
ผลการตดัสิน 
ลูกทีม่ีความกตญัญูกตเวทอีย่างสูงต่อแม่ 
ในโอกาสงานวนัแม่แห่งชาต ิประจาํปี 2556 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
****************************** 

 
คณะกรรมการฝ่ายคดัเลือกลูกท่ีมีความกตญัญูกตเวทีอยา่งสูงต่อแม่ ประจาํปี 2556 ในโอกาส

งานวนัแม่แห่งชาติ  ปี 2556  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ์  โดย      
พลเอก  สิงหา  เสาวภาพ  เป็นประธาน  ไดป้ระชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ  เพ่ือคดัเลือกลูกท่ีมีความ
กตญัญูกตเวทีอยา่งสูงต่อแม่  เม่ือวนัท่ี 5  กรกฎาคม  2556  ซ่ึงมีผูส่้งเขา้รับการคดัเลือก  จาํนวนทั้งส้ิน 
346  คน ผลการคดัเลือกแบ่งเป็นประเภทดงัน้ี 

1.  นกัเรียน    นกัศึกษา    จาํนวน  32 คน 
2.  ขา้ราชการ  พนกังานรัฐวสิาหกิจ   จาํนวน  15 คน 
3.  นกัร้อง  นกัแสดง  ศิลปิน   จาํนวน  14 คน 
4.  ส่ือมวลชน     จาํนวน    3 คน 
5.  ประชาชนทัว่ไป     จาํนวน  22 คน 
6.  ลูกกตญัญูฯ ประจาํภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯจาํนวน  10 คน 

รวมจาํนวนทั้งส้ิน   96 คน 
 
รายนามปรากฏดงันี ้
ประเภทนักเรียน  นักศึกษา 
 1. นายกมลสณัห์  ศรียารัณย  อาย ุ 20  ปี 
     กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี  3  คณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร   

    77/46  หมู่ท่ี 2  ซ.เพ่ิมสิน11  ถ.เพ่ิมสิน  แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ  10220 
 2.  นางสาวจาํเริญลกัษณ์ ทองลว้น  อาย ุ 18  ปี 
      กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี  1  สถาบนัเทคโนโลยไีทย - ญ่ีปุ่น  

     46/9  หมู่9  ต.ธงชยั  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000 
 3.  วา่ท่ีร้อยตรีจตุพร  ภกัดี   อาย ุ 25  ปี 
      กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาโท  คณะศิลปศึกษา  สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

B503 ปิยนนัทแ์มนชัน่ เลขท่ี 350-350/1-2  ซ.สมเดจ็พระป่ินเกลา้ 7  ถ.สมเดจ็พระป่ินเกลา้      
แขวงบางยีข่นั   เขตบางพลดั   กรุงเทพฯ  10700 
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 4.  นางสาวณฐันนัท ์  ผวิอ่อน  อาย ุ 17  ปี 
      กาํลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6     โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์
                 50 หมู่ 4 ต.หนองขุ่น อ.วดัสิงห์ จ.ชยันาท  17120 
 5.  นางสาวดาราวรรณ ขนัธะรัก  อาย ุ 21  ปี 
      กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี  2  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา   

     8/26 ถ.เจริญชมปรีดี  ต.แม่กลอง  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม 75000 
 6.  นายทววีฒัน์  วงคค์ม   อาย ุ 21  ปี 
      กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี  3  คณะรัฐศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

     109  หมู่ท่ี  19  ต.บา้นธิ  อ.บา้นธิ  จ.ลาํพนู  51180 
 7.  นายทวศีกัด์ิ  หงษเ์จริญ  อาย ุ 19  ปี 
      กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี  2  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี   
      132  หมู่1  ต.หนองม่วง  อ.โคกสูง   จ.สระแกว้  27120 
 8.  เดก็ชายธนากรณ์  จนัทาตีด  อาย ุ 13  ปี 
      กาํลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนท่าล่ีวทิยา 

     55  หมู่ท่ี  10  ต.หนองผอื  อ.ท่าล่ี  จ.เลย  42140 
 9.  เดก็หญิงธญัพิมล  วลัลภยั  อาย ุ 14  ปี 
                กาํลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนบา้นสุพรรณ (คุรุราษฎร์วทิยา) 

    152/1  หมู่ท่ี 1  บา้นนํ้าโคง้  ต.ป่าแมต  อ.เมือง  จ.แพร่  54000 
 10. วา่ท่ีร้อยตรี นิวฒัน์ แซ่อัง๊  อาย ุ 22  ปี 
       กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญัญบุรี 

      41/1 ซ.ถนนปทุมสายใน ต.บางเด่ือ  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
 11. นายบุญชณฏัฐา  กริชกายพนัธ์  อาย ุ 23  ปี 
       กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาโท  คณะนิติศาสตร์   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
       286/119  หมู่ท่ี  10  หมู่บา้นประวรรดา  ต.โพธ์ิกลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 
 12. นางสาวปวริศา  เชิงรู้   อาย ุ 22  ปี 
       กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี  4   คณะโบราณคดี   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
       12/75  หมู่ท่ี  12 ซ.เพชรเกษม  81  ถ.มาเจริญ  แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม   
       กรุงเทพฯ  10160 
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 13. นายปรเมศวร์  ชรอยนุช  อาย ุ 22  ปี 
       กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาคริสตศ์าสนศาสตร์  ณ  ประเทศเกาหลีใต ้             

      176/10 หมู่ท่ี 9 ถ.นครศรีฯ-ทุ่งสง ต.ร่อนพิบูลย ์ อ.ร่อนพิบูลย ์จ.นครศรีธรรมราช 80130 
 14. นายปิยะพงษ ์  ยงเพชร  อาย ุ 22  ปี 
        กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี  4  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

        135 หมู่ท่ี  17  ต.แม่เปิน  อ.แม่เปิน  จ.นครสวรรค ์ 60150 
 15. วา่ท่ีร้อยตรีหญิง  เพญ็นภา เท่ียงตรง อาย ุ 24  ปี 
       กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   
       15/2  หมู่ท่ี 3  ซ.ร่วมมิตรพฒันา  ถ.วชัรพล  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220 
 16. เดก็หญิงแพรวรุ่ง  โชติชุติมา  อาย ุ 14  ปี 
       กาํลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยันนทบุรี 

      95/42  หมู่ท่ี 4  ซ.ไทรมา้  ถ.รัตนาธิเบศร์  ต.ไทรมา้  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000 
 17. นางสาวเพชรรัตน์ มณีนุษย ์  อาย ุ 22 ปี 
       กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี 4  คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
       วทิยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม  ถ.เทศา  ซ.5  ต.หว้ยจระเข ้ อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000 
 18. นายพีรพฒัน์  โนต้ชยัยา  อาย ุ 20  ปี 
       กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี  3  มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 
                  91  หมู่ท่ี  4  ต.โก่งธนู  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000 
 19. เดก็หญิงภทัรวรรณ สิงห์ทองวรรณ อาย ุ 10  ปี 
       กาํลงัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั  จ.เชียงใหม่ 
       298/69  หมู่2  หมู่บา้นนครงพิงคซิ์ต้ีววิ  ต.หนองจ๊อม  อ.สนัทราย  จ.เชียงใหม่  50210 
 20. นายภิรัฐพงค ์  จอมศิริ  อาย ุ 21  ปี 
                   กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี  2  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

       124  หมู่ท่ี 5  ต.สนัตน้หม้ือ  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่ 50280 
 21. นายภราดร  สุวรรณสาร  อาย ุ 15  ปี 
       กาํลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนเมตตาวทิยา  จ.เพชรบูรณ์ 
       222  หมู่ท่ี  3  ต.ตาลเด่ียว  อ.หล่มสกั  จ.เพชรบูรณ์  67110 
 22. นางสาวรัชนก  อินทนนท ์  อาย ุ 18  ปี 
                  กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี    
       136/7  ถ.พทุธมณฑลสาย  3  แขวงบางไผ ่ เขตบางแค  กรุงเทพฯ  10160 
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 23. นายวรกิจ   ทีสุกะ   อาย ุ 22  ปี 
       กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี  4  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

      180 หมู่ท่ี 12  ต.บา้นข่า  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม 48150 
 24. เดก็ชายวชัระ  ชยักาวลิ  อาย ุ 11  ปี 
       กาํลงัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนวดัหินดาษ 
                 69  หมู่ท่ี  2  ต.ดงนอ้ย  อ.ราชสาส์น  จ.ฉะเชิงเทรา  24120 
 25. นายวนัชยั   จนัทร์สุริวงค ์  อาย ุ 20  ปี 
       กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี  3  คณะทรัพยากรธรรมชาติ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
                  วทิยาเขตสกลนคร  จ.สกลนคร 

     131  หมู่ท่ี 7  ต.สวา่ง  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130 
26. เดก็ชายศุภณฐั    ศรียอด   อาย ุ 14  ปี 
       กาํลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนวดัราชบพิธ  กรุงเทพฯ 
      10/17  หมู่ท่ี  11  ถ.สวนผกั  แขวงตล่ิงชนั   เขตตล่ิงชนั  กรุงเทพฯ  10170 

 27. นายอชิตพล  อินทร์ไชย  อาย ุ 19  ปี 
       กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี  2  คณะสงัคมสงเคราะห์และสวสัดิการสงัคม    มหาวทิยาลยัหวัเฉียว 

      เฉลิมพระเกียรติ 
      224/18  หมู่ท่ี 3  ซ.เทียนทอง  ถ.สาย 9  ต.นิคมพฒันา  อ.นิคมพฒันา  จ.ระยอง  21180 

 28. นายอมูาร   กาหนุง  อาย ุ 18  ปี 
       กาํลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6    โรงเรียนพฒันาการศึกษามูลนิธิ   
       190 หมู่ท่ี  7  ต.ฉลุง  อ.เมือง จ.สตุล  91120 
 29. นางสาวอรุโณทยั  สิงห์ตาแกว้  อาย ุ 22  ปี 
       กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี  4  คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

      25 หมู่ท่ี 13  บา้นป่ากลว้ย ซ.2 ถ.เกาะกลาง ต.ท่าวงัตาล  อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
 30. นายอิทธิพล  คาํตะลุง  อาย ุ 21  ปี 
        กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี  4  คณะนิติศาสตร์    มหาวทิยาลยัเจา้พระยา 
        294  หมู่ท่ี  3  ต.สาลเจา้ไก่ต่อ  อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค ์ 60150 

31.  เดก็ชายอนุชาติ    เขาแกว้  อาย ุ 12  ปี 
       กาํลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนบา้นกองทูล (พิทกัษร์าษฎร์วทิยาคาร) 
       โรงเรียนบา้นกองทูล (พิทกัษร์าษฎร์วทิยาคาร)  บา้นกองทูล  หมู่ท่ี  3  ต.กองทูล   
       อ.หนองไผ ่ จ.เพชรบูรณ์  67140   
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32. นายอนวชั   ไข่ขาว  อาย ุ 23  ปี 
       กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี  5  คณะวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร   
       1143/2  ซ.ขา้งสถานทูตจีน  ถ.รัชดาภิเษก  แขวงหว้ยขวาง  เขตดินแดง   
       กรุงเทพฯ  10400 

 
ประเภทข้าราชการ  พนักงานรัฐวสิาหกจิ 
 1.  นางสาวกลุทิพย ์  ทิพเกษร  อาย ุ 58  ปี 
      อาชีพ  ขา้ราชการบาํนาญ 
    257  ต.ระแหง  อ.เมือง   จ.ตาก   63000 
 2.  นางจนัทร์เพญ็  เจนกิจณรงค ์  อาย ุ 49  ปี 
      อาชีพ  รับราชการ  ตาํแหน่งปลดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

   106  ถ.หนา้พระ  อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม   73000 
 3.  นายไชยวฒัน์  รัตนประสิทธ์ิ  อาย ุ 56  ปี 
      อาชีพ  รับราชการ   ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือการศึกษา 
    94/34  หมู่ท่ี 3  ซ.เปียร์นนท ์ ถ.ลาํลกูกา    ต.คูคต  อ.ลาํลูกกา  จ.ปทุมธานี  12130 
 4.  นายฐิติพนัธ์   จูจนัทร์  อาย ุ 48  ปี 
     อาชีพ  รับราชการ  ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการสาํนกัโครงการพระราชดาํริและกิจการพิเศษ 

   311  หมู่ท่ี 3   แขวงราษฎร์บูรณะ   เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพฯ 10140 
 5.  นายธวชัชยั   เติมใจ   อาย ุ 35  ปี 
       อาชีพ  รับราชการ    ตาํแหน่ง  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
      15/1  หมู่ท่ี  6  ต.หนองเชียงทูน  อ.ปรางคก์ู่  จ.ศรีสะเกษ  33170 
 6.  นายพชรดนยั  นิยมธรรม  อาย ุ 34  ปี 
      อาชีพ  รับราชการ 

   98/150  หมู่5  ต.บางคูเวยีง  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี  11000 
 7.  นางพรรณพิลยั  จารุพาณิชยก์ุล อาย ุ 48  ปี 
      อาชีพ  ขา้ราชการการเมือง  ตาํแหน่ง  เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการองคก์รตาม 
     รัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ 

   636  ถ.ประชาอุทิศ  แขวงทุ่งครุ   เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
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 8.  นายพฒันพ์งษ ์  สมิตติพฒัน์  อาย ุ 44  ปี 
      อาชีพ  รับราชการ  ตาํแหน่ง  นกัวชิาการป่าไมช้าํนาญการ 
   1/39  ถ.หนองหลวงอุทิศ  ต.หนองหลวง   อ.เมือง  จ.ตาก  63000  
 9.  นายมณฑล   เลขาพนัธ์  อาย ุ 44  ปี 
     อาชีพ   นกับินผูช่้วย 
    74/15  ซ.ภาวนา  ถ.ลาดพร้าว41  แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ยขวาง   กรุงเทพฯ  10310   
         10. พนัตาํรวจโท  ยทุธนา เกษมวฒันา  อาย ุ 41  ปี 
    อาชีพ  รับราชการตาํรวจ  ตาํแหน่ง  พนกังานสอบสวน (ผูช้าํนาญการ)   
              สถานีตาํรวจภูธรลาดหลุมแกว้  จ.ปทุมธานี 
    31/146  หมู่ท่ี  1  ถ.รังสิต-องครักษ ์ ต.รังสิต  อ.ธญับุรี  จ.ปทุมธานี  12110 
 11. นายวชิาญ   รังสีวรรธนะ  อาย ุ 48  ปี 
       อาชีพ  นกัการเมืองทอ้งถ่ิน  ตาํแหน่ง  นายกเทศมนตรีตาํบลปากท่อ 
    295/9 หมู่ 1 ซ.เทศบาล 4 ถ.ราษฎรเกษม ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 
 12. พ.ต.อ.ดร.เสนิต  สาํราญสาํรวจกิจ อาย ุ 48  ปี 
       อาชีพ  รับราชการตาํรวจ  ตาํแหน่ง  รองผูบ้งัคบัการ  กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 8 

   27/1  ซ.ราชวถีิ9  ถ.ราชวถีิ  แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  10400 
 13. นางสุนทรี   หาญเสมอ  อาย ุ 48  ปี 
       อาชีพรับราชการ   ตาํแหน่ง  หวัหนา้พยาบาล  โรงพยาบาลกระสงัข ์ จ.บุรีรัมย ์

   520/6  หมู่9  ถ.เทศบาล12  ต.กระสงั   อ.กระสงั  จ.บุรีรัมย ์ 31160 
 14. นายสมเดช   ธรรมมา  อาย ุ 60  ปี 
       อาชีพ  ขา้ราชการทอ้งถ่ิน   ตาํแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพทุธบาท 
     151  หมู่5  ต.พทุธบาท  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150   
 15. นายสมชาย   ตนัประเสริฐ  อาย ุ 46  ปี 
      อาชีพ  ขา้ราชการการเมือง  ตาํแหน่ง  นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

    162/1  ถ.แหลมใหญ่  ต.แม่กลอง   อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000 
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ประเภทศิลปิน  นักร้อง  นักแสดง 
 1.  นางสาวกลุมาศ  ลิมปวฒิุวรานนท ์ อาย ุ 20  ปี 
      อาชีพ  นกัร้อง 

     419/1  ซ.ลาดพร้าว  15  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900 
2.  นายกนกฉตัร  มารยาทอ่อน  อาย ุ 22  ปี 
    อาชีพ  นกัร้อง  นกัแสดง 
     77  หมู่ท่ี  12  ต.ป่าไผ ่ อ.สนัทราย  จ.เชียงใหม่  50210 
3.  นายจารุวฒัน์  เช่ียวอร่าม   อาย ุ 21  ปี 
    อาชีพ  นกัร้อง 

      50  อาคารจีเอม็เอม็  แกรมม่ี เพลส  ถ.อโศก  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  10110 
4.  นายธนษิต   จตุรภุช  อาย ุ 24  ปี 
    อาชีพ  นกัร้อง  นกัแสดง 
     1581  ถ.รังสิต-นครนายก 64    ต.ประชาธิปัตย ์ อ.ธญับุรี   จ.ปทุมธานี  12130 
5. นายธนนท ์   จาํเริญ   อาย ุ 17  ปี 
    อาชีพ  นกัร้อง 
    1/124  หมู่บา้นพนาสนธ์ิปาร์ควลิล ์ ซ.3  ถ.เทพกระษตัรี  ต.ศรีสุนทร  อ.ถลาง  จ.ภูเกต็  83110 
6.  นายปกรณ์   ฉตัรบริรักษ ์  อาย ุ 28  ปี 
    อาชีพ  นกัแสดง 
    44/99  ซ.ลาดพร้าว 15  แยก 11 ถ.ลาดพร้าว  แขวงจอมพล  เขตจอมพล  กรุงเทพฯ  10900 

         7.  นางสาวภคมน  บุณยะภูติ  อาย ุ 25  ปี 
    อาชีพ   นกัร้อง  นกัแสดง 
    26/11  ซ.ประเสริฐมนูกิจ  41  แขวงนวลจนัทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230 
 8.  นายยทุธนา   เป้ืองกลาง   อาย ุ 21  ปี 
      อาชีพ  นกัร้อง  นกัแสดง 
      50  อาคารจีเอม็เอม็  แกรมม่ี เพลส  ถ.อโศก  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  10110 

9.  พนัจ่าอากาศเอก วรียทุธ์ิ นานชา้   อาย ุ 39  ปี 
     อาชีพ  นกัร้อง 
     813/26  แขวงคลองจัน่  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  
10.  นางสาววรัทยา  นิลคูหา    อาย ุ 30  ปี 
    อาชีพ  นกัแสดง  พิธีกร 
    48/21  หมู่ท่ี  2  ถ.สุขาภิบาล 5  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10120 
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11. น.ส.วลิาวลัย ์  สมบูรณ์  อาย ุ 24  ปี 
     อาชีพ  นกัร้อง 
      103  หมู่ท่ี 13  ต.สิ  อ.ขนุหาญ   จ.ศรีสะเกษ  33150 
12. นายวลชัณฏัฐ ์    ปภานนัยศอนนัต ์ อาย ุ 48  ปี 
     อาชีพ  นกัแสดงตลก 
      99/4  หมู่ท่ี 9  ซ.ดารารัษมี  ถ.พทุธมณฑล สาย 4  ต.กระทุ่มลิม  อ.สามพราน   
      จ.นครปฐม  73110 
13. นายเศรษฐพงศ ์  เพียงพอ  อาย ุ 22  ปี 
     อาชีพ   นกัร้อง  นกัแสดง 
     143  ซ.12  ถ.รัชดาภิเษก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ  10320 

          14. นายอภิชาติ    นาสาํแดง    อาย ุ  31  ปี 
      อาชีพ  นกัร้อง 
     153  หมู่ท่ี  2  บา้นโปร่งแจง้  ต.หนันางาม  อ.ศรีบุญเรือง  จ.หนองบวัลาํภู   39180 
 
ประเภทส่ือมวลชน 

1.  นายชาญชยั   กายสิทธ์ิ    อาย ุ 38  ปี 
    อาชีพ  ผูป้ระกาศข่าว  สถานีไทรทศัน์ไทยทีวสีี  ช่อง  3 
    97/306  หมู่บา้นเพอร์เฟคเพลส  ถ.อ่อนนุช – ลาดกระบงั  ต.ราชาเทวะ  อ.บางพลี   
     จ.สมุทรปราการ  10540 
2.  นายณวฒัน์   อิสระไกลศีล  อาย ุ  48  ปี 
     อาชีพ  พิธีกร  ผูด้าํเนินรายการ  
     1213/414  ซ.ลาดพร้าว 94  ถ.ลาดพร้าว  แขวงพลบัพลา  เขตวงัทองหลาง  กทม.  10310 
3.  น.ส.ประไพรัตน์     ใช่ภู่พิรัตน์  อาย ุ 36  ปี 
     อาชีพ  นกัจดัรายการวทิย ุ
     233  หมู่ 3  ต.จอมบึง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 
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ประเภทประชาชนทัว่ไป 
1.พระครูวาทีพชัรโสภณ    อาย ุ 48  ปี 
   เจา้อาวาสวดัป่าไพศาล  จ.เพชรบรูณ์ 

     91 หมู่ท่ี  2 ต.วดัป่าไพศาล  ต.วงัศาล   อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์  
2.  พระครูอุภยัโกศล  เลก็ยิม้วพินัธ์ุเงิน อาย ุ 43  ปี 
     เจา้อาวาสวดักรับพวงเหนือ  จ.พิษณุโลก 
     117  หมู่6  ต.พรหมพิราม  อ.พรหมพิราม   จ.พิษณุโลก  65150 
3.  นางกชพร   จิตรพิทกัษเ์ลิศ อาย ุ 55  ปี 
     สมาชิกสภาจงัหวดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง 
    97  หมู่3  ต.หลกัฟ้า  อ.ไชโย  จ.อ่างทอง  14140 
4.  นายจกัรพรรดิ  ไชยสาส์น  อาย ุ 46  ปี 
     อาชีพ  นกัการเมือง  ตาํแหน่ง  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  เขต  7  จงัหวดัอุดรธานี 
     125  หมู่2  ถ.มิตรภาพ  ต.ผาสุก   อ.กมุภวาปี  จ.อุดรธานี  41370 
5.  นายชยมัพร   เตรัตนชยั  อาย ุ 34  ปี 
     อาชีพ  คา้ขาย 
     45/5  ถ.ดาํรงรักษ ์ แขวงริมคลองมหานาค   เขตป้อมปราบฯ  กรุงเทพฯ  10100 
6.  นางสาวนคุณ  นอ้ยติ   อาย ุ 44  ปี 
    อาชีพ  ธุรกิจส่วนตวั  ตาํแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั  แอด๊วานซ์  สกินแมนเนสเมดเซ็นเตอร์ 
     80/37  ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2  ถ.ประเสริฐมนูกิจ  แขวงลาดพร้าว    เขตลาดพร้าว   
     กรุงเทพฯ  10230   
7.  นายพลเอก   มายะการ  อาย ุ 30  ปี 
    อาชีพ  ธุรกิจส่วนตวั 
     55/15  หมู่6  ต.โคกกลอย  อ.ตะกัว่ทุ่ง  จ.พงังา  82140 
8.  นายพลชยั   จิตติวลิยัลกัษณ์ อาย ุ 45  ปี 
     อาชีพ  ธุรกิจส่วนตวั  ตาํแหน่ง  Board of Director บริษทั พี เอม็ กรุ๊ป 
     25 ซ.บางนา-ตราด แขวงบางนา   เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
9.  นายภาคภูมิ   ภานุวฒัน์ภูมิ  อาย ุ  26  ปี 
     อาชีพ  รับจา้ง  ตาํแหน่ง  พนกังานขบัรถยนต ์
     5 หมู่ท่ี 8 ถ.ละงู-ทุ่งหวา้ ต.นาทอน   อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 91120   
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10.  นางมะลิวลัย ์  สวาสด์ิรัตน์  อาย ุ 51  ปี 
      อาชีพ  ธุรกิจส่วนตวั 

      130/30  ถ.มิตรภาพ-หนองคาย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30150 
11.  นายมิตติ   ติยะไพรัช  อาย ุ 27  ปี 
      อาชีพ   ธุรกิจส่วนตวั 
      81  หมู่7  ถ.พหลโยธิน  ต.สนัทราย   อ.แม่จนั  จ.เชียงราย  57110 
12.  นางสาวรัญชา  บริบาลบุรีภณัฑ ์ อาย ุ 54  ปี 
       อาชีพ  ธุรกิจส่วนตวั  ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน  โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิสายลม 
     68  ซ.สายลม1  ถ.พหลโยธิน8  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400 

13.  นางสาววลิาวณัย ์  อภิญญาพงศ ์  อาย ุ 29  ปี 
       อาชีพ  นกักีฬาวอลเลยบ์อลอาชีพ 
       26 หมู่ ท่ี 5 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.หนองหวัฟาน   อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา  30290 
14.  นายศุภกร   พลอยจินดา  อาย ุ 49  ปี 
       อาชีพ  ธุรกิจส่วนตวั  ตาํแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั  พรปิยะฌาน  กรุ๊ป 
       499/155  ถ.ล้ินจ่ี  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120 
15.  นางสาวเสาวลกัษณ์ โชติเทวญั  อาย ุ 37  ปี 
       อาชีพ  นกัธุรกิจ   
       128  ถ.นวมินทร์  แขวงรามอินทรา    เขตคนันายาว  กรุงเทพฯ  10230 
16.  นางสุเนตร   คุณานนัทกลุ  อาย ุ 41  ปี 
       อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั   ตาํแหน่ง  ประธานบริษทั  โอเปร่า ไดมอนด ์ จาํกดั 
       888/8 หมู่ท่ี 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สาํโรงเหนือ  อ.เมืองสาํโรง จ.สมุทรปราการ 10270 
17.  นายสุรพล   ตงัคะประเสริฐ อาย ุ 49  ปี 
       อาชีพ  นกัธุรกิจ    ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ บริษทั ฮอนดา้ประสทธ์ิมอเตอร์สระแกว้ 
      361 ถ.สุวรรณศร ต.สระแกว้   อ.เมืองสระแกว้  จ.สระแกว้ 27000 
18.  นายสุภทัรกิตต์ิ  ตนัสิริภทัร์  อาย ุ 36  ปี 
       อาชีพ  นกัโหราศาสตร์ 
       146 หมู่ท่ี 2 ต.บางปลามา้  อ.บางปลามา้    จ.สุพรรณบุรี 72150  
 
 
 



 - 11 -
 
19.  นายสุรพล   ใยมณี   อาย ุ 59  ปี 
       อาชีพ  พราหมณ์ 
      511/691  ซ.จรัญสนิทวงศ ์37 ถ.จรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางขนุศรี  เขตบางกอกนอ้ย   
      กรุงเทพฯ  10700 
20.  นายอิทธิศกัด์ิ  อาํพนัยทุธ์  อาย ุ 40  ปี 
      อาชีพ  นกัธุรกิจ 
51  หมู่บา้นเอ้ือสุขวฒันสกลุ  ซ.28   ถ.พฒันาการ ซ.58  แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง      
กรุงเทพฯ  10250 

21.  นายอคัรวนิท ์  ขาํขดุ   อาย ุ 36  ปี 
       อาชีพ  ผูพิ้พากษาสมทบ 
       73  หมู่ท่ี  2  ต.ดงคอน  อ.สรรคบุรี  จ.ชยันาท  17140 
22.  นายอมร   มีมะโน  อาย ุ 41  ปี 
       อาชีพ  นกัธุรกิจ  ตาํแหน่ง  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  (CEO) บริษทั คราวน์เทค  แอดวานซ์   
       จาํกดั  (มหาชน) 
       63 ซ.สุขสวสัด์ิ 52/2 ถ.สุขสวสัด์ิ   แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 
       กรุงเทพฯ 10140 

  
ลูกกตญัญูฯ  ประจาํภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 
 1.นางสาวยหิวา     ศิริลกัษณ์  อาย ุ 20  ปี 
               กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี  3  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจกัรพงษภู์วนาถ 
    50/27  หมู่บา้นสถาพร  ซ.49      ถ.รังสิต-นครนายก  ต.บึงยีโ่ถ    อ.ธญับุรี  จ.ปทุมธานี  12130 
 2.  นางสาวจิรวฒัน์  สุทธินนัทสุข  อาย ุ 51  ปี 
                อาชีพ  ธุรกิจส่วนตวั  ตาํแหน่ง  เจา้ของกิจการ  ช.ชา้งโฮมส์เพลส 
      23/10-11 ม.5  ต.ท่าชา้ง  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  22000 
 3.  นายสมภพ     เทพพานิช  อาย ุ 50  ปี 
                อาชีพ  รับจา้ง   ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายเหนือ  บริษทั ทีพีไอโพลีน 
                9  ถ.ท่าหิน  ต.ท่าราบ  อ.เมือง     จ.เพชรบุรี   
 4.  นายสิทธิชยั   รัตนศิริมณีเวทย ์ อาย ุ  43  ปี 

      อาชีพ  ธุรกิจส่วนตวั   ตาํแหน่ง  เจา้ของกิจการหา้งทองไทเ้ฮงลง้  ตรากาํไลทอง 
      129  ถ.สุรนารี  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 
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 5.  นายอาทิตย ์    จนัทร์ลา  อาย ุ  27  ปี 
                 อาชีพ  ธุรกิจส่วนตวั    ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการโรงเรียนเสริมสวยอรอุบลและเวดด้ิงสตูดิโอ 
      130-132  ถ.เทพโยธี  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 
     6.  นายชาญยทุธ    สุเมธโชติเมธา  อาย ุ 45  ปี 
      อาชีพ   ธุรกิจส่วนตวั   ตาํแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการบริษทัทองธาราขนส่ง  จาํกดั 
      บริษทั ทองธาราขนส่ง  จาํกดั   8/8-10  ถ.สวรรคว์ถีิ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค ์ 60000 
 7.  นายชาติชาย    วรสิทธ์ิปัญญา  อาย ุ 21  ปี 
                 กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี  4  วทิยาลยัเชียงราย 
       9/ช  หมู่ท่ี  7  บา้นทรายทอง  ต.ปอ  อ.เวยีงแก่น   จ.เชียงราย  57310 

 8.  นางสาํเริง     แพรสมบูรณ์  อาย ุ  49  ปี    
                 อาชีพ  ธุรกิจส่วนตวั  ตาํแหน่ง  ผูบ้ริหารจดัการร้านยูเ่ส็ง 
      81  ถ.ปรมินทรมรรคา   ต.ท่าตะเภา  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

 9.  นายศิวะ      ทองแกว้  อาย ุ  24  ปี   
          กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 

                2131/9  ซ.ศรีทว ี ต.ท่าวงั  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 
 10. ดร.สฤษด์ิ   ธญักิจจากิจ  อาย ุ 51  ปี 
                 ผูอ้าํนวยการกองกฎหมาย  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
       167  หมู่ท่ี  2  ถ.เพชรเกษม  ต.ลาํภูรา   อ.หว้ยยอด  จ.ตรัง  92190   
 
 
 
 
 

 


