
ผลการตัดสิน 
ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 
ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2555 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
****************************** 

 
คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกท่ีมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจ าปี 2555 ในโอกาส

งานวันแม่แห่งชาติ  ปี 2555  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดย      
พลเอก  สิงหา  เสาวภาพ  เป็นประธาน  ได้ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ  เพื่อคัดเลือกลูกท่ีมีความ
กตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  เมื่อวันท่ี 5  กรกฎาคม  2555  ซึ่งมีผู้ส่งเข้ารับการคัดเลื อก  จ านวนท้ังสิ้น 
330  คน ผลการคัดเลือกแบ่งเป็นประเภทดังน้ี 

1.  นักเรียน    นักศึกษา    จ านวน  25 คน 
2.  ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   จ านวน  15 คน 
3.  นักร้อง  นักแสดง  ศิลปิน   จ านวน  12 คน 
4.  สื่อมวลชน     จ านวน    5 คน 
5.  ประชาชนท่ัวไป     จ านวน  17 คน 
6.  ลูกกตัญญูฯ ประจ าภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯจ านวน  11 คน 

รวมจ านวนทั้งสิ้น             85 คน 
 
 
รายนามปรากฏดังน้ี 
ประเภทนักเรียน  นักศึกษา 

1. สามเณรสันติราษฎร์ พวงมลิ       อายุ 20 ปี  
ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
225/4  ถ.จักรวรรดิ์  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ  10100 

2. นางสาวกฤติยา  รื่นเวช     อายุ 18 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนเมตตาวิทยา 
107  หมู่ท่ี  3  ต.สันหลง  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์  67110 

3. นางสาวกัลยรัตน์  บุญรัศมี    อายุ 22 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันปีท่ี  3  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
76/1  ต.วัดไทร  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000 
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4. นางสาวกัลยา  กันหา     อายุ 15 ปี 
ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนบ้านกุดเลา 
9809  หมู่ท่ี  18  บ้านทรัพย์เจริญ  ต.โนนทอง  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น  40210 

5.   เด็กหญิงขวัญ   ฤทธิสิงห ์         อายุ     8 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนบ้านทมนางาม 
169/1  หมู่ท่ี  4  ต.ทมนางาม  อ.โนนสะอาด  จ.อุดรธานี  41240 

6. นางสาวขวัญชนก  ทองล้วน    อายุ 22 ปี  
ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
46/9  หมู่ท่ี  9  ต.ธงชัย  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000 

7. เด็กหญิงชนกชนม์  สายน้ าผึ้ง    อายุ 14 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 
118/14  หมู่ท่ี  2  ซ.เพชรบุรี-บางจาน  ต.ช่องสะแก  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000 

8. นางสาวชยนา  ชุมะศารทูล    อายุ 17 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
37/33  ซ.เย็นจิตต์  ถ.จันทร์  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120 

9.   เด็กชายชลันธร  จันชะดา    อายุ 10 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนบ้านปะโค 
47  หมู่ท่ี  9  ถ.มิตรภาพ  ต.ปะโค  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี  41370 

10. นางสาวนวลลมัย  พรมรัตน์                    อายุ 21 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันปีท่ี  3  คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
143  หมู่ท่ี  12  อ.น้ ายืน  จ.อุบลราชธานี  34260 

11. นางสาวนันทพร  บุญกอง                อายุ 16 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนเทศบาล  6  นครเชียงราย 
334  หมู่ท่ี  4  ซ.11  ถ.เกษตรสมบูรณ์  ต.รอบเมือง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000 

12. เด็กหญิงนิจสิรี  คนงาน          อายุ 8 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
124/22  ซ.มนตรีสุรยวงศ์  3  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000 

13. นายนิติกร   ศิริวัฒนากุลศักดิ ์   อายุ 17 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนเลยพิทยาคม 
11  หมู่ท่ี  6  ต.นาอ้อ  อ.เมือง  จ.เลย  42100 
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14. นางสาวปวีณา  ช้ินศุกร              อายุ 19 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันปีท่ี  1  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1/59  หมู่ท่ี  14  ซ.4  ถ.เพชรเกษม  ต.เจดีย์หัก  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000 

15. นายพัฒนพงศ์  สุทธภักติ                   อายุ     19      ปี  
ก าลังศึกษาช้ันปีท่ี  2  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
301  ถ.เจริญเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.แพร่  54000 

16. นายพีรพล   บงค์บุตร                  อายุ 20 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันปีท่ี  2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี
158  หมู่ท่ี  7  ถ.เซกา-อากาศ  ต.วงใหญ่  อ.อากาศอ านวย  จ.สกลนคร  47170 

17. นายเพชร   ผดุงยาม     อายุ 18 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันปีท่ี  2  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
245/1  หมู่ท่ี  2  ซ.เทศบาล 20  ถ.นาคธวัช  ต.บ้านแหลม  อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี  76110 

18. นายภูเบศ   จิตรจริง       อายุ 20 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันปีท่ี  2  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
112/1  หมู่ท่ี  1  บ้านส าเภา  ซ.11  ถ.กุ่งโฮง-ป่าแดง  ต.เหมืองหมอ  อ.เมือง  จ.แพร่  54000 

19. นางสาววรรณชรีภรณ์  บุญทัน         อายุ 17 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 

    7  หมู่  5  ต.โนนทราย  อ.มหาชนะชัย  จ.ยโสธร  36130 
20. นายวราวุฒิ   ค าพานุช     อายุ 21 ปี  

ก าลังศึกษาช้ันปีท่ี  4  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
455/128  หมู่ท่ี  1  ซ.1/2  ถ.รัตนราช  อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ  10560 

21. นางสาวศิวรักษ์  แว่นแก้ว         อายุ 17 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนคุรุประชาสวรรค์ 

131 หมู่ท่ี  4  ซ.ท่าระบาด  23  ต.เท่ียงแท้  อ.สรรบุรี  จ.ชัยนาท  17140 
22. เด็กหญิงสมมนัส  สุจริตชีววงค์      อายุ 13 ปี  

ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนปัญญวิทย์ 
99  หมู่ท่ี  3  ถ.ควนขัน  ต.โคกหล่อ  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000 

23. นางสาวอรทัย  โทชาต ิ        อายุ 17 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6   โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 
2  หมู่ท่ี  3  ต.ตองปิด  อ.น้ าเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ  33130 
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24. นางสาวอรวรรณ  พยัคฆ์      อายุ 16 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
220/1  ถ.ไกรเพชร  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000 

25. เด็กหญิงอารียา  พงษ์พันธุ ์     อายุ 14 ปี  
ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนเมตตาวิทยา 
116  หมู่ท่ี  1  ต.สักหลง  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์  67110 

 
ประเภทข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

1. แพทยืหญิงกอบกุลยา จึงประเสริฐศรี   อายุ 27 ปี  
อาชีพ แพทย์ โรงพยาบาลซ าสูง  
168/88 หมู่ท่ี 4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

2. นายทวีฤทธิ์    มานวกุล    อายุ 28 ปี  
อาชีพ  รับราชการ ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
1841/49 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

3. นายธนัญญ์ชนม์  โรจน์กิตติคุณ    อายุ 33 ปี  
อาชีพ  รับราชการ  ต าแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์  
9/2 ซ.กิ่งช านาญอักษร ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

4. นางนงลักษณ์       แสงเดือน    อายุ 52 ปี  
อาชีพ รับราชการครู ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
100 /32 หมู่ท่ี 7 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 

 5.  สิบเอกหญิง นันทนา ค าวงศ์     อายุ 32 ปี 
  อาชีพ  รับราชการ  ต าแหน่ง เสมียนส่งก าลังนักศึกษาวิชาการ 
  415/49 ซ.พิบูลย์อุปถัมภ์ ถ.ลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

6. นางสาวพรรณทิพา  งามญาณ    อายุ 58 ปี  
อาชีพ  รับราชการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการเขตสาทร  
1004/90 ถ.ประชาช่ืน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

7. นายภิญโญ   สาลี     อายุ 51 ปี  
อาชีพ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ ช่างระดับ 8 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
88 หมู่ท่ี 4 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130 
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8. นางสาวศนิชา  คุ้นประเสริฐ    อายุ 51 ปี  
อาชีพ  รับราชการคร ูต าแหน่ง ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
68 หมู่ท่ี 2 ต.ไผ่วง อ.วิเศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 14110 

9. นายศักดิ์ชาย  เช่ือศุภโรบล    อายุ 53 ปี  
อาชีพ  นักการเมืองท้องถิ่น ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรียโสธร  
362/2 ถ.อุทัยรามฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 

10. นายสุมิตร   ไชยบุญเรือง    อายุ 46 ปี  
อาชีพ   รับราชการครู โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 
73  หมู่ท่ี 2 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120 

11. นายสุรจิต   กัลยาณมิตร    อายุ 58 ปี  
อาชีพ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายผลิต โรงงานยาสูบ  
138/13 ซ.องครักษ์ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

12. นางสมพิศ     ส าเนียงแจ่ม     อายุ 53 ปี  
อาชีพ  รับราชการครู ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  
117 หมู่ท่ี 5 ซ.ท่ามะขาม 7 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

13. นายแพทย์อุดมศักดิ์   ตั้งชัยสุริยา    อายุ 34 ปี  
อาชีพ  อาจารย์แพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
115/2 หมู่ท่ี 2 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 54150 

 14. พลอากาศตรี อุทิศ  ภาคภูมิ    อายุ 56 ปี 
 อาชีพ   รับราชการทหาร 
 171/155 หมู่ท่ี 2 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 
 15. นายอิทธิพล  แก้วฟอง    อายุ 26 ปี 
   อาชีพ  อาจารย์แพทย์  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการสอน)  ปฏิบัติการ 
   320/1 หมู่ท่ี 4 ต.แสนตอ อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 
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ประเภทนักร้อง นักแสดง  ศิลปิน 

1. นายกุศล   อ าพัน     อายุ 35 ปี 
อาชีพ  นักร้อง   
112  หมู่ท่ี 1  ต.เกาะกลาง  อ.เกาะลันตา  จ.กระบ่ี  81150 

2. นางสาวจริญญา  ศิริมงคลสกุล    อายุ 20 ปี 
อาชีพ  นักร้อง  นักแสดง  
41/4  หมู่ท่ี  7 ซ.ศิริวงศ์  ถ.เอกชัย  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพฯ  10150 

3. นายณัฏฐ์   ทิวไผ่งาม    อายุ 23 ปี 
อาชีพ  นักร้อง  นักแสดง 
89/961  นวมินทร์  81  ถ.นวมินทร์  แขวงนวมินทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10240 

4. นายณเดชน์   คูกิมิยะ     อายุ 20 ปี 
อาชีพ  นักแสดง 
668/66  ถ.กลางเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 

5. นางสาวนิภาภรณ์  ฐิตธินการ    อายุ 26 ปี 
อาชีพ  นักร้อง  นักแสดง 
1/40  เจริญกรุง  63  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120  

6. นายบริพันธ์   ชัยภูมิ     อายุ 46 ปี 
อาชีพ  นักแสดง  พิธีกร 
137/75 ซ.เรวดี ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

7. นายบุญรอด    ศรีวิชัย     อายุ 49 ปี  
อาชีพ  นักร้อง นักแสดง 
49 หมู่ท่ี 9 ต.นาหม่อม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

8. นางสาวพรพิมล  เฟื่องฟุ้ง    อายุ 20 ปี 
อาชีพ  นักร้อง  นักแสดง 
50 อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่เพลส  ถ.อโศก  แขวงคลองเตย  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110 

9. นายภาคิน   ค าวิลัยศักดิ์    อายุ 25 ปี 
อาชีพ  นักร้อง  นักแสดง 
47/21  ถ.พิมพสุต  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 

10. นายภาณุพันธ์   ครุฑโต    อายุ 39 ปี 
อาชีพ  นักแสดง 
572  ซ.4  ถ.นวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240  
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11. นางสาววิชญาณี  เปียกลิ่น    อายุ 21 ปี 
อาชีพ  นักร้อง 
131/140 หมู่ท่ี 5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

12. นายอธิกิตต์   พริ้งพร้อม    อายุ 26 ปี 
อาชีพ  นักร้อง 
86  พระราม  2/43  ถ.พระราม  2  แขวงบางแค  เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ  10150 

 
ประเภทสื่อมวลชน 

1. นางสาวธนิดา  กิจบ ารุง    อายุ 47 ปี 
อาชีพ  รองหัวหน้าบรรณาธิการข่าว  สถานีโทรทัศน์กองทัพบก  ช่อง  7 
163/45  หมู่บ้านชวนช่ืนซิตี้  ซ.คู้บอน 27  แยก 11 แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220 

2. นางสาวนิลาวัณย์  พาณิชรุ่งเรือง     อายุ 44 ปี  
อาชีพ ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7  
2000/125 หมู่ท่ี 5 ถ.นวมินทร์ แขวงบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 

3. นางสาวพรรณจรินทร์  บุญถนอมจิตร   อายุ 33 ปี 
90/539 หมู่ท่ี5 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศน์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
อาชีพ  นักจัดการรายวิทยุ  สถานีวิทยุมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ 

4. นางสาวมีสุข   แจ้งมีสุข    อายุ 39 ปี 
อาชีพ  ผู้ประกาศข่าว  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี  ช่อง  3  
19/78  ซ.15/3  ถ.สุคนธสวัสดิ์ 29  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10230 

5. นางสาววีรินทร์ทิรา  นาทองบ่อจรัส   อายุ 37 ปี  
อาชีพ  ผู้ประกาศข่าวในพระราชส านัก  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี  ช่อง  3 
99/79  หมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด  ซ.12  ถ.กาญจนาภิเษก  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  
กรุงเทพฯ  10230 
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ประเภทประชาชนทั่วไป 
1. พระวินัยเวที (อ านวย) สุขขี     อายุ  55 ปี 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเสนาสนาราม  ราชวรวหิาร (พระอารามหลวง) 
วัดเสนาสนาราม  ราชวรวิหาร (พระอารามหลวง)  ต.หัวรอ  อ.พระนครศรีอยุธยา   
จ.พระนครศรีอยุธยา  13000 

2. นายจารุวงศ์   เรืองสุวรรณ    อายุ 38 ปี 
อาชีพ  ท่ีปรึกษาเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
24/22 ซ.ลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

3. นายจิรัฏฐ์   นิธิอนันตภร     อายุ 33  ปี  
อาชีพ  ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   
34 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 17 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 

4. นายเฉลิมพล   โคตค า     อายุ 25 ปี 
อาชีพ  วิศวกร 
147 หมู่ท่ี 6 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 

5. นางสาวชุติมา   ดุรงค์เดช    อายุ 27 ปี 
อาชีพ  พนักงานบริษัท  บริษัท  มาซูม่า  (ประเทศไทย)  จ ากัด 
747  ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800 

6. นายณฐกร   นิยมเดชา     อายุ 27 ปี  
อาชีพ  รับจ้าง ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์ให้ค าปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม จังหวัดสตูล 
56/4 ม.4 ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 

7. นายณธฤษภ์   ธรรมรสโสภณ  อายุ 25 ปี  
 อาชีพ  นักฟุตบอลทีมชาติไทย 

544/8 ซ.เสาวณิต ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 
8. นางบุญฑริก   ภัทระมนต์    อายุ 52 ปี  

อาชีพ  รับจ้าง ต าแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ ามันอพอโล (ไทย) จ ากัด 
   30/273 ม.6 ซ.ชินเขต ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

9. นายเบญจรงค์   สวัสดิ์พาณิชย์    อายุ 27 ปี 
อาชีพ  ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
20/372 หมู่ท่ี 9 หมู่บ้านแกรนด ์คาแนล ถ.ประชาช่ืน ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
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10. นางประวรา   เอครพานิช   (ปวโรฬารวิทยา) อายุ 37 ปี 
อาชีพ  เจ้าของธุรกิจ  ต าแหน่ง  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  วราธาน  จ ากัด 
1112/53  ซ.สุขุมวิท  48  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110  

11. นายพงษ์พิพัฒน์  เหลี่ยมมุกดา    อายุ 30 ปี  
อาชีพ  นักการธนาคาร   ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
77/77 หน้าวัดเจริญธรรมมาราม หมู่ท่ี 5 ถ.สายไหม  ซ.สายไหม 7 แขวงสายไหม 

 เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10200 
12. นางวิไล   สุขส าราญ    อายุ 51 ปี  

อาชีพ รับจ้างท่ัวไป 
11 หมู่ท่ี 5 ซ.10 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 

13. นางศศมณฑ์   สงวนสิน    อายุ 43 ปี  
อาชีพ นักธุรกิจ ต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จ ากัด 
1/102 ถ.ป่ินเกล้านครไชยศรี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

14. นายสมเกียรติ   วัฒนาพร    อายุ 54 ปี  
อาชีพ  นักธุรกิจ  ต าแหน่ง  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์  
สินค้าพื้นเมือง  จ ากัด    

  15/40 หมู่ท่ี   7 โครงการ The Emperor Narasiri’s collection แขวงหลักสอง เขตบางแค  
  กรุงเทพฯ 10160 

15. นางสาวอาภัสรา  นกออก    อายุ 24 ปี 
อาชีพ  อาจารย์พิเศษ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
7/27  หมู่ท่ี  7  ซ.สุขาประชาสรรค์  21  ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120 

16. นางสาวอัมพร   หญ้าผา   อายุ 27 ปี 
  อาชีพ  นักวอลเลย์บอลอาชีพ  

 54  หมู่ท่ี 6 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 
17. นายอรรณพ    กาญจนเวนิช    อายุ 47 ปี  

อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว ต าแหน่ง ผู้จัดการ ห้างทองอ้ึงเฮงหลีตราพระอินทร์ 
68 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
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ลูกกตัญญูฯ  ประจ าภาคของสภาสังคสงเคราะห์ฯ 

1. นางสาวปิยนาถ  เกียรติสมชาย    อายุ 36 ปี 
อาชีพ  ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์  จ.ปทุมธานี 
79/42  หมู่ท่ี  1  ตลาดพรธิสาร  5  ต.ล าผักกูด  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี   12110 

2. นางชยาภรณ์   พานนิล    อายุ 46 ปี 
อาชีพ  ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดดอนยอ  จ.นครนายก 
147/2  หมู่ท่ี  3  ต.ดอนยอ  อ.เมือง  จ.นครนายก  26000 

3. นายธนาวุฒิ   นิมิตแสนสุข    อายุ 54 ปี 
อาชีพ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ฟิวเจอร์อลูมิเนียม  จ ากัด  (กนกพรอลูมิเน่ียม)  จ.จันทบุรี 
438/3  หมู่ท่ี  14  ถ.สุขุมวิท  ต.คลองนารายณ์  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000 

4. เด็กชายศิวกร   กล่อมเกลี้ยง    อายุ 14 ปี 
ก าลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์  จ.เพชรบุรี 
9  หมู่ท่ี  5  ต.เขาย้อย  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140 

5. ดร.สิริกร   ญาณวินะโย    อายุ 40 ปี 
อาชีพ  เจ้าของกิจการ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโรงสีข้าวอ้ึงจิ่นฮวด  จ.นครราชสีมา 
230  หมู่ท่ี  1  ถ.สุรนารายณ์  ต.โคกสูง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 

6. นางอภิสรา   เหยือกเงิน    อายุ 42 ปี 
อาชีพ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  มณีไพศาล  คอนสตั๊คช้ัน  จ ากัด  จ.อุบลราชธาน ี
3913193  ถ.พิชิตรังสรรค์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 

7. นายนิติกรณ์   ตั้งหลัก    อายุ 17 ปี  
อาชีพ  ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเพชรวิทยาคม  
383/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 

8. นางสาวจิราภรณ์  หล้าเงิน    อายุ 15 ปี 
ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จ.เชียงใหม ่  
63/7 ซ.โรงเจ  ถ.เมืองสมุทร  ต.ช้างม่อย  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300 

9. นางจุฑาพร   ทองรอด    อายุ 51 ปี 
อาชีพ  ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
33/16 หมู่ท่ี  11  ต.บางหมาก  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 
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10. นายทรงวุฒิ   หงษ์หยก    อายุ 57 ปี 
อาชีพ  รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  อนุภาษวิวิธการ (พังงา)  จ ากัด 
6/2 หมู่ท่ี  3  ถ.รัษฎานุสรณ์  ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 

      11. เด็กชายภาณุพงษ์  นพฤทธิ์    อายุ 13  ปี 
 ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ  จ.ตรัง 
 18  ซ.ศาลเจ้าพ่อเสือ  ถ.วัดควนวิเศษ  ต.ทับเท่ียง  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000 

   
 
 

 


