารวจนครบาลบางรัก
8 ซอยเจตน์จาลอง ถนนบริ พตั ร ตาบลท่าราบ อาเภอท่าราบ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร. 08-9890-6456
5. นายนนท์ภสั ร์
ดุจจานุทศั น์
อายุ 30 ปี
นักการตลาดและสื่ อออนไลน์ โรงเรี ยนกวดณัฐศักดิ์
99/9 ถนนสื บสิ ริ 3 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา 30000
โทร. 09-2365-6545
6. นายธนารัตน์
พิมพ์เสน
อายุ 32 ปี
พนักงานบริ ษทั เอกชน
78/3 หมู่ที่ 6 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.08-9711-9649
7. นายมงคล
จุลทัศน์
อายุ 44 ปี
ประธานกรรมการบริ ษทั มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จากัด
111 หมู่ที่ 18 ถนนชยางกูร ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 08-4777-6699 , 08-1790-0603
8. นายอานันท์
สี ปัสสา
อายุ 26 ปี
เจ้าของหอพักบ้านอยูส่ บาย
947/1 หมู่ที่ 9 ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร. 09-4601-4777,09-4601-4466
9. แพทย์หญิงสุ มานี
ประกอบศุข
อายุ 38 ปี
แพทย์ อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
177/3 หมู่ที่ 5 ตาบลริ มเหนือ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทร. 08-9776-6320
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10. นางสาวอภิญญา
คงชูชยั
อายุ 32 ปี
ธุรกิจส่ วนตัว
222 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตาบลท่าข้าม อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
โทร. 09-3650-6655
11. นางกรทิชาต์
วัฒนพันธุ์
อายุ 53 ปี
ผูอ้ านวยการอาวุโส บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด สาขาภูเก็ต
13/51 หมู่ที่ 1 ซอยนิลหัต 1 ถนนเทพประทาน ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 08-1838-4860
12. นายปิ ยวิทย์
จันทวีภรณ์
อายุ 41 ปี
เจ้าของบริ ษทั สี น้ าเงินการโยธา
5/142 หมู่ที่ 6 ตาบลบางรัก อาเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร.08-7395-5525

