
รายนามประธานประจ าวนั งานกาชาดร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจ าวนัที ่๒๕๕๙ 
วนัพุธที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 
คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัภป์ระกอบดว้ย 
- ท่ีปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ 
- กรรมการอ านวยการ ดร.วนัดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธาน 
- กรรมการบริหาร คุณจิตรี จิวะสันติการ    ประธาน 
- กรรมการและสมาชิกสมทบ คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ ์ ประธาน 
 
วนัพฤหัสบดีที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเซียอาคเนยแ์ห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์นายกสมาคม คุณมณฑิ
ยา แพง่สภา 

 สมาคมสตรีไทยคาทอลิก นายกสมาคม คุณล าดวน ชินมโนพนัธ์ 
 สหพนัธ์สมาคม ไว ดบั ย ูเอ แห่งประเทศไทย นายกสมาคม ผศ.ดร.จนัจิรา วงษข์มทอง 
 สมาคมสตรีคริสเตียนสภาคริสตจกัร นายกสมาคม ศจ.ดร.ศิริรัตน์ ปุสุรินทร์ค า 

 
วนัศุกร์ที ่๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

 สตรีวดัระฆงัสมาคม นายกสมาคม รศ.ดร.ปราณี ศิริจนัทพนัธ์ 
 สมาคมสหพนัธ์สตรีเพื่อสตรีสันติภาพโลก(ประเทศไทย) นายกสมาคม คุณกมลทิพ พยฆัวเิชียร 
 สมาคมผูบ้  าเพญ็ประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์นายกสมาคม คุณแจ่มจนัทร์ ทอง

เสริม 
 สมาคมศิษยเ์ขมะสิริอนุสสรณ์ นายกสมาคมคุณร าไพวรรณ์ หอมไกรลาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



วนัเสาร์ที ่๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
 สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวชิาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถมัภ ์นายกสมาคม ดร.สร้อยเพชร 

เรศานนท ์
 สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวชิาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมนนท ์นายกสมาคม คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ 
 สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวชิาชีพแห่งประเทศไทย-จ.สมุทรปราการ นายกสมาคม คุณวิจิตรา ตระการ

เถลิงศกัด์ิ 
 สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย นายกสมาคม คุณศรีวรรณ สายฟ้า 
 สมาคมนกัเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถมัภ ์นายกสมาคม ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ 

 
วนัอาทติย์ที ่๓ เมษายน ๒๕๕๙ 

 สมาคมภริยาแพทยแ์ห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายก
สมาคม  
คุณศิริรัตน์ ธ ารงธีระกุล 

 สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย นายกสมาคม รศ.ดร.มรรยาท รุจิวชิชญ์ 
 สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย นายกสมาคม ผศ.ชชันารฎ ณ นคร 
 สมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์นายกสมาคม ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ. คุณนนัทา 

มาระเนตร์ 
 สมาคมพยาบาลศิริราช นายกสมาคม คุณประอรนุช ตุลยาทร 

 
วนัจันทร์ที ่๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

 สมาคมสตรีชาวนาไทย นายกสมาคม คุณศรีวฒันา ธีระเผา่พงษ ์
 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์นายกสมาคม ดร.ศรันยา คุณะดิลก 
 สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถมัภ ์ของสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิ

วฒันาฯ  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นายกสมาคม ผศ.ดร.วริชฎา บวัศรี 

 สโมสรไลออนส์พระนัง่เกลา้ กรุงเทพฯ นายกสมาคม ไลออนดารารัตน์ จงศิริ 
 สมาคมศิษยเ์ก่าพระนครใต ้นายกสมาคม คุณสุคนธ์ พนัธวงศ ์
 สตรีวทิยาสมาคมในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระศรีนครินทราบราราชชนนี นายกสมาคม คุณศศณี ภทัทิ

ยกุล 



 
วนัองัคารที ่๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

 สมาคมซอนตา้ประเทศไทย นายกสโมสร คุณชวาลี โอสถานุเคราะห์ 
 สมาคมศิษยว์งัหลงั-วฒันา นายกสมาคม ดร. ณ ฤดี เคียงศิริ 
 สมาคมปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถมัภ ์นายกสมาคม ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน เบญจมราชาลยั 
 สมาคมในพระบรมราชินูปถมัภ ์นายกสมาคม คุณกรแกว้ วริิยะวฒันา 
 สมาคมสตรีสัมพนัธ์ นายกสมาคม คุณรัตนา นรพลัลภ 
 ฝ่ายสตรี หอการคา้ไทย-จีน นายกสมาคม คุณสมศรี ตั้งสิทธ์ิภกัดี 

 
วนัพุธที ่๖ เมษายน ๒๕๕๙ 

 สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี นายกสมาคม พนัเอกหญิง ดร.องัคณา สุเมธสิทธิกลุ 
 สมาคมแม่บา้นอาสาสมคัรแห่งประเทศไทย นายกสมาคม คุณหญิงอรพรรณ์ ประกาศเภสัช 
 สมาคมพยาบาลทหารบก นายกสมาคม พลตรีหญิง สมพิศ พรหมเดช 
 ศรีอยทุธยาสมาคม นายกสมาคม ดร.โสภิต พิสิษฐบรรณกร 

 
วนัพฤหัสบดีที ่๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

 สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์นายกสมาคม คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ ์และคุณธาริณี กฤดากร ณ 
อยธุยา 

 สมาคมศิษยเ์ซนตโ์ยเซฟในพระบรมราชินูปถมัภ ์นายกสมาคม คุณอญัชลี ชวนิชย ์
 สมาคมศิษยเ์ซนตฟ์รังซิสซาเวยีร์ในพระบรมราชินูปถมัภ ์นายกสมาคม พนัเอกหญิงอญัพร หิญชีระนนัทน์ 
 สมาคมศิษยซ์างตาครู้สคอนแวนท ์นายกสมาคม คุณศนัยสนีย ์พานารถ 
 สมาคมศิษยอ์สัสัมชญัคอนแวนต ์นายกสมาคม คุณดรุณี อิทธิพุฒิ 
 สมาคมศิษยเ์ก่าอสัสัมชญัศึกษา นายกสมาคม คุณลาวลัย ์ แซ่ตั้ง 
 สมาคมศิษยเ์ก่าวจนคามเซนตป์อลคอนแวนต ์นายกสมาคม คุณจรรยา รวิรุจิพนัธ์ุ 
 สมาคมนกัเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลยัในพระบรมราชินูปถมัภ ์นายกสมาคม คุณววิรรณ สารกิจปรีชา 

 
 
 
 



ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ ในงานกาชาด ประจ าปี ๒๕๕๙ 
รายนามสนบัสนุนของรางวลักลัปพฤกษง์านกาชาด ประจ าปี ๒๕๕๙ 
๑. คุณเรือนแกว้ กุยยกานนท ์แบนดท์  พดัลม       ท่ีปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ  
๒. พลตรีหญิง คุณหญิงอสันีย ์เสาวภาพ ตูเ้ยน็         ท่ีปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ  
๓. คุณยวุดี น่ิมสมบุญ   ตูเ้ยน็    ท่ีปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ  
๔. คุณเยาวเรศ  ชินวตัร  บริจาคของรางวลั มูลค่า ๒๐๐,๒๖๙ บาท     ท่ีปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ   
๕. ดร.วนัดี กุญชรยาคง จุลเจริญ รถจกัรยาน Meadow ๒๔ น้ิว, รถจกัรยานแม่บา้น ๒๔ น้ิว  ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  
๖. คุณเบญจมาศ ปริญญาพล  หมอ้หุงขา้ว   รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  
๗. คุณวภิาศิริ มะกรสาร เคร่ืองซกัผา้ พดัลมทีวสีี LCD ขนาด ๓๒ น้ิว เตาไฟฟ้า รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  
๘. ดร.ปราศรัย  ประวติัรุ่งเรือง  เงินสด ๓,๐๐๐ บาท                        รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  
๙. คุณธิดารักษ ์ สัจจพงษ ์ ร่มและกระปุกออมสิน   ท่ีปรึกษาประธานสภาสตรีฯ  
๑๐. คุณวราพร พิพิธสุขสันต ์ เตารีด    รองเลขาธิการ    
๑๑. คุณอจัฉราวรรณ  ล้ิมเล็งเลิศ  เงินสด ๓,๐๐๐ บาท  กรรมการอ านวยการ   
๑๒. ดร.วนัเพญ็ พงษเ์ก่า   พดัลม    กรรมการอ านวยการ   
๑๓. คุณศรีวรรณ  สายฟ้า   หมอ้หุงขา้ว   กรรมการอ านวยการ   
๑๔. คุณอนงคศ์รี  สิทธิอาษา  เงินสด ๓,๐๐๐ บาท  กรรมการอ านวยการ   
๑๕. คุณสุกญัชญา ตนัสุหชั   แกว้น ้าพลาสติก   กรรมการอ านวยการ   
๑๖. คุณอรุณศรี จงเจียมจิตต ์ กระเป๋า Pleats please  กรรมการอ านวยการ   
๑๗. คุณปภารัฐ ชูกล่ิน   เตาอบไมโครเวฟ   กรรมการอ านวยการ    
๑๘. คุณเก้ือกุล  เตือนกุล   เตาอบไมโครเวฟ    
๑๙. พลโทหญิงประคิณนัต ์ แสงรุ่งเรือง เตารีด At Home เคร่ืองชงกาแฟ หมอนผา้ห่ม กระเป๋ากีฬาและของใชต่้าง  ๆ  
๒๐. คุณเบญจมาศ  ชาญประดิษฐ ์ ของรางวลักลัปพฤกษ ์    
๒๑. คุณกญัจน์  อภิบรรณ์   กระเป๋าเอกสารสีด า  
๒๒. คุณก่ิงแกว้ วงษสิ์งห์   พดัลม    
๒๓. คุณจนัทนา ด าเนินพิริยกุล  พรมเอก็เพรส    
๒๔. คุณจิราพร  เจริญกิตติยาภรณ์  คริสตลั   
๒๕. คุณชวลี  รัตนโชติ   หมอ้ฝาอบ 
๒๖. คุณณฏัฐปภาณ จนัทร์ละมูล  สร้อยคอทองค าหนกั 1 สลึง 
๒๗. คุณเยาวมาลย ์วชัระเรืองศรี  สร้อยคอทองค าหนกั 1 สลึง ขนมปังกระเทียม ขนมไก่ยา่ง   



๒๘. คุณภคมน คุณชัญธ์าดา  สร้อยคอทองค าหนกั 1 สลึง    
๒๙. คุณนภาพร อภยัวงศ ์และคุณอาภรณ์  ตุลารักษ ์ สร้อยคอทองค าหนกั 1 สลึง  
๓๐. คุณนวบุษ พรวศิณุกูล   หมอ้ฝาอบ 
๓๑. คุณบุญช่วย  วธิานวฒันา   หมอ้หุงขา้ว กระติกน ้าร้อน 
๓๒. คุณพชัรนนัท ์วรุิหฬป์วฒัน์  แกว้น ้าพลาสติก 
๓๓. คุณพิศมยั สวสัดิโรจน์  พดัลม  
๓๔. คุณพุฒิพงษ ์ ภกัดี    น ้าผลไม ้10 ลงั  
๓๕. ดร.ภูวนิดา คุนผลิน   บตัรก านลัล่องเรือส าราญเจา้พระยาครุ๊ยส์ 
๓๖. ดร.มาลีรัตน์ คุนผลิน   บตัรก านลัล่องเรือส าราญเจา้พระยาครุ๊ยส์ 
๓๗. คุณมจัฉรี  โอสถานนท ์ หมอ้สุก้ี  
๓๘. คุณรัศรินทร์  ลดัใหม่กุลวฒัน์  หมอ้หุงขา้ว 
๓๙. คุณลาลีวรรณ กาญจนจารี  ทีว ีพานาโซนิค (LED)  ๔๒ น้ิว 
๔๐.คุณวารุณี  ปูนพนัธ์ฉาย   หมอ้หุงขา้ว กระติกน ้าร้อน 
๔๑. คุณวภิาดา ภารดีวสุิทธ์ิ กระติกน ้าร้อน กระทะไฟฟ้า เคร่ืองป่ันน ้าผลไม ้เตารีดไอน ้า เคร่ืองป้ิงขนมปัง หมอ้หุงขา้ว 
๔๒. คุณสายพิณ พหลโยธิน  เคร่ืองด่ืมกระทิงแดง ๑๐๐ ซีซี เคร่ืองด่ืมสปอนเซอร์ 
๔๓. คุณสุจินดา  ชุณหชาคร  พดัลม  
๔๔. คุณจิราภรณ์ รวยเจริญทรัพย ์  ถัว่โก๋แก่ บริษทั โรงงานแม่รวย จ ากดั  
๔๕. คุณธนา ไชยประสิทธ์ิ    สบู่ และแป้งเด็ก บริษทั โอสถสภาเตก็เฮงหย ูจ  ากดั ลูกอมโอเล่ 
๔๖. คุณดุสิตา  ปริญญาพล   หมอ้หุงขา้ว ร้านอาหารคราม สุขมุวทิซอย ๓๙ เตารีดไฟฟ้า ตูใ้ส่เส้ือผา้ 
๔๗. บริษทั โตโยตา้มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั หมอนตุก๊ตา ร่วมกบั บริษทั ดบัเบิ้ลยมีูเดีย จ  ากดั กระเป๋าเป้แกว้น ้า
พลาสติก 
๔๘. คุณพงษกร พงศว์ฒันาสุข   โอวลัติน บริษทั  เอ บี ฟู้ด แอนด ์เปฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จ ากดั    
๔๙. คุณพิชยั บูรพวงศ ์    ขนมอบกรอบอากิ บริษทั ขนมสากล จ ากดั    
๕๐. คุณพอ่ไพศาล-คุณแม่ยพุิน ศรีพลากิจ  กระเป๋าเป้ บริษทั ศรีศุภฤกษ ์อุตสาหกรรม จ ากดั กระเป๋าสะพาย เส้ือผา้จ าหน่าย

เศรษฐกิจ 
๕๑. คุณไพโรจน์  ล้ิมจ ารูญ  กระทะยา่งบาบีคิวเลด้ีแพน เลขาธิการราชยานยนตส์มาคม  หมอ้อบ เคร่ือง

ท าแซนวชิ ผา้ห่ม พร้อมผา้ปู ไดร์เป่าผม เคร่ืองวดัความดนั เส้ือยดื ๑๑๐ 
ตวั และของเบด็เตล็ด 

๕๒. บริษทั ล่ีไท่ฟู่ จ  ากดั     หนงัสือเสริมดวง 12 ปีนกัษตัร มูลค่า ๓๗,๔๔๐ บาท 



๕๓. คุณววิรรณ  บุญยประทีปรัตน์  น ้ามนัปาลม์ บริษทั ทกัษิณอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ (๑๙๙๓) จ ากดั 
๕๔. คุณศศพกัษณ์ ศิริสินโอฬาร  สร้อยคอทองค าหนกั ๑ สลึง หา้งทองเยาวราช ด ารงชยั ๙  
๕๕. คุณศิริพร สุสมาวตันะกุล    เงินสด ๒,๐๐๐ บาท บริษทั ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  
๕๖. คุณศุลีมาศ  สุทธิสัมพทัน์ ขนมโตโร บริษทั ยไูนเตด็ฟูดส์ จ  ากดั(มหาชน)   

ขนมสาหร่ายยา่ขนมไทมอ์พั 
๕๗. คุณสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย ์  พดัลมตั้งโตะ๊ บริษทั มีเดีย ฮาร์ท จ ากดั     
๕๘. คุณสุดถนอม กรรณสูต  นมยเูอชทีคละรส ตรามะลิ 50 หีบ บริษทั อุตสาหกรรมนมไทย จ ากดั 
๕๙. คุณอมร มีมะโน และ   กาตม้น ้าร้อน บริษทั เวนด้ิง คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั   เคร่ืองเล่น DVD  
๖๐.คุณอร รักติประกร กระเป๋าลากแมลู่กอีซูซุ บริษทั ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากดั   

หมอนรองคออีซูซุ  กระเป๋าสะพายหลงั  
แกว้ Mug อีซูซุ กระเป๋ากนัน ้าอีซูซุ  

๖๑. คุณอดุลย ์เปรมประเสริฐ  น ้ามนัพืชตรากุ๊ก บริษทั ธนากรผลิตภณัฑน์ ้ามนัพืช จ ากดั  
๖๒. คุณศิริรัตน์  ธ ารงธีระกุล  เคร่ืองป่ันฟิลิปป์ กรรมการอ านวยการ 
๖๓. คุณแกว้เกา้  เผอิญโชค   โทรทศัน์ SAMSUNG ๔๘ น้ิว บริษทั โปรคิวร์ เมนต ์จ ากดั  
 
องค์กรสมาชิกสนับสนุนร้านกลัปพฤกษ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ ๒๕๕๙ 
สมาคมสตรีไทยนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯในพระบรมราชินูปถมัภ์ 
คุณชลิดา  อนนัตรัมพร  กระเป๋าเดินทางไฟเบอร์ เตาอบไมโครเวฟ เคร่ืองป่ันเอนกประสงค ์พดัลม  
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย  สนบัสนุนเงินสด จ านวน ๓,๐๐๐ บาท 
สมาคมซอนต้าประเทศไทย 
คุณชวาลี  โอสถานุเคราะห์  พดัลม   
คุณมนวภิา ประชญัคดี  รถจกัรยาน พดัลม  
คุณศุลีมาศ สุทธิสัมพทัน์   ขนมไทมอ์พั         
บริษทั ยไูนเตด็ฟูดส์ จ  ากดั(มหาชน)  ขนมเซ่ียงไฮแ้มก๊ ขนมโตโรเนย  
สมาคมสตรีสัมพันธ์ 
รางวลัพิเศษ   เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า จ านวน ๘๐ ช้ิน   
รางวลักลัปพฤกษ ์หมายเลข ๑ จ านวน ๔๐๐ ช้ิน 
รางวลักลัปพฤกษ ์หมายเลข ๒ จ านวน ๔๐๐ ช้ิน  
รางวลักลัปพฤกษ ์หมายเลข ๓ จ านวน ๔๐๐ ช้ิน 



คุณรัตนา นรพลัลภ  เคร่ืองซกัผา้โตชิบา   ผกับรรจุขวด ตราแม่จินต ์ลูกฟุตบอล เคร่ืองเขียนกระเป๋าลอ้ 
ลากใบเล็ก 

คุณจรรยา อยูว่มิลชยั    พดัลม    
คุณจนัทรา เกตุวรวทิย ์  ชุดเคร่ืองเสียง ๒ ล าโพง 
คุณสุชาดา ศุภสวสัด์ิกุล   ตูอ้บ ผา้พนัคอ เส้ือผา้ กระเป๋าและพดั เคร่ืองป่ันน ้าผลไม ้พดัลม 
คุณนวลศรี ภทัรธรรมมาศ  หมอ้เอนกประสงค ์กาตม้น ้า 
คุณพร้ิงเพรา ภูธนกิจ  หมอ้หุงขา้ว   
คุณสุชาดา คงเสรี   พดัลม  เส้ือผา้ รองเทา้และกระเป๋า 
คุณอริส เลิศถาวรกิจ  ตูไ้มโครเวฟ เส้ือผา้  
คุณรจิต จวรขจรพงศ ์  หมอ้เอนกประสงค ์เตารีด 
คุณธนพร  หวงัสาธิต  พดัลม หมอ้หุงขา้วกลอ้ง  
คุณสุปราณี ฉตัรมงคล  ของรางวลั 
คุณกานดา จินดาโชตสิริ  หมอ้หุงขา้ว   
คุณณฐัณนัท ์เจียประเสริฐ  พดัลม 
คุณวชัรี วรรักษก์ุล  กล่องเอนกประสงค ์  
คุณสุวรรณี พิงพิทยากุล  เตารีด 
คุณกุลประภสัสร  พชัรพงศสุ์ข  กาตม้น ้า เคร่ืองชัง่น ้าหนกั 
คุณนฤมล ดุรงคเ์ดช   พดัลม  
คุณสุจินต ์มหาเหมรัตน์  พดัลม หมอ้มา้ลาย 
คุณเพญ็ศรี ธีรพงษ ์  พดัลม      
คุณดารณี ไพรัชเวทย ์  กระเป๋าสตรี 
คุณวภิา เจา้พิทกัษว์งศ ์  ตูอ้บพานาโซนิค พดัลม เส้ือผา้  คุณซูฮุ่ย  หยวน  
ของรางวลักัลปพฤกษ์ 
คุณวนิดา วงศต์ระกูล  ของรางวลักลัปพฤกษ ์เคร่ืองใชพ้ลาสติกขนัน ้า 

ถงัหูห้ิวเหลือง-ด า และตะกร้าเหล่ียม 
คุณขวญัลดา  จารุณภทัร  ของรางวลักลัปพฤกษ ์
คุณจิราภรณ์  กฤตยาเกียรณ์  ของรางวลักลัปพฤกษ ์
คุณสุมาลี ตั้งตุลาธาร  กาตม้น ้า  
คุณนารีรัตน์ เลิศวทิยาวฒัน์  พดัลม 



คุณสมรัก บรรเจิดพิธพร  รางวลั    
คุณวภิาณี สุทธิศรัทธา   หมอ้เอนกประสงค ์ของรางวลักลัปพฤกษ ์
คุณอรทยั สมสุข   ของรางวลัพิเศษ   
คุณสุรางค ์ รัตนเรืองไร  ชุดนอน 
คุณวรนุช จีรังพิทกัษก์ุล  เคร่ืองป่ันน ้าผลไม ้  
คุณวลิาวลัย ์งามไพบูลยส์มบติั  เตาแม่เหล็กไฟฟ้า พดัลม 
คุณลดัดาวลัย ์กาญจนชยัภูมิ  พดัลม    
คุณปฏิมา กีรติไกรนนท ์  พดัลม หมอ้ฝาอบ 
คุณณภคั  นคนนทปกรณ์  ไดร์เป่าผม พดัลม   
คุณเสาวลกัษณ์ หล่อกิติยะกุล  พดัลม หมอ้มา้ลาย 
คุณจรินทิพย ์ ปฐมศกัด์ิ   หมอ้หุงขา้ว เตาแก๊สปิกนิก   
คุณสุนนัท ์ อนนัตโ์กศลพร  ของรางวลักลัปพฤกษ ์
คุณวรรณี  ตติยกว ี   ตูอ้บ หมอ้เอนกประสงค ์    
คุณกลัยา  ตนัติวรุิฬ ์  ตูอ้บ ของรางวลักลัปพฤกษ ์
คุณสุภาภรณ์  ไตรรัตน์โกศล  ของรางวลักลัปพฤกษ ์    
คุณบุญเทียม  พิชยัวงศ ์  ตูอ้บ ของรางวลักลัปพฤกษ ์
คุณสุภาพรรณ  นววฒันทรัพย ์ ตูอ้บ  พดัลม    
คุณกาญจนา  ชาญมนูญ   ไมโครเวฟ ของรางวลักลัปพฤกษ ์
คุณวไิล  พงศช์ยัศิริกุล   นาฬิกาแขวน     
คุณลินดา รัฐเมธา    หลอดไฟฟ้าประหยดั 
คุณสุนีย ์สัจจาไชยนนท ์   พดัลม  
คุณกลัยา  โล่ห์รัตนเสน่ห์   หมอ้มา้ลาย นาฬิกาแขวน 
คุณสุวรรณี  คุปตธนโรจน์  ซีดีเพลง-ภาพยนตร์  
คุณนพวรรณ  กียปัจจ ์  เทียนบูชาพระ 
คุณกฤติมา กิตติพนาชนม ์  หมอ้สุก้ี หมอ้มา้ลาย 
สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถมัภ์  สนบัสนุนเงินซ้ือของรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท 
ฝ่ายสตรีหอการค้าไทย-จีน คุณสมศรี ตั้งสิทธิภกัดี  สนบัสนุนของรางวลักลัปพฤกษ ์๕๓,๔๔๐ บาท 
 
 



ประธานฝ่ายสตรีหอการค้าไทย-จีน และคณะกรรมการ  
สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี 
พ.อ.หญิง ดร.องัคณา สุเมธสิทธิกุล  รางวลักลัปพฤกษ ์ ทองค าหนกั 1 สลึง  
คุณภทัรพร  สันตธาดาพร    กระบอกน ้าพลาสติก  
คุณสมพร  กิติกรเจริญ   กระบอกน ้าพลาสติก 
คุณกญัจน์  อภิบรรณ์    กระบอกน ้าพลาสติก  
คุณจิรารัตน์  สิงห์สู่ถ ้า   รถจกัรยาน 
คุณวกุลทิพย ์ศรีกลุววิฒัน์   พดัลม    
คุณณฐัณนัท ์นนัทสุรเศรษฐ์  รถจกัรยาน 
คุณทรัพยท์ว ี เช้ือบุญมี   ชุดหมอ้สแตนเลส กระเป๋า ผา้คลุม 
คุณรสสุคนธ์ ตนัติสิรินภาเดช   ชุดหมอ้สแตนเลส   
คุณเยาวมาลย ์วชัระเรืองศรี   พดัลม 
คุณศิริเพญ็  วจิารณกุล         ป่ินโตสแตนเลส   
คุณอโนมา วจิิตรวกิรม   รถจกัรยาน 
คุณสุมาลี ตั้งตุลาธาร   หมอ้สแตนเลส   
  
รายนาม ผู้สนับสนุนร้านเศรษฐกจิ งานกาชาดประจ าปี ๒๕๕๙ 
๑. พลตรีหญิง คุณหญิงอสันีย ์ เสาวภาพ    สนบัสนุนเงินสด  ๓,๐๐๐ บาท ท่ีปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ    
๒. คุณยวุดี  น่ิมสมบุญ       สนบัสนุนเงินสด  ๓,๐๐๐ บาท ท่ีปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ   
๓. คุณเยาวเรศ  ชินวตัร   สนบัสนุนของมูลค่าทั้งส้ิน ๓๐๒, ๗๐๒ บาท ท่ีปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ  
๔. ดร.วนัดี  กุญชรยาคง  จุลเจริญ      ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  สนบัสนุน 

-    กระเป๋า AIGNER  ๑ ใบ  -    กระเป๋า GUCCI  ๑ ใบ 
-    เส้ือยดืป่ันจกัรยาน (Tour De Chainat) ของใหม่  ๑๐๐  ตวั มูลค่า  ๕๕,๐๐๐  บาท 
-    เส้ือยดืป่ันจกัรยาน (Bike in The Praire)   ของใหม่  ๑๐๐   ตวั มูลค่า  ๕๐,๐๐๐  บาท 

๕. คุณเบญจมาศ  รุจิรวงศ์  สนบัสนุนของใชต่้าง ๆ   ๕  กล่อง  ประธานสมาชิกสมทบ   
๖. คุณจิตรี  จิวะสันติการ   สนบัสนุนเส้ือผา้ ๑๐ กล่อง  ประธานคณะกรรมการบริหาร  
๗. คุณพวงทอง อานนัทนะสุวงศ ์ รองประธานสมาชิกสมทบ สนบัสนุนผา้ตดัเส้ือ กระโปรง ๕๐๐ หลา   
เส้ือ กระโปรง รองเทา้ ของขวญั   ๕  กล่อง 
๘. คุณจรรยา  เฮงตระกูล   เส้ือผา้ ของใชต่้าง ๆ   ๑  กล่อง 



๙. คุณสมพิศ (จากคุณสุพินดา)    เส้ือผา้  ๕๖  ตวั 
๑๐.คุณสายพิณ  พหลโยธิน    สนบัสนุนเคร่ืองด่ืมกระทิงแดง ๑๕๐ ขวด  เคร่ืองด่ืม  สปอนเซอร์ ๗๒ ขวด 
๑๑. คุณณฐัณณัท ์  นนัทสุรเสฎฐ ์   สนบัสนุน  เงินสด  ๑,๐๐๐ บาท 
๑๒. คุณพิสมยั  สวสัด์ิโรจน์     สนบัสนุนเงินสด  ๓,๐๐๐  บาท 
๑๓. คุณทรัพยท์ว ีเช้ือบุญมี   สนบัสนุนชุดผา้ไหม  ๑๐  ชุด  เส้ือยดื ๒๐ ตวั กระเป๋า  ๒๐  ใบ 
๑๔. คุณกรองทอง ภู่สมบุญ   สนบัสนุนพดัลม ๑๖  น้ิว   ๕  เคร่ือง 
๑๕. ดร.โฉมยง ประทีปอุษานนท ์ สนบัสนุน เส้ือ ๑๕ ช้ิน  กระโปรง ๔ ตวั  

เส้ือชุด ๒ ตวั ชุดติดกนั ๓ ชุด  สูท ๒ ตวั 
๑๖. คุณนภาสิริ  ผาสุกวนิช   สนบัสนุน  ไมโครเวฟ ZANVSSI  ๑  เคร่ือง เคร่ืองตม้ไข่  ๑  ชุด  หมอ้ตม้  

๑  ชุด   พดัลมตั้งโตะ๊  ๑๐  น้ิว  ๒  เคร่ือง   เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า   ๕  ลงั 
๑๗. คุณสุมาลี  อุ่นพงศเ์จริญสุข    สนบัสนุน  เส้ือผา้  ๒  ลงั 
๑๘. คุณเยาวมาลย ์ วชัระเรืองศรี   สนบัสนุน  ส้ม  ๒๐๐ ลงั  ขนมปังกระเทียม ๕ กล่อง  

เส้ือผา้  ๒ กล่อง รองเทา้ ๒ กล่อง 
๑๙.คุณศรีนวล  เสริมสุขสกุลชยั  คุณนภาสิริ  ผาสุกวนิช   ดร.สมใจ วชิยัดิษฐ      คุณจตุพร  มัง่คัง่รศ.สุลกัษณ์  มี
ชูทรัพย ์ คุณมจัฉรี    โอสถานนท ์   สนบัสนุน ตูเ้ยน็ ฮิตาชิ ขนาด ๖.๖ คิว  ๑ เคร่ือง 
๒๐. คุณสมศรี อินทศกัด์ิอุบล  สนบัสนุน พดัลม ๑๔ น้ิว ๓ เคร่ือง พวงกุญแจคริสตลัไข่มุก ๑๕  ชุด 

 และของใชเ้บด็เตล็ดต่าง  ๆ
๒๑. คุณเสาวณี  โอวาฑิตสกุล   สนบัสนุนพดัลม ๑๔ น้ิว  ๓  เคร่ือง 
๒๒. คุณพิชยา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หอรุ่งเรือง  สนบัสนุนไมโครเวฟ  ๑  เคร่ือง 
๒๓. คุณไชยนิรันดร์  พยอมแยม้  สนบัสนุนไมโครเวฟ  ๑ เคร่ือง 
๒๔. คุณศิริเพญ็  วจิารณกุล สนบัสนุนป่ินโต  ๒ เถา  เส้ือผา้ ๒ กล่อง  พดัลม ๑๖ น้ิว  ๑ เคร่ือง และของใชเ้บด็เตล็ดต่าง  ๆ
๒๕. คุณวรรณวไิล  ฟุ้งลดัดา   สนบัสนุนพดัลม  ๑๖ น้ิว  ๑  เคร่ือง 
๒๖. คุณโชติอนนัต ์น่ิมนวลภูพานิช สนบัสนุนเคร่ืองด่ืม COLA M มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท  บริษทั ซี เอส วี ซุปเปอร์ดร้ิง จ  ากดั  
๒๗. คุณอาภรณ์  ตุลารักษ ์  สนบัสนุนผา้ไหม ๓  ช้ิน  เงินสด ๒,๐๐๐ บาท 
๒๘. พ.ต.หญิงปวณ์ี  ไกรโชค  สนบัสนุนเงินสด ๑,๐๐๐ บาท 
๒๙. คุณณฐพร  ชลายนนาวิน สนบัสนุนเส้ือ  กระโปรง  ๖  ถุง 
๓๐. คุณสุมาลี  พึ่งตนเพียร  สนบัสนุนผา้ไหม ผา้ฝ้าย ๙ ช้ิน เส้ือ กระโปรง หมวก รองเทา้ กระเป๋า ๑๐  ถุง 
๓๑. คุณจนัทนา  ด าเนินพิริยกุล  สนบัสนุนเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ๕๐  ช้ิน 
๓๒. คุณจิราภรณ์   เจริญกิตติยาภรณ์  สนบัสนุนเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้  ๕๐  ช้ิน 



๓๓. คุณกานดา  จินดาโชติสิริ  สนบัสนุนหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า ๑.๘  ลิตร ๑ ใบ 
๓๔. คุณอุษณีย ์ มหากิจศิริ  สนบัสนุนคริสป้ีครีม  วนัละ  ๑๐๐ กล่อง ตลอดงาน 
๓๕.คุณสุกญัญา  นิยมมาลยั  สนบัสนุนเส้ือผา้ ๑  กล่อง 
๓๖. คุณศรีชนก  วฒันศิริ  สนบัสนุนผลิตภณัฑ์อาหาร Thai-Choice  มูลค่า ๑๓,๕๒๑.๒๘บาท 
๓๗. คุณรจิต  จวนขจรพงศ ์  สนบัสนุนชุดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า AJ  ๓  ชุด 
๓๘. คุณวภิา เจา้พิทกัษว์งศ ์ สนบัสนุนตูอ้บ Panasonic ๑ เคร่ือง 
๓๙. คุณจิราภรณ์ กฤตยาเกียรณ์  สนบัสนุนพดัลม Hatari ๑ เคร่ือง 
๔๐. คุณรชต  กุลก ามธ์ร สนบัสนุน  เส้ือผา้แบรนดเ์นม  ๑๐๐ ตวั 
๔๑. คุณสุพตัรา ลกัษณสมพงศ ์สนบัสนุน  เส้ือผา้ ๑๙  ช้ิน 
๔๒. คุณอโนมา  วจิิตรวกิรม สนบัสนุน   เส้ือไบคฟ์อร์มมั ๑๐๐  ตวั 
๔๓. คุณภคมน  จนัทร์ละมูล  สนบัสนุน นาฬิกา  ๘  เรือน 
๔๔. คุณศิริรัตน์  ธ ารงธีระกุล  สนบัสนุน เส้ือผา้  กระเป๋า รองเทา้  ๓ ถุง 
๔๕. คุณกุศลินี  วเิศษสรรพ ์  สนบัสนุน เส้ือผา้ไทย ๑๔  ช้ิน 
๔๖. คุณสุพินดา โชคชยันิรันดร์   สนบัสนุน  เส้ือ กระโปรง ๑๐  ช้ิน 
๔๗. ดร.สุณี  ศรีอรทยักุล  สนบัสนุนเงินสด   ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔๘. ศ.พญ.สมปอง  รักษาสุข สนบัสนุน เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้  ๑๐๐ ตวั เคร่ืองเล่น ซี ดี ๑ อนั โถขา้ว ๑ ใบ 
๔๙. คุณพรทิพย ์ ลทัธลาภกลุ สนบัสนุน หมวก  ๒  ใบ กระเป๋าผา้  ๕  ใบ กระบอกน ้า ๑ ใบ ของเล่นเด็ก ๑๐ ช้ิน   
๕๐. คุณสุนีย ์ สัจจาไชยนนท ์สนบัสนุนพดัลม Hatari   ๒  เคร่ือง 
๕๑. คุณสุกญัชญา  ตนัสุหชั  สนบัสนุนเส้ือ  ๕   ตวั   รองเทา้  ๕  คู่ 
๕๒. คุณกญัจน์  อภิบรรณ์  สนบัสนุนกระเป๋าเอกสาร  ๒๕   ใบ 
๕๓. คุณจินตนา  จริวฒันศิรินนท ์  สนบัสนุนหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า ๑  ใบ 
๕๔. คุณดารา  เปรมอนนัต ์ สนบัสนุนรองเทา้ ๕  คู่ 
๕๕. คุณฤดี   รุ่งกล่ิน   สนบัสนุน หมอนบรรเทาอาการกรน  ๕ ใบ ผา้ห่ม  ๕  ผืน 
๕๖. คุณก่ิงแกว้  วงษสิ์งห์ คุณพรทิพย ์ศรีเพียร  คุณสมศรี อินทศกัด์ิอุบล  คุณเสาวณี โอวาฑิตยส์กุล สนบัสนุน ไมโครเวฟ  ๑ เคร่ือง 
๕๗. คุณนวบุษ    พรวศิณุกูล   สนบัสนุน  หมอ้หุงขา้ว ๑ ใบ  
๕๘. คุณชวลี  รัตนโชติ  สนบัสนุน  หมอ้หุงขา้ว ๑  ใบ 
๕๙. คุณวทิยา   เกศวา    สนบัสนุนกระติกน ้าร้อน  ๑  ใบ  หมอ้หุงขา้ว ๑  ใบ 
๖๐. คุณสุนี   ตนัยงคเ์วช  สนบัสนุน เส้ือผา้  กระเป๋า รองเทา้  ๕๐  ช้ิน 
๖๑. ฝ่ายวชิาการ  สนบัสนุน  ไมแ้ขวนเส้ือ  ๘  กล่อง 



๖๒. คุณนิลุบล  เฟ่ืองคอน  สนบัสนุน  เส้ือผา้ ๒  กล่อง 
๖๓. คุณนิภา  สุพิชญางกูร สนบัสนุนเส้ือ ๕๖ ตวั กางเกง ๓๕ ตวั ชุด ๖ ชุด กระโปรง ๑๓ ตวั ขนม ๓ กล่อง คุกก้ี ๑ 
ถุง 
๖๔. คุณงามพิศ  ชินวฒันโชติ   สนบัสนุนเส้ือผา้  รองเทา้  กระเป๋า  ๑๐  ถุง 
๖๕. คุณมจัฉรี  โอสถานนท ์  สนบัสนุนเส้ือผา้  กระเป๋า รองเทา้ ของใชต่้าง ๆ  ๑๕  กล่อง 
๖๖. คุณวชัรินทร์  ศานส์ตระกูล  สนบัสนุนเส้ือผา้  ๑๕   ตวั  กระเป๋า  ๑  ใบ 
๖๗. คุณศรีวรรณ  สายฟ้า  สนบัสนุนชุดผา้ไทย  ๙ ชุด  กระเป๋าถือ  ๒  ใบ 
๖๘. คุณพชัราภรณ์  สุทธิโชติ  สนบัสนุน  เส้ือผา้ 
๖๙. คุณจิราภรณ์  รวยเจริญทรัพย ์ สนบัสนุน  ขนมโก๋แก่ ๔ กล่อง 
๗๐. คุณปรียาทิพย ์ สิทธิกรกุล สนบัสนุน เส้ือผา้ ๒๓ ช้ิน 
๗๑. คุณนฤมล  สกุลรัตนศกัด์ิ สนบัสนุน เส้ือผา้ ๒๓ ช้ิน 
๗๒. คุณผกาพนัธ์ุ  สรรคส์วาสด์ิ  สนบัสนุน เงินสด ๒,๐๐๐ บาท 
๗๓. คุณมณฑิยา แพง่สภา นายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนยแ์ห่งประเทศไทย สนบัสนุนซาลาเปา ตลอด
งาน 
๗๔. คุณอมรสิริ  กล่ินประทุม สตรีวดัระฆงัสมาคม  สนบัสนุนเส้ือ ๑๐๐ ตวั มูลค่า ๑๒,๓๕๐ บาท 
๗๕. สมาคมนกัเรียนเก่ามาแตร์เดอีวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ ์ สนบัสนุนเส้ือผา้ รองเทา้  ๒๖  กล่อง 
๗๖. สมาคมส่งเสริมวฒันธรรมหญิงศรีสะเกษ   สนบัสนุนเส้ือผา้  ๒๐  ถุง 
๗๗. สมาคมศิษยว์งัหลงั-วฒันา  สนบัสนุน เส้ือผา้  ๔   ลงั 
๗๘. สมาคมศิษยเ์ก่าพระนครใต ้สนบัสนุน เงินสด ๖,๐๐๐ บาท 
๗๙. สมาคมศิษยเ์ก่าพระนครใต ้สนบัสนุน ถัว่กรอบมารุโจ ้๒ หีบ 
๘๐. พล.ต.ต.องักูร และคุณสุพฒันา  อาทรไผท สนบัสนุนชุดเคร่ืองจาน ชาม ๑  ชุด  พดัลม ๑ เคร่ือง และของใชเ้บด็เตล็ด 
๘๑. ดร.วนัเพญ็  พงษเ์ก่า  สนบัสนุนเส้ือ กระโปรง   รวม  ๕๐  ช้ิน  
๘๒. ร.อ.หญิง ปิยโศภิชฎ ์ ชาติทองค า สนบัสนุนเส้ือ กระโปรง ผา้ไหม ๙  ช้ิน กระเป๋า ๒๐ ใบ และของใชเ้บด็เตล็ด 
๘๓. ดร.ธนาภา  ศนัสนียกุลวิไล  พดัลม ๑๐ เคร่ือง 
๘๔. คุณมณีรัตน์  วฒันสมบติั ของใชเ้บ็ดเตล็ด 
 
 
 
 



รายช่ือผู้สนับสนุนการจ าหน่ายสลากบ ารุงสภากาชาดไทยสภาสตรีแห่งชาติฯ 
ดร. วนัดี   กุญชรยาคง จุลเจริญ    
กรมการปกครอง 
จงัหวดัสมุทรสาคร     
จงัหวดัสมุทรปราการ 
กองคลงั  กระทรวงมหาดไทย    
รองปลดักระทรวงมหาดไทย คุณสุทธิพงษ ์จุลเจริญ 
ดร.อญัมณี   วงศก์าสิทธ์ิ     
คุณอนงคศ์รี   สิทธิอาษา 
คุณเยาวมาลย ์ วชัระเรืองศรี    
สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวชิาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ  
คุณไปรยา   บุญมี     
คุณเบญจมาศ  ปริญญาพล 
คุณอจัฉราวรรณ   ล้ิมเล็งเลิศ    
สโมสรไลออนส์พระนัง่เกลา้ กรุงเทพฯ  
สมาคมสตรีชาวนาไทย     
คุณวภิาศิริ   มะกรสาร 
คุณวราพร   พิพิธสุขสันต ์    
คุณรชต   กุลก ามธ์ร 
คุณอรุณศรี   จงเจียมจิตต ์    
สตรีวดัระฆงัสมาคม 
สมาคมสตรีสัมพนัธ์     
คุณศรัญยภ์สัร์ ศาตะมาน 
สมาคมภริยาแพทยแ์ห่งประเทศไทย   
คุณนวบุษ  พรวศิณุกูล 
คุณจิตรี  จิวะสันติการ     
คุณศิริรัตน์  ธ ารงธีระกุล 
สมาคมสตรีไทยคาทอลิก     
สมาคมนกัเรียนเก่ามาแตร์เดอีวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์



สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย   
สโมสรซอนตา้แห่งประเทศไทย 
สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถมัภ์   
สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี 
สมาคมส่งเสริมวฒันธรรมหญิงจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   
ดร.วนัเพญ็   พงษเ์ก่า 
สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวชิาชีพแห่งประเทศไทย จงัหวดัแพร่   
คุณพวงทอง  อานนัทนะสุวงศ ์
คุณทิพวรรณ   กิตติสถาพร    
สหพนัธ์สมาคมไว ดบัย ูซี เอ แห่งประเทศไทย 
คุณสุมาลี  กองนกัวงษ ์    
ดร.ปราศรัย   ประวติัรุ่งเรือง 
สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเซียอาคเนยแ์ห่งประเทศไทย   
สมาคมผูบ้  าเพญ็ประโยชน์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์
สมาคมศิษยเ์ขมะสิริอนุสสรณ์  
สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวชิาชีพแห่งประเทศไทย - จงัหวดัสมุทรปราการ 
สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย   
สมาคมนกัเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถมัภ ์
สมาคมศิษยว์งัหลงั-วฒันา    
สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์
สมาคมศิษยเ์ซนตโ์ยเซฟในพระบรมราชินูปถมัภ์  
สมาคมศิษยเ์ซนตฟ์รังซิสซาเวยีร์ในพระบรมราชินูปถมัภ ์
สมาคมศิษยเ์ก่าอสัสัมชญัศึกษา   
คุณสุจิตรา  วริิยะกิตติ/สมาคมส่งเสริมวฒันธรรมหญิงจงัหวดัศรีสะเกษ 
คุณนิลุบล  เพื่องคอน  
สมาคมส่งเสริมวฒันธรรมหญิงจงัหวดัอุตรดิตถ์  
คุณกิมไน ้ สิริพฤกษา 
สมาคมส่งเสริมวฒันธรรมหญิงจงัหวดัอุดรธานี  
คุณโสภาพิมพ ์ เศรษฐบุตร สิมะกุลธร 



พลโทหญิงประคิณนัต ์ แสงรุ่งเรือง    
คุณนภาสิริ  ผาสุกวนิช 
คุณเจียมจิต  เผือกศรี     
คุณนงพงา  ข่มไพรี 
คุณนลินรัตน์  ล้ินปรัชญา     
คุณเยาวเรศ  ชินวตัร 
ประภาพร  แกว้สระคู     
คุณแกว้เกา้  เผอิญโชค 
สหพนัธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)   
คุณอภิชฏา  ทองรักษ ์
คุณองัคกุล  ธรฤทธ์ิ     
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย 
สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย    
คุณพรทิพย ์ ตั้งกีรติ/พฒันาชุมชน อยธุยา 
สมาคมสตรีจงัหวดันครราชสีมา    
สมาคมสตรีอาสาสมคัรแห่งประเทศไทย 
สมาคมสตรีจงัหวดักระบ่ี     
สมาคมส่งเสริมวฒันธรรมหญิงจงัหวดันนทบุรี 
สมาคมส่งเสริมวฒันธรรมหญิงจงัหวดัมหาสารคาม  
คุณกุศลินี  วเิศษสรรพ ์
คุณจุติพร  มัง่คัง่      
ผศ.ดร.รัชนี  คุโณปการ 
คุณธนัยว์รัญช์      
รศ.สุลกัษณ์  มีชูทรัพย ์
คุณภคัชลี      
สมาคมส่งเสริมวฒันธรรมหญิงจงัหวดัขอนแก่น 
คุณพรทิพย ์ ศรีเพียร     
คุณสมศรี  อินทศกัด์ิอุบล 



คุณไชยนิรันดร์  พยอมแยม้    
คุณพทัธนนัท ์ หิรัญบุณยสฤษด์ิ 
คุณพรศิริ  เช่ียวสาริกิจ      
คุณมณฑา 
คุณประภา  กิจจะนะ     
ศรีอยธุยาสมาคม 
คุณวณี  จิวะรังสรรค/์เหล่ากาชาดเลย   
ดร.บุษบา  ชยัจินดา/สมาคมแม่บา้นต ารวจ 
สมาคมผูน้ าสตรีพฒันาชุมชนจงัหวดัสมุทรสงคราม  
สมาคมส่งเสริมวฒันธรรมหญิงจงัหวดัเชียงราย 
สมาคมส่งเสริมวฒันธรรมหญิงจงัหวดัเพชรบูรณ์  
สมาคมส่งเสริมวฒันธรรมหญิงจงัหวดัสิงห์บุรี 
สมาคมสตรีภูเก็ต      
แม่บา้นมหาดไทยจงัหวดัอ่างทอง 
คุณนนัทิกานต ์ ปานคล ้า     
คุณสรวณี  กูป้ระเสริฐ 
คุณมนวภิา  ประชญัคดี     
คุณจนัทนา  ด าเนินพิริยะกุล 
คุณทรัพยท์ว ี เช้ือบุญมี     
คุณมจัฉรี  โอสถานนท์ 
คุณจินตนา  จริวฒันศิรินนท์    
คุณธนพรรณ  พิมพใ์จชน 
คุณศิริเพญ็  วจิารณกุล     
คุณอุบลสิริ (พี่เป้ิล) 
คุณพวงเพชร  อภิธนาคุณ     
สธวท-พิษณุโลก 
คุณเสง่ียม  ปาลวฒัน์วไิชย/พฒันาชุมชน จ.อุทยัธานี   
คุณสุภาสรณ์ แต่รัตนชยั/สธวทจงัหวดัอุดร 



สมาคมส่งเสริมวฒันธรรมหญิงจงัหวดัแพร่    
พฒันาชุมชนร้อยเอด็ 
คุณผกาพนัธ์ุ  สรรคส์วาสด์ิ จงัหวดัสตูล   
คุณกรรณิการ์ สุคนธมาน ช่วยสุข 
คุณนนัทิยา  วงศว์าณิชย ์    
คุณกญัจน์  อภิบรรณ์ 
บริษทัฟรีดอมเอเชียจ ากดั     
คุณธนะสิทธ์ิ  ศิริวรธรรม 
คุณธิติมา  สิงนวน     
รศ.ดร.สมใจ  วชิยัดิษฐ 
คุณอาภรณ์  ตุลารักษ ์    
คุณณฎัฐพงษ ์ ฉิมพลี 
อรัญญา ขวญัสุข      
คุณองัคกุล  ธรฤทธ์ิ 
คุณมจัฉรี  โอสถานนท์ 
 


