
รายนามผู้เข้ารับประทานเข็ม ผู้มีอุปการคุณต่อคนตาบอดและคนพิการ 
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ลําดับที่ ช่ือ สกุล

21 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

22 นางทยา ทีปสุวรรณ

23 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ

24 นางประภัสสร เบาว์แมนน์

25 นางทิพยา กิตติขจร

26 นางธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา

27 นางรสพร นิวาตพงศ์

28 นายอารีย์ หอวิจิตร

29 นายเมธินทร์ ลียากาศ

30 นายสุรวัตร ชินวัตร

31 นางสุนีย์ สายพิพัฒน์ผล

32 นางอรอนงค์ สงเจริญ

33 นายธีระ จันทรัตน์

34 สิบเอกสมหวัง พิลาทอง

35 นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์

36 นางจํานงค์ แจ่มจันทรวงศ์

37 นายสนิท ทรัพย์วารี

38 นายสมหมาย จันทร์เอ่ียม

39 นายวีระยศ เทียมเงิน

40 นางอภิญญา เพ็ชรรัตน์

41 นางชวีวรรณ เฟื่องทอง

42 นางรัชนีกร พลวิชิต

43 นายอติโชค ผลดี

44 นายครรชิต อินทรโฉม

45 นางรัมภา เปรมสุริยะ

46 นางจริยา ธรรมศักด์ิ

47 นางสาวเปรมรัตนา ศรีชวาลา

48 นางสาวรุจิรา ศรีชวาลา

49 นายไพศาล แซ่ล่อ

50 นายดํารง วัฒนลักษณ์

51 นางเนาวรัตน์ วัฒนลักษณ์

52 นางพนมพร วชิรขจร

53 นายวีระพันธ์ จรรยาศักด์ิ

54 นายดิลก วนิชตันติคงศ์

55 นายอรุณ ลิปิรุจน์ธรรม

56 นายคมกริช ศิริรัตน์

57 นายบุญเทพ จิระพงศ์ธนาเวช

58 นางสาวนิรมล เปี่ยมอุดมสุข

59 นางสาวเนตรอัมพร กฤษณปาณี

60 นางสาวสมถวิล บุญน้อม

61 นายสามารถ รัตนสาคร

62 สุปินะ

ผู้เข้ารับประทานเข็มผู้สืบทอดเจตนารมย์อาจารย์เจนีวีฟ  คอลฟิลด์
ลําดับที่ ช่ือ สกุล

63 นายมณเฑียร บุญตัน
64 ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ุ
65 บาทหลวงการ์โล เวลาร์โด
66 นายประหยัด ภูหนองโอง
67 นายเพชรรัตน์ เตชะวัชรา
68 นายบุญมา ทรัพย์สกุล
69 นายโกมล มาลัยทอง
70 ซิสเตอร์อันนา มาเรีย โมเซเล
71 ซิสเตอร์เทเรซา นํ้าสมบูรณ์
72 นางทิพวรรณ ดุริยางคเศรษฐ์
73 นางสาวแสงสี อังศุสิงห์
74 นางสาวอรุณศรี การเสถียร

ผู้เข้ารับประทานเข็มผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ลําดับที่ ช่ือ สกุล

75 นางขันคํา ทองลาย
76 นายธีรพล โพธ์ิหวี
77 นายสุชาติ มะลิทอง
78 นายธง เกตปทุม
79 นายภูษิต กิติสาเรศ
80 นายสมหวัง เผือกพิพัฒน์
81 ว่าท่ีร้อยตรีอรรถพร ศรีบัวพันธ์ุ
82 นายสุรพล  ศิริยะพันธ์
83 นางนิภา คําโสม
84 นางสาวสมปรารถนา กันตะภาค

ผู้เข้ารับประทานเข็มผู้ส่ือมวลชนที่ให้การสนับสนุน
ลําดับที่ ช่ือ สกุล

85 นายบุญชาย ศิริโภคทรัพย์
86 นายสุทธิรักษณ์ อุฒมนตรี
87 นายกัญจน์ พลสงคราม
88 นางสุมนา สุวรรณอําภา
89 นายเจษฎา จันทรนาคี
90 นายวิศาล ดิลกวนิช

รายนามผู้เข้ารับประทานโล่
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ลําดับที่ ช่ือ สกุล
1 คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์
2 นายวิบูลย์ เสรีชัยพร
3 นางสมกิจ  โฆษิตกุลพร
4 นางมณี นามศิริพงศ์พันธ์ุ
5 นางอัมพร เตชะวัชรา
6 นางสาวปนัดดา ชัยมงคล
7 นางออรอรา ศรีบัวพันธ์ุ
8 นางสาวกมลวรรณ อินทร์อร่าม
9 นายสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์
10 นางสาวชลธิชา สวรรค์กสิกร
11 นายสวาท พงษ์สอน
12 นายทนงค์ มานะหาญ
13 นายสมเกียรติ คําโสม
14 นางสาวพรหมรินทร์ บุญครุฑ
15 นางสาวสมพิศ เหลืองเรืองจรัส
16 จ่าสิบตํารวจกมล นราภักด์ิ
17 นายสายแจ้ง ร่ืนกล่ิน
18 นายต่อพงศ์ เสลานนท์
19 นางอัจริยา สุวัฒนพันธ์ุกุล
20 นายวิรัช สุขเจริญ
5 นางศรีปทุม ทรัพย์วารี

ในงานวันรําลึกมิสคอลฟิลด์และ 70 ปีการศึกษาคนตาบอดไทย
วันเสาร์ที่  12 ธนัวาคม  2552  ณ  โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
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