
ผลการคัดเลือก 
ลูกที่มีความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม      ในโอกาสงานวันแมแหงชาติ  ประจําป  2557 

สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 
*********************** 

 
  คณะกรรมการฝายคัดเลือกลูกท่ีมีความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม  ประจําป  2557 ในโอกาส       
วันแมแหงชาติ   ป  2557  สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ  โดย    พลเอก  สิงหา  
เสาวภาพ  เปนประธาน  ไดประชุมคณะกรรมการฝายฯ  เพื่อคัดเลือกลูกท่ีมีความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม       
เม่ือวันท่ี  15  กรกฎาคม  2557  ซ่ึงมีผูสงเขารับการคัดเลือก  จํานวนท้ังส้ิน  271  คน  ผลการคัดเลือกแบงเปน
ประเภทดังนี้ 

1.  นักเรียน  นักศึกษา     จํานวน  31  คน 
2. ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   จํานวน  16  คน 
3. นักรอง  นักแสดง  ศิลปน    จํานวน  13  คน 
4. ส่ือมวลชน      จํานวน      4  คน 
5. ประชาชนท่ัวไป     จํานวน  23  คน 
6. ลูกกตัญูฯ  ประจําภาคของสภาสังคมสงเคราะหฯ จํานวน  10  คน 

        รวมจํานวนท้ังส้ิน  97  คน 
 
รายนามปรากฏดังนี้ 
ประเภทนักเรียน  นักศึกษา 

1.    นายกฤตธี      โอบออม  อายุ 19   ป 
       กําลังศึกษาช้ันปท่ี 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

80 หมูท่ี 8  ตําบลทาคอย  อําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี  76130  โทรศัพท  08 – 4095 – 8691  
2.   นางสาวขวัญกาญจนา    รัตนจรัสโรจน  อายุ 17   ป 

กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
88 หมูท่ี 6  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวดัชัยภมิู  35000    โทรศัพท  09 – 8584 – 8439 

3.   นายคมสัน     สุคําภา   อายุ 22  ป 
กําลังศึกษาช้ันปท่ี  3   มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

      161 หมูท่ี 1 ถนนเปรมพฒันา    ตําบลหนองแคน อําเภอดงหลวง    จังหวดัมุกดาหาร 49140  
      โทรศัพท 08 – 0409 – 1762 
4. นายจิตติณัฏฐ  ชูศรี   อายุ 16 ป 

กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนบานนาสาร 
      18/5  หมูท่ี 4  ถนนทาชี – กระซุม   ตําบลทาชี  อําเภอบานนาสาร   จังหวดัสุราษฎรธานี  84120   
      โทรศัพท  08 – 3106 – 2050 
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5. นางสาวจารียพร     สีสุก   อายุ 18   ป 

กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
168/12  หมูท่ี 1  ถนนน้ําตกแมสาสายเกา    ตําบลริมใต  อําเภอแมริม  จังหวดัตาก  50180   
โทรศัพท 08 – 2781 – 8498,  09 – 2106 – 1218  

6. นายเจษฎา   ตรีรุงกิจ   อายุ 20 ป 
กําลังศึกษาช้ันปท่ี 2    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
773/3  ซอยประชาช่ืน 22  ถนนประชาช่ืน  แขวงวงศสวาง  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร  10800 
โทรศัพท 0 – 2913 – 7015 

7. เด็กชายชนาธิป  สรอยพลาย  อายุ 10 ป 
กําลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค 
248/3  หมูท่ี 8  ถนนสวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย  ตําบลทาชัย  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  64190  
โทรศัพท 08 – 7204 – 4727  

8. นายชาหดิัน    หับหยูโสะ  อายุ 17 ป 
กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ 
153  หมูท่ี 6 ตําบลควนขัน อําเภอเมือง   จังหวัดสตูล  91000  โทรศัพท  09 – 0073 – 8553 

9. นายณัฐพงษ    สุขประจํา  อายุ 16 ป 
กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   โรงเรียนกําแพง 
58  หมูท่ี 15  ตําบลกานเหลือง  อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120   
โทรศัพท  08 – 5757 – 3321 

10. เด็กชายณัฐพล  ม่ันคงคํา  อายุ 12 ป 
กําลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานศาลาน้ํา 
207 หมูท่ี 3 ตําบลบานพราว  อําเภอปาพะยอม  จังหวดัพทัลุง 93110 
โทรศัพท 08 – 5947 – 4710  

11. เด็กชายณัฐภัทร  วัฒนะกุล  อายุ 14 ป 
กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลัย  
290/26  โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา ถนนเจิมจอมพล ตําบลศรีราชา   
อําเภอศรีราชา  จังหวดัชลบุรี  20110  โทรศัพท  08 – 6384 – 0709  

12. นางสาวณิศาภทัร  มวงคํา   อายุ 24 ป 
 กําลังศึกษาระดับปริญญาโท   มหาวิทยาลัยเกริก 
297  หมูท่ี 8  ถนนทองพระโรง  ตําบลแพรกศรีราชา   อําเภอสรรคบุรี  จังหวดัชัยนาท  17140 
โทรศัพท 08 – 9259 – 2085 
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13. นายเติมพงศ   พรพรรณพฤกษ   อายุ 28 ป 
กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
33  ซอยราชวถีิ 4  ถนนราชวิถี  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท 08 – 0428 – 8903  

14.  นายธากฤช   สิทธิประเสริฐ  อายุ 22 ป 
 กําลังศึกษาเนติบัณฑิต  เนติบัณฑิตสภา  ในพระบรมราชูปถัมภ 
 215/1  ซอยสืบศิริ 3  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวดันครราชสีมา  30000 
 โทรศัพท 08 – 5900 – 5893  

15.  เด็กหญิงธิดารัตน  ศรีจูม   อายุ 12 ป 
 กําลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6    โรงเรียนบานหนองแสงโคกนอย 
 21  หมูท่ี 17   ตําบลพระลับ   อําเภอเมือง  จังหวดัขอนแกน  40000 
โทรศัพท 08 – 1380 – 1015  

16. นางสาวนิตยา  เกิดศักดิ ์  อายุ 15 ป 
กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔    โรงเรียนพล 
257   หมูท่ี 9  ตําบลเพ็กใหญ  อําเภอพล  จังหวดัขอนแกน  40120    โทรศัพท  08 – 8324 – 8085  

17. เด็กหญิงพรทิพย     พวงเชียง  อายุ 14   ป 
กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2    โรงเรียนขามแกนนคร 
50/4  หมูท่ี 20  ซอยรวมพัฒนา  ถนนกสิกรทุงสราง 19   ตําบลศิลา  อําเภอเมือง   
จังหวดัขอนแกน   40000     โทรศัพท 08 – 4622 – 7208 

18. เด็กหญิงเพชรรัตน   วิรัชวา   อายุ 14 ป 
กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนบานหวยสนุกสะพานทอง 
19  หมูท่ี  1 ตําบลเหลา อําเภอทุงเขาหลวง   จังหวดัรอยเอ็ด 45170  โทรศัพท   09 – 3558 – 6005 

19. เด็กหญิงพิมฟา  ศรีเรือง   อายุ 11 ป 
กําลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 
96  ถนนเจดยีปลอง  ตําบลชางเผือก   อําเภอเมือง  จังหวดัเชียงใหม  50300   
โทรศัพท  09 – 0675 – 6079 

20. นายมงคล     พึ่งบุญ   อายุ 21   ป 
กําลังศึกษาช้ันปท่ี  3  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ภาคพายัพ  เชียงใหม 
428/4 หมูท่ี 3 ตําบลเชิงดอย    อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม   50220 
โทรศัพท 08 – 4489 – 5563 
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21. นายยุทธภูมิ    ประทุมเทือง  อายุ 22 ป 
กําหลังศึกษาระดับปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
5 หมูท่ี 3 ตําบลทาชาง อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150  โทรศัพท  08 – 0925 – 5160 

22. นางสาววไิลวรรณ  ม่ันคง   อายุ 16 ป 
กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5    โรงเรียนหนองฉางวทิยา 
59/1   หมูท่ี 9  ตําบลสุขฤทัย  อําเภอหวยคต  จังหวดัอุทัยธานี  61170   โทรศัพท  09 – 2773 – 0465  

23. นายวรุฒม   ผองภักต  อายุ 16 ป 
กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   โรงเรียนพรหมานุสรณ 
13  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด    จังหวดัเพชรบุรี  76150   โทรศัพท  08 – 0302 – 7517 

24. นางสาวศิริลักษณ     บัวลบาล  อายุ 16   ป 
กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   โรงเรียนนาออวิทยา 
28  หมูท่ี 1  ถนนเลย – เชียงคาน  ตําบลศรีสองรัก   อําเภอเมือง  จังหวดัเลย  42100 
โทรศัพท 08 – 7861 – 7451 

25. นายศักดา   ลูกน้ําเพชร   อายุ 22 ป 
กําลังศึกษาช้ันปท่ี 4  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
55/14  ตําบลแมกลอง  อําเภอเมือง  จังหวดัสมุครสงคราม  75000 
โทรศัพท  08 – 4999 – 5465  

26. นายสมพร      สุวรรณการ  อายุ 20   ป 
กําลังศึกษาช้ันปท่ี 1  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
99  หมูท่ี 14  ตําบลโพธ์ิหมากแขง  อําเภอบึงโขงหลง    จังหวดับึงกาฬ  38220 

      โทรศัพท 08 – 8736 – 3052 
27. นายสุริยา      บันลือทรัพย  อายุ 20   ป 

กําลังศึกษาช้ันปท่ี 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
175  หมูท่ี 6  ถนนปทมานนท  ตําบลแกใหญ  อําเภอเมือง  จังหวดัสุรินทร  32000  
โทรศัพท 08 – 0725 – 5110  

28. นางสาวสุฑาทิพย  ไมจันทร  อายุ 18 ป 
กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๖    โรงเรียนเมตตาวิทยา 
56  หมูท่ี 12  ตําบลน้ําชุน  อําเภอหลมสัก  จังหวดัเพชรบูรณ  67110   โทรศัพท  0 – 5670 – 4304  

29. นางสาวสโรชา   สิงหตาแกว  อายุ 20 ป 
กําลังศึกษาช้ันปท่ี  3   มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
25 หมูท่ี 13 ซอย 2 ถนนเกาะกลาง   ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140     
โทรศัพท   08 – 5569 – 6104 
 



 -5-
 

30. เด็กหญิงสมสุดา  สุจริตชีววงศ  อายุ 13 ป 
กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒    โรงเรียนปญญาวิทย  
99  หมูท่ี 3  ถนนควนขัน  ตําบลโคกหลอ  อําเภอเมือง  จงัหวัดตรัง  92000  โทรศัพท  08 – 8600 – 6999   

31. นางสาวอริศรา  รักษาชาติ  อายุ 16 ป 
กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕    โรงเรียนศรียานุสรณ 
45/91  หมูท่ี 1   ซอยพระยาตรัง 16/2  ถนนพระยาตรัง  ตําบลทาชาง  อําเภอเมือง   
จังหวดัจันทบุรี  22000    โทรศัพท   08 – 2490 – 9483  

 

ประเภทขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
1. นายกฤษฎา   อัศวสกุลเกียรติ  อายุ 33 ป 

อาจารย 
234  ถนนเจริญกรุง  แขวงสัมพันธวงศ  เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพมหานคร  10100 
โทรศัพท  08 – 9995 – 4555  

2. นายเกียรติพงศ  รัชตเกรียงไกร  อายุ  48 ป  
พนักงานรัฐสาหกิจ บริหารวิทยุการบินแหงประเทศไทย 
2351/18-19 ซอยรามคําแหง 65 แขวงหัวหมาก  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร  10240  
โทรศัพท  0 – 2314 – 6363  

3. นายจิรกฤต   ไชยพร    อายุ 44 ป 
ปลัดอําเภอ 
137/24  หมูท่ี 3  ถนนสุขประชาสรรค  ตําบลบางพูด  อําเภอปากเกร็ด   
จังหวัดนนทบุรี  11120  โทรศัพท 09 – 5624 – 1951  

4. ร.ต.ต.ธกร   เพ็ชรไทย  อายุ 54 ป  
รับราชการตํารวจ 
112/18  หมูท่ี 11  หมูบานทรายทอง  ตําบลทาชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทรศัพท 08 – 3187 – 4347  

5. นางปริญญา   พูประเสริฐศักดิ์  อายุ 45 ป 
พยาบาลชํานาญการ 
 224/504  หมูท่ี 3  ซอย 17 D  ถนนเชียงใหม – ฮอด  ตําบลสันผักหวาน  อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม  50230   โทรศัพท   08 – 6913 – 8484  

6. นายแพทยปยะณัฐ   บุญประดิษฐ   อายุ  35 ป  
นายแพทยชํานาญการ 
413  หมูท่ี 9  ถนนพงสวาย – บางปา  ตําบลพงสวาย  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000 
โทรศัพท 032 – 322230, 032 – 719600 ตอ 1231 
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7. นางสาวผาสุก  ผองโต   อายุ 38 ป 
        รับราชการครู 
        34  หมูท่ี 2  ตําบลบางเดื่อ  อําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13220 
       โทรศัพท   08 – 1843 – 4511  

8. นายพงศธร   สุวรรณสุทธ์ิ  อายุ  39 ป 
นักการภารโรง  
11/1  หมูท่ี 1 ซอย 4  ถนนประชาวัฒนา  ตําบลปากพนัง   อําเภอปากพนัง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140  โทรศัพท 08 – 1415 – 5103  

9. พ.ต.อ.(พิเศษ)พันธนะ  นุชนารถ  อายุ 41 ป  
รับราชการตํารวจ 
2/2  แยก 4  ซอยเพชรเกษม 77  แขวงหนองคางพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท  08 – 9321 – 2222 

10. นางสาววรรณา  บัวแกว   อายุ 33 ป 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
999/6  ซอยเสนานิคม 1  ถนนพหลโยธิน 34  แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท  08 – 5363 – 5459  

11. นายวินัย   บุญสิทธ์ิ   อายุ 56 ป  
รับราชการครู 
1 หมูท่ี 13  ถนนทะเลนอย – พัทลุง ตําบลพนางตุง  อําเภอควนขุน จังหวัดพัทลุง 93150 
โทรศัพท 074 – 682293  

12. นางสาวศิริพร  ชาตยานนท  อายุ 52 ป 
         รับราชการครู 
         28/4   ถนนอยุธยา – อางทอง  ตําบลบางแกว  อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง  14000 
        โทรศัพท 035 – 612959  

13. นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  อายุ 38 ป 
         นายกเทศมนตรี 
         55  ถนนพโลชัย  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
        โทรศัพท 08 – 1567 – 6666  

14. นายสัมพันธ   คําวงค   อายุ 27 ป 
         พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
          248/2  หมูท่ี 1  ตําบลดอนคลัง  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  70130 
         โทรศัพท 08 – 3198 – 3176  
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15. นายอนุพันธ   รุงเผาพันธุ  อายุ 47 ป 
         รับราชการครู 
         457/153   หมูท่ี 3  ถนนเล่ียงเมืองอุดร – ขอนแกน  ตําบลหมากแขง  อําเภอเมือง 
         จังหวัดอุดรธานี  41000   โทรศัพท   08 – 3346 – 1489  

16. นายแพทยเอกอนันต  อุตรภิชาติ   อายุ 59 ป 
แพทยชํานาญการพิเศษ 
98  ซอยวงศสวาง 19  แขวงวงศสวาง  เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร  10800  
โทรศัพท 08 – 1637 – 9131   

 
ประเภทนักรอง  นักแสดง  ศิลปน     

1. นางสาวจันทรเพ็ญ  คงประกอบ  อายุ 45 ป  
นักรอง  นักแสดง   

      126/7  ถนนบางแวก  แขวงบางไผ  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  10160   
      โทรศัพท 08 – 1874 – 3499  

2. นางสาวเจติยา  บุญเจริญ  อายุ 33 ป 
 นักรอง 
 174  ถนนศรีนครินทร  ซอย 44  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250  
 โทรศัพท 0 – 2748 – 0085   
3. นายจิราย ุ   ต้ังศรีสุข  อายุ 20 ป 
 นักแสดง 
 8/58  ถนนศรีมาลา  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000 
 โทรศัพท 09 – 2445 – 6555  
4. นายจิระ   ดานบวรเกียรติ  อายุ 29 ป 
 นักรอง   นักแสดง  
 419/1  ซอยลาดพราว 15  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
 โทรศัพท 0 – 2511 – 0555  ตอ  3136  
5. นายชูศักดิ ์   เอ่ียมสุข   อายุ 41 ป 
 นักแสดง 
 430  ซอยรังสิต – นครนายก 48  ตําบลประชาธิปตย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12130 
   โทรศัพท 08 – 5099 – 6644  
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6. นางสาวชรัฐฐา  อิมราพร   อายุ 25 ป 
 นักรอง 
 1  ซอย 3  แยก 4  ถนนสวนสยาม  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร  10230 
 โทรศัพท 0 – 2511 – 0555  ตอ  3136 
7. นางสาวนภัสสร  ภูธรใจ   อายุ 31 ป 
 นักรอง 
 50  อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส  ถนนอโศก  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา   

กรุงเทพมหานคร  10110   โทรศัพท 0 – 2669 – 9788  
8. นายพัฒนชนน  ชยโชตธีรพัฒน  อายุ 44 ป 
 นักรอง 
 95/5  หมูท่ี 2  แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  10240 
 โทรศัพท 08 – 1752 – 2622  
9. นางสาวมณฑนณัฐ  โชตหิรัญญานนท อายุ 40 ป 
 นักรอง 
 227/7   หมูท่ี 8  ซอยสรรคบุรี 9  ตําบลแพรกศรีราชา  อําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  17140 
 โทรศัพท 08 – 1853 – 5797  
10. นายวราวุธ   โพธ์ิยิ้ม   อายุ 20 ป 
 นักรอง 
 50  อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส  ถนนอโศก  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา   

กรุงเทพมหานคร  10110     โทรศัพท 0 – 2669 – 8499  
11. นายวิวิศน   บวรกีรติขจร  อายุ 25 ป 
 นักรอง  นักแสดง 
 50/14  ซอยเอกมัย  ถนนสุขุมวิท 63  แขวงพระโขนง  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 โทรศัพท 0 – 2662 – 7770  
12. นางสาวสาวิตรี  สุทธิชานนท  อายุ 29 ป 
 นักรอง 
 1655/542  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400 
 โทรศัพท 0 – 2662 – 7770 
13. นายเสกสรรค   ศุขพิมาย  อายุ 40 ป 
 นักรอง 
 9/27  หมูท่ี 2  แขวงทาแรง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220 

 



 -9-
 
 

ส่ือมวลชน 
1. นางสาวฉัตรปวีณ  ตรีชัชวาลวงศ  อายุ 29 ป 

พิธีกร  ผูประกาศขาว   
437 ซอยลาดพราว  94  ถนนลาดพราว  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท  08 – 9184 – 9555   

2. นายธนินวัฒน  พัฒนวีรคุณ  อายุ 46 ป 
190  ถนนรัชดา – รามอินทรา  แขวงนวลจันทร  เขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร  10240 
โทรศัพท 0 – 2519 – 5559  

3. นายวีรศักดิ์   นิลกลัด   อายุ 53 ป 
ผูส่ือขาวกีฬา  ผูประกาศขาวกีฬา 
19/591 หมูท่ี 13  แขวงคลองกุม  เขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร  10240  
โทรศัพท  0 – 2733 – 5777  

4. นางสาวสุพรรณีย  นพรัตน   อายุ 34 ป 
1625/2  ซอยสมิท  ถนนยมราช  ตําบลทาวัง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 
โทรศัพท 08 – 9646 – 9632   

 
ประชาชนท่ัวไป  

1. พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (ศิริบุณยากร)  อายุ 42 ป 
ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสนามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตําบลลําไทร  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13710  
โทรศัพท  08 – 1875 – 9754  

2. พระมหาสมปอง    นครไธสง   (ตาลปุตฺโต)  อายุ 35 ป 
พระภิกษุ 
1319  วัดสรอยทอง  ถนนประชาราษฎร  สาย 1  แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร  10800 
โทรศัพท 08 – 6055 – 7113  

3. นางสาวกัลยา  สุขสถาพร   อายุ 56 ป 
ผูอํานวยการฝายการตลาด  อยุธยาซิต้ีพารค 
44/256  ถนนพหลโยธิน 52  แยก 45  แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  10220 
โทรศัพท 08 – 9556 – 6295 
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4. เภสัชกรหญิงกนกวรรณ พาหุรักษ  อายุ 32 ป 

เภสัชกรประจํารานขายยา 
148  ถนนเพลินจิต  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดรอยเอ็ด  45000  
โทรศัพท  043 – 512577  

5. นางสาวกุลภัสสรณ  ฤกษศิริรัตน  อายุ 31 ป 
ผูจัดการฝายตางประเทศ หางหุนสวนจํากัด ค้ึงเซงพลาสติก  
11/303  ซอยเอกชัย 94  ถนนเอกชัย  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  10150 
โทรศัพท  08 – 3918 – 1888  

6. นางกุลพิมพ   สวัสดิ์พาณชิย  อายุ 30 ป  
นักธุรกิจ 
20/255  หมูท่ี  9  หมูบานแกรนดคาแนล ถนนประชาช่ืน  ตําบลบางตลาด  อําเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี  11120  โทรศัพท  0 – 2575 – 2458 

7. ดร.จอมพล   สุภาพ   อายุ   45 ป 
อาจารยโรงเรียนสอนการพูดจอมพล 
111/26  หมูบานมณีรินทร เลค แอนด ลากูน  ซอย 19  ถนนรังสิต – ปทุมธานี  ตําบลบานกลาง 
อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000  โทรศัพท  0 – 2979 – 6006   

8. นางสาวจุฑามาศ  วิโรจนจุลศักดิ์  อายุ 48 ป 
ผูจัดการท่ัวไป  บริษัท เอกชัย บิสิเนส คอนเนค (ประเทศไทย) จํากัด  
132  ถนนกรุงธนบุรี  แขวงคลองตนไทร  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร  10600 
โทรศัพท  08 – 5240 - 7772 

9. นางสาวจีราพร  ชมพู   อายุ 26 ป 
เลขานุการ 
45  ถนนคลองคลาพัฒนา  ตําบลในเมือง  อําเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  67000 
โทรศัพท  02 – 537 – 0117  

10. นายชัชวาลย   ปรีดาวิภาต  อายุ 37 ป 
นักธุรกจิ 
99/9  ตรอกนอกเขต  ถนนพระราม 3  แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท 08 – 9095 – 7575  

11. นายชัชวาล   บุณยทรัพยากร  อายุ 40 ป 
นักธุรกิจ 
19/173  หมูบานไพรเวท  วิลล  พระรามเกา   ถนนหัวหมาก   แขวงหัวหมาก  เขตบางกะป  
กรุงเทพมหานคร 10240  โทรศัพท  08 – 5071 – 5342  
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12. นายไชยวัฒน  ธรรมวิชัย  อายุ 23 ป 
อาจารย 
100/608  หมูท่ี 10  ซอยทรัพยบุญชัย  37  ถนนศรีนครินทร  ตําบลบางเมือง   
อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  10270  โทรศัพท 08 – 3906 – 8682  

13. นายณัฐพล   หวังชูเชิดกุล  อายุ 37 ป 
ธุรกิจสวนตัว 
240  ซอยจรัญสนิทวงศ  67  ถนนจรัญสนิทวงศ  แขวงบางพลัด เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร  10700  โทรศัพท  08 – 8636 – 6111  

14. นางนภาภิส   ตรีเพ็ชรไพศาล  อายุ 53 ป 
ครู 
101  ซอยรังสิต – นครนายก 44  ถนนรังสิต – นครนายก  ตําบลประชาธิปตย  อําเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี  12130    โทรศัพท   08 – 1496 – 3738      

15. นางสาวนันทรัตน  ปยะเนติธรรม  อายุ 45 ป 
เจาของกิจการ 
337/33 ถนนนนทบุรี  ตําบลทาทราย  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000   
โทรศัพท 08 – 1824 – 3662 

16. นางสาวปภาวี  ดานชัยวิโรจน  อายุ 24 ป 
47/90  หมูท่ี 3  ถนนสายเอเชีย  ตําบลคลองสวนพลู  อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000  โทรศัพท  08 – 1852 – 2202  

17. นายภัคพล   งามลักษณ  อายุ  34 ป 
นักธุรกิจ 
8/19  หมูบานลดาวัยล  ซอยลาดปลาเคา 77  ถนนเกษตร – นวมินทร  แขวงอนุสาวรีย   
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  10200  โทรศัพท  0 – 2148 – 1800  

18. นางสาววรรณสมร  วรรณเมธี  อายุ 53 ป 
นักธุรกิจ 
159/18  ซอยทรงสะอาด  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท  0 – 2233 – 6460  

19. นางสาวโสรัส  อมาตยกุล  อายุ 33 ป 
นักธุรกิจ 
288  แขวงบางลําภูลาง   เขตบางลําภูลาง  กรุงเทพมหานคร  10600 
โทรศัพท  0 – 2439 – 3415  
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20. นายสาธิต   พรรคประพันธ  อายุ 53 ป  
รับจางซอมมอเตอรไซต   
7/25  ถนนชัยมงคล  ตําบลบางพระ  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000 
โทรศัพท  08 – 3713 – 7674  

21. นางสาวอรทัย  ดุจจานุทัศน  อายุ 28 ป 
ธุรกิจสวนตัว 
99/9  ซอย 3  ถนนสืบศิริ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000  
โทรศัพท  044 – 245198  

22. นางสาวอุมา   นิยมเดชา  อายุ 34 ป 
ลูกจางช่ัวคราวของรัฐ 
56/1  หมูท่ี  4  ตําบลขอนคลาน  อําเภอทุงหวา  จังหวัดสตูล  91120  
โทรศัพท  08 – 1690 – 7847  

23. นายฮาริส   มาศชาย   อายุ 29 ป 
ผูบริหารโรงเรียน 
130 หมูท่ี 3  ตําบลคลองขนาน  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบ่ี  81130 
โทรศัพท 08 – 4611 – 7797  

 
ลูกกตัญูฯ  ประจําภาคของสภาสังคมสงเคราะหฯ 

1. รอยตํารวจโท  อภิรัฐ    ขานไข   อายุ 31 ป 
 รับราชการตํารวจ 
 19/2  ตําบลบางปรอก  อําเภอเมือง  จังหวดัปทุมธานี  12000  โทรศัพท  08 – 4145 – 6319  
2. นางกนกวรรณ     เบญจาทิกุล  อายุ 46 ป 
 นักการเมืองทองถ่ิน 
 12/40  ถนนเจริญสุข  ตําบลวังหวา  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  21110 โทรศัพท  08 – 1862 – 5640  
3. นางสาวพัชรนนัท     อําพันยุทธ  อายุ 39 ป 
 นักธุรกิจ 
 8  ซอยหัวหมาก 9  ถนนหวัหมาก  เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร  10240   
 โทรศัพท  0 – 2732 – 0563  
4.  นายปรีดา     สุวัฒโนดม  อายุ 42 ป 
 นักธุรกิจ 
 มีฟาเซ็นเตอร  102-106  ถนนมุขมนตรี  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จงัหวัดนครราชสีมา  30000 
 โทรศัพท  08 – 1977 – 4755  
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5. นางสาวกิตต์ิธัญญา     วาจาด ี   อายุ 35 ป 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดัอุบลราชธานี  เขต 1  อําเภอวารินชําราบ 
 33/2  ถนนเทศบาล  2  ตําบลวารินชําราบ  อําเภอวารินชําราบ  จังหวดัอุบลราชธานี  34190 
 โทรศัพท  08 – 7939 – 9966  
6. นางวรรนภิา     กสิการ   อายุ 56 ป 
 ธุรกิจสวนตัว 
      101/2  หมูท่ี  2  ตําบลพยหุะ  อําเภอพยหุะคีรี  จังหวัดนครสวรรค  60130 โทรศัพท  08 – 9929 – 9889  
7. เด็กหญิงนัทธพรรณ    ศิริติกุล   อายุ  ป 
 กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 288/42  หมูท่ี  8 ถนนเชียงใหม-แมโจ    ตําบลหนองจอม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม  50210 
 โทรศัพท  053 – 854114 
8. นางสาวอรทัย      มีแสง   อายุ 49 ป 
 อาชีพ   อิสระ 
 101/1  ถนนศาลาแดง  ตําบลทาตะเภา  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  86000   โทรศัพท  08 – 6364 – 2944  
9. นางพวงทิพย     หมวดเมือง  อายุ 54 ป 
 ปลัดเทศบาล 
 269  หมูท่ี 1  ถนนทุงสง-ทุงใหญ  ตําบลชะมาย  อําเภอทุงสง  จังหวดันครศรีธรรมราช  80110 
 โทรศัพท   08 – 1968 – 5123 
10. นางสาวสายพิณ  ดําเกาะ   อายุ 52 ป 
 ครู 
 90/1  หมูท่ี  2  ตําบลนาเมืองเพชร  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท  08 – 5784 – 2739  
 
 

 


