ผลการคัดเลือก
ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่ างสู งต่ อแม่ ในโอกาสงานวันแม่ แห่ งชาติ ประจาปี 2562
สภาสั งคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
***********************
คณะกรรมการฝ่ ายคัดเลือกลูกที่ มีความกตัญญู กตเวที อย่างสู งต่ อแม่ ประจาปี 2562 ในโอกาสวันแม่
แห่ งชาติ ประจาปี 2562 สภาสังคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พลเอก สิ งหา
เสาวภาพ เป็ นประธาน ได้ป ระชุ มคณะกรรมการฝ่ ายฯ เพื่อคัดเลื อกลูกที่ มีความกตัญ ญู กตเวที อย่างสู งต่ อแม่
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีผสู ้ ่ งเข้ารับการคัดเลือก จานวนทั้งสิ้ น 333 คน ผลการคัดเลือกแบ่งเป็ นประเภท
ดังนี้
1. นักเรี ยน นักศึกษา
จานวน 28 คน
2. นักกีฬา
จานวน 3 คน
3. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จานวน 24 คน
4. นักร้อง นักแสดง ศิลปิ น
จานวน 11 คน
5. สื่ อมวลชน
จานวน 1 คน
6. ประชาชนทัว่ ไป
จานวน 23 คน
7. ลูกกตัญญูฯ ประจาภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
จานวน 12 คน
รวมจานวนทั้งสิ้ น
102 คน
รายนามปรากฏดังนี้
ประเภทนักเรียน นักศึกษา
1. นางสาวกนกนันท์
พึ่งทรัพย์
อายุ 16 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิ ตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม
268/181 ซอยจุฬา 9 ถนนจรัสเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 09 - 8271 - 9666
2. นายกิตติศกั ดิ์
หัตถสุวรรณ์
อายุ 19 ปี
กาลังศึกษาชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
114/14 เอเวอร์กรี นเพลส ห้อง 2309 ซอยลาดพร้าว 122 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 09 - 5273 - 0819
3. นายกอบการ
เดชานุวตั ิ
อายุ 16 ปี
กาลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ
122/9 หมู่ที่ 2 ซอย 13 ตาบลบางม่วง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 08 - 9763 - 6352
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4. เด็กหญิงเขมิกา
ธัญญาทักษ์
อายุ 13 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
388/72 หมู่ที่ 3 ซอยศรี สมาน ถนนศรี สมาน ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 06 - 2482 - 9263
5. นายคมคิด
นาใจแก้ว
อายุ 17 ปี
กาลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
88 หมู่ที่ 3 ตาบลเหล่ากลาง อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสิ นธุ์ 46130
โทรศัพท์ 06 - 2159 - 3625
6. เด็กหญิงจิดาภา
ซื่อดารง
อายุ 14 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม
13/2 ซอยเพชรเกษม 73 แยก 1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 08 - 6346 - 2477
7. นางสาวจิ่งป้ าง
อายุ 18 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
504/5 หมู่ที่ 12 ตาบลปางหมู อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 09 - 9615 - 7349
8. เด็กชายจีราวัฒน์
พูนบันดาลสิ น
อายุ 13 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม
151 ซอยเฉลิมเขตร์ 2 ถนนบารุ งเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 09 - 9456 - 4998
9. เด็กหญิงณิ ชาภัทร
สะอาดยิง่
อายุ 14 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเบ็ญจะมะมหาราชอุบลราชธานี
4/1 ซอยชยางกูร 5 ถนนชยางกูร ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 06 - 2996 - 2592
10. เด็กหญิงตุลยา
เสนาะศรี ตระกูล
อายุ 11 ปี
กาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดสระแก้ว
830/4 หมู่ที่ 1 ซอย 8 ถนนเพ็ชรมาตุคลา ตาบลหัวทะเล อาเภอเมืองนครราชสี มา
จังหวัดนครราชสี มา 30000
โทรศัพท์ 06 - 4096 - 6601
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11. นายทวีศกั ดิ์
แก้ววงศ์
อายุ 16 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสิ รินธรราชวิทยาลัย
67 หมู่ที่ 5 ตาบลสวนป่ าน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 09 - 2401 – 9808
12. นายธนานันท์
ปักไคหัง
อายุ
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวังข่อยพิทยา
16 หมู่ที่ 5 ตาบลวังข่อย อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 06 - 3845 - 8817

16 ปี

13. นายธนวินท์
สุริวงศ์
อายุ 22 ปี
กาลังศึกษาชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99/9 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิ น ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 09 - 5772 - 1670
14. นายธนพล
เทพช่วย
อายุ 19 ปี
กาลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 1 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
9/2 หมู่ที่ 3 ตาบลบางม่วง อาเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา 82190
โทรศัพท์ 06 - 3071 - 8617
15. นางสาวธัญชนก
คาแดง
อายุ 16 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
334/56 หมู่ที่ 4 ซอย 8 ถนนวงแหวนรอบนอก ตาบลสันผักหวาน อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 06 - 1796 - 1145
16. นายนคริ นทร์
โคตรศรี
อายุ 19 ปี
กาลังศึกษาชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ วิทยาเขตรังสิ ต
30 หมู่ที่ 3 ซอยคลองหลวง 18 ถนนพหลโยธิ น ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 08 - 9025 - 9838
17. นายปชิตะ
รัตนวรรณ
อายุ 19 ปี
กาลังศึกษาชั้นปี 1 วิทยาลัยการฝึ กหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
102 หมู่ที่ 17 ตาบลห้องแซง อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35210
โทรศัพท์ 08 - 8366 - 4515
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18. นางสาวปวริ ศรา
เชิงรู้
อายุ 20 ปี
กาลังศึกษาชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
12/75 หมู่ที่ 12 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 08 - 1255 - 4549
19. นางสาวพิรุณปราง
ปลอดโปร่ ง
อายุ 18 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาดูนประชาสรรพ์
11 หมู่ที่ 7 ตาบลหนองไผ่ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180
โทรศัพท์ 09 - 6727 - 2417
20. นางสาวพิมลรัตน์
ใจคา
อายุ 17 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหางดงรัฐราษฎร์ อุปถัมภ์
359 ร้านปะยาง หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตาบลหางดง อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 09 - 7965 - 8046
21. นางสาวพิมพิไล
ดอกผูช้ าย
อายุ 23 ปี
กาลังศึกษาชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
105/4 หมู่ที่ 1 ตาบลเสริ มกลาง อาเภอเสริ มกลาง จังหวัดลาปาง 52210
โทรศัพท์ 06 - 4316 - 9822
22. นางสาวมานิสา
รัตนวงค์
อายุ
กาลังศึกษาชั้นปี 1 โรงเรี ยนสอนภาษาญี่ปนเอเชี
ุ่
ย
6 หมู่ที่ 1 ตาบลสว่าง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
โทรศัพท์ 09 - 6317 - 3802

20 ปี

23. นายศุภกรณ์
คาเพลิง
อายุ
กาลังศึกษาชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
160 หมู่ที่ 1 ตาบลสะเมิงใต้ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250
โทรศัพท์ 08 - 2187 - 6054

23 ปี

24. นายศุภณัฐ
เดชรักษา
อายุ 17 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี
5/119 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมืองสุ ราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 09 - 8997 - 9960
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25. นายสิ ริชยั
ศรี ชยั
อายุ 22 ปี
กาลังศึกษาชั้นปี 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
69/1 หมู่ที่ 6 ถนนประชารังสฤษดิ์ ตาบลดูน อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ 33130
โทรศัพท์ 08 - 9945 - 5539
26. นางสาวสุ ดารัตน์
จรสุวรรณ์
อายุ 21 ปี
กาลังศึกษาชั้นปี 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรี ธรรมราช
74/6 หมู่ที่ 6 ตาบลที่วงั อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80310
โทรศัพท์ 06 - 2136 - 4497
27. เด็กชายโสภณวิชญ์
ด้วงไข่
อายุ
กาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
149 หมู่ที่ 7 ตาบลนาขยาด อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ 06 - 3619 - 7316

12 ปี

28. นางสาวอภิชญา
ปริ ศนานันทกุล
อายุ 17 ปี
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
178/518 หมู่ที่ 7 ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 09 - 4635 - 8394
ประเภทนักกีฬา
1. เด็กชายปั ณณทัต
ภาคย์ธารากุล
อายุ 13 ปี
นักกีฬายิงธนู / นักกีฬาปี นหน้าผาทีมชาติไทย
86/82 ถนนนครอินทร์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 08 - 3100 - 6004
2. นางสาวพรรณนภา
หาญสุจินต์
อายุ 22 ปี
นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย
77 ซอยสาธุประดิษฐ์ 5 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 09 - 7201 - 5414
3. นายอานนท์
อมรเลิศศักดิ์
อายุ
นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย
24 หมู่ที่ 7 ตาบลแม่แรม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 06 - 2393 - 9323

22 ปี
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ประเภทข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. นายโกศล
เลิศล้ า
อายุ 41 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
303 หมู่ที่ 1 ตาบลแคนเหนือ อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ 08 - 1808 - 9088
2. นายคงเดช
สี สด
อายุ 42 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง ครู ชานาญการ โรงเรี ยนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่
43/1 หมู่ที่ 8 ตาบลหัวฝาย อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
โทรศัพท์ 09 - 5449 - 3749
3. ดาบตารวจ โฆษิต
เลอลาด
อายุ 49 ปี
รับราชการตารวจ ตาแหน่ง รองผูบ้ งั คับหมวดมวลชนประชาสัมพันธ์ กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 347 จังหวัดตาก
21 หมู่ที่ 2 ตาบลแม่กลอง อาเภออุม้ ผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์ 08 - 1044 - 8349 , 09 - 3260 - 7448
4. ดร.จรู ญ
ไชยศร
อายุ 60 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
214/5 ซอยพิบูลวัฒนา 9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 09 - 2246 - 8599
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทรงยศินทร์ ชนปทาธิ ป
อายุ 43 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการแขวงทางหลวงอยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
98/108 หมู่ที่บา้ นคาซ่าเลเจ้น ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 08 - 1567 - 7795
6. นางธนรา
สิ รธารงเลิศ
อายุ 52 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดลาดพร้าว กรุ งเทพฯ
59/356 หมู่ที่ 7 ซอย 9 ถนนบางขัน-คลองหลวง แขวงคลองสอง เขตคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 08 - 9498 - 7085
7. พันเอกหญิง ดร.นัยนา
วงศ์สายตา
อายุ 46 ปี
รับราชการทหาร ตาแหน่ง อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 08 - 1844 - 2134
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8. นางนิรชญาวรรณ
มีณรงค์
อายุ 45 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนบ้านไร่ จังหวัดเชียงใหม่
32/4 หมู่ที่ 5 ซอย 22 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตาบลหางดง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 08 - 4808 - 8309
9. นาวาโท บัณฑิต
เนียมพลอย
อายุ 43 ปี
รับราชการทหาร ตาแหน่ง นายธงผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการทหารเรื อ กองบัญชาการกองทัพเรื อ
4 ซอย 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 09 - 5878 - 9924
10. นายปั ญญา
ช่างงาน
อายุ 43 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่
92/6 หมู่ที่ 6 ถนนนริ ศร ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 09 - 0319 - 6418
11. นางพรทิพย์
โสววัฒนกุล
อายุ 59 ปี
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
166 ซอยจิ๊ปดาริ ห์ ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 08 - 1889 - 6164
12. นางสาวระพีพรรณ
ปันคา
อายุ 38 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
133/6 หมู่ที่ 1 ซอย 2 ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ตาบลแม่เหี ยะ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 08 - 6659 - 8935
13. นางสาวเรื องระวี
เรื องกิจธนาวงษ์
อายุ 43 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ กองวิจยั และพัฒนาข้าว กรมการข้าว
37/91 ซอยลาดปลาเค้า 62 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 09 - 8263 - 0034
14. นางลักษณา
วงศ์กระสันต์
อายุ 56 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนหนองปรื อ จังหวัดสุ รินทร์
15 หมู่ที่ 15 บ้านกาลัน ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตาบลปรื อ อาเภอปราสาท จังหวัดสุ รินทร์ 32140
โทรศัพท์ 09 - 7342 - 9404
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15. ดร.วาสนา
คงสกุลทรัพย์
อายุ 58 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการส่ วนบริ หารการคลัง เทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
122 หมู่ที่ 1 ตาบลหวายเหนียว อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์ 08 - 7936 - 9440
16. นายวีรภัทร
พรชยากร
อายุ 38 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ เทศบาลตาบลป่ ากุมเกาะ จังหวัดสุ โขทัย
18/1 ซอย 13 ถนนศรี สัชนาลัย ตาบลเมืองสวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุ โขทัย 64110
โทรศัพท์ 08 - 1281 - 0202
17. นายวีรวุฒิ
เลิศชัยสุวรรณ
อายุ 40 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจชานาญการ สานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
ง 102/112 หมู่ที่บา้ นดารารัตน์ โครงการ 1 ถนนดาวดึงส์ ตาบลปากน้ าโพ อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 08 - 6735 - 4491
18. ดร.ศิรินุช
อินละคร
อายุ 42 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา
2 ซอยชยางกูร 11 ถนนชยางกูร ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 09 - 4159 - 9635
19. พันเอกหญิง สว่างจิตต์
กาญจนะโกมล
อายุ 54 ปี
รับราชการทหาร ตาแหน่ง นายทหารปฏิบตั ิการประจากรมส่ งกาลังบารุ งทหารบก
กองทัพภาคที่ 1 กรุ งเทพฯ
80/207 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 08 - 1986 - 2433
20. นายสายันห์
ประโกสันตัง
อายุ 42 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
8 หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านหวาย อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทรศัพท์ 08 - 5003 - 1975
21. นางสาวสุ นนั ท์
ทองโฉม
อายุ 49 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
รับราชการ ตาแหน่ง 72 หมู่ที่ 2 ตาบลดอนพุด อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 18210
โทรศัพท์ 08 - 7406 - 2267
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22. นายแพทย์สุพจน์
ภูเก้าล้วน
อายุ 58 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกระบี่
21 ซอย 10 ถนนมหาราช ตาบลปากน้ า อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 08 - 1569 - 4333
23. นางอาพร
กอรี
อายุ 48 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
111 หมู่ที่ 3 ถนนสันทราย - พร้าว ตาบลแม่ฝากใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 08 - 9838 - 1423
24. นายอาพล
เกลือนสิ น
อายุ 42 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนเทศบาลบ้านท้ายช้าง จังหวัดพังงา
547/9 ชุมชนถนนใหม่ ซอยเทศบาลบารุ ง 1 ถนนเพชรเกษม ตาบลท้ายช้าง อาเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ 09 - 9318 - 3595
ประเภทนักร้ อง นักแสดง ศิลปิ น
1. นายชานนท์
ทิพกนก
อายุ 32 ปี
นักแสดง
419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 - 511 - 0555 ต่อ 2110
2. นายธนธรรศ
สนธีระ
อายุ 46 ปี
นักร้อง
86/56 อาคารรอยัลทาวเวอร์ 3 ซอยอินทามระ 25 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 09 - 2878 - 9916
3. นายปฐมพงศ์
เรื อนใจดี
อายุ 23 ปี
นักแสดง
50 จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 - 669 - 9787
4. นางสาวภัทรวี
ศรี สนั ติสุข
อายุ 27 ปี
ศิลปิ น
88/158 หมู่ที่ 12 ถนนศรี นคริ นทร์ ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 09 - 8256 - 9104
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5. นายมิกค์
ทองระย้า
อายุ
นักแสดง
79/19 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 09 - 4562 - 4055

26 ปี

6. นายรุ่ งรดิศ
รุ่ งอมรวานิช
อายุ
นักแสดงอิสระ
50/271 ตาบลบางคูรัด อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 08 - 6416 - 4690

27 ปี

7. นางสาวลลดา
ปานจันทร์ดี
อายุ 18 ปี
นักร้อง
9/272 หมู่ที่ 11 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 09 - 4622 - 9241
8. พันโท สรวิชญ์
สุบุญ
อายุ 36 ปี
นักแสดง
8 ซอยนามบัญญัติ ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
กรุ งเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 06 - 2924 - 6415
9. นางสาวสุ ธีวนั
ทวีสิน
อายุ 31 ปี
นักร้อง นักแสดง
419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 - 511 - 0555 ต่อ 2110
10. นางสาวสุ ภาพร
วงษ์ถว้ ยทอง
อายุ 29 ปี
นักแสดง พิธีกร
217/105 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 08 - 4466 - 6292
11. นางสาวอรภัสญาน์
สุกใส
อายุ 24 ปี
นักร้อง นักแสดง
50 จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 - 669 - 9787 , 02 - 669 - 9000
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สื่ อมวลชน
1. นายวิรุฬ
รัตนปริ คณน์
อายุ 48 ปี
ผูจ้ ดั การแผนกพัฒนาธุรกิจและดิจิทลั มีเดีย บริ ษทั ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จากัด
39/105 ซอยรามอินทรา 14 แยก 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 09 - 1889 - 8504
ประชาชนทั่วไป
1. พระครู ใบฎีกาธนพัฒน์
ชนาสโภ
อายุ
พระภิกษุ (เจ้าอาวาสวัดคุณพุม่ จังหวัดพิจิตร)
วัดคุณพุม่ ตาบลบางลาย อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130
โทรศัพท์ 09 - 3264 - 9392

44 ปี

2. นางสาวกษิรา
อณวัชวณิช
อายุ 38 ปี
พนักงานบริ ษทั เอกชน
112 หมู่ที่ 12 ตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา 30330
โทรศัพท์ 09 - 9656 - 9895
3. นายเงิน
ชูช่วย
อายุ
รับจ้างทัว่ ไป
14 หมู่ที่ 5 ตาบลคลองเฉลิม อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180
โทรศัพท์ 08 - 6295 - 0380

37 ปี

4. นายชาคริ ต
ตรี กลู
อายุ 27 ปี
ธุรกิจส่ วนตัว ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอี่ยมรุ่ งเรื องอุตสาหกรรม จากัด
1046/20 ซอยสุขมุ วิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 08 - 6403 - 6922
5. นางณัฎฐภัค
อติเชษฐ์ธนิศ
อายุ 57 ปี
ธุรกิจส่ วนตัว ตาแหน่ง ประธานกรรมการ บริ ษทั พัชรารัตน์ อินดัสตรี้ เอนเตอร์ ไพร์ ส จากัด
289 หมู่ที่ 10 บ้านขามลุม่ ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 08 - 1547 - 5994
6. นายณัฐนัย
อนันตรัมพร
อายุ 32 ปี
นักธุรกิจ ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน)
9/9 ซอยสุ ขาภิบาล 5 ซอย 28 ถนนสุ ขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 08 - 3100 - 9911
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7. นายเตช
เตชะพัฒน์สิริ
อายุ 31 ปี
ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญการตลาดสมัยใหม่
35/263 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตาบลบางขุนกอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 09 - 5789 - 4564
8. นายธวัชชัย
พงษ์มาลา
อายุ 59 ปี
ธุรกิจส่ วนตัว ตาแหน่ง หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่ วนจากัด ที.พี.แพ็คกิ้ง
24 หมู่ที่ 18 ถนนลาลูกกา ตาบลบึงทองหลาง อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 08 - 1807 - 4722
9. นายธารธร
อักษรานุวตั ร
อายุ 42 ปี
นักธุรกิจ ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั สยามนุวตั ร จากัด
199/9 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 02 - 887 – 6322
10. นายนพดล
ไชยวงศ์
อายุ 48 ปี
รับจ้าง ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริ ษทั บีอาร์ เอฟ โลจิสติคส์ จากัด
5/54 หมู่ที่ 3 ซอยเพิม่ สิ น 62 ถนนเพิม่ สิ น แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุ งเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 08 - 1819 - 2843
11. นางปิ ยภัทร
ล่าซา (อมาตยกุล)
อายุ
นักธุรกิจ ตาแหน่ง รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั พีพี เอ.เจ. (1999) จากัด
และกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เซลล์ลชู นั่ คลีนิค
9 ซอยพาสนา 2 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 08 - 6324 - 9545

35 ปี

12. นายพีรณัฐ
อมรไชยพัฒน์
อายุ 22 ปี
8/31 ถนนธานี ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 08 - 2149 - 2539
13. นางพัชระภรณ์
ยิม้ แย้ม
อายุ 61 ปี
นักธุรกิจ ตาแหน่ง บริ ษทั ร่ มโพธิ์ ทอง 888 โปรดักส์ กรุ๊ ป จากัด
888 ซอยพหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 08 - 1832 - 8999
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14. ดร.ใยอนงค์
ทิมสุวรรณ
อายุ 55 ปี
นักธุรกิจ ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การและหุน้ ส่วนเจ้าของกิจการ บริ ษทั จากัด เลยโซล่าร์ ซัพพลาย
71 ซอยจรัญสนิวงศ์ 69 ถนนจรัญสนิวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02 - 881 - 0011
15. นางสาวเรณูศรี
ธนวัฒนพงศ์ชยั
อายุ 38 ปี
พนักงานบริ ษทั เอกชน ตาแหน่ง รองผูบ้ ริ หารฝ่ ายการเงิน บริ ษทั จากัด ที.เอส.เค. ไดมอนด์ เร้นทัล
583 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 08 - 1646 - 5343
16. นายวิวตั ร
ชูอุบล
อายุ 40 ปี
เจ้าหน้าที่สนั ทนาการ สานักงานเทศบาลตาบลอ่างทอง จังหวัดพัทลุง
123 หมู่ที่ 4 ตาบลอ่างทอง อาเภอศรี นคริ นทร์ จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ 08 - 9814 - 3354
17. ดร.สิ ริกานต์
อ้นสนกราน
อายุ 48 ปี
นักธุรกิจ ตาแหน่ง ประธานบริ หาร โรงแรม เอ็นสิ ริ รี สอร์ ท แอนด์ โฮเทล
5/230/1 หมู่ที่ 2 ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 08 - 1655 - 5849
18. ดร.สุ ภคั ชญา
โลกิตสถาพร
อายุ 58 ปี
นักธุรกิจ ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สถาพรบุ๊คส์ จากัด
18 ซอยลาดปลาเค้า 63 แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 09 - 8469 - 5414
19. นางสาราญ
เสาทอง
อายุ 47 ปี
แม่บา้ น
148/16 หมู่ที่ 11 ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ 08 - 6835 - 0550
20. นางสาวหทัยรัตน์
อุดมลาภธรรม
อายุ 29 ปี
พนักงานบริ ษทั เอกชน ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การต่างประเทศ บริ ษทั R.X. Manufacturing CO.,LTD
18/23 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 09 - 1993 - 9998

~ 14 ~
21. นางหนูนิด
พรมมา
อายุ 53 ปี
รับจ้างทัว่ ไป
26/1 หมู่ที่ 3 ตาบลหนองแก อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์ 06 - 3773 - 6989
22. นางสาวอรภัทร
รังษีวงศ์
อายุ 47 ปี
พนักงานบริ ษทั ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานธุรกิจเทคโนโลยีและปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (เครดิตบูโร)
45 ซอย 38 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 08 - 1755 - 4498
23. นางอัจฉรา
กรสถาพร
อายุ 54 ปี
แม่บา้ น
55 ถนนแสงทินกร ตาบลชุมแสง อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
โทรศัพท์ 09 - 4661 - 6956
ลูกกตัญญูฯ ประจาภาคของสภาสั งคมสงเคราะห์ ฯ
1. เรื ออากาศเอกหญิง ฉัตระวี พวงผกา
อายุ 35 ปี
รับราชการทหาร ตาแหน่ง นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
สานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
7/1 หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านปทุม อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ 08 - 7002 - 1140
2. พันเอก อานาจ
วชิรศักดิ์โสภานะ
อายุ 43 ปี
รับราชการทหาร ตาแหน่ง เสนาธิ การกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ
29/59 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี-ลพบุรี ตาบลโคกสว่าง อาเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 08-3083-7195
3. นางสายธาร
สุขสอาด
อายุ 47 ปี
ธุรกิจส่ วนตัว ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สยาม พาราอินเตอร์วดู (ไทยแลนด์) จากัด
999/99 หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านนา อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ 08 - 1890 - 9397
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4. นายพลยุทธ
อังกินนั ทน์
อายุ 45 ปี
นักธุรกิจ / นักการเมืองท้องถิ่น ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรี เมืองเพชรบุรี
135 ถนนราชดาเนิน ตาบลคลองกระแชง อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 06 - 3364 - 888
5. นางสาวภันฐิฌาพร
พรพิจยั ภาค
อายุ 22 ปี
กาลังศึกษาชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1506,1508,1510 ถนนมุขมนตรี ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสี มา
จังหวัดนครราชสี มา 30000
โทรศัพท์ 08 - 6247 - 4466
6. นางสาวเกศริ นทร์
ผาสุข
อายุ 47 ปี
ธุรกิจส่ วนตัว ตาแหน่ง เจ้าของกิจการ ภัตตาคารท่าอากาศยานขอนแก่น
167/67 หมู่ที่ 4 ซอย 7 ถนนแก่นตูมบารุ งราษฎร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 08 - 2469 - 6554
7. นางปาลิดา
คณานิจกิจไพบูลย์
อายุ 50 ปี
นักธุรกิจ ตาแหน่ง เจ้าของกิจการ ร้านไทยคนึงสังฆภัณฑ์
30-32 ถนนสิ นธุประสิ ทธิ์ ตาบลวาริ นชาราบ อาเภอวาริ นชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 09-1831-9744 , 09-1164-4464
8. นางพิมพิอร
เตชะศรี ประเสริ ฐ
อายุ 56 ปี
ธุรกิจส่ วนตัว ตาแหน่ง หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ / เจ้าของ หจก.หนองบัวโรงสี ไทยประดิษฐ์
141 หมู่ที่ 1 ถนนอินทบุรี-เขาทราย ตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
โทรศัพท์ 06 - 1584 - 7888
9. นายกูเ้ ผ่า
โพธิสารัตน์
อายุ 39 ปี
พนักงานโรงแรม ตาแหน่ง Life Guard Super visor โรงแรมดวงตะวัน
223/20 หมู่ที่ 1 ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 09 - 1069 - 5974
10. นายนาคริ ก
สุภอมรพันธุ์
อายุ 32 ปี
ธุรกิจส่ วนตัว
214 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม-ท่าแซะ ฝั่งซ้าย ตาบลท่าแซะ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
โทรศัพท์ 09 - 8164 - 2556

~ 16 ~
11. นางเพชรมณี
เนตรนิติสกุล
อายุ 49 ปี
รับราชการ ตาแหน่ง นักพัฒนาสังคมชานาญการ สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จงั หวัดสุราษฎร์ธานี
39/7 หมู่ที่ 9 ถนนสุราษฎร์ -นาสาร ตาบลขุนทะเล อาเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานี
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ 08 - 9648 - 9021
12. นางสาวภัทรพร
รักแก้ว
อายุ
กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนตรังวิทยา
20/1 หมู่ที่ 1 ตาบลนาโยงใต้ อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 09 - 9416 - 9290 , 09 - 9304 - 1214

18 ปี

