
ผลการคัดเลอืก 
ลูกที่มีความกตัญญกูตเวทีอย่างสูงต่อแม่  ในโอกาสงานวนัแม่แห่งชาติ  ประจ าปี  2565 

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ ์

*********************** 

ผลการคัดเลือกแบ่งเป็นประเภทดังนี้ 

1. นักเรียน  นักศึกษา      จ านวน   28 คน 
2. นักกีฬา        จ านวน     3 คน 
3. ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ    จ านวน   32 คน 
4. นักร้อง  นักแสดง  ศิลปิน     จ านวน   13 คน 
5. สื่อมวลชน       จ านวน     5 คน 
6. ประชาชนทั่วไป       จ านวน   23 คน 
7. ลูกกตัญญฯู ประจ าภาคของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ   จ านวน   12 คน 

                   รวมจ านวนทั้งสิ้น             116   คน 

รายนามปรากฏดังนี ้

ประเภทนักเรียน  นักศึกษา 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อธิเกิด   อายุ  21 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. เด็กชายกันตพงศ์    ใจเอื้อ   อายุ  12 ปี  จังหวัดนครสวรรค ์
3. เด็กหญิงชลิน ี   ค าอุไร   อายุ  14 ปี จังหวัดอุบลราชธานี 
4. นายไชยวัตน ์   เอี่ยมกระจ่าง  อายุ  19 ปี จังหวัดนครสวรรค ์
5. นายชินวัฒน ์   อรัญทม  อาย ุ 20 ปี จังหวัดศรีสะเกษ 
6. นายณัฐพล   คุณยศยิ่ง  อายุ  21 ปี จังหวัดเชียงใหม่  
7. นางสาวตวิษา     แซ่ลี้   อายุ  22 ปี กรุงเทพมหานคร 
8. นายธนาธิป   แสงขาร  อายุ  17 ปี จังหวัดเพชรบูรณ ์
9. นายธีธัช   มีสุวรรณ  อายุ  18 ปี จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
10. นายนิติพัฒน ์   คงทน   อายุ  19 ปี กรุงเทพมหานคร 
11. นางสาวนูรีฮัน   สุลง   อายุ  21 ปี จังหวัดยะลา  
12. นายนพดล   มีปราง   อายุ  22 ปี จังหวัดสุพรรณบุร ี
13. นางสาวนิรชา   วิสิทธิ ์   อายุ  19 ปี จังหวัดสมุทรปราการ 
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 14. นางสาวปานิสรา  เพชรหล่อ  อายุ  16 ปี จังหวัดตรัง 
15. นางสาวแพรพานทอง  บัวหิน   อายุ  20 ปี จังหวัดพิษณุโลก 
16. นายภูวิภัทร   อติแพทย ์  อายุ  17 ปี กรุงเทพมหานคร 
17. นายภัคพล   เลิศพทิักษ์สิทธิ ์  อายุ  21 ปี จังหวัดร้อยเอ็ด 
18. เด็กหญิงภิรมณ    แก้วกาญจน์วิเศษ อายุ  10 ปี จังหวัดอุทัยธาน ี
19. นายวรปรัชญ์   อ านวยชัยชนะ  อายุ  20 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 
20. นายวัชรพล   เดชะปราปต์  อายุ  20 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 
21. เด็กชายศุภกร   ปัญญาสงค์  อายุ  14 ปี จังหวัดลพบุร ี
22. เด็กหญิงศุภนิดา  เผ่าเสถยีรพนัธ ์  อายุ  11 ปี จังหวัดนครราชสีมา 
23. นางสาวศุภิสรา    ชีวนันทพร  อายุ  22 ปี กรุงเทพมหานคร  
24. นางสาวสุดใจ   บุตรพรม  อายุ  17 ปี จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
25. นางสาวอนงค์ไพสิฏฐ์  รัชตวงศ์สกุล  อายุ  21 ปี กรุงเทพมหานคร 
26. นางสาวอรชพร   มะลมิาศ  อายุ  15 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 
27. นายอนุทธัต   สุวรรณลพ  อายุ  16 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 
28. นายอัครพนัธ ์   ทวีศักดิ ์  อายุ  21 ปี จังหวัดปทุมธานี 

 

ประเภทนักกีฬา 
1. นายปัฐษพงษ์     ทองสุก   อายุ  17 ปี กรุงเทพมหานคร 
2. นายภูวิช      อนุพันธส์ืบสาย  อายุ  23 ปี จังหวัดนครพนม 
3. นางสาวอติกานต์   คงแก้ว   อายุ  21 ปี จังหวัดตรัง 
 

ประเภทข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ    
1. นางกรกนก   ณ นคร   อายุ  38 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช  
2. นางสาวเกษรา   รอมาน   อายุ  45 ปี จังหวัดตราด 
3. นางสาวกุลชญา  วรพิรางกูร  อายุ  36 ปี กรุงเทพมหานคร 
4. นางสาวกานต์รว ี  ศรีทอง   อายุ  47 ปี จังหวัดพิษณุโลก 
5. นายเกษมสุข   ชัยชิตาทร  อายุ  43 ปี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6. นางจิตรนภา   มั่นจิตร   อายุ  47 ปี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
7. นางสาวชลิกา   ศรีวงศ ์   อายุ  53 ปี จังหวัดพิษณุโลก 
8. นายชาญณรงค ์  ยาสุทธ ิ  อายุ  56 ปี จังหวัดนครสวรรค ์
9. นางณัฐชา   คงเพชร   อายุ  56 ปี จังหวัดสงขลา 
10. นางดวงใจ   สีจันมา   อายุ  53 ปี จังหวัดมุกดาหาร 
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 11. นายตะชิ   มาลัยไพรวลัย ์  อายุ  28 ปี กรุงเทพมหานคร 
12. นางสาวทิพวรรณ  บุญเปรี้ยว  อายุ  43 ปี จังหวัดสุพรรณบุร ี
13. นางทิพวรรณ   สู้แค่ชีพ   อายุ  51 ปี จังหวัดเพชรบูรณ ์
14. นายนิพนธ ์   บุญญามณี  อายุ  64 ปี จังหวัดสงขลา 
15. นายนิสิต   จรูญภาค  อายุ  49 ปี จังหวัดสมุทรปราการ 
16. ว่าที่ร้อยตรี ปกรณ ์  ค ากอง   อายุ  43 ปี จังหวัดนราธิวาส 
17. นางสาวปิยะวรรณ  พรจันทร ์  อายุ  31 ปี จังหวัดอุบลราชธานี  
18. นายแพทยพ์ศวีร ์  เผ่าเสร ี   อายุ  36 ปี จังหวัดขอนแก่น 
19. นายภาณุวัฒน ์   วรพิทยเ์บญจา  อายุ  39 ปี จังหวัดล าปาง 
20. นางสาวลักษณ์พร  เข้มขัน   อายุ  51 ปี จังหวัดพิษณุโลก 
21. นางสาวรุ่งนภา   เหมแดง   อายุ  37 ปี จังหวัดอุบลราชธานี 
22. นายวรวุฒิ   วงศ์วีระขันธ์  อายุ  44 ปี จังหวัดขอนแก่น 
23. นางศศิปรียา   ธนากรพพิัฒนกลุ อายุ  44 ปี จังหวัดเพชรบูรณ ์
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริริัตน์ ปานอุทัย  อายุ  60 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 
25. นางสุวิมล   จันทร์หอม  อายุ  47 ปี จังหวัดอุบลราชธานี 
26. นางสาวเสาวรัตน ์  ใชสงคราม  อายุ  45 ปี จังหวัดพะเยา 
27. ดร.สมพิศ   เผ่าจินดา  อายุ  52 ปี จังหวัดชลบุรี 
28. นายสัณหส์ิษฐ์   มรรคธรรมกุล  อายุ  42 ปี จังหวัดนนทบุรี 
29. นางสาวสุปภาดา  พรหมสุข  อายุ  29 ปี จังหวัดปทุมธานี 
30. พันเอก สงคราม  โชคชัย   อายุ  51 ปี จังหวัดอดุรธาน ี
31. นางสาวอมรรัตน ์  โคตรชมภ ู  อายุ  36 ปี จังหวัดหนองคาย 
32. ว่าที่ร้อยโท อาภรณ ์  ทรัพย์บุญ  อายุ  42 ปี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ประเภทนักร้อง  นักแสดง  ศิลปิน  
1. นายกาจบัณฑิต    จ าปาศิลป์   อายุ  19 ปี กรุงเทพมหานคร 
2. นายจรินทร ์      เกตแุดง  อายุ  64 ปี จังหวัดกาญจนบุรี 
3. นายนฤพล     ใยอิ้ม   อายุ  26 ปี จังหวัดสุรินทร ์
4. นางสาวนิภาดา     ขันเงิน   อายุ  18 ปี จังหวัดขอนแก่น 
5. นางสาวบัณฑิฎา     สันตยารมณ ์  อายุ  17 ปี จังหวัดปทุมธานี 
6. นางสาวปวีณา    รวมศิลป์   อายุ  19 ปี จังหวัดราชบุร ี
7. นายภูริพันธ์      ทรัพย์แสงสวัสดิ ์ อายุ  25 ปี กรุงเทพมหานคร 
8. นายมงคล   สิงห์ชา   อายุ  28 ปี จังหวัดปทุมธานี 
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 9. นายวงศธร       สมศร ี   อายุ  19 ปี จังหวัดชัยนาท 
10. นายวีระศักดิ์      บนบานด ี  อายุ  34 ปี จังหวัดอุดรธานี 
11. นายหัสวีร ์       ภัคพงษ์ไพศาล  อายุ  25 ปี จังหวัดนนทบุรี 
12. นางสาวศรันฉัตร ์  สมบูรณ ์  อายุ  28 ปี จังหวัดอ่างทอง 
13. นางสาวอัจฉรี      บัวเขียว  อายุ  26 ปี กรุงเทพมหานคร 

 

ประเภทส่ือมวลชน 
1. นางสาวกัญญ์ณาณัฏฐ์  ภาธรสืบนุกูล  อายุ  37 ปี จังหวัดชลบุรี 
2. นายจุลภควัฒน์   ศรีสุวรรณ  อายุ  36 ปี กรุงเทพมหานคร 
3. ดร.ชวัลวัฒน์     อริยวรารมย์   อายุ  55 ปี จังหวัดสมุทรปราการ 
4. นายบัณฑิต      ชั้นชาต ิ  อายุ  38 ปี จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. ว่าที่ ร.ต.สุรพงษ์  จันทร์สุวรรณ  อายุ  56 ปี กรุงเทพมหานคร 

 

ประเภทประชาชนทั่วไป  
1. พระครูปลัดเกรียงไกร    กลฺยาณวุฑโฒ   อายุ  34 ปี จังหวัดเชียงใหม่  
2. พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ    อายุ  46 ปี กรุงเทพมหานคร 
3. นางสาวชเนตต ี  เตรัตนชัย  อายุ  41 ปี กรุงเทพมหานคร 
4. นายชวิศ   ชื่นเจริญ  อายุ  38 ปี จังหวัดนนทบุรี 
5. นางสาวณัชชา   ศรีสุข   อายุ  42 ปี กรุงเทพมหานคร 
6. นางสาวณัฐธยาน์  ด างาม   อายุ  43 ปี จังหวัดนครสวรรค ์  
7. นายโทนทอง   สุขแก่น   อายุ  40 ปี จังหวัดนนทบุรี 
8. นายธีรพนัธุ ์   จินดาวรานนท ์  อายุ  44 ปี จังหวัดปทุมธานี 
9. นางสาวธัญยรัชต ์  เลิศรัชตะปภัสร ์ อายุ  27 ปี จังหวัดสมุทรปราการ 
10. นางสาวประไพ   เกิดสุข   อายุ  44 ปี จังหวัดกาญจนบุรี 
11. นายประเสริฐ   ตระการศิร ิ  อายุ  56 ปี  จังหวัดพิจิตร 
12. นางปริยากร   ภูเลาสิงห ์  อายุ  44 ปี จังหวัดสระบุร ี
13. นายไพฑูรย ์   มาเมือง  อายุ  52 ปี จังหวัดขอนแก่น 
14. นายพิสิษฐ ์   สมานกสิกรรม  อายุ  57 ปี จังหวัดนครสวรรค ์
15. ดร.พิมพ์ขวัญ   บุญจิตต์พิมล  อายุ  33 ปี กรุงเทพมหานคร 
16. นางภัทรพร   อุทัยธรรม  อายุ  40 ปี จังหวัดขอนแก่น 
17. นายลินพิชญ ์   อักษรานุวัตร  อายุ  47 ปี กรุงเทพมหานคร 
18. นางสาวศศิภา   สิงหะไชย  อายุ  32 ปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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 19. นางศุภราภรณ์   พรหมลักขโณ  อายุ  62 ปี จังหวัดขอนแก่น 
20. นางสาวสุจารินีย ์  สนิทรัตน ์  อายุ  44 ปี จังหวัดอุบลราชธานี 
21. นางสุนีย์พร   หวังทองธนา  อายุ  50 ปี จังหวัดสมุทรปราการ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์     ธรรมจินดา  อายุ  53 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 
23. นายอภิรัช   ประชาสุภาพ  อายุ  36 ปี กรุงเทพมหานคร 

 

ลูกกตัญญูฯ  ประจ าภาคของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 

1. นางจิตินันท์     ศูนย์กลาง  อายุ  51 ปี จังหวัดปทุมธานี 
2. ว่าที่ร้อยเอก ทรงวุฒิ    มากบุญ  อายุ  52 ปี จังหวัดลพบุร ี
3. นายจิรภาส     ศรีพรหมมา  อายุ  32 ปี  จังหวัดจันทบุรี 
4. ดร.รัชนี      พันออด   อายุ  53 ปี จังหวัดเพชรบุร ี
5. นางสาวชิสา   รักไทย   อายุ  35  ปี  จังหวัดนครราชสีมา 
6. นายยุทธศาสตร์     ไผ่ลอ้ม   อายุ  52 ปี จังหวัดขอนแก่น 
7. นางสาวสุนิตา     ธรรมบุตร  อายุ  45 ปี  จังหวัดอุบลราชธานี 
8. นายชาณัฐ     ศิวสิริการุณย ์  อายุ  32 ปี จังหวัดนครสวรรค ์
9. นายพงศ์สรรค์     ประดับรัตน ์  อายุ  42 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 
10. นายนิมิตร      ศรียาภัย  อายุ  47 ปี จังหวัดชุมพร 
11. นายพงษ์ศักดิ ์    เพ็ชรสุก  อายุ  52 ปี จังหวัดกระบี ่
12. นายเจษฎาภรณ์    แสงสุวรรณ ์  อายุ  41 ปี จังหวัดตรัง 

 


