รายนามอาสาสมัครที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นอาสาสมัครดีเด่ น
เพื่อรั บโล่ ประกาศเกียรติคุณงานวันสังคมสงเคราะห์ แห่ งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจาปี 2561
ตามมติคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่ นและองค์ การที่มีกจิ กรรมทางสังคมดีเด่ น
ในคณะกรรมการส่ งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 2/2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561


1. หน่ วยราชการ จานวน 87 คน
สานักนายกรั ฐมนตรี
1.

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (1 คน)
1. นายฉัตรชัย
ชุมนุม

2.

สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (1 คน)
2. นางนพรัตน์
บริ สทุ ธิ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม (6 คน)
3. นางกัญญาฉัตร
วงศ์ไชยา
4. นางสาวเจ๊ ะเสาะ
สาแม
5. นางเบญจวรรณ
จิตต์มณี
6. นางสาวบัวแก้ ว
ศรี วิจี๋
7. นางสาวปราณี
บัวทอง
8. นางเยาวเรศ
สาระสิงห์
4. กรมกิจการผู้สูงอายุ (2 คน)
9. นางมาลัยวัลย์
10. นายประจักษ์

พาทรัพย์มา
เลิศสุนทร

5. กรมส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ( 1 คน)
11. นางสาวสมฤดี
เลาเศรษฐกุล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6. กรมพัฒนาที่ดนิ (3 คน)
12. นายสัญญา
13. นายภิรมย์
14. นายอเนก

หิรัญวดี
แก้ ววิเชียร
ประสม

2

7. กรมประมง (1 คน)
15. นายกิฎตินนั ท์

อัมพะวัน

กระทรวงมหาดไทย
8.

กรมการปกครอง ( 6 คน )
16. นายหมูต่ รี จตุรงค์
17. นายหมูเ่ อก ชา
18. นายหมูใ่ หญ่ นพพร
19. สิบเอก เพิ่มศักดิ์
20. นายวีระพงษ์
21. นายศุภกร

สุปรี ยาภรณ์
บุญชื่น
นิลสิงขร
ศรี สวัสดิ์
สุขทวีผลกุล
อนันตรักษ์

9. กรมการพัฒนาชุมชน (2 คน)
22. นายสังคม
แสนบุดดี
23. นางสาวบุญนา
โตประสิทธิ์
10. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (16 คน)
24. ร้ อยตรี ธนัช
กุลเสวตร์
25. นายปราด
พูลสวัสดิ์
26. นายเฉลียว
ชมภู
27. นายสิทธิพร
โพธิ์สิงห์
28. นายกิตตินนั ท์
เลประภาพ
29. นายสนม
ทองเพ็ง
30. นายดาเนิน
สังข์มลู
31. นายผดุง
ปั ทม์แก้ ว
32. นายกิตติ
จันทร์ เพ็ชร
33. นางสาวจิตรา
พรหมจันทร์
34. นายสมพร
กองแก้ ว
35. นายสุระพงษ์
เจนดง
36. นางละเอียด
ต่อมอร
37. นายชัยวัฒน์
ส่องแสง
38. นายวิสิทธิศกั ดิ์
กองสิน
39. นางศิริลกั ษณ์
กิ่งกัน
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กระทรวงยุตธิ รรม
11. สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม (2 คน)
40. นายรัฐพล
แสงดอก
41. นายดารงศักดิ์
หนูสงั ข์
12. กรมคุมประพฤติ (5 คน)
42. นายบัณฑิต
43. นายนัฐพันษ์
44. นายสกล
45. นางณัฎฐา
46. นางสาวอนงค์

กาศิริมงคล
ข่าขันมะลี
ไหมสาสน์
สนิทมาก
อยู่เอี่ยม

13. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (2 คน)
47. นางปิ ยา
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
48. นางอัมพร
ธงศรี
14. กรมราชทัณฑ์ (1 คน)
49. นางประภัสสร

สังสรรค์อนันต์

กระทรวงวัฒนธรรม
15. กรมศิลปากร (1 คน)
50. นางนพรัตน์

หนูสิทธิ์

กระทรวงศึกษาธิการ
16. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (3 คน)
51. นางสาวนฤมล
เนื ้ออ่อน
52. นายกองธรรม
นวเลิศเมธี
53. นายเจริ ญ
โกศัย
17. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 คน)
54. นางสาวพนิดา
บุญเทพ
18. สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (2 คน)
55. นายรัฐธรรมนูญ
อินทะลี
56. นายชัชวาลย์
สุขชื่น
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19. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2 คน)
57. นายกฤษดา
รัตนมาลัย
58. นายตรัณ
ตระกูลสว่าง

กระทรวงสาธารณสุข
20. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (16 คน)
59. นางจันทร์ เดียว
พรมสุวรรณ
60. นางสาวดรุณี
ศรี มอม
61. นางพานิตย์
นพรัตน์
62. นายบุญรอด
เวชสุวรรณ
63. นางอุไรวรรณ
จาปาดะ
64. นางเทวี
โชติมณี
65. นางหนูเรี ยง
จีนจูด
66. นางฮาบีบ๊ะ
กรมเมือง
67. นายชูชาติ
พูลทอง
68. นางมะริ หย้ อ
ศรี ชาย
69. นางสาวจาเนียร
คุ้มวัน
70. นายสงบ
คณะพล
71. นายอิสแมง
สาแม
72. นางฟาอีซะห์
กาตง
73. นางสาวนูไอนี
สมาน
74. นายศรี ศกั ดิ์
แสงสุข

กรุ งเทพมหานคร
21. สานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร ( 3 คน)
75. นางสาวจาปี
อุณศรี
76. นายเชษฐา
แสนสุข
77. นางสุวภัทร
บัวขาว
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กระทรวงแรงงาน
22. สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (2 คน)
78. นายภัทรพงษ์
กิตติวิริยะพันธุ์
79. นางสาวแมะซะ
วิชา

กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
23. กรมส่ งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ( 3 คน)
80. นายดวงแก้ ว
สมพงษ์
81. นายบัวลัย
โนนสกุล
82. นายธารงค์
จันทร์ สกุ รี
24. กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช ( 3 คน)
83. นางวิไลพร
ศรี วิเศษไทย
84. นายศักดิ์ศรณ์ศิริสิทธิ์
ศรี ฤทธิ์
85. นางสาวปวีร์พิชชา
ไมตรี จิตร

สานักงานตารวจแห่ งชาติ
25. กองบัญชาการตารวจนครบาล ( 2 คน)
86. นายดนุเดช
ฤกษ์ เจริ ญ
87. นายเชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญกลจักร

2. องค์ การสาธารณประโยชน์ จานวน 72 คน
1. สภาสังคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( 28 คน)
88. นางกิตยาภรณ์
สิทธิประเสริ ฐ
89. นางสาวเกศริ นทร์
ผาสุข
90. นางคนึงนิจ
บุญเนื ้อ
91. นายชัยณรงค์
โยธา
92. นางสาวชุติมา
ถิ่นพังงา
93. นางชูจิต
คาฟู
94. นางญาธิกา
รุ่งขจรวงศ์
95. นางดวงพร
แก่นพะเนาว์
96. นายไตรภพ
ลิมปพัทธ์
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97. นางสาวธนัญญาณ์
98. นายนิมิตร
99. นางปราณี
100. นางปลัง่ ศรี
101. นายพลยุทธ
102. นายภูเบศ
103. นายมนูญ
104. นางรัตนา
105. นางรัตนา
106. นางรัตนา
107. พันโท ราเชล
108. นายวิพล
109. นางสาวศุภมาศ
110. นางสาวสมพร
111. นางสมศรี
112. นายสมาน
113. ร้ อยโท สัณณ์ชยั
114. นางสุภาภร์
115. นางสาวอาภรณ์

ธัญธรทวีรัตน์
ศรี ยาภัย
จีรพรชัย
มูลศาสตร์
อังกินนั ทน์
จิตรจริ ง
พุฒทอง
ชินศักดิ์ชยั
ดีเลิศ
ล่องดุริยางค์
เชื่องสุวรรณ
อานวยผลชัย
พยัฆวิเชียร
หวานทอง
เชื ้อนันตา
ม่วงพรม
เองตระกูล
จันทร์ ลนุ
ภาคาหาญ

2. ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่ น สภาสังคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (4 คน)
116. นายพัชรพล
สุทธิธรรม
117. แพทย์หญิงกอบกุลยา
จึงประเสริ ฐศรี
118. นางสาวนิติยา
แสงกล้ า
119. นายอานนท์
บัวภา
3. สภาสมาคมสตรีแห่ งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ( 6 คน)
120. นางกอบแก้ ว
คงน้ อย
121. นางสาววรัญญา
เลิศวรกิจพิพฒ
ั น์
122. นางอรุ ณศรี
จงเจียมจิตต์
123. นางรัชนี
วัชรี วงศ์ ณ อยุธยา
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124. พันเอกหญิง อัญพร
125. นางสาววัชรี

หิญชีระนันทน์
วรรณศรี

4. สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (7 คน)
126. นายสมภาร
ปั ญญาเอก
127. นายสมศักดิ์
รถทอง
128. นางผุสนา
โตคา
129. นางวิลาศ
อยู่ถนอม
130. นางจินตนา
กัณหะกาญจนะ
131. นายรันทม
ทับทิมขาว
132. นางดารณี
ชากรแก้ ว
5. สมาคมส่ งเสริมเอกลักษณ์ ของชาติ (1 คน)
133. นางอุบล
ปิ ยะกาญจน์
6. สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนคนินทราบรมราชชนนี (3 คน)
134. นางจันทร์ สม
ทาบุญสม
135. นางจาดี
ศิริสมันวงศ์
136. นายพรเทพ
เพ็งมณี
7. สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (1 คน)
137. นางอัจฉรา
ณ ลาพูน
8. สหทัยมูลนิธิ (1 คน)
138. นางสาวมัสลัยนี

มูฮามะ

9. พุทธสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (6 คน)
139. พลเรื อตรี วิษณุสรรค์
ศรี แก่นจันทร์
140. นางสุภาวรรณ
อติชาตนันทน์
141. นายสรรเพชญ์
ศรี ไพรงาม
142. นางดวงเดือน
เชื่อธรรมสอน
143. นางฉวีวรรณ
นวนพรัตน์สกุล
144. นางเฉลิมศรี
วิวฒ
ั น์วานิชกุล
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10. ชมรมอาสาคลายทุกข์ จังหวัดสงขลา (1 คน)
145. นายอับดุลเล๊ าะ
มะลี
11. สภาองค์ การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (1 คน)
146. นายธวัช
ราษฎร์ โยธา
12. สภาแม่ ดีเด่ นแห่ งชาติ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ าวรวงศ์ เธอพระองค์ เจ้ าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ (5 คน)
147. นางสุวิมล
มหากิจศิริ
148. นางเยาวมาลย์
วัชระเรื องศรี
149. นางบัวลอย
กิตติประภัสร์
150. นางประมวล
นรโภค
151. นางเอื ้อมพร
รัตนศิริกลุ ชัย
13. สภาศูนย์ ประสานงานองค์ การเอกชนแห่ งชาติ (ศูนย์ ประสานงาน) (4 คน)
152. นางสาวดลยา
สุทธิวนา
153. นายวีรวิทย์
บุญพงศ์มณี
154. นางศรี เวียง
ตันฉาย
155. นางอัญชัญ
กุศล
14. สภายุวพุทธิกสมาคมแห่ งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (1 คน)
156. นางสุรดา
ประดับรัตน์
15. สภาคนพิการทุกประเภทแห่ งประเทศไทย (2 คน)
157. นางนาตยา
ดีจอง
158. นางสาวจริ นทร์
นรมัง่
16. มูลนิธิศูนย์ พทิ กั ษ์ สิทธิเด็ก (1 คน)
159. นายธนกฤต
ทานธรรมมงคล
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3. องค์ การเอกชนอื่น(เครือข่ ายองค์ การสาธารณประโยชน์ )จานวน 42 คน
1. สภากาชาดไทย (17 คน)
160. นางสตรี รัตน์
161. นางผอบ
162. นางสาวพจนา
163. นางสาวนฤมล
164. นางสาวเวฬุรีย์
165. นางสาวชลาพร
166. นางพวงรัตน์
167. พันตารวจโทหญิง สุมน
168. นางพรรณนา
169. นางอรุ ณรัตน์
170. นางผ่องศรี
171. นางรุ่ งรัชนี
172. นางชมดี
173. นางจุฑามาศ
174. นายสหพัฒน์
175. นางวนิดา
176. นางวาลินี

คงวีระวัฒน์ บุญยสัมพันธุ์
ไวยบุตร
ฉ่าโพธิ์ชา
วินยั ธรรม
โชติกิจนุสรณ์
ขุนทอง
เข็มทอง
เนื่องจานงค์
ทวีวงศ์
คงบุญ
สมน้ อย
ไชยวิชิต
สุทธะมุสิก
เล็กเลิศศิริวงศ์
วิละปิ ง
ศุภรัตน์กาธร
ธนทวี

2. ศูนย์ ปฏิบัตกิ ารลูกเสือชาวบ้ าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ (3 คน)
177. ร้ อยตารวจเอก ศิวชัย
สารวมจิตร์
178. นางอรุ ณรัตน์
สิมสิทธุ์
179. นางดวงใจ
นามเมือง
3. สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่ งประเทศไทย (4 คน)
180. นายยอดจองศ์อมต
จงโพธิ์งาม
181. นายรณยุทธ
กุลพันธ์
182. นายนิติการณ์
บินกาซัน
183. นายภูดิศ
จารุกรโชติมา
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4. มูลนิธิฮ่ วั เคีย้ วป่ อเต็กเซี่ยงตึง๊ (มูลนิธิป่อเต็กตึง๊ ) (2 คน)
184. นางสาววรันลักษณ์
แซ่เลา
185. นางสาวจุฑามาศ
จารุรัตนกุล
5. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก (2 คน)
186. พันตรี ฉลอง
สุดสงค์
187. จ่าสิบเอก วรากร

สังข์ยิ ้ม

6. มูลนิธิศูนย์ กลางอี่ก้วนเต้ า (อนุตตรธรรม) (2 คน)
188. นายมนัสชัย
ปวุฒินนั ท์
189. MR.FANG-JU
HSIEH
7. สมาคมลูกกตัญญูแห่ งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ทลู กระหม่ อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี (2 คน)
190. นายพรเทพ
บุญส่ง
191. นายพรหมพัฒน
ทรัพย์สถาพรณุภา
8. บริษัท แปซิฟิคคอร์ ปอเรชั่น จากัด (จส.100) (1 คน)
192. นายสมเกียรติ
เลิศกาญจนาพร
9. ศูนย์ วทิ ยุ CB 245 ช่ อง 43 เพื่อความมั่นคงแห่ งชาติ (1 คน)
193. นางดรุ ณี
อินทโมนี
10. มูลนิธกิ ารศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ไทย - นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)
(2 คน)
194. นางนภาพร
กลิ่นชัน้
195. นางอานวยพร
เถาว์โท
11. มูลนิธิศึกษาชีวิตไทย – ออสเตรเลีย (1 คน)
196. นายแพทย์สามารถ
ตันอริ ยกุล
12. ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุ งเทพมหานคร (1 คน)
197. นางบุญศรี
สุวรรณดี
13. สมาคมศูนย์ วทิ ยุชาลี (1 คน)
198. นายคุณากร
เกษรสังข์
14. มูลนิธิพุทธฉือจี ้ (1 คน)
199. MRS. WEN-YIN

KANG
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15. สมาคมสตรีไทยดีเด่ นแห่ งชาติ (1 คน)
200. ดร.อรพรรณ
สินประสงค์
16. มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน (ม.ส.ช.) (1 คน)
201. นางสาวเทวี
วงศ์วิทยา

4. องค์ กรสวัสดิการชุมชน (4 คน)
202. นางประยูร
203. นางอาไพ
204. นายภูมิพฒ
ั น์
205. นางกนกพรรณ

พุกทอง
อินทร์ ขาว
คงวาริ นทร์
พิลาล ้า

5. จังหวัด จานวน (45 คน)
206. จังหวัดกาญจนบุรี
207. จังหวัดกาฬสินธุ์
208. จังหวัดกาแพงเพชร
209. จังหวัดขอนแก่น
210. จังหวัดจันทบุรี
211. จังหวัดชลบุรี
212. จังหวัดชัยนาท
213. จังหวัดเชียงราย
214. จังหวัดเชียงใหม่
215. จังหวัดตราด
216. จังหวัดตรัง
217. จังหวัดตาก
218. จังหวัดนครนายก
219. จังหวัดนครปฐม
220. จังหวัดนครพนม
221. จังหวัดนครราชสีมา
222. จังหวัดนครศรี ธรรมราช
223. จังหวัดนนทบุรี

นายวุฒิชยั
โชควิเชียรฉาย
นางสาวเอมอร
ชนะบุตร
นางระเบียบ
มุงขุนทด
นางลัดดาวัลย์
แก้ วสุพรรณ์
นางรักชนก
ธรรมเจริ ญ
นางสาวอภิวรรณ แสงทอง
นางจันทร์ วรางษ์
สิทธิพงษ์
นางจันทร์ เพ็ญ
อบอุน่
พันตารวจเอก ดร.รุ่งฤทธิ์ โพธิโกสุม
นางมารี นี
วิรัญโท
นายอาพัน
ศรี สวุ รรณ
นางมะลิลา
แก้ วลาคา
นางบุญชู
ร่วมชาติ
นายกาธร
เนียมแสง
นางพัทธมน
อุดมกัน
นายภูษิต
พานิชอัตรา
นายทยามณฑณ์
อินทรี ย์วรณ์
นางพรรษชล
บุญคง
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224. จังหวัดน่าน
225. จังหวัดปทุมธานี
226. จังหวัดปั ตตานี
227. จังหวัดเพชรบูรณ์
228. จังหวัดเพชรบุรี
229. จังหวัดแพร่
230. จังหวัดพังงา
231. จังหวัดพัทลุง
232. จังหวัดภูเก็ต
233. จังหวัดมุกดาหาร
234. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
235. จังหวัดยะลา
236. จังหวัดยโสธร
237. จังหวัดระนอง
238. จังหวัดราชบุรี
239. จังหวัดลาปาง
240. จังหวัดลาพูน
241. จังหวัดสตูล
242. จังหวัดสมุทรสงคราม
243. จังหวัดสมุทรปราการ
244. จังหวัดสระแก้ ว
245. จังหวัดสระบุรี
246. จังหวัดสิงห์บรุ ี
247. จังหวัดสุโขทัย
248. จังหวัดสุพรรณบุรี
249. จังหวัดหนองคาย
250. จังหวัดอานาจเจริ ญ

นางชุติมา
นายชัน้
นางรอมีล๊ะ
นางไพบูลย์
นายเซ็ม
นางขันทอง
นางสาวอรษา
นายไข่
นางสมทรง
นางทองม้ วน
นางจิตติมาภรณ์
นายสมชาย
ดาบตารวจ อาจ
นางดวงพร
นางเยาวดี
นางกิจจา
นายสว่าง
นางสาวนวิยา
นายบุญชอบ
นางพเยาว์
นางน ้าทิพย์
นางกัญจนา
นางสาวภาณี
นางประเสริ ม
นายประไพ
นางทองยุ้น
นายเกรี ยงศักดิ์

สุกนุ า
รักสูงเนิน
แยแล
ปี่ ทอง
รูมิง
ปิ ติพทุ ธิพงค์
โภคบุตร
นวลขลิบ
อักษรสวัสดิ์
จันทุมา
คงสุวรรณ
ดิษฐพงศ์ภกั ดี
หาหลัก
หิสวาณิชย์
นวมดี
เตปั นวงศ์
เสนกาศ
หมาดตา
พ่วงสาราญ
สมใจ
เชียงเงิน
เพียนามโคตร
แจ่มกระจ่าง
เขียวพุม่ พวง
มณีวงษ์
จาปาทอง
สุดา
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องค์ การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่ น ประจาปี 2561
หน่ วยงานภาครัฐ
1. โรงพยาบาลบางน ้าเปรี ย้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดยโสธร
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
3. องค์การบริ หารส่วนตาบลชุมพล จังหวัดนครนายก
4. องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก จังหวัดเชียงราย
องค์ กรสาธารณประโยชน์
5. สมาคมสตรี นกั ธุรกิจและวิชาชีพ-ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
6. มูลนิธิเพื่อความเข้ าใจเด็ก (Focus) จังหวัดเชียงใหม่
7. ชมรมผู้สงู อายุตาบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา
องค์ กรสวัสดิการชุมชน
8. ชมรมผู้สงู อายุ ศูนย์ 49 วัดชัยพฤกษมาลา กรุงเทพมหานคร
9. กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลแม่ริมกก จังหวัดเชียงราย
10. กลุม่ สัจจะสะสมทรัพย์และสวัสดิการชุมชนแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม
11. กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลบางนอน จังหวัดระนอง
12. กองบุญวันละบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตาบลบ้ านลาน จังหวัดขอนแก่น
องค์ กรภาคธุรกิจ
13. บริ ษัท 88 แปซิฟิค จากัด กรุงเทพมหานคร
14. หอการค้ าจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
15. บริ ษัทเชียงรายสินธานี จากัด จังหวัดเชียงราย
**************************

