
ผลการคัดเลอืก 
ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  ในโอกาสงานวนัแม่แห่งชาติ  ประจ าปี  2564 

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
*********************** 

 คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกต เวทีอย่างสูงต่อแม่  ประจ าปี  2564   ในโอกาส                  
วันแม่แห่งชาติ  ประจ าปี   2564  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์                            
โดยร้อยต ารวจโท ดร.มนัส  โนนุช   เป็นประธาน  ได้ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ  เพื่อคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญู
กตเวทีอย่างสูงต่อแม่  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผู้ส่งเข้ารับการคัดเลือก  จ านวนทั้งสิ้น  391  คน  ผลการคัดเลือก
แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 

1. นักเรียน  นักศึกษา     จ านวน    33 คน 
2. นักกีฬา       จ านวน      4 คน 
3. ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ    จ านวน   40 คน 
4. นักร้อง  นักแสดง  ศิลปิน     จ านวน      9 คน 
5. สื่อมวลชน      จ านวน     2 คน 
6. ประชาชนทั่วไป      จ านวน   19 คน 
7. ลูกกตัญญูฯ ประจ าภาคของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ   จ านวน   12 คน 
                   รวมจ านวนทั้งสิ้น                 119   คน 

 
รายนามปรากฏดังนี้ 
ประเภทนักเรียน  นักศึกษา 

1. นางสาวกมลชนก  สุขเพราะนา    อายุ  17 ปี 
2. นายกันต์สรวิชญ์   กลั่นแท ้    อายุ  19 ปี 
3. นายกายสิทธ์ิ   อุทัยรังษี    อายุ  16 ปี 
4. เด็กชายคงสักก์      โกศัลวิตร        อายุ 12  ปี 
5. นายเฉลิมพล   ทองพา       อายุ  22 ปี 
6. นายธนภณ     เดิมท ารัมย์    อายุ 23  ปี 
7. เด็กหญิงธันยนันท์  พูนบันดาลสิน    อายุ  14 ปี 
8. นายธีรศักดิ์   ปราบมนตรี    อายุ  20 ปี 
9. นายบุรินทร์   เรือนแก้ว    อายุ  21 ปี 
10. นางสาวปวริศา   สิทธิกรณ์    อายุ  15 ปี 
11. เด็กชายพัฒน์ธารา    จีนตุ้ม     อายุ 14  ปี 
12. นางสาวพรนัชชา  สายสินธ์ุ   อายุ  20 ปี 
13. นางสาวภัสสรีรัชฎ์  พรมค า     อายุ  19 ปี 
14. นางสาวมาริษา   โยธาจันทร์    อายุ  18 ปี 
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 15. นายโยธิน   บุญยงค ์     อายุ  20 ปี 
16. นางสาวยศวดี   ดิสสระ     อายุ  20 ปี 
17. นายรพิพันธ์ุ   ชะขุนทด    อายุ  16 ปี 
18. นายวรัญญู     วอทอง       อายุ 24  ปี 
19. นายวิรนธร   วุฒยากร     อายุ  18 ปี 
20. นายวุฒิชัย   ลาภไธสง    อายุ  16 ปี 
21. นายวรชิต   สิหิงษ์     อายุ  19 ปี 
22. นางสาวศศิธร   ตะโกใหญ่    อายุ  17 ปี 
23. นายศักดิ์สิทธ์ิ   ใจรังษี     อายุ  21 ปี 
24. นายเศกฐพงษ์   ทบอาจ     อายุ  19 ปี 
25. นางสาวสุชานันท์  อ่วมจุก     อายุ  16 ปี 
26. นางสาวสุดา   ลุงสู้     อายุ  18 ปี 
27. นายสุภชัย   อุดค า     อายุ  17 ปี 
28. นายสุรบดินทร์   ผกาหอม    อายุ  18 ปี 
29. นายสุทธิพงษ์   พลรักษ์     อายุ  23 ปี 
30. นายสิทธิชัย   สุดชา     อายุ  19 ปี 
31. นายสรวิศ   ชีวีวิวัฒน์วงศ์    อายุ  19 ปี 
32. เด็กชายอติราช   สันเต๊ะ   อายุ  14 ปี 
33. นายเอกพล   สาสังข์     อายุ  20 ปี 

ประเภทนักกีฬา 
1. พันตรีหญิง จันทร์เพ็ง         นนทะสิน    อายุ  36 ปี 
2. นางสาวนันท์นลินท์  พรคงวิวัฒน์    อายุ 18 ปี 
3. นายอติวิชญ์      เจนวัฒนานนท์    อายุ 25 ปี 
4. นางสาวอรอุมา      สิทธิรักษ์    อายุ 35 ปี 

ประเภทข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ    
1. นางกฤษยา     เพชรฤทธ์ิ    อายุ 43  ปี 
2. นางสาวจรรยวรรธน์    อ้วนตา     อายุ 43 ปี 
3. นางจรรยา      ร่มเพชร     อายุ 57  ปี 
4. นางสาวชฎาพร     ดีสุบินทร์    อายุ 28  ปี 
5. นายชาคริส   ภู่งาม     อายุ 58 ปี 
6. นายชัยวุฒิ      บุญโสกันต์    อายุ 44  ปี 
7. นางสาวฐิต์ณัฐ     สมบัติศิริ    อายุ 47  ปี 
8. นางฐิตาภรณ์     ปะนะสุนา    อายุ 45  ปี 
9. นาวาเอก (พิเศษ)  ณัฐพงค์      ญาโณทัยขจิตต์    อายุ 57 ปี 
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 10. แพทย์หญิงณัฐริดา  บรรเทิงใจ    อายุ 24 ปี 
11. รศ.ดร.เดชา       ท าดี     อายุ 50  ปี 
12. ร้อยโท  ธัชพงศ์     ก๋าค า     อายุ 27  ปี 
13. นางบัวแก้ว   ศรีภูธร     อายุ 53 ปี 
14. นายปิยะทัศน์      เทพารัตน์    อายุ 31  ปี 
15. นางสาวผกาฉัตฐ์    พรายมี     อายุ 43  ปี 
16. นางพัตรา     เต่าทอง     อายุ 60  ปี 
17. พันต ารวจเอก พิษณุรักษ์          อินละคร    อายุ 42  ปี 
18. นางสาวพิริยา     ตันวัชรพันธ์    อายุ 41  ปี 
19. นายพิพัฒน์    จันทร์ประดิษฐ์    อายุ 35  ปี 
20. นางสาวพิมพ์พรรณ           วิทยาแพทย์    อายุ 36  ปี 
21. ดร.พรธิตา     ฤทธ์ิรอด    อายุ 50  ปี 
22. นายพงษ์ภควัตร  บุญพา         ศรีบุญเรือง    อายุ 37  ปี 
23. นางมลฤดี      สายศร     อายุ 42  ปี 
24. นายเรืองสิทธ์ิ       เนตรนวลใย    อายุ 45  ป 
25. นางลัดดา     ฉิมพาล ี     อายุ 41 ปี 
26. นายวัชระ     หนูมงกุฎ    อายุ 37  ปี 
27. พันต ารวจโท  วิชิตเวช     ต๊ะผัด     อายุ 38  ปี 
28. ดาบต ารวจ  ดร. เศรษฐพัส        ธเนษฐ์ภัคศพง    อายุ 51  ปี 
29. นายสุรสิทธ์ิ     เบญญาวัฒนาศิริ    อายุ 44  ปี 
30. นางสุรีย์     แสงสว่าง    อายุ 60  ปี 
31. นายสุเทพ      พหลยุทธ    อายุ 57  ปี 
32. นางสาวสมหญิง    ขุนทรง     อายุ 56  ปี 
33. นายสมประสงค์       กลิ่นเจ็ก     อายุ 33  ปี 
34. นางสมคิด       พลทัศสะ    อายุ 56  ปี 
35. นางสาวอนุสรี       ทับสุวรรณ    อายุ 52  ปี 
36. นายแพทย์อภิรักษ์       สินทรัพย์    อายุ 28  ปี 
37. นายอมร     เผ่าเมือง     อายุ 56  ปี 
38. นายอาซือมิง     เจ๊ะอุเซ็ง     อายุ 42  ปี 
39. นายอิสรานุวัธน์    เมธาธีรชนกุล    อายุ 29  ปี 
40. นายเอกพล     หาดทวายการ    อายุ 34  ปี 

ประเภทนักร้อง  นักแสดง  ศิลปิน  
1. นางสาวกฤติยา   นาครินทร์    อายุ 54 ปี 
2. นางสาวฉัตรนภา    เขียวข า     อายุ 25  ปี 
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 3. นางสาวชดาธาร    ด่านกุล     อายุ 27 ปี 
4. นายธนดล      ศิริแวว     อายุ 25  ปี  
5. ว่าที่ร้อยตรี ธนัท    ชัชวาลย์     อายุ 50  ปี 
6. นางสาวปวริศา     เพ็ญชาติ     อายุ 35 ปี 
7. นายไพบูลย์      ผิวไธสง     อายุ 51 ปี  
8. นางสาววรนิษฐ์     ถาวรวงศ์    อายุ 24 ปี 
9. นายวงศกรณ์     โยวะราช    อายุ 27 ปี 

ประเภทสื่อมวลชน 
1. นายณรงค์ฤทธ์ิ      คิดเห็น     อายุ 28 ปี 
2. นายบัลลังก์   จันทร์มรกต    อายุ 45 ปี 

ประเภทประชาชนทั่วไป  
1. พระครูใบฎีกาบุญนาค           จนฺทสาโร (สมศรี)   อายุ 42  ปี 
2. ดร.กาญจนา   ด านิล     อายุ 62 ปี 
3. นางสาวจิณห์นิมาศ  วงศ์ประไพ    อายุ 34 ปี 
4. นายชนินทร์     เตรัตนชัย     อายุ 37  ปี 
5. นายนันทิพัฒน์   ยอดทะเล    อายุ 24 ปี 
6. นายภพธร   วุฒินันท์    อายุ 65 ปี 
7. นางธนัชชา   คงเร่ง     อายุ 48 ปี 
8. เรือโท แพทย์หญิง  ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ    อายุ 42 ปี 
9. นางภุมภา   ทิพยทยารัตน์    อายุ 52 ปี 
10. นางวรางคณา   หทัยยุทธ์    อายุ 63 ปี 
11. ดร.ศศิธร     มหาคุณาจีระกุล    อายุ 40  ปี 
12. ดร.ศาสนีย์     วงศ์สุรไกร    อายุ 40  ปี 
13. นายศุภรัตน์   อรุณเจริญยิ่ง    อายุ 31 ปี 
14. นายศุภศักดิ์     ศรีอินทร ์    อายุ 47  ปี 
15. นายหนึ่ง   สังค์คง     อายุ 47 ปี 
16. นางสาวอนัญญา   กรีธาพล    อายุ 50 ปี 
17. นายอมร   พงษ์สว่าง    อายุ 40 ป 
18. นายแพทย์อานันท์  อินทรารักษ์สกุล    อายุ 54 ปี 
19. นายอิบรอฮิม   สิเดะ     อายุ 29 ปี 

ลูกกตัญญูฯ  ประจ าภาคของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 
1. ดร.เอกพรต       สมุทธานนท์    อายุ 57 ปี 
2. นางสาวธิรดา     ประสงค์ผล    อายุ 19 ปี 
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3. นายพีรรรถ     อนุศาสน์อมรกุล    อายุ 39 ปี 
4. นางสาวพัชราดิษฐ์    จันทรางกูร    อายุ 47 ปี 
5. เรืออากาศตรี  ณวัฒน์    ปาน้อยนนท ์    อายุ 34 ปี 
6. นายภารณ    ธีรภานุ     อายุ 41 ปี 
7. นางสาวพิชามญชุ์   ขจรกลิ่น     อายุ 32 ปี 
8. ดร.ชัชวาล      ภู่ทอง     อายุ 34 ปี 
9. นายปองณภูม    ปริศนานันทกุล    อายุ 17 ปี 
10. นายเอกวุฒิ      ไกรมาก     อายุ 54 ปี 
11. นายเกริกเกียรติ    แก้วจ าปา    อายุ 35 ปี 
12. นายณัฐวัฒิ     คงสม     อายุ 18 ปี 

 


