
 

1. คุณกฤษณะ โคตรพัฒน ์ สถานีวิทยุท้องถิ่นแหลมพยอม ร้อยเอ็ด 

2. คุณจงจิตร สถานีวิทยุ บมจ.อสมท จังหวัดพัทลุง พัทลุง 

3. คุณจารุวิชช์ ปัญญา สถานีวิทยุศรัญย์ปัญญา เชียงใหม่ 

4. คุณจุฑามาศ จิเจริญ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เลย 

5. คุณชัยพนา ลอยหา สถานีวิทยุเครือข่ายภมูปิัญญาไท ยโสธร 

6. คุณญาณินท์ เรืองศิร ิ สถานีวิทยุไมตรีจติ กรุงเทพมหานคร 

7. คุณฐติริัตน์ หาญกิติวัธน์ สถานีวิทยุล าปางสตาร์ เอฟ เอ็ม ล าปาง 

8. คุณถวิล แสงศร ี สถานีวิทยุกลางคูเวียง เรดิโอ นครปฐม 

9. คุณทวี  ชุมทอง สถานีวิทยุโชคสมาน สงขลา 

10. คุณธงชัย กวักหิรัญ สถานีวิทยุชุมชนวัดลาดบัวขาว กรุงเทพมหานคร 

11. คุณธนา เทพาพิน สถานีวิทยุคนบ่อหิน หนองคาย 

12. คุณธีระนันท์ คงประพันธ์ สถานีวิทยุคลื่นคนอารมณ์ด ี กรุงเทพมหานคร 

13. คุณนพดล กาญจนรักษ ์ สถานีวิทยุวุฒิชัยโปรโมชั่น อุบลราชธาน ี

14. คุณนสริิลกัษณ์ บุญประสาร สถานีวิทยุวัดภูกระแต เรดิโอ อุบลราชธาน ี

15. คุณนิตยา สถานีวิทยุ SMILE F.M. ขอนแกน่ 

16. คุณนุซรีุดดีน โซะมณ ี สถานีวิทยุคลื่นคุณธรรม กรุงเทพมหานคร 

17. คุณบุญเทียม กุหลาบ สถานีวิทยุฅนสระบุร ี สระบรุ ี

18. คุณบุญรัก คล่องแคล่ว สถานีวิทยุค าชะอี มุกดาหาร 

19. คุณบุญฤทธิ ์ สถานีวิทยุเกาะหลัก เรดโิอ ประจวบคีรขีันธ ์

20. คุณปรมนิทร ์ สถานีวิทยุ PK.RADIO นครราชสีมา 

รายชื่อผู้โชคดีที่รบัเงินรางวัล  

มูลค่า 1,000 บาท จ านวน 50 รางวลั 



21. คุณประไพรตัน์  ใช่ภู่พิรัตน ์ สถานีวิทยุจอมบึง เรดิโอ ราชบรุ ี

22. คุณพงษ์พันธ์ กุมหาชัย สถานีวิทยุเชียงรายเรดิโอ เชียงราย 

23. คุณพัทธนันท์ ศิลาชัย สถานีวิทยุวีอารส์ปอตเรดโิอ ศรีสะเกษ 

24. คุณยอดชาย อ่วมอ้อ สถานีวิทยุกระจายเสียงต ารวจตระเวนชายแดน                 

ค่ายพระมงกุฎเกล้า  

ประจวบคีรขีันธ ์

25. คุณยะฮ์ยา แวหะยี สถานีวิทยุมลูนิธิฟ้ืนฟูมรดกอสิลาม นราธิวาส 

26. คุณวดาวรรค์ พงศนันทน ์ สถานีวิทยุคนใจใส ชัยภูม ิ

27. คุณวรางคณา อุ่นบ้าน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เชียงราย 

28. คุณวิพัฒน์ สถานีวิทยุเสียงจากพนมทวน กาญจนบุร ี

29. คุณศรีพรรณ ด้วงฟู สถานีวิทยุคนรกัดอยเต่า เชียงใหม่ 

30. คุณสงัด สระสูงเนิน สถานีวิทยุเสียงสร้างสรรค์ เรดิโอ นครราชสีมา 

31. คุณสมจิต สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ  จันทบรุ ี

32. คุณสมเจตร์ ภูมิศรีศักดิ ์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก 

33. คุณสมปอง ทองด ี สถานีวิทยุนาทามเรดโิอ ร้อยเอ็ด 

34. คุณสมพงษ์  แก้วพิลึก สถานีวิทยุต าบลเวียงค า อุดรธาน ี

35. คุณสมาน มาสุข สถานีวิทยุชุมชนคนรกับ้านเกิด พีพีเจ สเตชั่น พะเยา 

36. คุณสภุัทรชัย รอดบุญเกิด สถานีวิทยุเสาแดง ระนอง 

37. คุณหนึ่งฤทัย  บุญเพ็ชร์ สถานีวิทยุคนเมืองหล่ม เพชรบูรณ ์

38. คุณอ านาจ อยู่รตัน ์ สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ              

(R-Radio Network) วิทยาลัยการอาชีพศรสี าโรง 

สุโขทัย 

 

 



39. คุณอุทัย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ยโสธร 

40. คุณอุบล ดโียธา สถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายชุมชนเมอืงนครขอนแก่น ขอนแกน่ 

41. ดร.จริยา ศรมยุรา สถานีวิทยุเสียงสันต ิ เชียงใหม่ 

42. ดร.ศุภฤกษ์ ไวศยาสรินทร ์ สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา สงขลา 

43. น.อ.ชาวิช เข็มก าเหนิด สถานีวิทยุ Boomstation ชลบุร ี

44. พระครสูมหุ์วิษุวัตร วรกิจฺโจ สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เชียงใหม่ 

45. พระครูโสภิต วิรากร สถานีวิทยุวัดบ้านหมนั นครราชสีมา 

46. พระบานเย็น ปัญญาวุฑโฒ สถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนา พิษณุโลก 

47. พระมหาเสาร์ ทวีศักดิ์ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดพันษี สุรนิทร ์

48. พระอาจารย์บุญลั่น สถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ วัดถ  าอินทนิน ตาก 

49. แม่ชมีลิ มณีพรพล สถานีวิทยุเพ่ือพระพุทธศาสนาเฉลมิพระเกียรติ 84 

พรรษา ราชนครินทร์ เครือข่ายวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  

ล าพูน 

50. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ดอกลาเจียก สถานีวิทยุโพธิ์พระยา สุพรรณบรุ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการรบัรางวลั 

1. ผู้โชคดีที่รับเงินรางวัลจะไดร้ับการติดต่อจากเจ้าหนา้ทีส่ถาบันฯ    

2. เจ้าหน้าที่สถาบันฯ จะต้องสามารถติดต่อผู้โชคดไีด้ และผู้โชคดีต้องมอบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

เป็นหลักฐานในการรับรางวัล ให้แกส่ถาบันฯ ภายในวันที่  15 พฤศจิกายน 2563 หากเลยวันที่ก าหนด

ถือว่าเป็นการสละสิทธิ ์

3. ผู้โชคดีจะต้องช าระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล คิดเป็นจ านวนเงิน 50 บาท   

4. สถาบนัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้  

 


