ผลการตัดสิ น
ลูกทีม่ ีความกตัญญูกตเวทีอย่ างสู งต่ อแม่
ในโอกาสงานวันแม่ แห่ งชาติ ประจําปี 2556
สภาสั งคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
******************************
คณะกรรมการฝ่ ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสู งต่อแม่ ประจําปี 2556 ในโอกาส
งานวันแม่แห่ งชาติ ปี 2556 สภาสังคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ โดย
พลเอก สิ งหา เสาวภาพ เป็ นประธาน ได้ประชุ มคณะกรรมการฝ่ ายฯ เพื่อคัดเลื อกลูกที่ มีความ
กตัญญูกตเวทีอย่างสู งต่อแม่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ซึ่ งมีผสู้ ่ งเข้ารับการคัดเลือก จํานวนทั้งสิ้ น
346 คน ผลการคัดเลือกแบ่งเป็ นประเภทดังนี้
1. นักเรี ยน นักศึกษา
จํานวน
32 คน
2. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จํานวน
15 คน
3. นักร้อง นักแสดง ศิลปิ น
จํานวน
14 คน
4. สื่ อมวลชน
จํานวน
3 คน
5. ประชาชนทัว่ ไป
จํานวน
22 คน
6. ลูกกตัญญูฯ ประจําภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯจํานวน
10 คน
รวมจํานวนทั้งสิ้น
96 คน
รายนามปรากฏดังนี้
ประเภทนักเรียน นักศึกษา
1. นายกมลสัณห์
ศรี ยารัณย
อายุ 20 ปี
กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 3 คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
77/46 หมู่ที่ 2 ซ.เพิ่มสิ น11 ถ.เพิ่มสิ น แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุ งเทพฯ 10220
2. นางสาวจําเริ ญลักษณ์ ทองล้วน
อายุ 18 ปี
กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
46/9 หมู่9 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
3. ว่าที่ร้อยตรี จตุพร
ภักดี
อายุ 25 ปี
กําลังศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
B503 ปิ ยนันท์แมนชัน่ เลขที่ 350-350/1-2 ซ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้า 7 ถ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้า
แขวงบางยีข่ นั เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700
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4. นางสาวณัฐนันท์
ผิวอ่อน
อายุ 17 ปี
กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนคุรุประชาสรรค์
50 หมู่ 4 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิ งห์ จ.ชัยนาท 17120
5. นางสาวดาราวรรณ
ขันธะรัก
อายุ 21 ปี
กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 2 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
8/26 ถ.เจริ ญชมปรี ดี ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
6. นายทวีวฒั น์
วงค์คม
อายุ 21 ปี
กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
109 หมู่ที่ 19 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน 51180
7. นายทวีศกั ดิ์
หงษ์เจริ ญ
อายุ 19 ปี
กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 2 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
132 หมู่1 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120
8. เด็กชายธนากรณ์
จันทาตีด
อายุ 13 ปี
กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนท่าลี่วทิ ยา
55 หมู่ที่ 10 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140
9. เด็กหญิงธัญพิมล
วัลลภัย
อายุ 14 ปี
กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านสุ พรรณ (คุรุราษฎร์ วทิ ยา)
152/1 หมู่ที่ 1 บ้านนํ้าโค้ง ต.ป่ าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000
10. ว่าที่ร้อยตรี นิวฒั น์
แซ่องั๊
อายุ 22 ปี
กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
41/1 ซ.ถนนปทุมสายใน ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
11. นายบุญชณัฏฐา
กริ ชกายพันธ์
อายุ 23 ปี
กําลังศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
286/119 หมู่ที่ 10 หมู่บา้ นประวรรดา ต.โพธิ์ กลาง อ.เมือง จ.นครราชสี มา 30000
12. นางสาวปวริ ศา
เชิงรู ้
อายุ 22 ปี
กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 4 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
12/75 หมู่ที่ 12 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.มาเจริ ญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุ งเทพฯ 10160
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13. นายปรเมศวร์
ชรอยนุช
อายุ 22 ปี
กําลังศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคริ สต์ศาสนศาสตร์ ณ ประเทศเกาหลีใต้
176/10 หมู่ที่ 9 ถ.นครศรี ฯ-ทุ่งสง ต.ร่ อนพิบูลย์ อ.ร่ อนพิบูลย์ จ.นครศรี ธรรมราช 80130
14. นายปิ ยะพงษ์
ยงเพชร
อายุ 22 ปี
กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
135 หมู่ที่ 17 ต.แม่เปิ น อ.แม่เปิ น จ.นครสวรรค์ 60150
15. ว่าที่ร้อยตรี หญิง เพ็ญนภา
เที่ยงตรง อายุ 24 ปี
กําลังศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
15/2 หมู่ที่ 3 ซ.ร่ วมมิตรพัฒนา ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10220
16. เด็กหญิงแพรวรุ่ ง
โชติชุติมา
อายุ 14 ปี
กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
95/42 หมู่ที่ 4 ซ.ไทรม้า ถ.รัตนาธิ เบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
17. นางสาวเพชรรัตน์
มณี นุษย์
อายุ 22 ปี
กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ถ.เทศา ซ.5 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
18. นายพีรพัฒน์
โน้ตชัยยา
อายุ 20 ปี
กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
91 หมู่ที่ 4 ต.โก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
19. เด็กหญิงภัทรวรรณ
สิ งห์ทองวรรณ
อายุ 10 ปี
กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย จ.เชียงใหม่
298/69 หมู่2 หมู่บา้ นนครงพิงค์ซิต้ ีววิ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
20. นายภิรัฐพงค์
จอมศิริ
อายุ 21 ปี
กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 2 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
124 หมู่ที่ 5 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
21. นายภราดร
สุ วรรณสาร
อายุ 15 ปี
กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์
222 หมู่ที่ 3 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
22. นางสาวรัชนก
อินทนนท์
อายุ 18 ปี
กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
136/7 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160
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23. นายวรกิจ
ทีสุกะ
อายุ 22 ปี
กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
180 หมู่ที่ 12 ต.บ้านข่า อ.ศรี สงคราม จ.นครพนม 48150
24. เด็กชายวัชระ
ชัยกาวิล
อายุ 11 ปี
กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดหิ นดาษ
69 หมู่ที่ 2 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
25. นายวันชัย
จันทร์ สุริวงค์
อายุ 20 ปี
กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร จ.สกลนคร
131 หมู่ที่ 7 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
26. เด็กชายศุภณัฐ
ศรี ยอด
อายุ 14 ปี
กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดราชบพิธ กรุ งเทพฯ
10/17 หมู่ที่ 11 ถ.สวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ 10170
27. นายอชิตพล
อินทร์ ไชย
อายุ 19 ปี
กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
เฉลิมพระเกียรติ
224/18 หมู่ที่ 3 ซ.เทียนทอง ถ.สาย 9 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
28. นายอูมาร
กาหนุง
อายุ 18 ปี
กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ
190 หมู่ที่ 7 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตุล 91120
29. นางสาวอรุ โณทัย
สิ งห์ตาแก้ว
อายุ 22 ปี
กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 หมู่ที่ 13 บ้านป่ ากล้วย ซ.2 ถ.เกาะกลาง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
30. นายอิทธิ พล
คําตะลุง
อายุ 21 ปี
กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
294 หมู่ที่ 3 ต.สาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
31. เด็กชายอนุชาติ
เขาแก้ว
อายุ 12 ปี
กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้านกองทูล (พิทกั ษ์ราษฎร์ วทิ ยาคาร)
โรงเรี ยนบ้านกองทูล (พิทกั ษ์ราษฎร์วทิ ยาคาร) บ้านกองทูล หมู่ที่ 3 ต.กองทูล
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
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32. นายอนวัช
ไข่ขาว
อายุ 23 ปี
กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
1143/2 ซ.ข้างสถานทูตจีน ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง
กรุ งเทพฯ 10400
ประเภทข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. นางสาวกุลทิพย์
ทิพเกษร
อายุ 58 ปี
อาชีพ ข้าราชการบํานาญ
257 ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
2. นางจันทร์เพ็ญ
เจนกิจณรงค์
อายุ 49 ปี
อาชีพ รับราชการ ตําแหน่งปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
106 ถ.หน้าพระ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
3. นายไชยวัฒน์
รัตนประสิ ทธิ์
อายุ 56 ปี
อาชีพ รับราชการ ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา
94/34 หมู่ที่ 3 ซ.เปี ยร์นนท์ ถ.ลําลูกกา ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
4. นายฐิติพนั ธ์
จูจนั ทร์
อายุ 48 ปี
อาชีพ รับราชการ ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการสํานักโครงการพระราชดําริ และกิจการพิเศษ
311 หมู่ที่ 3 แขวงราษฎร์ บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140
5. นายธวัชชัย
เติมใจ
อายุ 35 ปี
อาชีพ รับราชการ ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
15/1 หมู่ที่ 6 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรี สะเกษ 33170
6. นายพชรดนัย
นิยมธรรม
อายุ 34 ปี
อาชีพ รับราชการ
98/150 หมู่5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11000
7. นางพรรณพิลยั
จารุ พาณิ ชย์กุล
อายุ 48 ปี
อาชีพ ข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญและติดตามการบริ หารงบประมาณ
636 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
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8. นายพัฒน์พงษ์
สมิตติพฒั น์
อายุ 44 ปี
อาชีพ รับราชการ ตําแหน่ง นักวิชาการป่ าไม้ชาํ นาญการ
1/39 ถ.หนองหลวงอุทิศ ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
9. นายมณฑล
เลขาพันธ์
อายุ 44 ปี
อาชีพ นักบินผูช้ ่วย
74/15 ซ.ภาวนา ถ.ลาดพร้าว41 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
10. พันตํารวจโท ยุทธนา เกษมวัฒนา
อายุ 41 ปี
อาชีพ รับราชการตํารวจ ตําแหน่ง พนักงานสอบสวน (ผูช้ าํ นาญการ)
สถานีตาํ รวจภูธรลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
31/146 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิ ต-องครักษ์ ต.รังสิ ต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
11. นายวิชาญ
รังสี วรรธนะ
อายุ 48 ปี
อาชีพ นักการเมืองท้องถิ่น ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี ตาํ บลปากท่อ
295/9 หมู่ 1 ซ.เทศบาล 4 ถ.ราษฎรเกษม ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
12. พ.ต.อ.ดร.เสนิต
สําราญสํารวจกิจ อายุ 48 ปี
อาชีพ รับราชการตํารวจ ตําแหน่ง รองผูบ้ งั คับการ กองบังคับการตํารวจนครบาล 8
27/1 ซ.ราชวิถี9 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
13. นางสุ นทรี
หาญเสมอ
อายุ 48 ปี
อาชีพรับราชการ ตําแหน่ง หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลกระสังข์ จ.บุรีรัมย์
520/6 หมู่9 ถ.เทศบาล12 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
14. นายสมเดช
ธรรมมา
อายุ 60 ปี
อาชีพ ข้าราชการท้องถิ่น ตําแหน่ง นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลพุทธบาท
151 หมู่5 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
15. นายสมชาย
ตันประเสริ ฐ
อายุ 46 ปี
อาชีพ ข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี เมืองสมุทรสงคราม
162/1 ถ.แหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
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ประเภทศิลปิ น นักร้ อง นักแสดง
1. นางสาวกุลมาศ
ลิมปวุฒิวรานนท์ อายุ 20 ปี
อาชีพ นักร้อง
419/1 ซ.ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
2. นายกนกฉัตร
มารยาทอ่อน
อายุ 22 ปี
อาชีพ นักร้อง นักแสดง
77 หมู่ที่ 12 ต.ป่ าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
3. นายจารุ วฒั น์
เชี่ยวอร่ าม
อายุ 21 ปี
อาชีพ นักร้อง
50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถ.อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
4. นายธนษิต
จตุรภุช
อายุ 24 ปี
อาชีพ นักร้อง นักแสดง
1581 ถ.รังสิ ต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
5. นายธนนท์
จําเริ ญ
อายุ 17 ปี
อาชีพ นักร้อง
1/124 หมู่บา้ นพนาสนธิ์ ปาร์ควิลล์ ซ.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรี สุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
6. นายปกรณ์
ฉัตรบริ รักษ์
อายุ 28 ปี
อาชีพ นักแสดง
44/99 ซ.ลาดพร้าว 15 แยก 11 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจอมพล กรุ งเทพฯ 10900
7. นางสาวภคมน
บุณยะภูติ
อายุ 25 ปี
อาชีพ นักร้อง นักแสดง
26/11 ซ.ประเสริ ฐมนูกิจ 41 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ 10230
8. นายยุทธนา
เปื้ องกลาง
อายุ 21 ปี
อาชีพ นักร้อง นักแสดง
50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถ.อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
9. พันจ่าอากาศเอก วีรยุทธิ์ นานช้า
อายุ 39 ปี
อาชีพ นักร้อง
813/26 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ
10. นางสาววรัทยา
นิลคูหา
อายุ 30 ปี
อาชีพ นักแสดง พิธีกร
48/21 หมู่ที่ 2 ถ.สุ ขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10120

-8-

11. น.ส.วิลาวัลย์
สมบูรณ์
อายุ 24 ปี
อาชีพ นักร้อง
103 หมู่ที่ 13 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรี สะเกษ 33150
12. นายวลัชณัฏฐ์
ปภานันยศอนันต์ อายุ 48 ปี
อาชีพ นักแสดงตลก
99/4 หมู่ที่ 9 ซ.ดารารัษมี ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มลิม อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110
13. นายเศรษฐพงศ์
เพียงพอ
อายุ 22 ปี
อาชีพ นักร้อง นักแสดง
143 ซ.12 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320
14. นายอภิชาติ
นาสําแดง
อายุ 31 ปี
อาชีพ นักร้อง
153 หมู่ที่ 2 บ้านโปร่ งแจ้ง ต.หันนางาม อ.ศรี บุญเรื อง จ.หนองบัวลําภู 39180
ประเภทสื่ อมวลชน
1. นายชาญชัย
กายสิ ทธิ์
อายุ 38 ปี
อาชีพ ผูป้ ระกาศข่าว สถานีไทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3
97/306 หมู่บา้ นเพอร์เฟคเพลส ถ.อ่อนนุช – ลาดกระบัง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
2. นายณวัฒน์
อิสระไกลศีล
อายุ 48 ปี
อาชีพ พิธีกร ผูด้ าํ เนินรายการ
1213/414 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
3. น.ส.ประไพรัตน์
ใช่ภ่พู ิรัตน์
อายุ 36 ปี
อาชีพ นักจัดรายการวิทยุ
233 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
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ประเภทประชาชนทัว่ ไป
1.พระครู วาทีพชั รโสภณ
อายุ 48 ปี
เจ้าอาวาสวัดป่ าไพศาล จ.เพชรบูรณ์
91 หมู่ที่ 2 ต.วัดป่ าไพศาล ต.วังศาล อ.วังโป่ ง จ.เพชรบูรณ์
2. พระครู อุภยั โกศล
เล็กยิม้ วิพนั ธุ์เงิน อายุ 43 ปี
เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ จ.พิษณุโลก
117 หมู่6 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
3. นางกชพร
จิตรพิทกั ษ์เลิศ
อายุ 55 ปี
สมาชิกสภาจังหวัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอ่างทอง
97 หมู่3 ต.หลักฟ้ า อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
4. นายจักรพรรดิ
ไชยสาส์น
อายุ 46 ปี
อาชีพ นักการเมือง ตําแหน่ง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เขต 7 จังหวัดอุดรธานี
125 หมู่2 ถ.มิตรภาพ ต.ผาสุ ก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
5. นายชยัมพร
เตรัตนชัย
อายุ 34 ปี
อาชีพ ค้าขาย
45/5 ถ.ดํารงรักษ์ แขวงริ มคลองมหานาค เขตป้ อมปราบฯ กรุ งเทพฯ 10100
6. นางสาวนคุณ
น้อยติ
อายุ 44 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว ตําแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ สกินแมนเนสเมดเซ็นเตอร์
80/37 ซ.ประเสริ ฐมนูกิจ 29 แยก 2 ถ.ประเสริ ฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุ งเทพฯ 10230
7. นายพลเอก
มายะการ
อายุ 30 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว
55/15 หมู่6 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ ทุ่ง จ.พังงา 82140
8. นายพลชัย
จิตติวลิ ยั ลักษณ์
อายุ 45 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว ตําแหน่ง Board of Director บริ ษทั พี เอ็ม กรุ๊ ป
25 ซ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
9. นายภาคภูมิ
ภานุวฒั น์ภูมิ
อายุ 26 ปี
อาชีพ รับจ้าง ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
5 หมู่ที่ 8 ถ.ละงู-ทุ่งหว้า ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
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10. นางมะลิวลั ย์
สวาสดิ์รัตน์
อายุ 51 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว
130/30 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสี มา 30150
11. นายมิตติ
ติยะไพรัช
อายุ 27 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว
81 หมู่7 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.แม่จนั จ.เชียงราย 57110
12. นางสาวรัญชา
บริ บาลบุรีภณั ฑ์ อายุ 54 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว ตําแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน โรงเรี ยนอนุบาลเปล่งประสิ ทธิ สายลม
68 ซ.สายลม1 ถ.พหลโยธิน8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
13. นางสาววิลาวัณย์
อภิญญาพงศ์
อายุ 29 ปี
อาชีพ นักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ
26 หมู่ ที่ 5 ถ.สุ ขาภิบาล 1 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสี มา 30290
14. นายศุภกร
พลอยจินดา
อายุ 49 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว ตําแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั พรปิ ยะฌาน กรุ๊ ป
499/155 ถ.ลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
15. นางสาวเสาวลักษณ์
โชติเทวัญ
อายุ 37 ปี
อาชีพ นักธุรกิจ
128 ถ.นวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุ งเทพฯ 10230
16. นางสุ เนตร
คุณานันทกุล
อายุ 41 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว ตําแหน่ง ประธานบริ ษทั โอเปร่ า ไดมอนด์ จํากัด
888/8 หมู่ที่ 5 ถ.ศรี นคริ นทร์ ต.สําโรงเหนือ อ.เมืองสําโรง จ.สมุทรปราการ 10270
17. นายสุ รพล
ตังคะประเสริ ฐ
อายุ 49 ปี
อาชีพ นักธุรกิจ ตําแหน่ง ประธานกรรมการ บริ ษทั ฮอนด้าประสทธิ์ มอเตอร์สระแก้ว
361 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
18. นายสุ ภทั รกิตติ์
ตันสิ ริภทั ร์
อายุ 36 ปี
อาชีพ นักโหราศาสตร์
146 หมู่ที่ 2 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุ พรรณบุรี 72150

- 11 -

19. นายสุ รพล
ใยมณี
อายุ 59 ปี
อาชีพ พราหมณ์
511/691 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุ งเทพฯ 10700
20. นายอิทธิศกั ดิ์
อําพันยุทธ์
อายุ 40 ปี
อาชีพ นักธุรกิจ
51 หมู่บา้ นเอื้อสุ ขวัฒนสกุล ซ.28 ถ.พัฒนาการ ซ.58 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพฯ 10250
21. นายอัครวินท์
ขําขุด
อายุ 36 ปี
อาชีพ ผูพ้ ิพากษาสมทบ
73 หมู่ที่ 2 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
22. นายอมร
มีมะโน
อายุ 41 ปี
อาชีพ นักธุรกิจ ตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO) บริ ษทั คราวน์เทค แอดวานซ์
จํากัด (มหาชน)
63 ซ.สุ ขสวัสดิ์ 52/2 ถ.สุ ขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์ บูรณะ เขตราษฎร์ บูรณะ
กรุ งเทพฯ 10140
ลูกกตัญญูฯ ประจําภาคของสภาสั งคมสงเคราะห์ ฯ
1.นางสาวยิหวา
ศิริลกั ษณ์
อายุ 20 ปี
กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถ
50/27 หมู่บา้ นสถาพร ซ.49 ถ.รังสิ ต-นครนายก ต.บึงยีโ่ ถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
2. นางสาวจิรวัฒน์
สุ ทธินนั ทสุ ข
อายุ 51 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว ตําแหน่ง เจ้าของกิจการ ช.ช้างโฮมส์เพลส
23/10-11 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
3. นายสมภพ
เทพพานิช
อายุ 50 ปี
อาชีพ รับจ้าง ตําแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่ ายเหนือ บริ ษทั ทีพีไอโพลีน
9 ถ.ท่าหิ น ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
4. นายสิ ทธิชยั
รัตนศิริมณี เวทย์ อายุ 43 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว ตําแหน่ง เจ้าของกิจการห้างทองไท้เฮงล้ง ตรากําไลทอง
129 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสี มา 30000
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5. นายอาทิตย์
จันทร์ ลา
อายุ 27 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว ตําแหน่ง ผูจ้ ดั การโรงเรี ยนเสริ มสวยอรอุบลและเวดดิ้งสตูดิโอ
130-132 ถ.เทพโยธี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
6. นายชาญยุทธ
สุ เมธโชติเมธา
อายุ 45 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว ตําแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ทองธาราขนส่ ง จํากัด
บริ ษทั ทองธาราขนส่ ง จํากัด 8/8-10 ถ.สวรรค์วถิ ี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
7. นายชาติชาย
วรสิ ทธิ์ ปัญญา
อายุ 21 ปี
กําลังศึกษาชั้นปี ที่ 4 วิทยาลัยเชียงราย
9/ช หมู่ที่ 7 บ้านทรายทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
8. นางสําเริ ง
แพรสมบูรณ์
อายุ 49 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ตําแหน่ง ผูบ้ ริ หารจัดการร้านยูเ่ ส็ง
81 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
9. นายศิวะ
ทองแก้ว
อายุ 24 ปี
กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช
2131/9 ซ.ศรี ทวี ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
10. ดร.สฤษดิ์
ธัญกิจจากิจ
อายุ 51 ปี
ผูอ้ าํ นวยการกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
167 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ลําภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190

