รายนามประธานประจาวัน งานกาชาดร้ านสภาสตรีแห่ งชาติฯ ประจาวันที่ ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
คณะกรรมการสภาสตรี แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ประกอบด้วย
- ที่ปรึ กษาสภาสตรี แห่งชาติฯ
- กรรมการอานวยการ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริ ญ
ประธาน
- กรรมการบริ หาร คุณจิตรี จิวะสันติการ
ประธาน
- กรรมการและสมาชิกสมทบ คุณเบญจมาศ รุ จิรวงศ์
ประธาน
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
 สมาคมสตรี ภาคพื้นแปซิ ฟิคและเอเซี ยอาคเนย์แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ นายกสมาคม คุณมณฑิ
ยา แพ่งสภา
 สมาคมสตรี ไทยคาทอลิก นายกสมาคม คุณลาดวน ชินมโนพันธ์
 สหพันธ์สมาคม ไว ดับ ยู เอ แห่ งประเทศไทย นายกสมาคม ผศ.ดร.จันจิรา วงษ์ขมทอง
 สมาคมสตรี คริ สเตียนสภาคริ สตจักร นายกสมาคม ศจ.ดร.ศิริรัตน์ ปุสุรินทร์ คา
วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
 สตรี วดั ระฆังสมาคม นายกสมาคม รศ.ดร.ปราณี ศิริจน
ั ทพันธ์
 สมาคมสหพันธ์สตรี เพื่อสตรี สันติภาพโลก(ประเทศไทย) นายกสมาคม คุณกมลทิพ พยัฆวิเชียร
 สมาคมผูบ
้ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคม คุณแจ่มจันทร์ ทอง
เสริ ม
 สมาคมศิษย์เขมะสิ ริอนุสสรณ์ นายกสมาคมคุณราไพวรรณ์ หอมไกรลาศ

วันเสาร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
 สมาคมสตรี นกั ธุ รกิ จและวิชาชี พแห่ งประเทศไทย-กรุ งเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคม ดร.สร้อยเพชร
เรศานนท์
 สมาคมสตรี นกั ธุ รกิจและวิชาชี พแห่ งประเทศไทย-ปทุมนนท์ นายกสมาคม คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์
 สมาคมสตรี นกั ธุ รกิจและวิชาชี พแห่ งประเทศไทย-จ.สมุทรปราการ นายกสมาคม คุณวิจิตรา ตระการ
เถลิงศักดิ์
 สมาคมสตรี ไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย นายกสมาคม คุณศรี วรรณ สายฟ้ า
 สมาคมนักเรี ยนเก่าราชินีในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ นายกสมาคม ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริ ฐ
วันอาทิตย์ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙
 สมาคมภริ ยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี นายก
สมาคม
คุณศิริรัตน์ ธารงธีระกุล
 สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่ งประเทศไทย นายกสมาคม รศ.ดร.มรรยาท รุ จิวช
ิ ชญ์
 สมาคมพยาบาลสาธารณสุ ขไทย นายกสมาคม ผศ.ชัชนารฎ ณ นคร
 สมาคมแพทย์สตรี แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ นายกสมาคม ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ. คุณนันทา
มาระเนตร์
 สมาคมพยาบาลศิริราช นายกสมาคม คุณประอรนุช ตุลยาทร
วันจันทร์ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙
 สมาคมสตรี ชาวนาไทย นายกสมาคม คุณศรี วฒ
ั นา ธี ระเผ่าพงษ์
 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ นายกสมาคม ดร.ศรันยา คุณะดิลก
 สมาคมสตรี อุดมศึกษาแห่ งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ
วัฒนาฯ
กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ นายกสมาคม ผศ.ดร.วิรชฎา บัวศรี
 สโมสรไลออนส์พระนัง่ เกล้า กรุ งเทพฯ นายกสมาคม ไลออนดารารัตน์ จงศิริ
 สมาคมศิษย์เก่าพระนครใต้ นายกสมาคม คุณสุ คนธ์ พันธวงศ์
 สตรี วท
ิ ยาสมาคมในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบราราชชนนี นายกสมาคม คุณศศณี ภัททิ
ยกุล

วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙







สมาคมซอนต้าประเทศไทย นายกสโมสร คุณชวาลี โอสถานุเคราะห์
สมาคมศิษย์วงั หลัง-วัฒนา นายกสมาคม ดร. ณ ฤดี เคียงศิริ
สมาคมปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคม ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน เบญจมราชาลัย
สมาคมในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ นายกสมาคม คุณกรแก้ว วิริยะวัฒนา
สมาคมสตรี สัมพันธ์ นายกสมาคม คุณรัตนา นรพัลลภ
ฝ่ ายสตรี หอการค้าไทย-จีน นายกสมาคม คุณสมศรี ตั้งสิ ทธิ์ ภกั ดี

วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙





สมาคมส่งเสริ มบุคลิกสตรี นายกสมาคม พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิ ทธิกลุ
สมาคมแม่บา้ นอาสาสมัครแห่งประเทศไทย นายกสมาคม คุณหญิงอรพรรณ์ ประกาศเภสัช
สมาคมพยาบาลทหารบก นายกสมาคม พลตรี หญิง สมพิศ พรหมเดช
ศรี อยุทธยาสมาคม นายกสมาคม ดร.โสภิต พิสิษฐบรรณกร

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙
 สมาคมสตรี ไทยแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ นายกสมาคม คุณเบญจมาศ รุ จิรวงศ์ และคุณธาริ ณี กฤดากร ณ
อยุธยา
 สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคม คุณอัญชลี ชวนิชย์
 สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซิ สซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคม พันเอกหญิงอัญพร หิ ญชีระนันทน์
 สมาคมศิษย์ซางตาครู ้สคอนแวนท์ นายกสมาคม คุณศันยสนีย ์ พานารถ
 สมาคมศิษย์อส
ั สัมชัญคอนแวนต์ นายกสมาคม คุณดรุ ณี อิทธิพุฒิ
 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา นายกสมาคม คุณลาวัลย์ แซ่ต้ งั
 สมาคมศิษย์เก่าวจนคามเซนต์ปอลคอนแวนต์ นายกสมาคม คุณจรรยา รวิรุจิพน
ั ธุ์
 สมาคมนักเรี ยนเก่ามาแตร์ เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ นายกสมาคม คุณวิวรรณ สารกิจปรี ชา

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ ในงานกาชาด ประจาปี ๒๕๕๙
รายนามสนับสนุนของรางวัลกัลปพฤกษ์งานกาชาด ประจาปี ๒๕๕๙
๑. คุณเรื อนแก้ว กุยยกานนท์ แบนด์ท
พัดลม
ที่ปรึ กษาสภาสตรี แห่งชาติฯ
๒. พลตรี หญิง คุณหญิงอัสนีย ์ เสาวภาพ ตูเ้ ย็น
ที่ปรึ กษาสภาสตรี แห่งชาติฯ
๓. คุณยุวดี นิ่มสมบุญ
ตูเ้ ย็น
ที่ปรึ กษาสภาสตรี แห่งชาติฯ
๔. คุณเยาวเรศ ชินวัตร
บริ จาคของรางวัล มูลค่า ๒๐๐,๒๖๙ บาท ที่ปรึ กษาสภาสตรี แห่งชาติฯ
๕. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริ ญ รถจักรยาน Meadow ๒๔ นิ้ว, รถจักรยานแม่บา้ น ๒๔ นิ้ว ประธานสภาสตรี แห่งชาติฯ
๖. คุณเบญจมาศ ปริ ญญาพล
หม้อหุงข้าว
รองประธานสภาสตรี แห่งชาติฯ
๗. คุณวิภาศิริ มะกรสาร เครื่ องซักผ้า พัดลมทีวสี ี LCD ขนาด ๓๒ นิ้ว เตาไฟฟ้า รองประธานสภาสตรี แห่งชาติฯ
๘. ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรื อง
เงินสด ๓,๐๐๐ บาท
รองประธานสภาสตรี แห่งชาติฯ
๙. คุณธิดารักษ์ สัจจพงษ์
ร่ มและกระปุกออมสิ น
ที่ปรึ กษาประธานสภาสตรี ฯ
๑๐. คุณวราพร พิพิธสุ ขสันต์
เตารี ด
รองเลขาธิการ
๑๑. คุณอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ
เงินสด ๓,๐๐๐ บาท
กรรมการอานวยการ
๑๒. ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า
พัดลม
กรรมการอานวยการ
๑๓. คุณศรี วรรณ สายฟ้า
หม้อหุงข้าว
กรรมการอานวยการ
๑๔. คุณอนงค์ศรี สิ ทธิอาษา
เงินสด ๓,๐๐๐ บาท
กรรมการอานวยการ
๑๕. คุณสุ กญั ชญา ตันสุ หชั
แก้วน้ าพลาสติก
กรรมการอานวยการ
๑๖. คุณอรุ ณศรี จงเจียมจิตต์
กระเป๋ า Pleats please
กรรมการอานวยการ
๑๗. คุณปภารัฐ ชูกลิ่น
เตาอบไมโครเวฟ
กรรมการอานวยการ
๑๘. คุณเกื้อกุล เตือนกุล
เตาอบไมโครเวฟ
๑๙. พลโทหญิงประคิณนั ต์ แสงรุ่ งเรื อง เตารี ด At Home เครื่ องชงกาแฟ หมอนผ้าห่ม กระเป๋ ากีฬาและของใช้ต่างๆ
๒๐. คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์
ของรางวัลกัลปพฤกษ์
๒๑. คุณกัญจน์ อภิบรรณ์
กระเป๋ าเอกสารสี ดา
๒๒. คุณกิ่งแก้ว วงษ์สิงห์
พัดลม
๒๓. คุณจันทนา ดาเนินพิริยกุล
พรมเอ็กเพรส
๒๔. คุณจิราพร เจริ ญกิตติยาภรณ์
คริ สตัล
๒๕. คุณชวลี รัตนโชติ
หม้อฝาอบ
๒๖. คุณณัฏฐปภาณ จันทร์ละมูล
สร้อยคอทองคาหนัก 1 สลึง
๒๗. คุณเยาวมาลย์ วัชระเรื องศรี
สร้อยคอทองคาหนัก 1 สลึง ขนมปั งกระเทียม ขนมไก่ยา่ ง

๒๘. คุณภคมน คุณชั ญ์ธาดา
สร้อยคอทองคาหนัก 1 สลึง
๒๙. คุณนภาพร อภัยวงศ์ และคุณอาภรณ์ ตุลารักษ์ สร้อยคอทองคาหนัก 1 สลึง
๓๐. คุณนวบุษ พรวิศณุกูล
หม้อฝาอบ
๓๑. คุณบุญช่วย วิธานวัฒนา
หม้อหุ งข้าว กระติกน้ าร้อน
๓๒. คุณพัชรนันท์ วิรุหฬ์ปวัฒน์
แก้วน้ าพลาสติก
๓๓. คุณพิศมัย สวัสดิโรจน์
พัดลม
๓๔. คุณพุฒิพงษ์ ภักดี
น้ าผลไม้ 10 ลัง
๓๕. ดร.ภูวนิดา คุนผลิน
บัตรกานัลล่องเรื อสาราญเจ้าพระยาครุ๊ ยส์
๓๖. ดร.มาลีรัตน์ คุนผลิน
บัตรกานัลล่องเรื อสาราญเจ้าพระยาครุ๊ ยส์
๓๗. คุณมัจฉรี โอสถานนท์
หม้อสุ ก้ ี
๓๘. คุณรัศริ นทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์
หม้อหุงข้าว
๓๙. คุณลาลีวรรณ กาญจนจารี
ทีวี พานาโซนิค (LED) ๔๒ นิ้ว
๔๐.คุณวารุ ณี ปูนพันธ์ฉาย
หม้อหุ งข้าว กระติกน้ าร้อน
๔๑. คุณวิภาดา ภารดีวสิ ุ ทธิ์ กระติกน้ าร้อน กระทะไฟฟ้า เครื่ องปั่ นน้ าผลไม้ เตารี ดไอน้ า เครื่ องปิ้ งขนมปั ง หม้อหุ งข้าว
๔๒. คุณสายพิณ พหลโยธิน
เครื่ องดื่มกระทิงแดง ๑๐๐ ซีซี เครื่ องดื่มสปอนเซอร์
๔๓. คุณสุ จินดา ชุณหชาคร
พัดลม
๔๔. คุณจิราภรณ์ รวยเจริ ญทรัพย์
ถัว่ โก๋ แก่ บริ ษทั โรงงานแม่รวย จากัด
๔๕. คุณธนา ไชยประสิ ทธิ์
สบู่ และแป้ งเด็ก บริ ษทั โอสถสภาเต็กเฮงหยู จากัด ลูกอมโอเล่
๔๖. คุณดุสิตา ปริ ญญาพล
หม้อหุงข้าว ร้านอาหารคราม สุ ขมุ วิทซอย ๓๙เตารี ดไฟฟ้า ตูใ้ ส่ เสื้ อผ้า
๔๗. บริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จากัด หมอนตุก๊ ตา ร่ วมกับ บริ ษทั ดับเบิ้ลยูมีเดีย จากัด กระเป๋ าเป้ แก้วน้ า
พลาสติก
๔๘. คุณพงษกร พงศ์วฒั นาสุ ข
โอวัลติน บริ ษทั เอ บี ฟู้ด แอนด์ เปฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จากัด
๔๙. คุณพิชยั บูรพวงศ์
ขนมอบกรอบอากิ บริ ษทั ขนมสากล จากัด
๕๐. คุณพ่อไพศาล-คุณแม่ยพุ ินศรี พลากิจ
กระเป๋าเป้ บริ ษทั ศรี ศุภฤกษ์ อุตสาหกรรมจากัดกระเป๋าสะพายเส้ื อผ้าจาหน่าย
เศรษฐกิจ
๕๑. คุณไพโรจน์ ลิ้มจารู ญ
กระทะย่างบาบีคิวเลดี้แพน เลขาธิ การราชยานยนต์สมาคม หม้ออบ เครื่ อง
ทาแซนวิช ผ้าห่ม พร้อมผ้าปู ไดร์ เป่ าผม เครื่ องวัดความดัน เสื้ อยืด ๑๑๐
ตัว และของเบ็ดเตล็ด
๕๒. บริ ษทั ลี่ไท่ฟู่ จากัด
หนังสื อเสริ มดวง 12 ปี นักษัตร มูลค่า ๓๗,๔๔๐ บาท

๕๓. คุณวิวรรณ บุญยประทีปรัตน์
๕๔. คุณศศพักษณ์ ศิริสินโอฬาร
๕๕. คุณศิริพร สุ สมาวัตนะกุล
๕๖. คุณศุลีมาศ สุ ทธิสัมพัทน์
๕๗. คุณสร้อยฟ้า โอสุ คนธ์ทิพย์
๕๘. คุณสุ ดถนอม กรรณสู ต
๕๙. คุณอมร มีมะโน และ
๖๐.คุณอร รักติประกร

๖๑. คุณอดุลย์ เปรมประเสริ ฐ
๖๒. คุณศิริรัตน์ ธารงธีระกุล
๖๓. คุณแก้วเก้า เผอิญโชค

น้ ามันปาล์ม บริ ษทั ทักษิณอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม (๑๙๙๓) จากัด
สร้อยคอทองคาหนัก ๑ สลึง ห้างทองเยาวราช ดารงชัย ๙
เงินสด ๒,๐๐๐ บาท บริ ษทั ซุปเปอร์ ริช (ไทยแลนด์) จากัด
ขนมโตโร บริ ษทั ยูไนเต็ดฟูดส์ จากัด(มหาชน)
ขนมสาหร่ ายย่าขนมไทม์อพั
พัดลมตั้งโต๊ะ บริ ษทั มีเดีย ฮาร์ ท จากัด
นมยูเอชทีคละรส ตรามะลิ 50 หีบ บริ ษทั อุตสาหกรรมนมไทย จากัด
กาต้มน้ าร้อน บริ ษทั เวนดิ้ง คอร์ เปอเรชัน่ จากัด เครื่ องเล่น DVD
กระเป๋ าลากแม่ลูกอีซูซุ บริ ษทั ตรี เพชรอีซูซุเซลส์ จากัด
หมอนรองคออีซูซุ กระเป๋ าสะพายหลัง
แก้ว Mug อีซูซุ กระเป๋ ากันน้ าอีซูซุ
น้ ามันพืชตรากุ๊ก บริ ษทั ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จากัด
เครื่ องปั่ นฟิ ลิปป์ กรรมการอานวยการ
โทรทัศน์ SAMSUNG ๔๘ นิ้ว บริ ษทั โปรคิวร์ เมนต์ จากัด

องค์ กรสมาชิ กสนับสนุนร้ านกัลปพฤกษ์ สภาสตรีแห่ งชาติฯ ๒๕๕๙
สมาคมสตรี ไทยนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ งประเทศไทย-กรุ งเทพฯในพระบรมราชิ นูปถัมภ์
คุณชลิดา อนันตรัมพร
กระเป๋ าเดินทางไฟเบอร์ เตาอบไมโครเวฟ เครื่ องปั่ นเอนกประสงค์ พัดลม
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย สนับสนุนเงินสด จานวน ๓,๐๐๐ บาท
สมาคมซอนต้ าประเทศไทย
คุณชวาลี โอสถานุเคราะห์
พัดลม
คุณมนวิภา ประชัญคดี
รถจักรยาน พัดลม
คุณศุลีมาศ สุ ทธิสัมพัทน์
ขนมไทม์อพั
บริ ษทั ยูไนเต็ดฟูดส์ จากัด(มหาชน) ขนมเซี่ยงไฮ้แม๊ก ขนมโตโรเนย
สมาคมสตรี สัมพันธ์
รางวัลพิเศษ
เครื่ องใช้ไฟฟ้า จานวน ๘๐ ชิ้น
รางวัลกัลปพฤกษ์ หมายเลข ๑
จานวน ๔๐๐ ชิ้น
รางวัลกัลปพฤกษ์ หมายเลข ๒
จานวน ๔๐๐ ชิ้น
รางวัลกัลปพฤกษ์ หมายเลข ๓
จานวน ๔๐๐ ชิ้น

คุณรัตนา นรพัลลภ
คุณจรรยา อยูว่ มิ ลชัย
คุณจันทรา เกตุวรวิทย์
คุณสุ ชาดา ศุภสวัสดิ์กุล
คุณนวลศรี ภัทรธรรมมาศ
คุณพริ้ งเพรา ภูธนกิจ
คุณสุ ชาดา คงเสรี
คุณอริ ส เลิศถาวรกิจ
คุณรจิต จวรขจรพงศ์
คุณธนพร หวังสาธิต
คุณสุ ปราณี ฉัตรมงคล
คุณกานดา จินดาโชตสิ ริ
คุณณัฐณันท์ เจียประเสริ ฐ
คุณวัชรี วรรักษ์กุล
คุณสุ วรรณี พิงพิทยากุล
คุณกุลประภัสสร พัชรพงศ์สุข
คุณนฤมล ดุรงค์เดช
คุณสุ จินต์ มหาเหมรัตน์
คุณเพ็ญศรี ธีรพงษ์
คุณดารณี ไพรัชเวทย์
คุณวิภา เจ้าพิทกั ษ์วงศ์
ของรางวัลกัลปพฤกษ์
คุณวนิดา วงศ์ตระกูล
คุณขวัญลดา จารุ ณภัทร
คุณจิราภรณ์ กฤตยาเกียรณ์
คุณสุ มาลี ตั้งตุลาธาร
คุณนารี รัตน์ เลิศวิทยาวัฒน์

เครื่ องซักผ้าโตชิบา ผักบรรจุขวด ตราแม่จินต์ ลูกฟุตบอล เครื่ องเขียนกระเป๋ าล้อ
ลากใบเล็ก
พัดลม
ชุดเครื่ องเสี ยง ๒ ลาโพง
ตูอ้ บ ผ้าพันคอ เสื้ อผ้า กระเป๋ าและพัด เครื่ องปั่ นน้ าผลไม้ พัดลม
หม้อเอนกประสงค์ กาต้มน้ า
หม้อหุงข้าว
พัดลม เสื้ อผ้า รองเท้าและกระเป๋ า
ตูไ้ มโครเวฟ เสื้ อผ้า
หม้อเอนกประสงค์ เตารี ด
พัดลม หม้อหุงข้าวกล้อง
ของรางวัล
หม้อหุงข้าว
พัดลม
กล่องเอนกประสงค์
เตารี ด
กาต้มน้ า เครื่ องชัง่ น้ าหนัก
พัดลม
พัดลม หม้อม้าลาย
พัดลม
กระเป๋ าสตรี
ตูอ้ บพานาโซนิค พัดลม เสื้ อผ้า คุณซู ฮุ่ย หยวน
ของรางวัลกัลปพฤกษ์ เครื่ องใช้พลาสติกขันน้ า
ถังหู หิ้วเหลือง-ดา และตะกร้าเหลี่ยม
ของรางวัลกัลปพฤกษ์
ของรางวัลกัลปพฤกษ์
กาต้มน้ า
พัดลม

คุณสมรัก บรรเจิดพิธพร
รางวัล
คุณวิภาณี สุ ทธิศรัทธา
หม้อเอนกประสงค์ ของรางวัลกัลปพฤกษ์
คุณอรทัย สมสุ ข
ของรางวัลพิเศษ
คุณสุ รางค์ รัตนเรื องไร
ชุดนอน
คุณวรนุช จีรังพิทกั ษ์กุล
เครื่ องปั่ นน้ าผลไม้
คุณวิลาวัลย์ งามไพบูลย์สมบัติ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า พัดลม
คุณลัดดาวัลย์ กาญจนชัยภูมิ
พัดลม
คุณปฏิมา กีรติไกรนนท์
พัดลม หม้อฝาอบ
คุณณภัค นคนนทปกรณ์
ไดร์เป่ าผม พัดลม
คุณเสาวลักษณ์ หล่อกิติยะกุล
พัดลม หม้อม้าลาย
คุณจริ นทิพย์ ปฐมศักดิ์
หม้อหุ งข้าว เตาแก๊สปิ กนิก
คุณสุ นนั ท์ อนันต์โกศลพร
ของรางวัลกัลปพฤกษ์
คุณวรรณี ตติยกวี
ตูอ้ บ หม้อเอนกประสงค์
คุณกัลยา ตันติวริ ุ ฬ์
ตูอ้ บ ของรางวัลกัลปพฤกษ์
คุณสุ ภาภรณ์ ไตรรัตน์โกศล
ของรางวัลกัลปพฤกษ์
คุณบุญเทียม พิชยั วงศ์
ตูอ้ บ ของรางวัลกัลปพฤกษ์
คุณสุ ภาพรรณ นววัฒนทรัพย์
ตูอ้ บ พัดลม
คุณกาญจนา ชาญมนูญ
ไมโครเวฟ ของรางวัลกัลปพฤกษ์
คุณวิไล พงศ์ชยั ศิริกุล
นาฬิกาแขวน
คุณลินดา รัฐเมธา
หลอดไฟฟ้าประหยัด
คุณสุ นีย ์ สัจจาไชยนนท์
พัดลม
คุณกัลยา โล่ห์รัตนเสน่ห์
หม้อม้าลาย นาฬิกาแขวน
คุณสุ วรรณี คุปตธนโรจน์
ซีดีเพลง-ภาพยนตร์
คุณนพวรรณ กียปั จจ์
เทียนบูชาพระ
คุณกฤติมา กิตติพนาชนม์
หม้อสุ ก้ ี หม้อม้าลาย
สายปั ญญาสมาคมในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ สนับสนุนเงินซื้ อของรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
ฝ่ ายสตรี หอการค้ าไทย-จีน คุณสมศรี ตั้งสิ ทธิ ภกั ดี สนับสนุนของรางวัลกัลปพฤกษ์ ๕๓,๔๔๐ บาท

ประธานฝ่ ายสตรี หอการค้ าไทย-จีน และคณะกรรมการ
สมาคมส่ งเสริ มบุคลิกสตรี
พ.อ.หญิง ดร.อังคณา สุ เมธสิ ทธิกุล
รางวัลกัลปพฤกษ์ ทองคาหนัก 1 สลึง
คุณภัทรพร สันตธาดาพร
กระบอกน้ าพลาสติก
คุณสมพร กิติกรเจริ ญ
กระบอกน้ าพลาสติก
คุณกัญจน์ อภิบรรณ์
กระบอกน้ าพลาสติก
คุณจิรารัตน์ สิ งห์สู่ถ้ า
รถจักรยาน
คุณวกุลทิพย์ ศรี กลุ วิวฒั น์
พัดลม
คุณณัฐณันท์ นันทสุ รเศรษฐ์
รถจักรยาน
คุณทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี
ชุดหม้อสแตนเลสกระเป๋ า ผ้าคลุม
คุณรสสุ คนธ์ ตันติสิรินภาเดช
ชุดหม้อสแตนเลส
คุณเยาวมาลย์ วัชระเรื องศรี
พัดลม
คุณศิริเพ็ญ วิจารณกุล
ปิ่ นโตสแตนเลส
คุณอโนมา วิจิตรวิกรม
รถจักรยาน
คุณสุ มาลี ตั้งตุลาธาร
หม้อสแตนเลส
รายนาม ผู้สนับสนุนร้ านเศรษฐกิจ งานกาชาดประจาปี ๒๕๕๙
๑. พลตรี หญิง คุณหญิงอัสนีย ์ เสาวภาพ สนับสนุนเงินสด ๓,๐๐๐ บาท ที่ปรึ กษาสภาสตรี แห่งชาติฯ
๒. คุณยุวดี นิ่มสมบุญ
สนับสนุนเงินสด ๓,๐๐๐ บาท ที่ปรึ กษาสภาสตรี แห่งชาติฯ
๓. คุณเยาวเรศ ชินวัตร สนับสนุนของมูลค่าทั้งสิ้ น ๓๐๒, ๗๐๒ บาท
ที่ปรึ กษาสภาสตรี แห่งชาติฯ
๔. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริ ญ
ประธานสภาสตรี แห่งชาติฯ สนับสนุน
- กระเป๋ า AIGNER ๑ ใบ กระเป๋ า GUCCI ๑ ใบ
- เสื้ อยืดปั่ นจักรยาน (Tour De Chainat) ของใหม่ ๑๐๐ ตัว มูลค่า ๕๕,๐๐๐ บาท
- เสื้ อยืดปั่ นจักรยาน (Bike in The Praire) ของใหม่ ๑๐๐ ตัว มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท
๕. คุณเบญจมาศ รุ จิรวงศ์
สนับสนุนของใช้ต่าง ๆ ๕ กล่อง
ประธานสมาชิกสมทบ
๖. คุณจิตรี จิวะสันติการ
สนับสนุนเสื้ อผ้า ๑๐ กล่อง
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
๗. คุณพวงทอง อานันทนะสุ วงศ์ รองประธานสมาชิกสมทบ สนับสนุนผ้าตัดเสื้ อ กระโปรง ๕๐๐ หลา
เสื้ อ กระโปรง รองเท้า ของขวัญ ๕ กล่อง
๘. คุณจรรยา เฮงตระกูล
เสื้ อผ้า ของใช้ต่าง ๆ ๑ กล่อง

๙. คุณสมพิศ (จากคุณสุ พินดา)
๑๐.คุณสายพิณ พหลโยธิน
๑๑. คุณณัฐณัณท์ นันทสุ รเสฎฐ์
๑๒. คุณพิสมัย สวัสดิ์โรจน์
๑๓. คุณทรัพย์ทวี เชื้ อบุญมี
๑๔. คุณกรองทอง ภู่สมบุญ
๑๕. ดร.โฉมยง ประทีปอุษานนท์

เสื้ อผ้า ๕๖ ตัว
สนับสนุนเครื่ องดื่มกระทิงแดง ๑๕๐ ขวด เครื่ องดื่ม สปอนเซอร์ ๗๒ ขวด
สนับสนุน เงินสด ๑,๐๐๐ บาท
สนับสนุนเงินสด ๓,๐๐๐ บาท
สนับสนุนชุดผ้าไหม ๑๐ ชุ ด เสื้ อยืด ๒๐ ตัว กระเป๋ า ๒๐ ใบ
สนับสนุนพัดลม ๑๖ นิ้ว ๕ เครื่ อง
สนับสนุน เสื้ อ ๑๕ ชิ้น กระโปรง ๔ ตัว
เสื้ อชุด ๒ ตัว ชุดติดกัน ๓ ชุด สู ท ๒ ตัว
๑๖. คุณนภาสิ ริ ผาสุ กวนิช
สนับสนุน ไมโครเวฟ ZANVSSI ๑ เครื่ อง เครื่ องต้มไข่ ๑ ชุด หม้อต้ม
๑ ชุด พัดลมตั้งโต๊ะ ๑๐ นิ้ว ๒ เครื่ อง เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า ๕ ลัง
๑๗. คุณสุ มาลี อุ่นพงศ์เจริ ญสุ ข สนับสนุน เสื้ อผ้า ๒ ลัง
๑๘. คุณเยาวมาลย์ วัชระเรื องศรี สนับสนุน ส้ม ๒๐๐ ลัง ขนมปังกระเทียม ๕ กล่อง
เสื้ อผ้า ๒ กล่อง รองเท้า ๒ กล่อง
๑๙.คุณศรี นวล เสริ มสุ ขสกุลชัย คุณนภาสิ ริ ผาสุ กวนิช ดร.สมใจ วิชยั ดิษฐ คุณจตุพร มัง่ คัง่ รศ.สุ ลกั ษณ์ มี
ชูทรัพย์ คุณมัจฉรี โอสถานนท์ สนับสนุน ตู เ้ ย็น ฮิตาชิ ขนาด ๖.๖ คิว ๑ เครื่ อง
๒๐. คุณสมศรี อินทศักดิ์อุบล
สนับสนุน พัดลม ๑๔ นิ้ว ๓ เครื่ อง พวงกุญแจคริ สตัลไข่มุก ๑๕ ชุด
และของใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ
๒๑. คุณเสาวณี โอวาฑิตสกุล สนับสนุนพัดลม ๑๔ นิ้ว ๓ เครื่ อง
๒๒. คุณพิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หอรุ่ งเรื อง สนับสนุนไมโครเวฟ ๑ เครื่ อง
๒๓. คุณไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม สนับสนุนไมโครเวฟ ๑ เครื่ อง
๒๔. คุณศิริเพ็ญ วิจารณกุล สนับสนุนปิ่ นโต ๒ เถา เสื้ อผ้า ๒ กล่อง พัดลม ๑๖ นิ้ว ๑ เครื่ อง และของใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ
๒๕. คุณวรรณวิไล ฟุ้งลัดดา สนับสนุนพัดลม ๑๖ นิ้ว ๑ เครื่ อง
๒๖. คุณโชติอนันต์ นิ่ มนวลภูพานิช สนับสนุ นเครื่ องดื่ม COLA M มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท บริ ษทั ซี เอส วี ซุ ปเปอร์ ดริ้ ง จากัด
๒๗. คุณอาภรณ์ ตุลารักษ์ สนับสนุนผ้าไหม ๓ ชิ้น เงินสด ๒,๐๐๐ บาท
๒๘. พ.ต.หญิงปวีณ์ ไกรโชค สนับสนุนเงินสด ๑,๐๐๐ บาท
๒๙. คุณณฐพร ชลายนนาวิน สนับสนุนเสื้ อ กระโปรง ๖ ถุง
๓๐. คุณสุ มาลี พึ่งตนเพียร สนับสนุนผ้าไหม ผ้าฝ้าย ๙ ชิ้น เสื้ อ กระโปรง หมวก รองเท้า กระเป๋ า ๑๐ ถุง
๓๑. คุณจันทนา ดาเนิ นพิริยกุล สนับสนุนเสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า ๕๐ ชิ้น
๓๒. คุณจิราภรณ์ เจริ ญกิตติยาภรณ์ สนับสนุ นเสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า ๕๐ ชิ้น

๓๓. คุณกานดา จินดาโชติสิริ สนับสนุนหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ๑.๘ ลิตร ๑ ใบ
๓๔. คุณอุษณี ย ์ มหากิจศิริ สนับสนุนคริ สปี้ ครี ม วันละ ๑๐๐ กล่อง ตลอดงาน
๓๕.คุณสุ กญั ญา นิยมมาลัย สนับสนุนเสื้ อผ้า ๑ กล่อง
๓๖. คุณศรี ชนก วัฒนศิริ สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหาร Thai-Choice มูลค่า ๑๓,๕๒๑.๒๘บาท
๓๗. คุณรจิต จวนขจรพงศ์ สนับสนุนชุดเครื่ องใช้ไฟฟ้า AJ ๓ ชุด
๓๘. คุณวิภา เจ้าพิทกั ษ์วงศ์ สนับสนุนตูอ้ บ Panasonic ๑ เครื่ อง
๓๙. คุณจิราภรณ์ กฤตยาเกียรณ์ สนับสนุนพัดลม Hatari ๑ เครื่ อง
๔๐. คุณรชต กุลกาม์ธร สนับสนุน เสื้ อผ้าแบรนด์เนม ๑๐๐ ตัว
๔๑. คุณสุ พตั รา ลักษณสมพงศ์ สนับสนุน เสื้ อผ้า ๑๙ ชิ้น
๔๒. คุณอโนมา วิจิตรวิกรม สนับสนุน เสื้ อไบค์ฟอร์ มมั ๑๐๐ ตัว
๔๓. คุณภคมน จันทร์ละมูล สนับสนุน นาฬิกา ๘ เรื อน
๔๔. คุณศิริรัตน์ ธารงธี ระกุล สนับสนุน เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า ๓ ถุง
๔๕. คุณกุศลินี วิเศษสรรพ์ สนับสนุน เสื้ อผ้าไทย ๑๔ ชิ้น
๔๖. คุณสุ พินดา โชคชัยนิ รันดร์ สนับสนุน เสื้ อ กระโปรง ๑๐ ชิ้น
๔๗. ดร.สุ ณี ศรี อรทัยกุล สนับสนุนเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท
๔๘. ศ.พญ.สมปอง รักษาสุ ข สนับสนุน เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า ๑๐๐ ตัว เครื่ องเล่น ซี ดี ๑ อัน โถข้าว ๑ ใบ
๔๙. คุณพรทิพย์ ลัทธลาภกุล สนับสนุน หมวก ๒ ใบ กระเป๋ าผ้า ๕ ใบ กระบอกน้ า ๑ ใบ ของเล่นเด็ก ๑๐ ชิ้น
๕๐. คุณสุ นีย ์ สัจจาไชยนนท์ สนับสนุนพัดลม Hatari ๒ เครื่ อง
๕๑. คุณสุ กญั ชญา ตันสุ หชั สนับสนุนเสื้ อ ๕ ตัว รองเท้า ๕ คู่
๕๒. คุณกัญจน์ อภิบรรณ์ สนับสนุนกระเป๋ าเอกสาร ๒๕ ใบ
๕๓. คุณจินตนา จริ วฒั นศิรินนท์
สนับสนุนหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ๑ ใบ
๕๔. คุณดารา เปรมอนันต์ สนับสนุนรองเท้า ๕ คู่
๕๕. คุณฤดี รุ่ งกลิ่น สนับสนุน หมอนบรรเทาอาการกรน ๕ ใบ ผ้าห่ม ๕ ผืน
๕๖.คุณกิ่งแก้ว วงษ์สิงห์ คุณพรทิพย์ ศรี เพียร คุณสมศรี อินทศักดิ์อุบล คุณเสาวณี โอวาฑิตย์สกุลสนับสนุนไมโครเวฟ ๑เครื่ อง
๕๗. คุณนวบุษ พรวิศณุกูล สนับสนุน หม้อหุ งข้าว ๑ ใบ
๕๘. คุณชวลี รัตนโชติ สนับสนุน หม้อหุ งข้าว ๑ ใบ
๕๙. คุณวิทยา เกศวา สนับสนุนกระติกน้ าร้อน ๑ ใบ หม้อหุงข้าว ๑ ใบ
๖๐. คุณสุ นี ตันยงค์เวช สนับสนุน เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า ๕๐ ชิ้น
๖๑. ฝ่ ายวิชาการ สนับสนุน ไม้แขวนเสื้ อ ๘ กล่อง

๖๒. คุณนิลุบล เฟื่ องคอน สนับสนุน เสื้ อผ้า ๒ กล่อง
๖๓. คุณนิ ภา สุ พิชญางกูร สนับสนุ นเสื้ อ ๕๖ ตัว กางเกง ๓๕ ตัว ชุด ๖ ชุด กระโปรง ๑๓ ตัว ขนม ๓ กล่อง คุกกี้ ๑
ถุง
๖๔. คุณงามพิศ ชินวัฒนโชติ สนับสนุนเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า ๑๐ ถุง
๖๕. คุณมัจฉรี โอสถานนท์ สนับสนุนเสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า ของใช้ต่าง ๆ ๑๕ กล่อง
๖๖. คุณวัชริ นทร์ ศานส์ตระกูล สนับสนุนเสื้ อผ้า ๑๕ ตัว กระเป๋ า ๑ ใบ
๖๗. คุณศรี วรรณ สายฟ้า สนับสนุนชุดผ้าไทย ๙ ชุด กระเป๋ าถือ ๒ ใบ
๖๘. คุณพัชราภรณ์ สุ ทธิ โชติ สนับสนุน เสื้ อผ้า
๖๙. คุณจิราภรณ์ รวยเจริ ญทรัพย์ สนับสนุน ขนมโก๋ แก่ ๔ กล่อง
๗๐. คุณปรี ยาทิพย์ สิ ทธิกรกุล สนับสนุน เสื้ อผ้า ๒๓ ชิ้น
๗๑. คุณนฤมล สกุลรัตนศักดิ์ สนับสนุน เสื้ อผ้า ๒๓ ชิ้น
๗๒. คุณผกาพันธุ์ สรรค์สวาสดิ์ สนับสนุน เงินสด ๒,๐๐๐ บาท
๗๓. คุณมณฑิยา แพ่งสภา นายกสมาคมสตรี ภาคพื้นแปซิ ฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนซาลาเปา ตลอด
งาน
๗๔. คุณอมรสิ ริ กลิ่นประทุม สตรี วดั ระฆังสมาคม สนับสนุนเสื้ อ ๑๐๐ ตัว มูลค่า ๑๒,๓๕๐ บาท
๗๕. สมาคมนักเรี ยนเก่ามาแตร์ เดอีวทิ ยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนเสื้ อผ้า รองเท้า ๒๖ กล่อง
๗๖. สมาคมส่ งเสริ มวัฒนธรรมหญิงศรี สะเกษ สนับสนุนเสื้ อผ้า ๒๐ ถุง
๗๗. สมาคมศิษย์วงั หลัง-วัฒนา สนับสนุน เสื้ อผ้า ๔ ลัง
๗๘. สมาคมศิษย์เก่าพระนครใต้ สนับสนุน เงินสด ๖,๐๐๐ บาท
๗๙. สมาคมศิษย์เก่าพระนครใต้ สนับสนุน ถัว่ กรอบมารุ โจ้ ๒ หีบ
๘๐. พล.ต.ต.อังกูร และคุณสุ พฒั นา อาทรไผท สนับสนุนชุดเครื่ องจาน ชาม ๑ ชุด พัดลม ๑ เครื่ อง และของใช้เบ็ดเตล็ด
๘๑. ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า สนับสนุนเสื้ อ กระโปรง รวม ๕๐ ชิ้น
๘๒. ร.อ.หญิง ปิ ยโศภิชฎ์ ชาติทองคา สนับสนุนเสื้ อ กระโปรง ผ้าไหม ๙ ชิ้น กระเป๋ า ๒๐ ใบ และของใช้เบ็ดเตล็ด
๘๓. ดร.ธนาภา ศันสนียกุลวิไล พัดลม ๑๐ เครื่ อง
๘๔. คุณมณี รัตน์ วัฒนสมบัติ ของใช้เบ็ดเตล็ด

รายชื่ อผู้สนับสนุนการจาหน่ ายสลากบารุ งสภากาชาดไทยสภาสตรีแห่ งชาติฯ
ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริ ญ
กรมการปกครอง
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรปราการ
กองคลัง กระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณสุ ทธิพงษ์ จุลเจริ ญ
ดร.อัญมณี วงศ์กาสิ ทธิ์
คุณอนงค์ศรี สิ ทธิอาษา
คุณเยาวมาลย์ วัชระเรื องศรี
สมาคมสตรี นกั ธุ รกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุ งเทพฯ
คุณไปรยา บุญมี
คุณเบญจมาศ ปริ ญญาพล
คุณอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ
สโมสรไลออนส์พระนัง่ เกล้า กรุ งเทพฯ
สมาคมสตรี ชาวนาไทย
คุณวิภาศิริ มะกรสาร
คุณวราพร พิพิธสุ ขสันต์
คุณรชต กุลกาม์ธร
คุณอรุ ณศรี จงเจียมจิตต์
สตรี วดั ระฆังสมาคม
สมาคมสตรี สัมพันธ์
คุณศรัญย์ภสั ร์ ศาตะมาน
สมาคมภริ ยาแพทย์แห่งประเทศไทย
คุณนวบุษ พรวิศณุกูล
คุณจิตรี จิวะสันติการ
คุณศิริรัตน์ ธารงธีระกุล
สมาคมสตรี ไทยคาทอลิก
สมาคมนักเรี ยนเก่ามาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมคหเศรษฐศาสตร์ แห่งประเทศไทย
สโมสรซอนต้าแห่งประเทศไทย
สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมาคมส่ งเสริ มบุคลิกสตรี
สมาคมส่ งเสริ มวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า
สมาคมสตรี นกั ธุ รกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่
คุณพวงทอง อานันทนะสุ วงศ์
คุณทิพวรรณ กิตติสถาพร
สหพันธ์สมาคมไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย
คุณสุ มาลี กองนักวงษ์
ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรื อง
สมาคมสตรี ภาคพื้นแปซิ ฟิคและเอเซี ยอาคเนย์แห่งประเทศไทย
สมาคมผูบ้ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมาคมศิษย์เขมะสิ ริอนุสสรณ์
สมาคมสตรี นกั ธุ รกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - จังหวัดสมุทรปราการ
สมาคมสตรี ไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย
สมาคมนักเรี ยนเก่าราชินีในพระบรมราชิ นูปถัมภ์
สมาคมศิษย์วงั หลัง-วัฒนา
สมาคมสตรี ไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา
คุณสุ จิตรา วิริยะกิตติ/สมาคมส่ งเสริ มวัฒนธรรมหญิงจังหวัดศรี สะเกษ
คุณนิลุบล เพื่องคอน
สมาคมส่ งเสริ มวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุตรดิตถ์
คุณกิมไน้ สิ ริพฤกษา
สมาคมส่ งเสริ มวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
คุณโสภาพิมพ์ เศรษฐบุตร สิ มะกุลธร

พลโทหญิงประคิณนั ต์ แสงรุ่ งเรื อง
คุณนภาสิ ริ ผาสุ กวนิช
คุณเจียมจิต เผือกศรี
คุณนงพงา ข่มไพรี
คุณนลินรัตน์ ลิ้นปรัชญา
คุณเยาวเรศ ชินวัตร
ประภาพร แก้วสระคู
คุณแก้วเก้า เผอิญโชค
สหพันธ์สตรี เพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
คุณอภิชฏา ทองรักษ์
คุณอังคกุล ธรฤทธิ์
สมาคมพยาบาลสาธารณสุ ขไทย
สมาคมสตรี อุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
คุณพรทิพย์ ตั้งกีรติ/พัฒนาชุมชน อยุธยา
สมาคมสตรี จงั หวัดนครราชสี มา
สมาคมสตรี อาสาสมัครแห่งประเทศไทย
สมาคมสตรี จงั หวัดกระบี่
สมาคมส่ งเสริ มวัฒนธรรมหญิงจังหวัดนนทบุรี
สมาคมส่ งเสริ มวัฒนธรรมหญิงจังหวัดมหาสารคาม
คุณกุศลินี วิเศษสรรพ์
คุณจุติพร มัง่ คัง่
ผศ.ดร.รัชนี คุโณปการ
คุณธันย์วรัญช์
รศ.สุ ลกั ษณ์ มีชูทรัพย์
คุณภัคชลี
สมาคมส่ งเสริ มวัฒนธรรมหญิงจังหวัดขอนแก่น
คุณพรทิพย์ ศรี เพียร
คุณสมศรี อินทศักดิ์อุบล

คุณไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม
คุณพัทธนันท์ หิ รัญบุณยสฤษดิ์
คุณพรศิริ เชี่ยวสาริ กิจ
คุณมณฑา
คุณประภา กิจจะนะ
ศรี อยุธยาสมาคม
คุณวณี จิวะรังสรรค์/เหล่ากาชาดเลย
ดร.บุษบา ชัยจินดา/สมาคมแม่บา้ นตารวจ
สมาคมผูน้ าสตรี พฒั นาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
สมาคมส่ งเสริ มวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเชียงราย
สมาคมส่ งเสริ มวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเพชรบูรณ์
สมาคมส่ งเสริ มวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสิ งห์บุรี
สมาคมสตรี ภูเก็ต
แม่บา้ นมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง
คุณนันทิกานต์ ปานคล้ า
คุณสรวณี กูป้ ระเสริ ฐ
คุณมนวิภา ประชัญคดี
คุณจันทนา ดาเนินพิริยะกุล
คุณทรัพย์ทวี เชื้ อบุญมี
คุณมัจฉรี โอสถานนท์
คุณจินตนา จริ วฒั นศิรินนท์
คุณธนพรรณ พิมพ์ใจชน
คุณศิริเพ็ญ วิจารณกุล
คุณอุบลสิ ริ (พี่เปิ้ ล)
คุณพวงเพชร อภิธนาคุณ
สธวท-พิษณุโลก
คุณเสงี่ยม ปาลวัฒน์วไิ ชย/พัฒนาชุมชน จ.อุทยั ธานี
คุณสุ ภาสรณ์ แต่รัตนชัย/สธวทจังหวัดอุดร

สมาคมส่ งเสริ มวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่
พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด
คุณผกาพันธุ์ สรรค์สวาสดิ์ จังหวัดสตูล
คุณกรรณิ การ์ สุ คนธมาน ช่วยสุ ข
คุณนันทิยา วงศ์วาณิ ชย์
คุณกัญจน์ อภิบรรณ์
บริ ษทั ฟรี ดอมเอเชียจากัด
คุณธนะสิ ทธิ์ ศิริวรธรรม
คุณธิติมา สิ งนวน
รศ.ดร.สมใจ วิชยั ดิษฐ
คุณอาภรณ์ ตุลารักษ์
คุณณัฎฐพงษ์ ฉิมพลี
อรัญญา ขวัญสุ ข
คุณอังคกุล ธรฤทธิ์
คุณมัจฉรี โอสถานนท์

