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บัญชีสรุปรายช่ือและช่ือสกุลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนตามล าดับตัวอักษร 
เพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 

หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

1 นางกนกวรรณ เอียดช ู
  

1) ชมรมไลน์แดนซ์ อ.มาศ 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายภานุมาศ สุธีรภัทรอ 
ประธานชมรมไลน์แดนซ์ อ.มาศ 

สงขลา ใต ้

2 นายกมล เต็มรตัน ์
 
 
  

2)  ชมรมผู้สูงอายุบ้านหมน 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายกมล เต็มรตัน ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านหมน  

นครศรีธรรมราช ใต้ 

3 นายกระบวน ปางชาต ิ
 
  

3) ชมรมผู้สูงอายตุ าบลนาแก หมูท่ี่ 10 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายกระบวน ปางชาต ิ
ชมรมผูสู้งอายุต าบลนาแก หมู่ที่ 10  

หนองบัวล าภ ู ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4 นายเกียรติณัฐ ดีเอม  4) ชมรมผูสู้งอายุบ้านโก่งธน ู
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางสุธาทิพย์ เกตุอร่าม 
รองประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านโกง่ธน ู

ลพบุรี กลาง 

5 นางเกสร ช่วยเชื้อ 
 
 
  

5) ชมรมผู้สูงอายสุว่างอารมณ ์
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางเกสร ช่วยเชื้อ 
ประธานชมรมผูสู้งอายุสว่างอารมณ ์

นครศรีธรรมราช ใต ้

6 นางกัลยา พลฤทธิ ์
  
  

6) ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอนาหม่อม 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก  
นางกัลยา พลฤทธิ ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุอ าเภอนาหม่อม  

สงขลา ใต ้



2 
 

หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

7 นางขนิษฐา กลิ่นจันทร์ 
 
  

7) สมาคมผู้น าสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางพรเอื้อ เชื้อแหลม 
นายกสมาคมผู้น าสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด
สงขลา  

สงขลา ใต้ 

8 นายค ารณ อุบลกาญจน ์
 
  

8) ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านวังหิน 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางเบญจา เทวฤทธ์ 
ประธานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านวังหิน  

นครศรีธรรมราช ใต้ 

9 นางสาวจงจิตต์ แม้นสุรางค ์
  

9) ชมรมผู้สูงอายุบ้านแคสูง 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางสาวจงจิตต์ แม้นสุรางค ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านแคสูง  

นครศรีธรรมราช ใต ้

10 นางจรรยา อุปถัมภ ์
  

10) ชมรมผู้สูงอายเุทศบาลต าบลระโนด 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางจรรยา อุปถัมภ ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุเทศบาลต าบลระโนด  

สงขลา ใต ้

11 นางจีรวรรณ วงอนันต์สิร ิ
  

11) ชมรมผู้สูงอายุต าบลเสวียด 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายวินัย ค าสุวรรณ 
ประธานชมรมผู้สงูอายุต าบลเสวียด 
 
 
 
  

สุราษฎร์ธาน ี ใต ้
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

12 นางสาวจารุนันท์ ค ามรีักษ ์
 
 
  

12)  ชมรมผูสู้งอายุต าบลโพนทอง 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายบุญชู ปาระม ี
ประธานผูสู้งอายุต าบลโพนทอง  

ลพบุร ี กลาง 

13 นางจุฑามาศ ประลามุข 
 
  

13) ชมรมผูสู้งอายุชุมชนศักดิ์ศรีนคร 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางฉวี อภิสุนทราวงศ ์
ประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนศักดิศ์รีนคร  

ลพบุร ี กลาง 

14 นางจุฑารัตน์ วรสิทธิกร 
    

14) ชมรมผู้สูงอายุบ้านสวนสน หมู่ 10 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายคมน์ ชมอินทร ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านสวนสน 
หมู่ 10  

สงขลา ใต ้

15 นายจ าเนียร รอดภัย  15) ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองปลาดุก 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายจ าเนียร รอดภัย 
ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองปลาดุก  

ลพบุร ี กลาง 

16 นางฉวี อภิสุนทราวงศ ์ 16) ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลพบุร ี
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางฉวี อภิสุนทราวงศ ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุจังหวัดลพบุรี                         

ลพบุร ี กลาง 

17 นางเฉลิมขวัญ ตั้งในศลีธรรม  
  

17) ชมรมหญิงแกร่งควนลัง 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางสาว วิไล สัมพันธิชิต 
นายกชมรมหญิงแกร่งควนลัง  
 
  

สงขลา ใต้ 



4 
 

หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

18 นางชนาภรณ์ ศรีพระจันทร ์
  

18) ชมรมผู้สูงอายุวชิรพยาบาล 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางชนาภรณ์ ศรีพระจันทร ์
ประธานชมรมผู้สูงอายุวชิรพยาบาล  

กรุงเทพมหานคร กลาง 

19 นางชมชื่น ข าชม  19) ชมรมผู้สูงอายุต าบลง้ิวราย 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
ด.ต. สมใจนกึ เพง็สุข 
ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลง้ิวราย 

ลพบุร ี กลาง 

20 นางสาวชุติมณฑน์ รักษาผล 20) ชมรมผู้ประดิษฐ์ดอกไม้ในชุมชน 
 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางสาวชุติมณฑน์ รักษาผล 
ประธานชมรมผู้ประดิษฐด์อกไม้ในชุมชน 

ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 

21 นายชูศิลป์ ศรีวิวัฒน์ 21) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายชูศิลป์ ศรีวิวัฒน์ 
ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 

22 นางดวงจิตต์ ศรรีัตน ์
  

22) ชมรมผู้สูงอายุต าบลบ้านม่วงงาม 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางดวงจิตต์ ศรรีัตน ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุต าบลบ้านม่วงงาม  

สงขลา ใต ้

23 นาง ดารณี แสงทวี 
 
 
 
  

23) ชมรมผู้สูงอายเุทศบาลนครหาดใหญ ่
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายวิเชียร ยีกฤษฏาวงศ ์
ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ 
  

สงขลา ใต ้



5 
 

หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

24 นางดารารตัน์  อ่อนรัตน ์
 
 
  

24) ชมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลบ้านคลองเพรียง 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางเนาวนิต ไกรนรา 
ประธานชมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านคลองเพรียง  

นครศรีธรรมราช ใต ้

25 นางเดี้ยม ประทุมทอง 
 

 
 

  

25) ชมรมผูสู้งอายุบ้านไม้แดง 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางเดี้ยม ประทุมทอง 
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านไม้แดง  

นครศรีธรรมราช ใต ้

26 นางต๋อย หมูส ี 26) กลุ่มแปรรูปมะม่วงบ้านนางง้ิว 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางต๋อย หมูส ี
ประธานกลุม่แปรรูปมะม่วงบ้านนางง้ิว 

ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 

27 นายทองพูน สมภาร 27) ชมรมครูบ านาญขอนแก่น 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายสุรยิะ ด้วงวังหิน 
ประธานชมรมครูบ านาญขอนแก่น 

ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 

28 นายท้าย ชาตร ี
 
 

28) ชมรมผู้สูงอายุต าบลบางลี ่

 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายท้าย ชาตร ี
ประธานชมรมผูสู้งอายุต าบลบางลี ่

ลพบุร ี กลาง 

29 นางธิดา ศรีไพพรรณ ์
 
   

29) สมาคมสภาผูสู้งอายุแห่งประเทศไทยฯ 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน 
ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ  

กรุงเทพมหานคร กลาง 
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

30 นางธนาภรณ์ โพธ์ิเชิด 30) ชมรมผูสู้งอายุ รพ.สต. บ้านเกริ่นกฐิน 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายฉลอง นุ่มส ารวย  
ประธานชมรมผูสู้งอายุ รพ.สต. บา้นเกริ่น
กฐิน 

ลพบุร ี กลาง 

31 นายธีระศักดิ์ ปรีดาศักดิ์ 31) เครือข่ายชมรมผูสู้งอายุเทศบาลต าบล
ท่าช้าง 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายธีระศักดิ์ ปรีดาศักดิ ์
ประธานเครือข่ายชมรมผูสู้งอายุเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

สงขลา ใต้ 

32 นางนพคุณ บุตรวงค์ 32) ชมรมรวมใจผู้สูงวัยขอนแก่น 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายสุรยิะ ด้วงวังหิน 
ประธานชมรมรวมใจผู้สูงวัยขอนแก่น 

ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 

33 นายนาวี สุดใจ 33) ชมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลบ้านจวนเสมด็ 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายนาวี สุดใจ 
ประธานชมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านจวนเสมด็ 

นครศรีธรรมราช ใต ้

34 ร.ต.ต. นิทัศน์ เดชแพ 34) ชมรมผูสู้งอายุขอนแก่น 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
พ.อ. ทองดี ทองล้น 
ประธานชมรมผูสู้งอายุขอนแก่น 
 
 

ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

35 นายนิยม ชูช่ืน 35) ชมรมไทเก๊กสวน 72 พรรษา 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางสาวนฤชา สิงห์ศิร ิ
ประธานชมรมไทเก๊กสวน 72 พรรษา 

สงขลา ใต้ 

36 นางนิภาภรณ์ วรรณุรักษ์ 36) ชมรมผูสู้งอายุเทศบาลต าบลไม้เรียง 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายรักษ์พงศ์ เที่ยงธรรม 
ประธานชมรมผูสู้งอายุเทศบาลต าบลไมเ้รียง 

นครศรีธรรมราช ใต้ 

37 นายบุญฤทธ์ิ เสนาพันธ์ 37) ชมรมผูสู้งอายุบ้านไสหร้า 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางสุนีย์ วงษ์สรรค ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านไสหร้า 

นครศรีธรรมราช ใต้ 

38 นางบุญถม แก้วบุญเมือง 38) ชมรมมิตรสมัพันธ์ 27 ลพบุร ี
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
พ.ท. สท้าน สืบแก้วอุทัย 
ประธานชมรมมิตรสมัพันธ์ 27 ลพบุรี 

ลพบุรี กลาง 

39 นายบัวไหล มาลัย 39) ชมรมผูสู้งอายุบ้านธาตุใหม่พัฒนา 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายบัวไหล มาลยั 
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านธาตุใหม่พัฒนา 

หนองบัวล าภู ตะวันออกเฉียงเหนือ 

40 นางบัวลอย อ่ิมอ่อน 40) ชมรมผูสู้งอายุบ้านวังหมื่น หมู่ที่ 4 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก  
นางบัวลอย อ่ิมอ่อน 
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านวังหมืน่ หมู่ที่ 4 
 
 

หนองบัวล าภู   ตะวันออกเฉียงเหนือ 



8 
 

หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

41 ร.ต.ท. บุญพร้อม สุทธิวิเศษ 41) ชมรมผูสู้งอายุบ้านหนองแก หมู่ที่ 3 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
ร.ต.ท. บุญพร้อม สุทธิวิเศษ 
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านหนองแก หมู่ที่ 3 

หนองบัวล าภู ตะวันออกเฉียงเหนือ 

42 นายปกครอง พรหมหมอเฒ่า 42) ชมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลคงคาเลียบ 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก  
นายบ ารุง ศรสีุขใส 
ประธานชมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลคงคาเลียบ 

นครศรีธรรมราช ใต้ 

43 นายประดิษฐ์ แก้วพิบูลย์ 43) ชมรมผูสู้งอายุต าบลทุ่งขมิ้น 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายประดิษฐ์ แก้วพิบูลย ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุต าบลทุ่งขมิ้น 

สงขลา ใต้ 

44 นางประทีป ชัยฤกษ์ 44) ชมรมผูสู้งอายุเทศบาลต าบลท่ายาง 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
พ.ต.ท. อนันต์ ขวัญเนตร 
ประธานชมรมผูสู้งอายุเทศบาลต าบล 
ท่ายาง 

นครศรีธรรมราช ใต้ 

45 นางประนอม ปรีดาศักดิ์ 45) ชมรมผูสู้งอายุบ้านดินลาน 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางประนอม ปรดีาศักดิ ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านดินลาน 
 
 
 
 

สงขลา ใต้ 
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

46 นางประภา ปัญญวรรณสิริ 46) ศูนย์ชมรมคนรักสุขภาพเทศบาลนคร
สงขลา 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางประภา ปญัญวรรณสิร ิ
ประธานศูนย์ชมรมคนรักสุขภาพเทศบาล
นครสงขลา 

สงขลา ใต้ 

47 นางประสิทธ์ิ สีเหนี่ยง 47) ชมรมผูสู้งอายุต าบลบ้านกล้วย 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางประสิทธ์ิ สเีหนี่ยง 
ประธานชมรมผูสู้งอายุต าบลบ้านกล้วย 

ลพบุร ี กลาง 

48 นายประไพ เดิมคลัง 48) ชมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายสุทีป ชัยฤกษ์ 
ประธานชมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลทุง่ใหญ ่

นครศรีธรรมราช ใต้ 

49 นางประไพร ยะหัวดง 49) ชมรมผูสู้งอายุบ้านศรีมงคล 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก  
นางประไพร ยะหัวดง 
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านศรมีงคล 

หนองบัวล าภ ู ตะวันออกเฉียงเหนือ 

50 นางปราณี มณีดุลย์  50) ชมรมผูสู้งอายุบ้านคอนคัน 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางปราณี มณีดลุย ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านคอนคนั 

สงขลา ใต้ 

51 พ.อ.อ. ผ่อน พุ่มพฤกษ์ 51) ชมรมผูสู้งอายุเทศบาลต าบลท่าวุ้ง 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก  
พ.อ.อ. ผ่อน พุ่มพฤกษ์ 
ประธานชมรมผูสู้งอายุเทศบาลต าบลท่าวุ้ง 

ลพบุรี  กลาง 
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

52 นางผุสดี กาญจนะ 52) ชมรมผูสู้งอายุ รพ.สต. บ้านเคี่ยมงาม 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายประคอง ประภาส 
ประธานชมรมผูสู้งอายุ รพ.สต. บา้นเคี่ยม
งาม 

นครศรีธรรมราช ใต้ 

53 นางสาวพจนี ทิพย์ทอง 53) ชมรมผูสู้งอายุวัดยูงทอง 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางสาวพจนี ทิพย์ทอง 
ประธานชมรมผูสู้งอายุวัดยูงทอง 

สงขลา ใต้ 

54 นางสาวพรทิพย ์ศรีพจนารถ 54) ชมรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน
โรงพยาบาลสงขลา 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางวีนา สุคนธะตามร ์
ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน
โรงพยาบาลสงขลา 

สงขลา ใต้ 

55 น.อ. หญิง พรทิพย์ อิสริยภานันท์ 55) ชมรมเสริมสร้างสุขภาพเขาสามร้อย
ยอด 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
พ.อ. เกรียงศักดิ์ จันทวงศ์ 
ประธานชมรมเสริมสร้างสุขภาพเขาสามร้อย
ยอด 

ลพบุร ี กลาง 

56 นางพยอม รักหอม 56) ชมรมผูสู้งอายุบ้านบางเตย 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
ด.ต.กรฑีา รักหอม 
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านบางเตย 
 
 

นครศรีธรรมราช ใต้ 
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

57 นางพรรณี พรหมอ่อน 57) ชมรมผูสู้งอายุอาวุโส 56 เทศบาลเขา
รูปช้าง 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางพรรณี พรหมอ่อน 
ประธานชมรมผูสู้งอายุอาวุโส 56 เทศบาล
เขารูปช้าง 

สงขลา ใต้ 

58 นางไพบูลย์ รัตนบุรี 58) ชมรมผูสู้งอายุ รพ.สต. บ้านปากแพรก 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก  
นายโชติศักดิ์ เมืองสุวรรณ 
ประธานชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต. บ้านปากแพรก 

นครศรีธรรมราช ใต้ 

59 นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี 59) สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์
จังหวัดขอนแก่น 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ด ี
ประธานสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์
จังหวัดขอนแก่น 

ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 

60 นางภาณี จารึกสกุล 60) ชมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลพทัลุง 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายคิด  เกตุแสง 
ประธานชมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลพัทลุง 

พัทลุง ใต้ 

61 นายมงคล สุมาลี 61) ชมรมผูสู้งอายุวัดศรีโพธ์ิทอง 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายมงคล สมุาล ี
ประธานชมรมผูสู้งอายุวัดศรีโพธ์ิทอง 
 
 
 

หนองบัวล าภ ู ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

62 นายมณี ศรีอินทร์ 62) ชมรมผูสู้งอายุ รพ.สต. บ้านสีแ่ยก 
สวนป่า 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายวิตรัส สมมารถ 
ประธานชมรมผูสู้งอายุ รพ.สต. บา้นสี่แยก
สวนป่า 

นครศรีธรรมราช ใต้ 

63 นางมณีรัตน์ บัวหอม 63) กลุ่มเลี้ยงสตัว์ปีกและสัตว์น้ า 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางมณีรตัน์ บัวหอม 
ประธานกลุม่เลี้ยงสัตว์ปีกและสัตวน์้ า 

ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 

64 นางมาลิน ีพันธ์ทิมดวง 64) ชมรมผูสู้งอายุ ต าบลกระดังงา 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายเจรญิ นิลมาท 
ประธานชมรมผูสู้งอายุ ต าบลกระดังงา 

สงขลา ใต้ 

65 นางมาลินี มาลีถาวรกุล 65) ชมรมผูสู้งอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 
27 จันทร์ฉิมไพบูลย ์
 
ผู้เสนอและมสีิทธิในการเลือก 
นางมาลินี มาลีถาวรกลุ 
ประธานชมรมผูสู้งอายุศูนย์บริการ
สาธารณสุข 27 จันทร์ฉิมไพบูลย ์

กรุงเทพมหานคร กลาง 

66 นางยุพิน กาญจนโสภาคย์ 66) ชมรมผูสู้งอายุบ้านจังหูน 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางวนิดา มากนวล 
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านจังหูน 
 
 
 

นครศรีธรรมราช ใต้ 
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

67 นางรชุดา สุนนท์ชัย 67) ชมรมผูสู้งอายุกีฬาวุ้ดบอลจังหวัด
หนองบัวล าภ ู
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางรชุดา สุนนท์ชัย  
รองประธานชมรมผูสู้งอายุกีฬาวุ้ดบอล
จังหวัดหนองบัวล าภ ู

หนองบัวล าภ ู ตะวันออกเฉียงเหนือ 

68 นางรติรส กาญจนธาร 68) ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางรติรส กาญจนธาร 
ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา 

สงขลา ใต้ 

69 นางระเบียบ จิตเกื้อ 69) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางระเบียบ จติเกื้อ 
ประธานศูนยส์่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู
สุขภาพผูส้งูอาย ุ

สงขลา ใต้ 

70 นางราตรี  สุจริตจันทร์ 70) ชมรมผูสู้งอายุต าบลบางงา 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
พ.ต.อัมพร เพ็ญศร ี
ประธานชมรมผูสู้งอายุต าบลบางงา 

ลพบุร ี กลาง 

71 นางสาวเรณู ธรรมเจริญ 71) สมาคมข้าราชการบ าเหน็จบ านาญ 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายทัน แก้วลอง 
ประธานสมาคมข้าราชการบ าเหนจ็บ านาญ 
 
 
 

สงขลา ใต้ 
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

72 นางรัตน์มณี บุญบู ้ 72) ชมรมผู้สูงอายุบ้านนามะเฟือง หมู่ที่ 9 
 
ช่ือผู้เสนอและมสีิทธิในการเลือก 
นางรัตน์มณี บุญบู ้
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านนามะเฟือง 
หมู่ที่ 9 

หนองบัวล าภ ู ตะวันออกเฉียงเหนือ 

73 นางละมุน ใจกว้าง 73) ชมรมผู้สูงอายุต าบลเมืองเก่า 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางละมุน ใจกว้าง 
ประธานชมรมผูสู้งอายุต าบลเมืองเก่า 

ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 

74 นางละออง ฉิมดี 74) ชมรมผู้สูงอายุบ้านพังสิงห ์
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางละออง ฉิมด ี
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านพังสิงห์ 

นครศรีธรรมราช ใต้ 

75 นางลัดดา ค าหล้า 75) กลุ่มเครดติยูเนี่ยนมิ่งเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายสถิต โพธ์ิศร ี
ประธานกรรมการด าเนินการกลุม่เครดติ 
ยูเนี่ยนมิ่งเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 

76 นางวริยา ด้วงวังหิน 76) ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหิน 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายส าราญ ศรีน้อยขาว 
เลขานุการชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหิน 
 
 
 
 

ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

77 นายวิรัช เหลาสะอาด 77) สหกรณ์เคหะสถานแก่นนคร จ ากัด 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางกาญจนา สมบรูณ ์
ประธานสหกรณ์เคหะสถานแก่นนคร จ ากัด 

ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 

78 ร.ต. วันไชย รุกขชาติ 78) ชมรมผู้สูงอายุต าบลท่าวุ้ง 
 
ช่ือผู้เสนอและมสีิทธิในการเลือก 
ร.ต. วันไชย รุกขชาต ิ
ประธานชมรมผูสู้งอายุต าบลท่าวุ้ง 

ลพบุร ี กลาง 

79 นางวลัย บญุพลอย 79) ชมรมรักษ์สุขภาพโรงพยาบาลพระ
นารายณ์มหาราช 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางวลัย บุญพลอย 
ประธานชมรมรักษ์สุขภาพโรงพยาบาล 
พระนารายณม์หาราช 

ลพบุร ี กลาง 

80 พ.ต.วิรัตน์ กลิ่นจันทร์ 80) ชมรมผู้สูงอายุต าบลหัวส าโรง 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
พ.ต.วิรัตน์ กลิ่นจันทร ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุต าบลหัวส าโรง 

ลพบุร ี กลาง 

81 นายวิโรจน์ สังฆกิจ 81) ชมรมไลน์แด๊นซ์คนรักสุขภาพ 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก  
นายวิโรจน์ สังฆกิจ 
ประธานชมรมไลน์แด๊นซ์คนรักสุขภาพ 

สงขลา ใต้ 

82 นางวิภาดา พูลสวัสดิ์ 82) ชมรมผู้สูงอายุ ม.5 บ้านสวนตูล 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายกัมพล ดวงแก้ว 
ประธานชมรมผูสู้งอายุ ม.5 บ้านสวนตูล 

สงขลา ใต้ 
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

83 นางศุภรดา จันทน์จ าปา 83) ชมรมผู้สูงอายุต าบลบ้านนิคม 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก  
นางสุคนธ์ เภรีกลุ 
ประธานชมรมผูสู้งอายุต าบลบ้านนิคม 

นครศรีธรรมราช ใต้ 

84 นางศุลีพร ปิ่นทองพันธ์ 84) สมาคมแม่ดเีด่นแห่งชาติประจ าจังหวัด
สงขลา 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางศุลีพร ปิ่นทองพันธ์ 
นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจ าจังหวัสงขลา 

สงขลา ใต้ 

85 นางสงขลา พิศฐานพร 85) ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสะเดา 
(ไทเก๊ก) 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางสงขลา พิศฐานพร 
ประธานชมรมผูสู้งอายุเทศบาลเมอืงสะเดา 
(ไทเก๊ก) 

สงขลา ใต้ 

86 นายสงวน ยะหัวดง 86) ชมรมผู้สูงอายุบ้านธาตุหาญเทาว์ 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายสงวน ยะหัวดง 
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านธาตุหาญเทาว์ 

หนองบัวล าภ ู ตะวันออกเฉียงเหนือ 

87 นายสังคม มะลิจันทร์ 87) ชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 
36 บุคคโล 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายสังคม มะลิจันทร ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุศูนย์บริการ
สาธารณสุข 36 บุคคโล 
 
 
 

กรุงเทพมหนคร กลาง 
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

88 นายสถิตย์ โพธิ์ศรี 88) ชมรมรวมช่วยชูใจจังหวัดขอนแก่น 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางยิ่งลักษณ์ งามด ี
ประธานชมรมรวมช่วยชูใจจังหวัดขอนแก่น 

ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 

89 นางสาวสมจิต ขวดใส 89) ชมรมผู้สูงอายุบ้านพิกุลทอง 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายประวิทย์ สุจรติธุระการ 
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านพิกุลทอง 

สงขลา ใต้ 
 

90 นายสมจิตร เพชรสังคุณ 90) ชมรมผู้สูงอายุต าบลนาแก 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก  
นายสมจติร เพชรสังคุณ 
ประธานชมรมผูสู้งอายุต าบลนาแก 

หนองบัวล าภ ู ใต้ 
 

91 ร.ต.อ. สมคิด ขุนเพ็ชร์ 91) ชมรมผู้สูงอายุต าบลคลองหรงั 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก  
ร.ต.อ. สมคิด ขุนเพ็ชร ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุต าบลคลองหรัง 

สงขลา ใต้ 
 

92 นางสมบูรณ์ แต้มเติม 92) ชมรมผู้สูงอายุบ้านช้าง 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายชยกร ประธญัยุทธ 
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านช้าง 

นครศรีธรรมราช ใต้ 

93 นายสมปอง ผิวนวล 93) ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต. บ้านหนองเจ 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายสวิส อาศยัญาต ิ
ประธานชมรมผูสู้งอายุ รพ.สต.บ้านหนองเจ 
 
 

นครศรีธรรมราช ใต้ 
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

94 นายสมพร มากนวล 94) ชมรมผู้สูงอายุต าบลท่าเรือ 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายสมพร มากนวล 
ประธานชมรมผูสู้งอายุต าบลท่าเรอื 

นครศรีธรรมราช ใต้ 

95 นายสมศรี พฤกษชาติ 96) ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหวา้ หมู่ที่ 7 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายสมศรี พฤกษชาติ 
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 7 

หนองบัวล าภ ู ตะวันออกเฉียงเหนือ 

96 นายสยาม ศิลา 96) ชมรมผูสู้งอายุข้าราชการนอกประจ าการ 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายสยาม ศิลา 
ประธานชมรมผูสู้งอายุข้าราชการนอก
ประจ าการ 

หนองบัวล าภ ู ตะวันออกเฉียงเหนือ 

97 นางสี ทุยาติโก 97) ชมรมผู้สูงอายุบ้านขาม หมู่ที่ 1 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางสี ทุยาติโก 
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านขาม หมู่ที่ 1 

หนองบัวล าภ ู ตะวันออกเฉียงเหนือ 

98 นางสุดจิต อักษรทอง 98) ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางขัน 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายปาน เกิดแก้ว 
ประธานชมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลบางขัน 

นครศรีธรรมราช ใต้ 

99 นางสุพิศ ศังขะปักษิณ  99) ชมรมผู้สูงอายุบ้านโนนคูณ 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางสุพิศ ศังขะปักษิณ 
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านโนนคณู 

หนองบัวล าภ ู ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

100 นางสุรภี ชูสังข ์ 100) ชมรมผู้สูงอายุรักสุขภาพน้ าน้อย 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางนันทภัค เขียวเทพ 
ประธานชมรมผูสู้งอายุรักสุขภาพน้ าน้อย 

สงขลา ใต้ 

101 นายสว่าง อินทรัตน์ 101) ชมรมผู้สูงอายุต าบลท่าหมอไทร 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายสวา่ง อินทรัตน ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุต าบลท่าหมอไทร 

สงขลา ใต้ 

102 นายสุรินทร์ ค าสมุทร 102) ชมรมผู้สูงอายุบ้านค้อ 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายสุรินทร์ ค าสมุทร 
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านค้อ 

หนองบัวล าภ ู ตะวันออกเฉียงเหนือ 

103 น.ต. สะอาด เตือนสันเทียะ 103) ชมรมนภาสัมพันธ์ 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก  
น.อ. พงษ์ศักดิ์ กล่ ากลิ่น 
ประธานชมรมนภาสัมพันธ์ 

ลพบุร ี กลาง 

104 นายสมเกียรติ แสงระวี   104) ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต. บ้านหนองใหญ่ 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายสมเกียรติ แสงระวี   
ประธานชมรมผูสู้งอายุ รพ.สต. บา้นหนอง
ใหญ่ 
 
 
 
 
 
 

นครศรีธรรมราช ใต้ 
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

105 นายสุริพล สุวรรณจันทร์ดี 105) ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนประจ า
จังหวัดขอนแก่น 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายไพโรจน์  สุวรรณจันทร์ด ี
ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน
ประจ าจังหวัดขอนแก ่                                                

ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนอื 

106 นายเสรี อิ้ววังโส 106) ชมรมผู้สูงอายุต าบลบ้านล านาว 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายเสรี อ้ิววังโส 
ประธานชมรมผูสู้งอายุต าบลบ้านล านาว 

นครศรีธรรมราช ใต้ 

107 นางเสาวพันธ์ มากแสง น้อยพันธ์ 107) ชมรมเสริมสร้างสุขภาพไทเก๊ก-เอวีย๋น
จี๋ สงขลา 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางศุลีพร ปิ่นทองพันธุ์ 
ประธานชมรมเสริมสร้างสุขภาพไทเก๊ก-
เอวี๋ยนจี๋ สงขลา 

สงขลา ใต้ 

108 นางเสาวนีย์ จันทรมาศ 
 
 

108) ชมรมผูสู้งอายุเทศบาลต าบลเขา 
พระงาม 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
พล.ต. ไพศาล ฉ่ าพึ่ง 
ประธานชมรมผูสู้งอายุเทศบาลต าบลเขา
พระงาม 

ลพบุร ี กลาง 

109 นางเสาวนยี์ ประทีปทอง 
 
 
  
 
 

109) สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ
จังหวัดสงขลา 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายนิยม ชูช่ืน 
นายกสมาคมเครอืข่ายสุขภาพผูสู้งอายุจงัหวัดสงขลา 

สงขลา ใต ้
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

110 นายแสวง ชูหน ู
 
 
 

 

110) ชมรมผูสู้งอายุเทศบาลต าบลพรหมครี ี
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายแสวง ชูหน ู
ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลพรหม
คีรี 

นครศรีธรรมราช ใต ้

111 นางโสภติ แสงระว ี
 

111) ชมรมผู้สูงอาย ุรพ.สต. บ้านหน้าเขา 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก  
นางระวิน หมวดทิพย ์
ประธานชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านหน้าเขา 

นครศรีธรรมราช ใต ้

112 นายส าราญ อุดมทรัพย ์ 112) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายส าราญ อุดมทรัพย ์
ประธานกลุม่ออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 

113 นางส าราญ เภรีพล 
  
 

113) ชมรมผูสู้งอายุบ้านแคสูงใต ้
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางส าราญ เภรีพล 
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านแคสูงใต ้

นครศรีธรรมราช ใต ้

114 นายหนูเตียง บัวนาค 114) ชมรมผูสู้งอายุบ้านโคกกุงใต ้หมู่ 12 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นาย หนูเตียง บัวนาค  
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านโคกกุงใต ้
หมู่ 12 

หนองบัวล าภ ู ตะวันออกเฉียงเหนือ 

115 นายหมวดตรี บัญญัติ พูลทรัพย์  
 
 

115) สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายหมวดตรี บัญญัติ พูลทรัพย์  
ประธานสมาคมผู้สูงอายจุังหวัดอดุรธานี  

อุดรธานี 
 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

116 นายอนันต์ ดิสระ   
 

116) ชมรมชาวประชาสงเคราะห์ภาคใต้ 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายอนันต์ ดิสระ   
ประธานชมรมชาวประชาสงเคราะห์ภาคใต้ 
 

สงขลา ใต ้

117 นางอรทัย รักร่วม 
 
 

117) ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลฉวาง 
  
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางอรทัย รักร่วม 
ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลฉวาง 

นครศรีธรรมราช ใต ้

118 นางอรอนงค์ เภาเสน 
 

118) ชมรมผู้สูงอายหุนุ่มสาวน้อยเรืองาม 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายช านาญ ปัญจะเภร ี
ประธานชมรมผูสู้งอายุหนุ่มสาวนอ้ยเรืองาม 

นครศรีธรรมราช ใต ้

119 นายอัมรินทร์ บญุประคม 
 

119) ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองแก หมู่ที่ 4 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายอัมรินทร์ บญุประคม 
ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองแก หมู่ที่ 4 

หนองบัวล าภ ู ตะวันออกเฉียงเหนือ 

120 นางอรุณี เพ็งประสพ 
   
 
 
 

120) ชมรมผูสู้งอายุต าบลนาแว 
  
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางสวิง แช่ม 
ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลนาแว 

นครศรีธรรมราช ใต ้

121 ด.ต. อาทิตย์ สุวรรณรตัน ์
 
 
 

121) ชมรมผู้สูงอายบุ้านใหม ่
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
ด.ต. อาทิตย์ สุวรรณรตัน ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านใหม ่
 

สงขลา ใต ้
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

122 นายอานนท์ สมบูรณ ์
 
 
 
 

122) ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทุ่งใหญ ่
  
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางมณฑา  เกลี้ยงกลม 
ประธานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลทุ่งใหญ ่

นครศรีธรรมราช ใต ้

123 นางอารอม จูงาม 123) ชมรมผู้สูงอายุต าบลถนนใหญ่ 
  
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
น.ท ประจวบ จูงาม 
ประธานชมรมผูสู้งอายุต าบลถนนใหญ่ 

ลพบุร ี กลาง 

124 นายอิ่นอ้อย ตุลาการ 124) ชมรมผู้สูงอายุบ้านนากลาง 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายอิ่นอ้อย ตุลาการ 
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านนากลาง 

หนองบัวล าภ ู ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

125 นายอุดม ทาส่วย 125) กองทนุสวัสดิการชุมชนต าบลนาง้ิว 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายอุดม ทาส่วย 
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาง้ิว 

ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 

126 นางอุไร อรรถกิจไพบูลย ์
 
 
 

 
 

 

126) ชมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชฉวาง (ชมรมระดับอ าเภอ) 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางอุไร อรรถกิจไพบูลย ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชฉวาง (ชมรมระดับอ าเภอ) 
 
 
 

นครศรีธรรมราช ใต ้
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หมายเลข 
ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ 

ชื่อ - สกุล  ชื่อองค์กรที่เสนอ 
และมีสิทธิในการเลือก  

ที่ตัง้องค์กร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จังหวัด ภาค 

127 นางสาวเอมอร หล้าฤทธิ์ 
 
 
 
 

127) ชมรมผู้สูงอายุบ้านวังหมื่น 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นางสาวเอมอร หล้าฤทธิ ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุบ้านวังหมืน่ 

หนองบัวล าภ ู ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

128 นางเอื้อมพร ตะนสุะ 
 
 
 
 

128) ชมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลจติเวชราช
นครินทร์จังหวัดสงขลา 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
น.อ. (พิเศษ) วิจิตร ประยรูทอง 
ประธานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจิตเวช
ราชนครินทร์จังหวัดสงขลา 

สงขลา ใต ้

129 นางอ าพันธ์ จ้องโก้ 
 

129) ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต. บ้านคลองเสา
เหนือ 
  
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายบุญศักดิ์ ผุดวัฒน ์
ประธานชมรมผูสู้งอายุ รพ.สต. บา้นคลอง
เสาเหนือ 

นครศรีธรรมราช ใต ้

130 นายฮีรมี เจะแม 131) สถาบันครูเพื่อการวิจัยระบบการศึกษา
นูซันตารา 
 
ชื่อผู้เสนอและมีสิทธิในการเลือก 
นายฮีรมี เจะแม 
ผู้อ านวยการสถาบันครเูพื่อการวิจยัระบบ
การศึกษานูซันตา 

ยะลา ใต ้
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แนวทางการปฏิบัติการยื่นคัดค้านองค์กรที่เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือก 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     

 

ให้องค์กรเอกชน หรือผู้ท่ีองค์กรเอกชนมอบหมายยื่นคัดค้าน ตามแบบค าคัดค้านและตั้งแต่วันท่ี 
๑๓ กันยายน - 2๖ กันยายน ๒๕๖5 ต่อกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยสามารถขอแบบค าคัดค้านองค์กร 
ท่ีเสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ท่ีส านักงานและพัฒนาสังคมและ 
ความมั่ นคงของมนุษย์จั งหวัด ทุ กจั งหวัด  และดาวน์ โหลดได้ ท่ี เว็ป ไซด์กรมกิจการผู้ สู งอายุ 
ท่ี www.dop.go.th โดยยืน่คัดค้านได้ตามช่องทาง ดังนี้ 

๑. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ถือวันประทับตราต้นทางของทางราชการ เป็นส าคัญ)  
ไปยังกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ ๑๐๓๔  
อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น ๖ ถนนกรุงเกษม  
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ 

๒. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ policy@dop.mail.go.th ภายในวันท่ี ๑๓ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ 
ท้ังนี้ หากยื่นคัดค้านผ่านช่องทางดังกล่าว ขอให้โทรแจ้งเจ้าหน้าท่ี โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๔๓๓๗ ต่อ ๔๔๕  

๓. หรือยื่นด้วยตนเอง ณ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
กรมกิจการผู้ สู งอายุ  ๑๐๓๔ อาคารกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์  
(อาคารใหม่) ชั้น ๖ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
๑๐๑๐๐ 
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