
ผลการคดัเลอืก 
ลูกทีม่คีวามกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่   ในโอกาสงานวนัแม่แห่งชาติ  ประจ าปี  2561 

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

 คณะกรรมการฝ่ายคดัเลือกลูกท่ีมีความกตญัญูกตเวทีอยา่งสูงต่อแม่  ในโอกาสวนัแม่แห่งชาติ  
ประจ าปี 2561 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์  โดย พลเอก  สิงหา            
เสาวภาพ  เป็นประธาน  ไดป้ระชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพื่อคดัเลือกลูกท่ีมีความกตญัญูกตเวทีอยา่งสูง
ต่อแม่  เม่ือวนัท่ี  3 กรกฎาคม  2561  ซ่ึงมีผูส่้งเขา้รับการคดัเลือก  จ  านวนทั้งส้ิน  452 คน  และได้
พิจารณาคดัเลือกลูกท่ีมีความกตญัญูกตเวทีอยา่งสูงต่อแม่  จ  านวน  109  คน  แบ่งเป็นประเภทดงัน้ี 

1.  นกัเรียน  นกัศึกษา    จ านวน    25 คน 
2. นกักีฬา     จ านวน      3 คน 
3. ขา้ราชการ  พนกังานรัฐวสิาหกิจ  จ านวน    19 คน 
4. นกัร้อง  นกัแสดง  ศิลปิน   จ านวน     15 คน 
5. ส่ือมวลชน     จ านวน      5 คน 
6. ประชาชนทัว่ไป    จ านวน                30 คน 
7. ลูกกตญัญูฯ  ประจ าภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ   

จ านวน              12  คน 
       รวมจ านวนทั้งส้ิน              109  คน 

รายนามปรากฏดงัน้ี 
ประเภทนักเรียน  นักศึกษา 

1. นางสาวกญัญารัตน์  เสง่ียมอยู ่  อาย ุ 21 ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 2    มหาวทิยาลยัเจา้พระยา 
433 หมู่ท่ี 4 ต าบลนครไทย  อ าเภอนครไทย  จงัหวดัพิษณุโลก  65240     
โทร. 06-4228-8171 

2. นายกณัฐศั      สุวรรณช่ืน  อาย ุ 15 ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั (ฝ่ายมธัยม) 
266  ซอยจุฬาฯ  42  แยก 11 แขวงปทุมวนั    เขตวงัใหม่ กรุงเทพฯ 10330  
โทร. 08-3222-0888 , 08-9782-1672 

3. นางสาวกาญจณวลัย ์  ศิลป์เมือง  อาย ุ20 ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นปี 1  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
5 หมู่ท่ี 5   ต  าบลวงัจนัทร์   อ  าเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี  76170    
โทร. 09-8570-8315 
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4. นางสาวเจนจิรา  รุ่งเรือง   อาย ุ17 ปี 

ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนคลองใหญ่วทิยาคม 
32/1  หมู่ท่ี 1  ต  าบลคลองใหญ่   อ าเภอคลองใหญ่   จงัหวดัตราด  23110    
โทร. 09-6867-3169 

5. เดก็หญิงชญาดา  เชาวม์านะเดช  อาย ุ12 ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนปากช่อง 
98  หมู่ท่ี 11   ต  าบลปากช่อง   อ  าเภอปากช่อง   จงัหวดันครราชสีมา  30130    
โทร.08-1725-4423 

6. นายชยัพฒัน ์   ศรีสุข   อาย ุ17 ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนสภาราชินี 2 
34/1 หมู่ท่ี 1 ถนนท่าพญาทุ่งยาว ต าบลบางดว้น อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 92140    
โทร. 06-4838-4746 

7. นายชยัรัตน์   จิตรกลา้  อาย ุ 22 ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นปี 4  มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบูรณ์ 
123  หมู่ท่ี 8  ต  าบลโนนคูณ   อ าเภอคอนสาร  จงัหวดัชยัภูมิ  36180     
โทร. 09-4724-2545 

8. นางสาวทิวากาญจน์  สิงห์ทอง  อาย ุ17 ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนนางรอง 
61  หมู่ท่ี 10  ต  าบลหนองยายพิมพ ์   อ าเภอนางรอง  จงัหวดับุรีรัมย ์  31110   
โทร. 08-2324-6640 

9. นางสาวธญัญลกัษณ์  แกว้ประเสริฐ  อาย ุ 17  ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนวชัรวิทยา 
400/402 หมู่ท่ี 6 ซอย15 ถนนเล่ียงเมือง   ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร 62000 
โทร. 08-1596-2759 

10. นางสาวนภสร      กลุกรรณ์  อาย ุ 15  ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั 
103/1 หมู่ท่ี 8 ถนนบา้นแพว้-พระประโทน   ต าบลบา้นแพว้  อ  าเภอบา้นแพว้    
จงัหวดัสมุทรสาคร  74120 
โทร. 06-1841-1002 
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11. เดก็หญิงนรินทร  เจียมพวั  อาย ุ  14   ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์
18 หมู่ท่ี 11 ต  าบลบางขดุ อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท 17140  
โทร. 09-2418-8162 

12. เดก็ชายนรนิจ     กออนุรักษ ์  อาย ุ  12  ปี   
ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั 
642/132 ซอยนอ้มเกลา้ 2 ถนนทหารบก  ต าบลพระปฐมเจดีย ์อ  าเภอเมือง   จงัหวดันครปฐม 73000  
โทร. 08-1439-5907 

13. นายพีระกานต ์   กลุฑา   อาย ุ 16  ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
91/52 หมู่ท่ี 11 ถนนบางกรวย-ไทรนอ้ย  ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี 11110  
โทร. 09-4657-3528 

14. นายพงศธร   ทองช่ืน     อาย ุ 16 ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนขาณุวทิยา 
29 หมู่ท่ี 11 ต  าบลวงัชะโอน อ าเภอบึงสามคัคี    จงัหวดัก าแพงเพชร   62210   
โทร. 09-5267-0587 

15. นายพงศธร   สงวนทรัพย ์    อาย ุ 20 ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นปี 3   มหาวทิยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์
15/2 หมู่ท่ี 1  ถนนสุโขทยั-วงัไมข้อน     ต  าบลทบัผึ้ง  อ  าเภอศรีส าโรง   จงัหวดัสุโขทยั  64120 
โทร. 09-7106-4098 

16. นายภูมิพนัฉตัร  สุทธิสัมพทัน์  อาย ุ 17  ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนประชาคมนานาชาติ 
159/35 ซอยมหาดเลก็หลวง 2 ถนนราชด าริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 08-1823-9788 

17. นายภูริวฒัน์   เขนย   อาย ุ 21  ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นปี 5 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
410 หมู่ท่ี 2 บา้นท่า ถนนโชตนา ต าบลปงต า อ  าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ 50320  
โทร. 08-5620-7200 
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18. เดก็ชายรพีพทัธ์    รัตนเตมีย ์   อาย ุ 13  ปี 
    ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   (ฝ่ายมธัยม) 

1144/163 คอนโดอมนัตาลุมพินี  ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 08-1755-2100 

19. นางสาววรรณชา  นครค า   อาย ุ 24  ปี 
ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาโท  มหาวทิยาลยันเรศวร 
99/13 หมู่ท่ี 8  ต  าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง   จงัหวดัพิษณุโลก 65000 โทร.08-89063691 

20. นางสาววไิลรัตน ์  ป้อมมณี  อาย ุ 20  ปี 
ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
20  หมู่ท่ี 4 ต าบลดอนทราย  อ าเภอบา้นโพธ์ิ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24140  โทร. 08-1237-6797 

21. นางสาวศิริโชค  เทพมณี  อาย ุ 20  ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นปี 2 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
108/61  ซอยรามค าแหง 43/1  ถนนรามค าแหง  แขวงพลบัพลา  เขตตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310 
โทร. 08-0910-2065 

22. นางสาวสุธินนัท ์  ขนุวเิศษ  อาย ุ 22  ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นปี 4  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
462 หมู่บา้นซ่ือตรงทาวน์เฮา้ส์ ซอย 5  ถนนพหลโยธิน 52  แขวงคลองถนน เขตสายไหม   
กรุงเทพฯ  10220   
โทร. 08-9144-4804 

23. นางสาวสุฮ่าน      หีมโป๊ะหมอ  อาย ุ 20  ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นปี 2  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  (วทิยาเขตปัตตานี) 
20 หมู่ท่ี 8 ต  าบลท่าชะมวง  อ าเภอรัตภูมิ  จงัหวดัสงขลา  90180    
โทร. 09-3689-7842 

24. นายอานนท ์   กลา้หาญ  อาย ุ  18  ปี 
ก าลงัศึกษาระดบั  ปวช. 3  วทิยาลยัการอาชีพโพนทอง 
132  หมู่ท่ี 17 ต  าบลโพธ์ิทอง  อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ 45110  โทร.06-5115-0584 

25. นางสาวอิสริยาภรณ์  ต๊ะนอ้ย   อาย ุ 16  ปี 
ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนลองวิทยา 
64 หมู่ท่ี 6 ต าบลทุ่งแลง้ อ าเภอลอง   จงัหวดัแพร่ 54150   โทร.09-5812-1602 
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ประเภทนักกฬีา 

1. ร้อยต ารวจโท นฤบดินทร์   วรีวฒัโนดม    อาย ุ 24 ปี 
นกักีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย 
31 / 19  หมู่ท่ี 3  ต  าบลบางยีโ่ท  อ  าเภอบางไทร  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  13190 
โทร. 08-1906-3631 

2. นางสาววลยัพรรณ    ปติมน   อาย ุ  20 ปี 
นกักีฬาแบดมินตนั 
192 ซอยปากน ้า-กระโจมทอง 28   ถนนปากน ้า-กระโจมทอง  แขวงบางพรม  เขตตล่ิงชนั   
กรุงเทพฯ 10170  โทร. 08-3939-1459 

3. นางสาวสุดารัตน ์    ภูมิสวาท  อาย ุ 18  ปี 
นกักีฬาปีนหนา้ผา 
76/99 ยงเจริญคอมเพลก็ตึก A ซอยสุภาพงษ ์3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  
กรุงเทพฯ 10250   โทร.  06-5503-2463 
 

ประเภทข้าราชการ  พนักงานรัฐวสิาหกจิ    
1. ดร.กาญจนา   เปรมภิรักษา  อาย ุ 55 ปี 

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
111 หมู่ท่ี 4 ถนนประชาอุทิศ  ต าบลแชะ   อ าเภอครบุรี  จงัหวดันครราชสีมา  30250   
โทร. 08-1977-1758 

2. พนัเอก กฤตพนัธ์ุ  รักใคร่   อาย ุ 50  ปี 
รองผูอ้  านวยการ  ส านกังานสนบัสนุน  หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย 
95/18  ซอยงามวงศว์าน 26  ถนนงามวงศว์าน  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี  กรุงเทพฯ  10210 
โทร. 08-1939-3588 

3. ร้อยเอก จกัรพนัธ์  เครือแสง  อาย ุ 32 ปี 
พยาบาลเวชปฏิบติั  กองพนัทหารเสนารักษท่ี์ 22 กองบญัชาการช่วยรบท่ี 2 ค่ายสุรนารี 
36 หมู่ท่ี 3 ต าบลบึงแก  อ าเภอมหาชยัชนะ จงัหวดัยโสธร  35130   
โทร. 08-9410-2991 

4. นายจาตุรันต ์   จนัทะนะ  อาย ุ39 ปี 
นิติกรช านาญการ  แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  ส านกัอ านวยการประจ าศาลฎีกา 
458  หมู่บา้นซ่ือตรงทาวนเ์ฮา้ส์  ซอย 5  ถนนพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน  เขตสายไหม   
กรุงเทพฯ  10220    
โทร. 09-5552-2522 
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5. นางจารียา   อรรถอนุชิต  อาย ุ 46 ปี 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
2 ซอย 4 ถนนยะรัง  ต  าบลจะบงัติกอ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  94000   
โทร. 08-4196-2136  

6. นายชยัวฒัน์   รัตนวงศ ์  อาย ุ 47 ปี 
นกัทณัฑวทิยาช านายการ  เรือนจ าจงัหวดัอุตรดิตถ์ 
10/3 ซอย6/1 ถนนเจษฎาบดินทร์เหนือ   ต าบลท่าอิฐ  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 53000   
โทร. 08-6736-9380 

7. ร้อยเอก เภสัชกรณฐัวฒิุ ดวงแดง  อาย ุ 30  ปี 
ผูบ้งัคบัหมวดส่งก าลงัคลงัเวชภณัฑ ์ โรงพยาบาลค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
61 หมู่ท่ี 3 ต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 50140    
โทร.08-4985-1577 

8. พนัเอก  ธวชัชยั    วรรณดิลก  อาย ุ 45  ปี 
รองผูบ้งัคบัการกรมทหารปืนใหญ่ท่ี 2 รักษาพระองคฯ์ 
4 ซอย 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 2   แขวงบางไผ ่เขตบางแค  กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 08-6305-7521 

9. นางปณฐัฐา   แสงสุริยงค ์  อาย ุ 51  ปี 
ผูจ้ดัการส่วนแผนบริหารความยัง่ยนื  บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
25 หมู่ท่ี 5 ซอยปราณี ถนนประชาสงเคราะห์  แขวงหว้ยขวาง  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ  10310 
โทร. 08-6393-8440 

10. แพทยห์ญิงประภาภรณ์ เพชรมาก  อาย ุ 46  ปี  
นายแพทยช์ านาญการพิเศษ  หวัหนา้กลุ่มงานภารกิจดา้นบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลสมเดจ็
พระยพุราช  เดชอุดม 
1 หมู่ท่ี 14 ต าบลเมืองเดช  อ าเภอเดชอุดม    จงัหวดัอุบลราชธานี  34160   
โทร. 08-1725-6880 

11. นายภคิน   สนเผอืก  อาย ุ 30  ปี 
นกัวชิาการสาธารสุข  โรงพยาบาลท่าเรือ 
89 หมู่ท่ี 4 ต าบลโพธ์ิเอน  อ าเภอท่าเรือ   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  13130   
โทร. 08-5195-1645 , 09-4419-6561 , 09-5789-6561 
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12. นางมณี   วรรณสอน  อาย ุ55 ปี 

รองผูอ้  านวยการวิทยาลยัการอาชีพเวยีงสระ 
110 หมู่ท่ี 1 ต าบลนาเขลียง  อ  าเภอฉวาง  จงัหวดันครศรีธรรมราช  80250   
โทร. 08-9589-2081 

13. นางสาวมาลี   ธญัธนนนท ์  อาย ุ 55  ปี 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา กศน. เขตสัมพนัธวงศ ์
420/140 ซอยเศรฐกิจ 46 ถนนหมู่บา้นเศรฐกิจ แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพฯ  10160 
โทร. 09-9235-5496 

14. ดร.รัติพร   ภาธรธุวานนท ์ อาย ุ 48  ปี  
ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ  ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัมหาสารคาม 
25 ซอย 3  ถนนศรีสวสัด์ิรัตนโกสินทร์  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม 44000 
โทร. 08-1873-2957 

15. นางสาวรุจิรา   โปธาพนัธ์  อาย ุ 30  ปี 
เจา้พนกังานสาธารณสุข  ส านกังานเทศบาลต าบลหนองล่อง 
47/3 หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองล่อง  อ  าเภอเวยีงหนองล่อง  จงัหวดัล าพนู  51120    
โทร. 08-1166-5920 

16. นายวทิยา   สง่ากลาง  อาย ุ 45 ปี 
เจา้พนกังานเภสัชกรรมช านาญงาน  โรงพยาบาลเสิงสาง 
18/1 หมู่ท่ี 12 ต าบลเสิงสาง  อ  าเภอเสิงสาง   จงัหวดันครราชสีมา  30330   
โทร. 08-1132-2123 

17. พนัเอก วสิิทธ์ิ   วไิลวงศ ์  อาย ุ 59  ปี 
ผูอ้  านวยการกองอนุศาสนาจารย ์ กรมยทุธศึกษาทหารบก 
41/508  ถนนเทอดด าริห์  แขวงนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300   
โทร. 09-5365-0867 

18. นางสุวฒัจณา   กะล าพกั  อาย ุ 49  ปี 
ครูวทิยฐานะช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 
364/11  หมู่ท่ี 3 ถนนอู่ยา-ดอนเจดีย ์ ต  าบลดอนเจดีย ์ อ  าเภอดอนเจดีย ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี  72170 
โทร. 08-1942-2563 

19. นางสาวอินทิรา  ฉิวรัมย ์  อาย ุ 56  ปี 
ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ 
42/202 ซอยเสือใหญ่อุทิศ  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจทัรเกษม  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทร. 08-5489-6956 
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ประเภทนักร้อง  นักแสดง  ศิลปิน     

1. นายกฤตฏ ์       อมรชยัฤกษ ์  อาย ุ 38  ปี 
นกัแสดง  นกัร้อง 
 399  ซอยประชาอุทิศ   แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ   กรุงเทพฯ  10140  
โทร. 0-2511-0555 ต่อ 3136 

2. นางสาวกนัยารัตน ์    ติยะพรไชย  อาย ุ 38  ปี 
 นกัร้อง 

582  ถนนเอกมยั   แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา   กรุงเทพฯ  10110  
โทร 02-699-9000 

3. นายเกรียงศกัด์ิ     อ่อนละมุล  อาย ุ 22  ปี 
นกัร้อง   

 2/5 ถนนสายเอเชีย  ต  าบลบา้นพรุ  อ  าเภอหาดใหญ่   จงัหวดัสงขลา  90250    
 โทร.09-4814-0137 
4. นายเกษม      ศรีสมบูรณ์  อาย ุ 26  ปี 

นกัร้อง  นกัแสดง 
301/13  ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั  แขวงสามเสนนอก   เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 
โทร. 02-669-9000 

5. นางสาวชลนสร    สัจจกลุ   อาย ุ 21  ปี 
นกัร้อง 

 68 ซอยรามค าแหง 118 แยก 85  ถนนรามค าแหง 118 หมู่บา้นพฤกษชาติ เขตสะพานสูง  
 กรุงเทพฯ 10240  
6. นายณฐัรัฐ       โมริส  เลอกรอง อาย ุ 30  ปี 

นกัแสดง 
18/255  ซอยบางกระด่ี  34  ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า   เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ  10150 
โทร. 08-4915-9165  

7. นายตัง๋ตัง๋          นิจรันธ์  อาย ุ 56  ปี 
นกัร้อง   

 3603/266   ซอยประชาสงเคราะห์ 11  ถนนประชาสงเคราะห์   แขวงดินแดง   เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400 

 โทร. 08-9683-3836 
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8. นายทิฏฐินนัท ์     อน้ปาน  อาย ุ 29  ปี 

นกัร้อง  
7/315  ซอยรังสิตนครนายก 34/1  ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลประชาธิปัตย ์ อ  าเภอธญับุรี   
จงัหวดัปทุมธานี 12130   
โทร. 08-1998-6635 

9. นายเทวนิทร์       เสือสูงเนิน  อาย ุ 52  ปี 
นกัร้อง 
เดอะริเวอร์ปาร์ค  โมเดิร์นเพลส อาคาร A 402  หมู่ท่ี 8 ถนนพหลโยธิน  ต าบลคูคต  อ าเภอล าลูกกา   
จงัหวดัปทุมธานี  12130   
โทร. 08-7974-3202 

10. นายธนัวา        บุญสูงเนิน  อาย ุ 22  ปี 
นกัร้อง 
25/4  ซอยพหลโยธิน  9  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400   

11. นางสาววริากานต ์    เสณีตนัติกลุ  อาย ุ 29  ปี 
นกัแสดง 

 70 ซอยพหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900   
12. นางสาวเวฬุรีย ์     ดิษยบุตร  อาย ุ 26  ปี 

นกัแสดง 
419/1  ซอยลาดพร้าว  15  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0-2511-0555 ต่อ 3136 

13. นางสาวสาธิดา     ป่ินสินชยั  อาย ุ 25  ปี 
นกัร้อง นกัแสดง  
72   ซอยสุคนธสวสัด์ิ 8  ถนนลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ 10230  
โทร. 09-5645-1542   

14. นางสาวอนงคน์าฏ    กนักล่ิน  อาย ุ 24  ปี 
นกัร้อง 

 5/5  หมู่ท่ี 4    ต  าบลบางน ้าจืด   อ  าเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสาคร  74000   
 โทร. 08-4293-7195 
15. นายอนนัต ์      อาศยัไพรพนา  อาย ุ 19  ปี 

นกัร้อง 
82  หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่วะหลวง   อ  าเภอท่าสองยาง   จงัหวดัตาก  63150  
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ส่ือมวลชน 

1. นางสาวจุฑาธิปษ ์   ภกัดีกลุ  อาย ุ 33 ปี  
ผูป้ระกาศข่าว  สถานีวทิยโุทรทศันไ์ทยทีวสีี ช่อง 3  

 1 หมู่ท่ี 5 ซอยนนทบุรี 52 ถนนสนามบินน ้า  ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  11000 
 โทร. 09-4159-6245 
2. นางบุญญภญั      พิทกัษ ์   อาย ุ 43  ปี 

บรรณาธิการข่าว  สถานีโทรทศัน ์ช่อง 8 ดิจิทลัทีว ี
  10/6 คอนโดดิยนีูค 10 ซอยลาดพร้าว 10  ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจตัร  กรุงเทพฯ  10900 
 โทร. 09-6659-4219 
3. นายบรรจง       ชีวมงคลกานต ์ อาย ุ37  ปี 

ผูช่้วยอ านวยการฝ่ายข่าว  สถานีโทรทศันเ์วร์ิคพอยท ์
79/467  หมู่ท่ี 4  ซอยวดับางพนู  ถนนรังสิต-ปทุมธานี  ต  าบลบางพนู  อ  าเภอเมือง 
 จงัหวดัปทุมธานี  12000   
โทร. 09-0985-7221 

4. นายพิชาพฒัน ์    รัตนกลุ เสรีเริงฤทธ์ิ  อาย ุ 33  ปี 
ผูป้ระกาศข่าว  สถานีโทรทศัน ์PPTV 

 201/6 ซอยสุขมุวทิ 21 ถนนอโศกมนตรี  แขวง/เขตคลองเตยเหนือ  กรุงเทพฯ 10110 
5. นางศศิกร       ฉนัทเ์ศรษฐ ์    อาย ุ  56  ปี 

ประธานบริหารสายธุรกิจโทรทศันแ์ละกรรมการบริษทัในเครือกนัตนา 
 5/48 หมู่ท่ี 5 ถนนติวานนท ์ต าบลบา้นใหม่   อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120    
 โทร. 08-1874-8765 

 
ประชาชนทัว่ไป  

1. พระปลดัอเนก  แกว้ดวงดี   (ปุณฺณวฑฺุโฒ)   อาย ุ 32   ปี 
เจา้อาวาสวดัโคนอน 
59  หมู่ท่ี 5 ซอยโคนนอนพฒันา  ต าบลพกัทนั  อ  าเภอบางระจนั  จงัหวดัสิงห์บุรี  16130   
โทร. 08-5251-5655 

2. นางสาวจิตวริน  อุ่นพงศเ์จริญสุข อาย ุ 32  ปี 
รองผูอ้  านวยการ  ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  บริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ากดั (มหาชน) 
1  บา้นนภาลยั  ซอย6  ถนนสุขมุวทิ  70/3  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ   12120 
โทร.08-1170-3898 
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3. นางสาวชนิดา    ตั้งชูทวทีรัพย ์   อาย ุ  24  ปี  
ธุรกิจส่วนตวั 
662 หมู่ท่ี 2 ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24120   
โทร.08-7615-5496 

4. นางณิชกร   ศิริคง   อาย ุ  58  ปี 
ธุรกิจส่วนตวั 
9 ซอยสวนผกั 45  ถนนสวนผกั   แขวงฉิมพลี  เขตตล่ิงชนั  กรุงเทพฯ 10170   
โทร. 08-1815-0173 , 08-9151-5545 

5. นายทรงพล     รวมใหม่  อาย ุ  50   ปี 
ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการ  บริษทั แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วสิ จ  ากดั (มหาชน) 
19/50 หมู่ท่ี 1 ซอย 1/5  ถนนรังสิตนครนายก 46   ต  าบลเทศบาลล าสามแกว้  อ  าเภอล าลูกกา   
จงัหวดัปทุมธานี   12130    
โทร. 08-1850-3334 

6. นายธนพงศ ์     งานรุ่งเรือง    อาย ุ  23   ปี 
พนกังานบริษทั 
95  ซอยสวา่ง 6  ถนนมหานคร   แขวงมหาพฤฒาราม   เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 06-3456-9195 

7. นางสาวปวรนนัท ์                   ธมัมญัญุตานนัท ์ อาย ุ 53  ปี 
ธุรกิจส่วนตวั 
209/4   ซอยเสริมสุข ถนนประชาช่ืน  แขวงจตุจกัร   เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทร. 09-4285-9955 

8. นางสาวประมวญ  รู้รอบดี   อาย ุ 36  ปี 
คา้ขาย 
43  หมู่ท่ี 1   ต  าบลบางใหญ่    อ  าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี  72150    
โทร. 09-2436-1198 

9. นายแพทยพ์ณะ    จนัทรกมล  อาย ุ 42  ปี 
รองกรรมการผูอ้  านวยการโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก 
625/339  ถนนพระรามท่ี 2  แขวงบางมด  เขตจอมทอง    กรุงเทพฯ 10150    
โทร. 08-0290-9995 
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10. นางพิมพช์นา     โหสกลุ  อาย ุ  46  ปี 

ธุรกิจส่วนตวั 
502/160  ซอยเดชะตุงคะ 1  ถนนเตชะดุงคะ  แขวงสีกนั  เขตดอนเมือง   กรุงเทพฯ 10210  
โทร. 08-8884-4444 

11. นางสาวพรรณตรี   มายะการ  อาย ุ 32  ปี 
ธุรกิจส่วนตวั 
338-105  ซอยลาดพร้าว  แขวงวงัทองหลาง  เขตวงัทองหลาง    กรุงเทพฯ  10310 
โทร. 09-3669-6142 

12. นายพรรษกฤช   ศุทธิเวทิน  อาย ุ 25  ปี 
อาจารย ์  ภาควชิาการจดัการการท่องเท่ียว  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
90/793 หมู่ท่ี 4   ถนนพหลโยธิน   ต  าบลคลองหน่ึง   อ  าเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี  12120 
โทร.09-1034-4252 

13. นางสาวภคปภา  โกษานนัตชยั  อาย ุ 38   ปี 
นกัธุรกิจ 
374 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500   
โทร. 09-1442-4429 

14. นายมณเฑียร   ตนัตกิตต์ิ  อาย ุ 43  ปี 
รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารโรงแรมมณเฑียร  ริเวอร์ไซด ์
54   ถนนสุรวงศ ์  แขวงส่ีพระยา   เขตบางรัก  กรุงเทพฯ   10500    
โทร. 09-4924-5522 

15. นางเยาวเรช   วบูิลยศิ์ริทศัน์  อาย ุ 56  ปี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส  บมจ. ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวติ 
109  แยก 9  ซอยเพชรเกษม 69  ถนนอินทาปัจ  13  แขวงหลกัสอง  เขตบางแค  กรุงเทพฯ   10160 
โทร. 08-4000-2626 

16. นางรมณีย ์    เธียรประสิทธ์ิ  อาย ุ 57  ปี 
เจา้ของโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธ์ิสายลม 
53/4  ถนนเยน็อากาศ  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120   
โทร. 08-1666-7722 

17. นางสาวรอกีเยาะห์  สาแล๊ะ   อาย ุ 49  ปี 
ลูกจา้งส่วนราชการ 
135/2  หมู่ท่ี 1  ถนนรามโกมุท   ต  าบลยาม ู อ าเภอยะหร่ิง  จงัหวดัปัตตานี  94150   
โทร. 08-9596-7219 
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18. นายวสวรรธน์   พวงพรศรี  อาย ุ 25 ปี 

พนกังานบริษทัเอกชน 
98/165  หมู่ท่ี  9  ถนนเทพรัตน  กม.7  ต  าบลบางแกว้  อ  าเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ  10540  
โทร. 08-6789-9926 

19. นายศรัณย ุ   สวสัด์ิรัตน์  อาย ุ 28  ปี 
วศิวกร 
506/26  ถนนประชาอุทิศ  แขวง/เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310   
โทร.09-3394-6546 

20. ดร.สมสุข   ศรีสถิตยว์ฒันา  อาย ุ 54  ปี 
ประธานบริหาร บริษทั เอเช่ียน  พารากอน  จ  ากดั 
224  ซอย 94  ถนนลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง  เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 08-1833-2100 

21. นายสิริพงศ ์    องัคสกลุเกียรติ  อาย ุ 41  ปี 
นกัธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
118/9 หมู่ท่ี 6  ต  าบลหนองครก   อ าเภอเมือง   จงัหวดัศรีสะเกษ  33000   
โทร. 08-8875-5555 

22. นายสุรชยั     เหล่าสายเช้ือ  อาย ุ 35  ปี 
ธุรกิจส่วนตวั 
99   ถนนชยางกรู   ต าบลขามใหญ่    อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุบลราชธานี   34000   
โทร. 08-8999-9999 

23. นางสาวสุภทัรภรณ์    นามปีติ  อาย ุ 43  ปี 
ธุรกิจส่วนตวั 
234/5  หมู่ท่ี 6  หมู่บา้นวเีฮาส์  17   ต  าบลสัตหีบ   อ  าเภอสัตหีบ   จงัหวดัชลบุรี  20180   
โทร. 08-1854-5445 

24.  นางสาวสุวณา   ปิยะพิสุทธ์ิ  อาย ุ 34  ปี 
ธุรกิจส่วนตวั 
62/253  หมู่ท่ี  5  ซอยเสนานิคม  1   ถนนพหลโยธิน  แขวงจรเขบ้วั   เขตลาดพร้าว   
กรุงเทพฯ  10230 
โทร. 08-5115-7966 
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25. เภสัชกรหญิง โสภา  พิมพสิ์ริพานิชย ์ อาย ุ  36  ปี 

นกัธุรกิจ 
1817/249  ซอยสาธุประดิษฐ ์57  ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา   
กรุงเทพฯ 10120    
โทร. 08-6311-5067 

26. นายอธิยรั์ช   พิสุทธ์ิธนบวร  อาย ุ 46   ปี 
นกัธุรกิจ 
51/1 หมู่ท่ี 6  ซอย62 แยก 2-10  ถนนพระราม 2  แขวงแสมด า   เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ  10150 
โทร. 08-9516-2442 

27. นางสาวอรพิน   ตั้งบรรยงค ์  อาย ุ 59  ปี 
กรรมการบริหาร  บริษทั เบนซ์อมรรัชดา  จ  ากดั 
5/37 บา้นปัญญาอินทรา P2  ถนนปัญญาอินทรา  แขวงบางชนั    เขตคลองสามวา    
กรุงเทพฯ 10510   โทร.08-2222-3262 

28. นางสาวอรพิน   บูรณภิญโญ  อาย ุ 50  ปี 
นกัออกแบบตดัเยบ็ 
16 ซอยปากน ้าฝ่ังเหนือ 11  แขวงคลองชกัพระ  เขตตล่ิงชนั   กรุงเทพฯ 10170   
โทร. 09-4459-4165 

29. นางอมรา   พลายมี   อาย ุ 57  ปี 
ธุรกิจส่วนตวั 
70/101 หมู่บา้นพิเชษฐ ์ ซอย 2  ถนนร่มเกลา้   แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ 10510 
โทร. 08-4655-0648 

30. นางอจัฉริยาวดี   ทองไพฑูรย ์  อาย ุ 50  ปี 
นกัธุรกิจ 
99/459 หมู่บา้นมณัฑณา  ถนนสุขาภิบาล    แขวงดอกไม ้ เขตบางบอน กรุงเทพฯ   10250 
โทร. 09-4569-4558 

 

ลูกกตัญญูฯ  ประจ าภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 
1. นางรุ่งทิวา       มากอ่ิม   อาย ุ 44  ปี 

ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  
ส านักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง  เลขท่ี 18  ถนนเทศบาล 8  ต  าบลตลาดหลวง  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัอ่างทอง  14000   
โทร. 08-4311-6556 
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2. นายพลูสวสัด์ิ     ถือคง   อาย ุ 52  ปี 

นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระงาม 
 2/1 หมู่ท่ี 9 ถนนพหลโยธิน  ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง  จงัหวดัลพบุรี 15160   
 โทร. 08-19917929 

3. นายกรภทัร       สวาสด์ิ   อาย ุ 30  ปี 
ผูจ้ดัการร้านไตรมณีภณัฑ ์

 6/7 ถนนอมัพวา ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 22000   
 โทร. 08-9834-8692 

4. พนัต ารวจโท  กนัตภณ  โพธ์ิอ๊ะ   อาย ุ 41  ปี  
รองผูก้  ากบัป้องกนัและปราบปราม  สถานีต ารวจนครบาลบางรัก 

 8  ซอยเจตนจ์  าลอง  ถนนบริพตัร   ต าบลท่าราบ  อ าเภอท่าราบ  จงัหวดัเพชรบุรี  76000   
 โทร. 08-9890-6456 

5. นายนนทภ์สัร์   ดุจจานุทศัน ์    อาย ุ 30  ปี 
นกัการตลาดและส่ือออนไลน ์  โรงเรียนกวดณฐัศกัด์ิ 

 99/9 ถนนสืบสิริ 3  ต  าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา 30000   
 โทร. 09-2365-6545 

6. นายธนารัตน ์    พิมพเ์สน   อาย ุ 32  ปี 
พนกังานบริษทัเอกชน    

 78/3 หมู่ท่ี 6 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 40000    
 โทร.08-9711-9649 

7. นายมงคล       จุลทศัน ์  อาย ุ 44  ปี 
ประธานกรรมการบริษทั มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั    

 111 หมู่ท่ี 18 ถนนชยางกรู   ต าบลขามใหญ่     อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุบลราชธานี  34000 
โทร. 08-4777-6699 , 08-1790-0603 

8. นายอานนัท ์      สีปัสสา  อาย ุ   26  ปี 
เจา้ของหอพกับา้นอยูส่บาย 

 947/1 หมู่ท่ี 9 ต าบลนครสวรรคต์ก  อ าเภอเมือง    จงัหวดันครสวรรค ์ 60000  
 โทร. 09-4601-4777,09-4601-4466 

9.  แพทยห์ญิงสุมานี    ประกอบศุข  อาย ุ 38  ปี 
 แพทย ์อายรุแพทยโ์รคไต   โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
 177/3 หมู่ท่ี  5  ต  าบลริมเหนือ  อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่  50180   
 โทร. 08-9776-6320 
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10. นางสาวอภิญญา    คงชูชยั   อาย ุ  32  ปี 

 ธุรกิจส่วนตวั  
 222 หมู่ท่ี 8 ถนนเพชรเกษม  ต าบลท่าขา้ม อ าเภอท่าแซะ  จงัหวดัชุมพร 86140   
 โทร. 09-3650-6655 

11. นางกรทิชาต ์    วฒันพนัธ์ุ  อาย ุ 53  ปี 
 ผูอ้  านวยการอาวโุส  บริษทั หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั สาขาภูเกต็ 
 13/51  หมู่ท่ี 1 ซอยนิลหตั 1  ถนนเทพประทาน  ต าบลรัษฎา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัภูเกต็  83000 

โทร. 08-1838-4860 
12. นายปิยวทิย ์      จนัทวภีรณ์  อาย ุ 41  ปี 

 เจา้ของบริษทั สีน ้าเงินการโยธา 
5/142 หมู่ท่ี 6 ต าบลบางรัก อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 92000  
โทร.08-7395-5525 
 
 
 


