๑๓๐๑

๑๓๐๒

น.อ.หญิง กฤษณำ สมุดสร
“แมว”
ประจำ บก.ทท.ชรก.นทพ.

ที่ทำงำน : กองแพทย์ สสน.นทพ.
ว.ด.ป. เกิด : 26 พ.ย. 2514
ที่อยู่ : 188/5 ถ.สำยไหม
แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพ 10220
มือถือ : 084 433 6195
E-mail : kcat1972@gmail.com
ID Line : 0844336195
๑๓๐๓

ว่ำที่ร้อยโท ขุนทอง สำยบุตร
“ขุน”

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ที่ทำงำน : สำนักงำนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ว.ด.ป. เกิด : 9 ก.พ. 2528
ที่อยู่ : 128 ม.17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
มือถือ : 064 540 2111
E-mail : koonthong.s@gmail.com
ID Line : koonthong_fly

ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
“อู๊ด”
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ

ที่ทำงำน : มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
ว.ด.ป. เกิด : 21 ก.พ. 2512
ที่อยู่ : 316/165 ถ.รัชดำภิเษก ๓๖ แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
มือถือ : 081 801 1824
E-mail : komain_@hotmail.com
ID Line : komain_oud
๑๓๐๔

นำงชินนำฏ คุณเจริญ
“แอน”
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบำรุงรักษำ

ที่ทำงำน : กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
ว.ด.ป. เกิด : 28 ก.ย. 2516
ที่อยู่ : 59/860 ถ.นิมิตใหม่ 28 แขวงสำมวำตะวันออก
เขตคลองสำมวำ กรุงเทพ 10900
มือถือ : 081 374 5671
E-mail : chinnanat_ann@yahoo.com
ID Line : chinnanat_khunjaroen

๑๓๐๕

๑๓๐๖

น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์
“ชู”
ผอ.กภศ.ศศย.สปท.

ที่ทำงำน : ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ
ว.ด.ป. เกิด : 14 ธ.ค. 2515
ที่อยู่ : 183/1514 ถ.สรงประภำ แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพ
มือถือ : 084 682 8531
E-mail : choosaksi@hotmail.com
ID Line : choosaksi
๑๓๐๗

พ.ท.หญิง ทิพย์รัตน์ ภักดีกุล
“ลูกกวำด”

หน.แผนงำนข่ำวกรอง กขย.สนข.ขว.ทหำร
ที่ทำงำน : กรมข่ำวทหำร
ว.ด.ป. เกิด : 25 พ.ย. 2524
ที่อยู่ : 333/317 ถ.ประชำชื่น แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ
มือถือ : 089 695 7041
E-mail : candymuic@gmail.com
ID Line : captcandy

นำยณัฏกกิตติ์ กิตติธำรงกุล
“เต้”

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ที่ทำงำน : สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ว.ด.ป. เกิด : 18 ม.ค. 2519
ที่อยู่ : 328/189 ถ.สิรินธร แขวงบำงพลัด บำงพลัด กรุงเทพ
มือถือ : 098 274 5912
E-mail : nattakitt3010@gmail.com
ID Line : nattakittmmoe
๑๓๐๘

พ.อ.หญิง ทิพรัตน์ วีระวัฒน์
“ป๊อบ”
รอง ผอ.กผง.ยก.ทหำร

ที่ทำงำน : กรมยุทธกำรทหำร
ว.ด.ป. เกิด : 5 ส.ค. 2512
ที่อยู่ : 98 ถ.ลำดพร้ำว122 แขวงพลับพลำ วังทองหลำง กรุงเท
มือถือ : 099 635 1657
E-mail : thipparatpop@gmail.com
ID Line : popyamee

๑๓๐๙

๑๓๑๐

นำยธนกร ทังตุ่น
“บอย”
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

ที่ทำงำน : สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ว.ด.ป. เกิด : 28 พ.ค. 2522
ที่อยู่ : 92 ถนนพหลโยธิน 7 แขวง/เขต พญำไท กรุงเทพ 10400
มือถือ : 084 751 8135
E-mail : takenv58@gmail.com
ID Line : tanagon64
๑๓๑๑

ร.ต.อ. ธนำบดี ธูปเทียนรัตน์
“โทนี่”
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรท่ำเรือแหลมฉบัง

ที่ทำงำน : ท่ำเรือแหลมฉบัง กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
ว.ด.ป. เกิด : 12 ธ.ค. 2504
ที่อยู่ : 88/215 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20250
มือถือ : 094 491 5974
E-mail : tony.ta1961@gmail.com
ID Line : tanabodee1961

นำยธนเดช ศรีณรงค์
“เปี๊ยก”

ประธำนมูลนิธิเทิดทูนธงไทย
ที่ทำงำน : มูลนิธิเทิดทูนธงไทย
ว.ด.ป. เกิด : 2 ส.ค. 2508
ที่อยู่ : 282/6 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพ 10510
มือถือ : 090 282 4654
E-mail : thanadej.sri@gmail.com
ID Line :
๑๓๑๒

พ.ท. ธำรงชัย หนุนภักดี
“ฮั้น”
ประจำ กภศ.ศศย.สปท.

ที่ทำงำน : ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ
ว.ด.ป. เกิด : 19 มิ.ย. 2525
ที่อยู่ : 89/85 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพ
10240
มือถือ : 061-5919564
E-mail : xtazee_4253@hotmail.com
ID Line : hunter8080

๑๓๑๓

๑๓๑๔

นำยบรรเจิด ถมปัด
“ตุ”๊
นักวิชำกำรป่ำไม้ชำนำญกำร

ที่ทำงำน : กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ว.ด.ป. เกิด : 25 ธ.ค. 2512
ที่อยู่ : 89/218 ต.บำงตะไนย์ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
มือถือ : 083 424 1919
E-mail : banjerd2512@hotmail.com
ID Line : thompaddd
๑๓๑๕

นำงสำวปวีณำ เอี่ยมศิริกุลมิตร
“นก”
อัยกำรประจำสำนักงำนอัยกำรสูงสุด

ที่ทำงำน : สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
ว.ด.ป. เกิด : 29 มี.ค. 2525
ที่อยู่ : 139/2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
มือถือ : 081 614 1176
E-mail : nokbinnn@hotmail.com
ID Line : nokishappynow

น.ท. ประวิทย์ คุณรำช
“วิทย์”
หน.กำลังสำรอง กนผ.สนผพ.กพ.ทหำร

ที่ทำงำน : กรมกำลังพลทหำร
ว.ด.ป. เกิด : 6 พ.ค. 2522
ที่อยู่ : 99/249 ถ.สำยไหม แขวงสำยไหม สำยไหม กรุงเทพ
10220
มือถือ : 09๒6594129
E-mail : 4047pwit@gmail.com
ID Line : 0926594129
๑๓๑๖

นำยพัฒนำ ทิวะพันธุ์
“เด๋อ”

กรรมกำรผู้จัดกำรกลุ่ม ทิวะพันธุ์ กรุ๊ป
ที่ทำงำน : บริษัท ทิวะพันธุ์ กรุ๊ป
ว.ด.ป. เกิด : 5 มี.ค. 2507
ที่อยู่ : 124/139 ถ.รัตนำธิเบศร์ ต.ไทรม้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
มือถือ : 086 919 5615
E-mail : director550@icloud.com
ID Line : director5500

๑๓๑๗

ร.ท.ดร. พันธ์รบ รำชพงศำ
“ปอนด์”

๑๓๑๘

ผู้อำนวยกำรสำนักยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ
ที่ทำงำน : สถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)
ว.ด.ป. เกิด : 31 ม.ค. 2520
ที่อยู่ : 9/4๙ บ้ำนกลำงเมือง ถ.นวมินทร์ ซ.นวมินทร์ 70 แยก 112 แขวง/เขต บึงกุ่ม กรุงเทพ 10230
มือถือ : 087 931 3388
E-mail : punrop@gmail.com
ID Line : punrop
๑๓๑๙

นำยรุธิระ ประเสริกศักดิ์
“เปิ้ล”

หัวหน้ำกองวิศวกรรมระบบผลิตไอน้ำและกังหัน
ที่ทำงำน : กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
ว.ด.ป. เกิด : 10 พ.ย. 2516
ที่อยู่ : 3 ถ.วัดลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว ลำดพร้ำว กรุงเทพ
10230
มือถือ : 085 345 5040
E-mail : roothira@gmail.com
ID Line : angryape

น.ท.หญิง ยลรัตน์ คุ้มเปลี่ยน ร.น.
“จูน”
หน.กำรทหำร กมท.สวม.วปอ.สปท.

ที่ทำงำน : วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ
ว.ด.ป. เกิด : 7 ม.ค. 2514
ที่อยู่ : 1/71 ม.9 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
มือถือ : 094 953 6945
E-mail : yonrat@outlook.com
ID Line : 0949536945
๑๓๒๐

พ.ท.หญิง วำทินี ติงสมบัติยุทธ์
“จั๊กจั่น”
ประจำ กศย.ศศย.สปท.

ที่ทำงำน : ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ
ว.ด.ป. เกิด : 26 มี.ค. 2511
ที่อยู่ : 18 ถ.กรุงเทพนนท์ ต.บำงเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
มือถือ : 081 373 2156
E-mail : watinee-25@hotmail.com
ID Line : t.watinee

๑๓๒๑

๑๓๒๒

นำยเวธิต สุนทรญำติ
“หนึ่ง”

อดีตประธำนกรรมกำรหอกำรค้ำจังหวัดแพร่
ที่ทำงำน : หอกำรค้ำจังหวัดแพร่
ว.ด.ป. เกิด : 7 ก.ย. 2519
ที่อยู่ : 164/6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
มือถือ : 081 883 8858
E-mail : phraetai@gmail.com
ID Line : wethit-phraaithai
๑๓๒๓

นำงศิริมำ ไกรพ้น
“หริมำ”

ผู้อำนวยกำรกองประสำนงำนระบบกำรควบคุมภำยใน

ที่ทำงำน : กำรประปำนครหลวง
ว.ด.ป. เกิด : 30 ต.ค. 2508
ที่อยู่ : 1007 ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตสำยไหม กรุงเทพ 10220
มือถือ : 081 753 2475
E-mail : sirimakraipon@hotmail.com
ID Line : rima2508

นำงศิริพรรณวดี บัวอินทร์
“นิด”
Senior Associate Director

ที่ทำงำน : บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
ว.ด.ป. เกิด : 7 ต.ค. 2512
ที่อยู่ : 56/158 ต.คูคต อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130
มือถือ : 081 173 4956
E-mail : siripanvadee@gmail.com
ID Line : 0811734956
๑๓๒๔

นำยสุชัช ศุภวัฒนำเจริญ
“ชัช”

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ที่ทำงำน : สำนักงำนวิจัยแห่งชำติ
ว.ด.ป. เกิด : 9 พ.ย. 2514
ที่อยู่ : 59/58 ถ.รัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ อ.เมือง กรุงเทพ
11000
มือถือ : 081 277 5400
E-mail : suchut@yahoo.com
ID Line : 0812775400

๑๓๒๕

นำยสุธรรม ลิ่มพำนิช
“ต้อม”

นักวิชำกำรประมงชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำกลุ่มแผนและติดตำมยุทธศำสตร์กำรประมง
ที่ทำงำน : กรมประมง
ว.ด.ป. เกิด : 2 ม.ค. 2513
ที่อยู่ : 311/42 ถ.ทรงประภำ แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพ
10210
มือถือ : 089 440 8648
E-mail : suthaml1@hotmail.com
ID Line : suthaml
๑๓๒๗

พ.ต.ท. สุภรณ์ กิจชมภู
“แจ็ค”
อำจำรย์ (สบ ๓) คณะตำรวจศำสตร์

ที่ทำงำน : โรงเรียนนำยร้อยตำรวจ
ว.ด.ป. เกิด : 26 มี.ค. 2524
ที่อยู่ : 5/86 ถ.ไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปกม 73210
มือถือ : 086 093 1551
E-mail : jacksubhom@gmail.com
ID Line : jacksubhorn

๑๓๒๖

นำยสุธีณพ ธัญญสิริ
“เอ้”
ผู้จัดกำรส่วนขำยรำชกำรและรักวิสำหกิจ

ที่ทำงำน : บริษัท ปตท.น้ำมันและกำรค้ำปลีก จำกัด (มหำชน)
ว.ด.ป. เกิด : 26 ก.ย. 2516
ที่อยู่ : 124/141 ต.ไทยม้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
มือถือ : 081 174 2809
E-mail : sutheenop.t@pttor.com
ID Line : 0811742809
๑๓๒๘

น.ท.หญิง อำริยำ พรมแก้ว
“อ้อย”
หน.กร.กรป.สปก.ศปร.

ที่ทำงำน : ศูนย์ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริและควำมมั่นคง
ว.ด.ป. เกิด : 25 ก.ค. 2514
ที่อยู่ : 24/844 ม.5 ถ.ลำลูกำ ต.คูคต อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี
12130
มือถือ : 084 660 3531
E-mail : oriya_ptar@hitmail.com
ID Line : 0846603531

๑๓๒๙

พ.อ. อุกกฤษ รุ่งเรือง
“ต้น”

ผช.ผอ.กศบ.ศทส.สส.ทหำร
ที่ทำงำน : กรมกำรสื่อสำรทหำร
ว.ด.ป. เกิด : 24 ม.ค. 2514
ที่อยู่ : 183/2531 ถ.สรงประภำ แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพ
10210
มือถือ : 089 662 9377
E-mail : aukkrit@yahoo.com
ID Line : col.r.aukkrit

