ผลการคัดเลือก
ลูกทีม่ คี วามกตัญญูกตเวทีอย่ างสู งต่ อแม่ ในโอกาสงานวันแม่ แห่ งชาติ ประจาปี 2560
สภาสั งคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
***********************
คณะกรรมการฝ่ ายคัด เลื อ กลู ก ที่ มี ค วามกตัญ ญู ก ตเวที อ ย่ า งสู งต่ อ แม่ ประจ าปี 2560
ใน โอ ก าส วั น แ ม่ แ ห่ งช าติ ป ระจ าปี 2560 ส ภ าสั งค ม ส งเค ราะห์ แ ห่ งป ระ เท ศไท ย
ใ น พ ร ะ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์ โ ด ย พ ล เอ ก สิ ง ห า เส า ว ภ า พ
เป็ น ป ร ะ ธ า น
ได้ประชุ มคณะกรรมการฝ่ ายฯ เพื่อคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญู กตเวที อย่างสู งต่ อแม่ เมื่อวันที่ 3
ก ร ก ฎ า ค ม 2 5 6 0 ซึ่ ง มี ผู ้ ส่ ง เข้ า รั บ ก า ร คั ด เลื อ ก จ า น ว น ทั้ ง สิ้ น 3 9 8 ค น
ผลการคัดเลือกแบ่งเป็ นประเภทดังนี้
1. นักเรี ยน นักศึกษา
จานวน
23 คน
2. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จานวน
27 คน
3. นักร้อง นักแสดง ศิลปิ น
จานวน
14 คน
4. สื่ อมวลชน
จานวน
5 คน
5. ประชาชนทัว่ ไป
จานวน
27 คน
6. ลูกกตัญญูฯ ประจาภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
จานวน
12 คน
รวมจานวนทั้งสิ้ น
108 คน
รายนามปรากฏดังนี้
ประเภทนักเรียน นักศึกษา
1. นางสาวกมลชนก
ส่ งแสง
2. นางสาวกชกร
เรื องนุย้
3. เด็กชายกฤติณฏั ฐ์
บารุ งศิลป์ ภากร
4. เด็กหญิงจรดภครพร
เสนียว์ งษ์ ณ อยุธยา
5. เด็กหญิงญาดา
จิโรปการ
6. เด็กชายทรงวุฒิ
บารุ งใจ
7. เด็กหญิงนิรินทนา
พลกลาง
8. นางสาวนัดดา
กุลกรรณ์
9. เด็กหญิงปทิตตา
ศิลปี

~2~

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

นางสาวประภัสสร
นางสาวปองปรม
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา
เด็กหญิงแพรพลอย
เด็กชายภราดร
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์
นายรัชชานนท์
นายวรพล
นายวัชรพงษ์
นางสาววิภารัตน์
เด็กชายวีรสุ
นายสรวิศ
นายสมรักษ์
นางสาวสุ ฑารัตน์

กาวิตู
อุทธา
นาคสนิท
ผกาหวล
โพธิ์ศรี
ปริ ศนานันทกุล
ชูวงษ์วาลย์
นันสุ
พินธุกร
วีระวัฒนกุล
แก้วสัจจา
ดารงวุฒิ
แก้วโนวรัตน์
ดาษฎาจันทร์

ประเภทข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. นายกัญจนปกรณ์
แสดงหาญ
2. นางสาวจุฬาสิ นี
พรหมเผ่า
3. รศ.ดร.จุรียร์ ัตน์
ลีสมิทธิ์
4. นายชาติวชิ
ลายถมยา
5. นายชาญชัย
อัคพิน
6. นายแพทย์ธวัช
คงคาลัย
7. ว่าที่ร้อยตรี นิกร
สังขศิริ
8. นางสาวบรรจง
รุ่ งแผน
9. นางสาวปุณยวีร์
โพธิพิพิธ
10. เรื ออากาศโทหญิง ทศพร ศรี บริ กิจ
11. นางสาวพิมพ์กมน
สกุลเอื้อกิติ
12. นางสาวพิมศิริ
ศิริแก้ว
13. นางสาวไพวัลย์
เหล็งสุ ดใจ
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นาวาเอก เพิ่มพงษ์
นางพรทิพย์
นางสาวพรภัทรา
นางรุ่ งวรี ย ์
ดร.วชิรดล
นายศิริพงศ์
นายสถิต
นางสาวเสาวลักษณ์
นายสมชาย
นายสมพร
นายสมพงษ์
นายเสฎฐวุฒิ
นายอิสรพงศ์
นางอรนุช

ประเภทนักร้ อง นักแสดง ศิลปิ น
1. นางสาวกมลาสน์
2. นายกันต์
3. นายชัยณรงค์
4. นางสาวฐิภาริ นทร์
5. นางสาวณัฏฐ์ณชั ชา
6. นางสาวดาราภัช
7. นายเด่นคุณ
8. นายธนิน
9. นางสาวปรัชญาลักษณ์
10. นายพรเทพ
11. นางสาวระดับดาว
12. นายสมศักดิ์
13. นางสาวเสาวลักษณ์
14. นายอาทิตย์

จันทพิมพะ
คาทา
จาเริ ญ
โกมลวรรธนะชัย
คาศิริรักษ์
วงค์ษา
เนตรวรนันท์
ถาวรกฤษ
เกาะคู
จันทร์ไทย
บุญทูล
อินทะจักร์
ดอกยอ
เรื องเกษม

เอียดศรี ชาย
กันตถาวร
โยธา
ยอดธนาสวัสดิ์
นาเจริ ญสมบัติ
ทวินนั ท์
งามเนตร
มนูญศิลป์
โชติวฑ
ุ ฒินนั ท์
คล้ายพ่อค้า
ศรี ระวงศ์
ริ นนายรักษ์
โกสุ มพันธุ์
สมน้อย
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สื่ อมวลชน
1.
2.
3.
4.
5.

นางกฤติยา
นางสาวณัฏฐ์อาภา
นายพุฒิชยั
นางรวิตา
นางสาวรวิฌา

สิ นธุวราวรรณ
ผ่องทิพาภรณ์
เกษตรสิ น
เอ่งฉ้วน
ทังสุ บุตร

ประชาชนทัว่ ไป
1. พระครู สุธีคมั ภีรญาณ วิ. (ประมวล ฐานทตฺ โต) บุลาลม
2. พระครู สังฆรักษ์ ทองใบ อคฺ คธมฺ โม (มานะทน)
3. พระสิ ทธิโชค
สิ ทฺธิชโย
4. นางเจตนา
จันทร์จารัสแสง
5. นายชัชวาล
อรรฐีโสต
6. นางสาวณัฐธิดา
พละศักดิ์
7. นางสาวณิ ชชาอร
จินดาพล
8. นายดบัสวิน
จัตวาภักดี
9. นายทวี
บุณยทรัพยากร
10. นายธนากร
พูลทรัพย์
11. นางธิดารักษ์
สัจจพงษ์
12. นางสาวประภากร
มานะศิลป์
13. นางสาวภัทรภร
เมฆินไกรลาศ
14. นางสาวภัทรี ยา
รัตนศิริมณี เวทย์
15. นายยศวัจน์
แถมใหม่
16. ดร.เรื องยศ
แสนโภชน์
17. นายเรวัตร์
ต๋ านะ
18. นายวรวุฒิ
กนกอุดม
19. นางสาววาสนา
อิ่มเอม
20. นางวัลยา
ดาเนินชาญวนิชย์
21. นายศักราช
อัมวงษ์
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22.
23.
24.
25.
26.
27.

นางสาวสิ รินี
นายสุ รศักดิ์
นางสาวอรวรรณ
นางอภิรดี
นายอุฬาร
นางสาวเอรี ยา

สมใจทวีพร
เหล่าสายเชื้อ
จรัสกุลางกูร
ชินวัฒนโชติ
ประภามนตรี พงศ์
จุฑานุกาล

ลูกกตัญญูฯ ประจาภาคของสภาสั งคมสงเคราะห์ ฯ
1. ร้อยตารวจตรี ดร.ตรี ลุพธ์ ธูปกระจ่าง
2. นางสาววาม
ดุลยากร
3. นายนฤเดช
แก้วศรี โพธิ์
4. นายจลพิชญ์
สรรพอุดม
5. นางสาวตริ ญาดา
ดุจจานุทศั น์
6. นางสุ ปรี ยา
ไผ่ลอ้ ม
7. นางสาวสุ วเพ็ญ
จันทุมา
8. นางสาวพญา
ธาราวุฒิ
9. นายวรา
เลาลลิต
10. นายชยศ
สุ วรรณพหู
11. นายพิสิฐ
พูลพิพฒั น์
12. นางสาวนัฐวิกา
หนูแก้ว

