11 กันยายน 2561

เรียน : บรรณาธิการ/กองบรรณาธิการข่ าวบันเทิง
เรื่อง : ขอเชิญร่ วมงานกิจกรรม “เติมรัก กับ ริมฝั่ งนา้ ”
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่ วมกับ ผู้จัดฯและผู้กากับชื่อดัง นพพล โกมารชุ น (อาตู่) และ ปรี ยานุ ช
ปานประดับ (ซ้ อนุช ) แห่งค่าย เป่ าจินจง ขอเรี ยนเชิญสื่อมวลเชิญ เข้ าร่ วมกิจกรรม “เติมรัก กับ ริมฝั่ งนา้ ” โดยจะยก
ทีมนักแสดงกว่ า20ชีวิต อาทิ เพื่อน - คณิน ชอบประดิถ ,นาตาลี - ปณาลี วรุ ณวงศ์ , แคท - ตฤณญา มอร์ สัน
,ลิตา - คาลิยา นิฮุต ,เฟิ ร์ ส - ภาราดา ชัชวาลโชติกุล , คุ ณสะอาด เปี่ ยมพงศ์ สานต์ , คุ ณสุ ประวัติ ปั ทมสูต ,
คุ ณพิศมัย วิไลศักดิ์ , คุ ณทาริ กา ธิดาทิตย์ , คุ ณเศรษฐา ศิระฉายา , คุ ณณัฐนี สิทธิสมาน , คุ ณนา้ เงิน บุญ
หนัก, คุ ณสุ ดา ชื่นบาน , คุ ณชูศักดิ์ สุ ธีรธรรม , เจี๊ยบ - นนทิยา จิวบางป่ า , ฮันนี่ - ภัสสร บุญยเกียรติ ,
เกมส์ - ศานติ สันติเวชชกุล , เท่ ห์ - อุเทน พรหมมินทร์ , โก้ - คุณากร เกิดพันธุ์ , ฮาน่ า - ทัศนาวลัย จักรพงศ์
, ฮัท - ศิววงศ์ ปิ ยะเกศิน , โพลาร์ - โพลาร์ อิศวร์ , ไมค์ - ไมค์ เคิล ฮอนโนล์ , ดิน - ธีร์รชตะ รชตะหรัญกาล
และ “วงมโหระทึก” ร่ วมแสดงดนตรี สร้ างความสุข มอบรอยยิ ้มให้ กบั ผู้สงู อายุ ได้ เต็มอิ่มกันอีกครัง้ ที่บ้านพักคนชราบางแค
อีกด้ วย รวมทั ้งการเลี ้ยงอาหารและมอบผ้ าห่มให้ กับผู้สูงอายุ ได้ เอาไว้ ใช้ ในยามหนาว เรี ยกได้ ว่าเป็ นการเติม รั ก เติม
รอยยิ ้มให้ กับผู้สูงอายุกันได้ ที่ ณ บ้ านพักคนชรา บางแค 1 ในวัน ศุ กร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 –
12.00

น. โดยมีกาหนดการดังนี ้

08.30 น.
08.50 น.
09.00 น.
10.30 น.
11.00 น.
11.30 น.
12.00 น.

ลงทะเบียนสื่อมวลชน ชัน้ 1 หน้ าบ้ านพักครชราบางแค 1
วงมโหระทึกสแตนด์ บายบนเวที
เริ่มการแสดงดนตรีจาก วงมโหระทึก นักแสดงร้ องเพลง
จบการแสดงดนตรี//ถ่ ายรูปรวม
ผู้กากับ และ นักแสดงทุกท่ าน มอบผ้ าห่ ม และ ตักอาหารแจกผู้สูงอายุ
ถ่ ายภาพร่ วมกัน สัมภาษณ์ นักแสดงกลุ่ม / เดี่ยว ตามอัธยาศัย
นักแสดง ทีมงาน สื่อมวลชน รับประทานอาหารเที่ยงพร้ อมกัน

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ จึงเรี ยนมาดังท่านเพื่อขอเชิญร่ วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
วรวรรณ ติณสูลานนท์ (พี่กกิ๊ )

081-658-1878 , 02 – 262 -3603 PR-Ch3

วัลลภา สังข์ สอน

089-692-0971 , 02 – 262 -3607 PR-Ch3

(พี่ต๋ มุ )

นันทวรรณ เนียมวีระ (นัน)

086-881-2537 , 02 – 262 -3617 PR-Ch3

