
1 

 

 

รายช่ือผู้มอีุปการคุณต่อวงการห้องสมุด   พ.ศ. 2524 - 2562 
 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2524 
1.คุณหญิงกรองแกว้  ปทุมานนท ์
2.คณะลูกเส้ือชาวบา้น อ.บา้นหมอ้ จ.สระบุรี 
3.นายแดง-นางรัญจวน  วงษก์ลา้หาญ 
4.ตระกลูนิมานนิตย ์
5.ธนาคารศรีนคร 
6.บริษทั ไทยประดิษฐ ์จาํกดั 
7.นายบุญธง  สงฆป์ระชา และคณะ 
8.ฯพณฯ หม่อมหลวงป่ิน  มาลากลุ 
9.นายเผา่เทพ  โชตินุชิต 
10.พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ศิริรัตนบุ์ษบง 
11.คุณหญิงอรสา  ลํ่าซาํ 
 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2525 
1.นายเกษม  สุทวรางกลุ 
2.นายแกน  วงศสุ์รีย ์
3.คณะกรรมการจดัทาํเหรียญหลวงพอ่ผาง 
4.คณะกรรมการส่งเสริมกิจการละครพดู 
5.คณะผูบ้ริจาคเงินสร้างหอ้งสมุดประชาชน อ.แก่งคอย 
6.นายตาม  แซ่มาย 
7.ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 
8.ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั สาขากาฬสินธ์ุ 
9.นางสาวนพ  บุณยปุการ 
10.คุณหญิงบุญแจง้  ไชยภฏั 
11.สมเดจ็พระเจา้ภคินีเธอเจา้ฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาฯ และพระนางเจา้สุวทันา  พระวรราชเทว ี
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12.พระครูสาทรธรรมพิเนต 
13.พระปลดับุญธรรม  ฐิตปุญโญ 
14.มูลนิธิไทยวฒันา ต.สุวรรณ 
15.ราชตฤณมยัสมาคมในพระบรมราชูปถมัภ ์และราชกรีฑาสโมสร 
16.ศูนยป์ฏิบติัการรบพิเศษท่ี21 
17.สภากาชาดไทย 
18.นายสมศกัด์ิ  เตชะเกษม 
19.นายสยาม  พีชวณิชย ์
20.สโมสรละครสมคัรเล่น 
21.นายหน่วย  เหียมคูณ 
22.นายอินทร์  วงศช์ยั 
 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2526 
1.นายโกวิท  เพชร์แสงสี 
2.นายไกรสีห์  องัศุพานิช 
3.นายด่วน  เจริญยศ 
4.นายบุญชอบ  สาครินทร์ 
5.นายบุญทรง  ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง 
6.นางป่ินทอง  จนัทร์เรือง 
7.นายประเสริฐ  วิมลศิลปิน 
8.พระครูกาญจนวิสุทธ์ิ 
9.พระครูวิจิตรธรรมโกศล 
10.พระธรรมโมลี  เจา้อาวาสวดัพระธาตุหริภุญชยั จ.ลาํพนู 
11.พระภทัรธรรมธาดา  เจา้อาวาสวดัดอนรัก จ.สงขลา 
12.ม.ล. มานิจ  ชุมสาย ณ อยธุยา 
13.นางสาวละเมียด  พรรณสมาน 
14.คุณหญิงเลอศกัด์ิ  สมบติัศิริ 
15.นายวีระ  ลาํไยทอง 
16.นายสมอาจ  ภูมิยทุธ์ิ 
17.นายสวิง  ประสาทเกษการณ์ 
18.คุณหญิงสุชาดา  ถิระวฒัน์ 
19.สโมสรโรตาร่ีธนบุรี 
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20.หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  หอวงัก่อสร้าง (โดยนายทวีศกัด์ิ  หอวงั) 
21.นายอาทร  สงัขะวฒันะ 
 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2527 
1.นายกลัน่  ทิพยนุกลู 
2.นางเจริญ  สิงหเสนี และนางสาวจวงจนัทร์  สิงหเสนี 
3.นางนิภาพร  ใจมูล 
4.นายเน่ือม  รุ่งเรือง 
5.พระพทุธิวงศมุ์นี  เจา้อาวาสวดัเบญจมบพิตร 
6.สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนทวธัาภิเศก 
7.สมาคมศิษยเ์ก่าชลราษฎรอาํรุง 
8.  Association of the German War Blind และ Ministry of Economics and Industry  
สาขา Baden – Wurthenberg 
9.สโมสรไลออนส์ชลบุรี 
10.นางอาภรณ์  สุนทรสนาน และนางอติพร  เสนะวงศ ์
11.นายอุเทน  เตชะไพบูลย ์
 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2528 
1. คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนบา้นเจริญผล 
2. นางสาวชณัยา  วงษโ์พธ์ิ 
3. นายเชิด  นางจนัทนา  ทรงศรี 
4. ธนาคารทหารไทย จาํกดั 
5. นางทรงชยั  ศิริวฒันวงศ ์
6. นายธาํรง สุขสวสัด์ิ 
7. นายนอ้ย  นุ่นพนัธ์ 
8. นายประชา  โพธิพิพิธ 
9. นายประมุข นางนิภา  พฒันพีระเดช 
10. นายประเสริฐ  สวสัดิมงคล 
11. นายไพบูลย ์ อนนัตกลู 
12. พระครูปภสัร์ชยัคุณ 
13. พระครูไพบูลยพ์ฒันาภรณ์ 
14. พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ 
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15. พระนิโรธ รังสี คมัภีร์ ปัญญาจารย ์
16. นายยิม้  ปัญฑยางกรู 
17. นางสาวศรีสอางค ์ ธรรมสอน 
18. นายสหสั ตรีทิพบุตร 
19. นายอภยั  จนัทวิมล 
20. องคก์ารเจแปน โซโตซู รีลิฟ คอมมิตต้ี 
21. นายเอิบ  อิสระ 

 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2529 
1. นายกมล  ธิโสภา 
2. นางสาวเจริญ  สิงหเสนี 
3. นายเฉวียง  หนุนอนนัต ์
4. ชมรมศิษยเ์ก่าสวนกหุลาบวทิยาลยั รุ่น พ.ศ. 2482 – 2484 
5. ม.ล. พวงร้อย  อภยัวงศ ์
6. พระครูไพโรจน์  โพธิวฒัน ์
7. พระครูสิริโพธิโสภณ 
8. พระอธิการศิริ  สิริพฒุโน 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2530 
1. พระสุนทรธรรมภาณี (หลวงพอ่แพ  วดัพกิลุทอง) 
2. พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบฐิตญาโน) 
3. ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท ์นายกรัฐมนตรี 
4. บริษทั ช. การช่าง จาํกดั 
5. นายดาํรง  รัตนพานิช 
6. บริษทั ไทยนํ้าทิพย ์จาํกดั 
7. นายประจกัษ ์ พุม่วิเศษ 
8. นายปรีดา  มุตตาหารัช และคณะ 
9. ชมรมบาํเพญ็ประโยชน์ อาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
10. นางพานี  อินทรัมพรรย ์
11. นายวิชยั  มาลีนนท ์
12. นางศศิธร  รัตนรักษ ์
13. ศาลเจา้พเ่อสือ 
14. บริษทั สุราทิพยศ์รีตะลุง จาํกดั 
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15. บริษทั สุรามหาราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 
16. สมาคม The Commemorative Association for the Japan World Exposition” 70  
17. (JEC FundX ประเทศญ่ีปุ่น) 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2531 
1. นางสาวนฤมล  ปราชญโยธิน 
2. นายวลัลภ  สวสัดิวลัลภ 
3. นางสาวสุภทัรา  ฉตัรเงิน 
4. คณะกรรมการผูก่้อสร้างหอ้งสมุดประชาชน อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 
5. นายสุทธิชยั  ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง 
6. นางพรสม  รองรัตน์ 
7. มูลนิธิเอเชีย 
8. รัฐบาลออสเตรเลีย 
9. นาย Stanley Aung Myint 
10. สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 
11. สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนวดัสุทธิวราราม 

 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2532 
1. กลุ่มบริษทัสุราทิพย ์
2. นายเทียม  โชควฒันา 
3. นายพิพฒัน์  พะเนียงเวทย ์
4. นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา 
5. สมาคมปราจีนกลัยาณี 
6. พลโทสมพร  เติมทองไชย 
7. นายแพทยบุ์ญ  วนาสิน 
8. นางนอ้ม  แยม้รุ่ง 
9. นางละออ  สุขขา 
10. พระครูรัตนกิจโกศล 
11. นายบุญชู  ตรีทอง 
12. ธนาคารออมสิน (สาํนกังานใหญ่) 
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รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2533 
1. พระครูสุนทรธรรมกิจ  ผูแ้ทนวดัแกว้เจริญ 
2. พระสมุห์เสน่ห์รังสิโย  ผูแ้ทนวดัท่ามะกา 
3. พระธรรมเสนานี  เจา้คณะจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
4. พระพทุธพิมพานุรักษ ์ เจา้อาวาสวดัไชโยวรวิหาร 
5. มูลนิธิจุมภฎ – พนัธ์ทิพย ์
6. ฝ่ายโครงการสารนิเทศทัว่ไปขององคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
7. พนัเอกหญิงสมสมยั  สิทธิเกษร 
8. นายประสิทธ์ิ  กาญจนวฒัน ์
9. สมาคมผูป้กครองและครูสวนกหุลาบวิทยาลยันนทบุรี 
10. สมาคมผูป้กครองและครูเบญ็จะมะมหาราช และศิษยเ์บญ็จะมะมหาราช 
11. นางฮวย  ประสมศกัด์ิ 
12. คณะกรรมการวดัโคกชา้ง 
13. นางวรพรรณี  นอ้ยใจบุญ 
14. นางพรพิมล  จนัทรประภาวฒัน์ 
15. กลุ่มเกษตรกรบา้นค่าย  ตาํบลขวญัเมือง 
16. นายไกรศรี  นิมมานเหมินทร์ 
17. นายทวน  สิงห์ประเสริฐ 
18. นายบุญรวม  เสนาดิสยั 
19. ค่ายอาสาพฒันาชนบท มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
20. นางสงอม  สุขพานิช 
21. มิสซิสโทโกะ  ฮตัตะ 
22. นางเมตตา  ปองทอง 
23. นายอุดมศกัด์ิ  ทั้งทอง 
24. นายบุญช่วย  ศรีสารคาม 
25. นายสุคนธ์  พรหมศิริ 

 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2534 
1. พระธรรมปัญญาบดี 
2. พระภาวนาวิสุทธิคุณ 
3. พระมหาโกศล  จนัทะวณัโณ 
4. ศาสตราจารย ์ดร. ประดิษฐ ์ เช่ียวสกลุ 
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5. ท่านผูห้ญิงวรุณยพุา  สนิทวงศ ์ณ อยธุยา 
6. คุณหญิงวนัทนา  โรจนนิล 
7. นายยงศกัด์ิ  คณาธนะวณิชย ์
8. นางนงเยาว ์ โตววชิรกลุ 
9. นายอาํนาจ  โตวชิรกลุ 
10. นางบุญพร้ิง  ต.สุวรรณ 
11. นางจินตนา  วรสีหะ 
12. นายเอกชยั  หอวงั 
13. นางกานดา  ปิตรชาติ 
14. นางทองเจือ  สืบชมภู 
15. นางทองสุข  สงวนโภคยั 
16. Mrs. Bonnie Davis 
17. บริษทัเนชัน่แนลไทย จาํกดั 
18. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 
19. มูลนิธิหม่อมเจา้หญิงพนูพศิมยั  ดิสกลุ 
20. มูลนิธิหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 
21. กองทุนคุณพอ่แดง – คุณแม่บว๊ย ศิวพฤกษ ์
22. กองทุนคุณหญิงสมยั  หงษย์นต ์
23. กองทุนซิว  เสง่ียม  กาญจนจารี 
24. สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
25. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
26. Canadian International Development Agency 
27. The British Council 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2535 
1. พระธรรมมหาวีรานุวตัร 
2. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
3. ธนาคารศรีนคร จาํกดั 
4. คุณตรีธา  เนียมขาํ 
5. แม่ชีธญัญาณี  สุดเกษ 
6. พระราชมงคลญาณ 
7. พระมหาวิศิษฎ ์ ทศศนีโย 
8. คุณดาํเกิง  จินดาหรา 
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9. คุณแม่สาํเภา  สุดประเสิรฐ 
10. คุณจวงจนัทร์  บุรกรรมโกวทิ 
11. พระราชญาณรังสี  จนัทร์คเวสโก 
12. คุณอคัรพล  ทิศุธิวงศ ์
13. แม่ชีนฤมล  ตญักาญจน์ 
14. คุณจาํเนียน  เสมรสุต 
15. คุณประยรู  พณิชยานนท ์
16. คุณกาญจนา สุวรรณนภาศรี 
17. พระครูวินยัธรสหสั  สุธรโม 
18. ม.ร.ว.อมรรัตน  กฤษดากร 
19. พระมหาบุญยงั  ปริปุณโณ 
20. คุณออ้น  อมาตยานนท ์
21. แม่ชีหวานใจ  ชูกร 
22. คุณสมพงษ ์ กาญจนสีลม 
23. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
24. คุณชูเชิด  กระจ่าง 
25. พระราชสิทธิเวที 
26. บริษทัมติชน จาํกดั 
27. พระวิสุทธิญาณเถร 
28. บริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั 
29. คุณบนัลือ  ตนัติวิท 
30. พระครูภทัรกิจวิธาน 
31. คณะกรรมการจดัสร้างหอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุารี” อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น 
32. คุณหญิงไพฑูรย ์ กิตติวรรณ 
33. นายแพทยสุ์ชาติ  สรณสถาพร 
34. สมาคมผูป้กครองและครูเบญจมราชาลยัในพระบรมราชินูปถมัภ ์
35. พระราชปัญญาสุธี 
36. คุณสุดใจ  แกว้เพง็ 
37. บริษทัชิชาคนัทรีคลบั จาํกดั 
38. คุณสมชาย  นพเจริญกลุ 
39. บริษทัสยามบราเดอร์ จาํกดั 
40. พลตรีถวิล  อยูเ่ยน็ 
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41. ธนาคารไทยทนุ จาํกดั 
42. มูลนิธิชิน  โสภณพนิช 
43. เทศบาลเมืองลาํพนู 
44. คุณวิฑูรย ์ ภทัรเสาหะ 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2536 
1. พระราชปัญญาสุธี (ถาวร  ติสูสานกโร) 
2. พระครูปลดัสมัพิพฒัน์เมธาจารย ์(พระอาจารยม์หาถาวร  จิตตถาวโร) 
3. โสภณคุณานาธร (หลวงพอ่เป่ิน) 
4. พระอธิการศรีนวล  ชนติะโร 
5. ครอบครัวคมกฤส 
6. นายทวน  สิงห์ประเสริฐ 
7. บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์เอม็ซีซี จาํกดั 
8. นายบุญชู  ตรีทอง 
9. นางบุญรวม  เสนาติสยั 
10. คุณหญิงประภาพรรณ  วิจิตรวาทการ 
11. นายลออ  พนูสวสัด์ิ 
12. นางละออง  เบญจานุวตัร 
13. คุณหญิงวรรณา  สิริวฒันาภกัดี 
14. นางสาวสุนทรี  พลชยั 
15. Mr. Yoshimichi  Itoh 
16. นายสุธี  ศรีคราการ 

 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2537 
1. พระญาณวิทยาคมเถระ (หลวงพอ่คูณ  ปริสุทโธ) 
2. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
3. นางบุญครอง  อินทุโสภณ 
4. รองศาสตราจารยน์ายแพทยพ์นูพิศ  อมาตยกลุ 
5. นางปราณี  บริบูรณ์ 
6. ศาสตราจารยน์ายแพทยเ์สก  อกัษรานุเคราะห์ 
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รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2538 
1. พระราชสิทธิโมลี 
2. พระครูปัญญาพฒันาภรณ์ อุทยานิก 
3. พระครูวรกิจวธิาน 
4. กลุ่ม ส. การคา้ 
5. นายกาํจร  เชาวน์รัตน ์

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2539 
1. สาํนกังานอยัการสูงสุด 
2. ศาสตราจารย ์นายแพทย ์เสก  อกัษรานุเคราะห์ 
3. รองศาสตราจารย ์รังสรรค ์ ธนะพรพนัธ์ุ 
4. บริษทัธนาคารกสิกรไทย มหาชน จาํกดั 
5. นางเอ่ียม  สมนึก 
6. นางสาวพลูศรี  ประธานราษฎร์นิกร 
7. สมาคมผูป้กครองและครูบดินทรเดชา 2 
8. นางสาวรัตน์  ประธานราษฎร์นิกร 
9. นางอุษา  จนัทรา 
10. สมาคมผูป้กครองและครูดุสิตาราม 
11. นายวิชยั  สวาทยานนท ์
12. นายสมพงษ ์  - นางอุมารินทร์  อุดมปรีชา 
13. นางสาวอรพรรณ  หยวียิม 
14. ชมรมสุทธิ’ 07 
15. นายอภิสิทธ์ิ  งามอจัฉริยะกลุ 
16. มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท ์

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2540 
1. พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(ปัญญา  อินทปัญโญ) 
2. พระครูสารธรรมนิเทศ (หลวงปู่มา  ญาณวโร) 
3. พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงพอ่หยอด) 
4. นายกฤษณะ  ศิวกฤษณ์กลุ 
5. นางกษมา  วรวรรณ ณ อยธุยา 
6. คุณหญิงกลุทรัพย ์ เกษแม่นกิจ 
7. นายขรรคช์ยั  บุนปาน 
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8. คณะครูและศิษยเ์ก่าโรงเรียนบา้นอากาศ จงัหวดัสกลนคร 
9. นางจงกลนี  จนัทรสาขา 
10. นายจองชยั  เท่ียงธรรม 
11. นายเจริญ และคุณหญิงวรรณา  สิริวฒันภกัดี 
12. ชมรมนกัเรียนเก่าโรงเรียนบา้นท่าแค จงัหวดัพทัลุง 
13. นายชยัรัตน์ คาํนวณ 
14. นายชยัรัตน์  ชยัรัตน์เมธี 
15. นายชาตรี  โสภณพนิช 
16. นายชุมพล  ศิลปอาชา 
17. นายดิลก  มหาดาํรงคก์ลุ 
18. นายดิน  จนัทร์สุวรรณ 
19. ม.ล.ตรีทศยทุธ  เทวกลุ 
20. นายเทศ  อินบวั 
21. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
22. รองศาสตราจารยธ์รรมนูญ  ฤทธิมณี 
23. นายบรรหาร  ศิลปอาชา 
24. บริษทัไทยออยล ์จาํกดั 
25. บริษทับางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
26. นายบุญเอ้ือ  ประเสริฐสุวรรณ 
27. รองศาสตราจารย ์นายสตัวแพทย ์ดร.ประจกัษ ์ พุม่วิเศษ 
28. นายประภตัร  โพธสุธน 
29. นางประยรู  เทศป่ัน 
30. นางประเสริฐรัตน์  แสงเจริญ 
31. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกลุ 
32. นายปลิว  ตรีวศิวเวทย ์
33. มูลนิธิชิน  โสภณพนิช 
34. มูลนิธิเทพปูชนียสถาน (ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว) 
35. มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 
36. มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ หอสมุดติณสูลานนท ์
37. มูลนิธิอาจารยป๋์วย 
38. ศาสตราจารย ์ดร.ยงยทุธ  ยทุธวงศ ์
39. นายยงศกัด์ิ  คณาธนะวนิชย ์
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40. นายเรวติั  พทุธินนัท ์
41. นายวิเชียร เตชะไพบูลย ์
42. นายวีระ  งามสะพร่ัง 
43. นายวีระ  อุณวาทพานิช 
44. สมาคมไทยคา้กระดาษและสมุด 
45. สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนจกัรคาํคณาทร จงัหวดัลาํพนู 
46. สมาคมผูป้กครองนกัเรียนและครูโรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม  จงัหวดับุรีรัมย ์
47. นายสุชาติ  ไตรประสิทธ์ิ 
48. นายโสรส  พรทวีทศัน ์
49. นายอดิศร  จรณะจิตต ์
50. นางสาวอรพรรณ  หยวียิม 
51. นางสาวเอกจิตรา  ชูสกลุชาติ 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2541 
1. พระครูเกษมพชัรกิจ 
2. พระราชธรรมเจติยาจารย ์
3. พระอาจารยณ์ฐัพงษ ์ ขนัติวโร 
4. นางฉลาด  ศิริภาพ 
5. พลตรีถวิล  และนางมณีธร  อยูเ่ยน็ 
6. บริษทั ซี.พี.เซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั 
7. นางบุบผา  องักินนัท ์
8. นายประชุม  ศิลาธนาคม 
9. ม.ล.ปราณี  สนิทวงศ ์
10. มูลนิธิเรวติั  พทุธินนัท ์
11. นางวรรณดี  เภตราไชยยนัต ์
12. น.อ.ศรีสวสัด์ิ  จนัโภคา 
13. นางสมจิตต ์ แต่งสมุด 
14. นางสมหมายวฒันะคีรี 
15. สมาคมเจา้พอ่ทพัสาํโรง 
16. นายเสนีย ์ สงัขพนัธ์ 
17. นางอุบล  พลบัน่ิม 
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รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2542 
1. พระครูสาคร สีลคุณ เจา้อาวาสวดัคลองครุ จงัหวดัสมุทรสาคร 
2. พระมงคลสิทธิคุณ (หลวงพอ่ลาํไย ปิยะวณโณ) เจา้อาวาสวดัทุ่งลาดหญา้ จงัหวดักาญจนบุรี 
3. ม.ร.ว.สุรธวชั  ศรีธวชั 
4. ท่านผูห้ญิงวิจิตรา  ธนรัชต ์
5. นางสาวอรพรรณ  หยวียิม 
6. นางจาํนูน  จารุจินดา 
7. นายแพทยย์งยทุธ – แพทยห์ญิงสุนนัทา  พลอยส่องแสง 
8. นายสนัติ  เจนวฒันวิทย ์
9. พ.ต.อ.วชัร  เขม็ศกัด์ิสิทธ์ิ 
10. นายรุ่ง – นางยพุิน  ศิริเจริญ 
11. นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ 
12. นายเทียนชยั  ปิติพฒันะโฆษิต 
13. นางบุญรวม  เสนาดิสยั 
14. นางสาวอุไร  ภิงคารวฒัน ์
15. นายมีชยั  ตั้งพทิกัษว์งศ ์
16. ฝ่ายข่าวสารและประชาสมัพนัธ์สถานทูตอเมริกาประจาํประเทศไทย 
17. สาํนกังานคณะกรรมาธิการสหภาพยโุรป 
18. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมเลศน์  สนัติเวชกลุ สถาบนัวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
19. มูลนิธิหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 
20. นางสมใจ  ลิปปกรณ์ ศึกษานิเทศก ์ระดบั 8 สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัปัตตานี 
21. คณะ THEP (Thai Hilltribe Education Projects) โดย คุณซูซาน  เรซ เป็นผูแ้ทน 
22. นายวิวฒัน์  บตัรเจริญ หวัหนา้งานหอ้งสมุด โรงเรียนปราจีนกลัยาณี  จงัหวดัปราจีนบุรี 
23. นายวิมล  วฒันา ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัสงขลา 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2543 
1. พระราชพรหมาภรณ์ วดัวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค ์
2. พระครูพิศาล ปุรินทโก วดัราษฎร์อุปถมัภ ์อ.ทบัปุด จ.พงังา 
3. พระครูภทัรกิจวิธาน วดัศรีขนุหาญ อ.ขนุหาญ จ.ศรีสะเกศ 
4. กองทุนหลวงพอ่จอ้ย จนทสวณโณ วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์อ.เมือง จ.นครสวรรค ์
5. นายเจริญ - คุณหญิงวรรณา  สิริวฒันภกัดี กลุ่มบริษทัสุราทิพย ์
6. นายชชัวาล  โอษธีศ กรรมการบริษทั เอ้ือประชา จาํกดั 
7. นายนพดล  เฮงเจริญ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ 
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8. พนัเอกประกอบ  สุบรรณโรจน ์
9. นางสาวไพบูลยผ์ล  มะกะระธชั ขา้ราชการบาํนาญ โรงเรียนดดัดรุณี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
10. นายรังสรรค ์ คงเท่ียง ขา้ราชการบาํนาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
11. พลเอกวิโรจน์ – คุณหญิงลกัขณา  แสงสนิท 
12. นายวิพล  นาคพนัธ์ ผูอ้าํนวยการการประถมศึกษาจงัหวดัปัตตานี 
13. นายศิริพงษ ์ ชลดารัตน์ 
14. สมาคมผูป้กครองและครูบดินทรเดชา 2 
15. ดร.สุพทัธ์  พูผ่กา อธิการบดีมหาวิทยาลยัรังสิต 
16. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองจ๊อม อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 
17. นายอารีย ์ ซุน้ฟุ้ ง บริษทั นํ้าตาลราชสีมา จาํกดั (กลุ่มวงัขนาย) 
18. นางเอมอร  ณฎัฐโสภณ 
19. บริษทั ไอบีเอม็ (ประเทศไทย) จาํกดั 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2544 
1. พระครูไพศาลพฒันาภรณ์  
2. ภราดาเลอชยั  ลวสุต  
3. นางเนาวรัตน์  ศิลาธนาคม  

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2545 
1. พระราชวิทยาคม (หลวงพอ่คูณ  ปริสุทโธ) 
2. ภราดา  ดร.วิศิษฐ ์ ศรีวิชยัรัตน์ 
3. พลอากาศเอกธนนิตย ์ เนียมทนัต ์
4. รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ 
5. บริษทั ซี.พี. อีเลฟเวน่ จาํกดั (มหาชน) 
6. นางเพญ็พร  เสถียรสวสัด์ิ 
7. ประเสริฐ และ วารี ช.เจริญชยั 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจาํปี 2546 
1. พระภาวนาวิสุทธิญาณเถระ (พระอาจารยแ์บน  ธนากโร) 
2. นางละมูล  ลือสุขประเสริฐ 
3. พลเอกประกิต  ศิริพนัธ์ 
4. นายเอ่ียม  สมใจ 
5. รองศาสตราจารยบ์ญัญติั  สุขศรีงาม 
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รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2547 
1. พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์
2. กองทุนคุณยา่ฉวี  ทศันปรีดา 
3. นายช้ืน  ช่ืนสาํราญ 
4. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
5. แพทยห์ญิงนอ้ย  เศวตโยธิน 
6. แพทยห์ญิง คุณหญิงนุงนุช  ศิริเดช 
7. นายนเรศ  สุวรรณการ 
8. นางเนาวรัตน์  ทรงสวสัดิชยั 
9. นางพรสรร  กาํลงัเอก 
10. มูลนิธิเรวตั  พทุธินนัทน ์
11. ดร.สุกญัญา  สุนทรส 
12. นายเสนอ  มีใจดี 
13. นายอสันี – วสนัต ์โชติกลุ 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2548 
1. กลุ่มเพื่อนสามจงัหวดั 
2. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
3. บริษทั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (มหาชน) จาํกดั 
4. บริษทัไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จาํกดั (มหาชน) 
5. บริษทั ลิเบอร์ต้ี การ์เมน้ จาํกดั 
6. บริษทั บุญรอด บริวเวอร่ี จาํกดั 
7. บริษทัเอพินา อุตสาหกรรม จาํกดั 
8. ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวดัมาบข่า 
9. พระครูธรรมสรคุณ (เขียน  ขนธสโร) 
10. พระธรรมปัญญาบดี 
11. มูลนิธิดาํรงชยัธรรม 
12. สมาคมศิษยเ์ก่าผูป้กครองและครูโรงเรียนเทศบาลวดักลาง 
13. สาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
14. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองคาย 
15. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิษณุโลก 
16.  นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
17. นายเบญจกลู  ศิริพรรณ 
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18. รองศาสตราจารย ์ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทกัษ ์
19. รองศาสตราจารย ์ดร.ศุภชยั  ตั้งวงศศ์านต ์
20. นายสงวน  พทิกัษสิ์ทธ์ิ 
21. นายสาํราญ  ไทยแท ้และคณะ 
22. นางสุธาสินี  นิติสาครินทร์ 
23. นางสมจิตต ์ แต่งสมุด 
24. นายอภิรักษ ์ โกษะโยธิน 

 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2549 
1. นายจิระพล  คุ่มเค่ียม 
2. นายชยั  โสภณพนิช 
3. ดร. ถนอมวงศ ์ ลํ้ายอดมรรคผล 
4. พระวิมลสุตตาภรณ์ 
5. นางเปล่งศรี  แช่มชอ้ย 
6. นางพชัรา  ทิพยท์ศัน ์
7. นายพรชยั  ชะอุ่ม 
8. นายสมชยั  ไทยสงวนวรกลุ 
9. พระมงคลสิทธิคุณ  เจา้อาวาสวดัทุ่งหญา้ 
10. มูลนิธิวิทยาลยัอาชีวศึกษา นครปฐม 
11. มูลนิธิศาสตราจารยส์งัเวยีน  อินทรวิชยั 
12. มูลนิธิหลวงพอ่วดัไร่ขิง 
13. สมเดจ็พระมหารัชมงัคลาจารย ์
14. สมาคมนกัเรียนเก่าภูเกต็วิทยาลยั 
15. สมาคมผูป้กครองครูและศิษยเ์ก่าวิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม 
16. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
17. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชุมพร 
18. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเกต็ 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2550 
1.ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น 
2. นายขรรคช์ยั  บุนปาน 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.จีรเดช  อู่สวสัด์ิ 
4. บริษทั ซีพี อลล ์จาํกดั (มหาชน) 
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5. บริษทั ไทยบริดจสโตน จาํกดั 
6. บริษทั เมก็เทค็ แมนูแฟ็คเจอร่ิง คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั 
7. นางประไพพรรณ  จารุทว ี
8. ทนัตแพทยป์ระวิทย ์ วีรสตัยานนท ์
9. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกลุ 
10. พระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) วดัเบญจมบพิตร 
11. มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
12. คุณหญิงศรีศิริ  กฤษณจนัทร์ 
13. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
14. สมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บาํรุง 
15. สโมสรโรตาร่ี เชียงใหม่ 
16. นายสมนึก  เกตุชาติ 
17. นายสมัฤทธ์  มีวงษอุ์โฆษ 
18. นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน ์
19. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
20. นางอญัชลี  วานิช เทพบุตร 
21. มูลนิธิฮิลห์เวิร์ค ประเทศออสเตรีย (HilfswerkAustria) 
22. Dr. Jay S.  Bulmash 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2551 
1. รศ.ดร.พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทกัษ ์
2. ศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผน่ดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุ์ณธรรม) 
3. บริษทั ไทยบริดจสโตน จาํกดั 
4. เทศบาลเมืองพทัลุง 
5. ศาสตราจารยค์ลินิกนายแพทยปิ์ยะสกล  สกลสตัยาทร 
6. นายทวีศกัด์ิ  เดชเดโช 
7. นางสาวเพญ็จรัส  สิงห์ทอง 
8. เทศบาลนครพิษณุโลก 
9. สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจแห่งชาติ 
10. รองศาสตราจารยว์ฒิุชยั  กปิลกาญจน ์
11. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  นิติไกรพจน ์
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รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2552 
1. พระครูธรรมสรคุณ ชนธสโร 
2. รองศาสตราจารยน์ายแพทยจิ์ตตินดัด ์ หะวานนท ์
3. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
4. นายชรินทร์  เลอเกียรติจรัส 
5. ดร.ชาญวิทย ์ เกษตรศิริ 
6. บริษทั ไทยบริดจสโตน จาํกดั 
7. นายปรีชา  ประกอบกิจ 
8. นายพจน์  นฤตรรกกลุ 
9. นายวรวิทย ์ ศุภโชคชยั 
10. นายวานิช  เอกวานิช 
11. นายสิทธิพร  สุวรรณรัตน ์
12. สาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
13. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์ 
14. นางสาวจินดา  แตงอ่อน 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2553 
1. นายไกรสร  นนัทมานพ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยน์รงค ์ ฉิมพาลี 
3. พระศุภคณิชย ์ สุภจิตโต 
4. นายเรืองเดช  วงศห์ลา้ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริพร ขมัภลิขิต 
6. นางสาวสมสุณีย ์ ดวงแข 
7. นายสุเมธ  สิมะกลุธร 
8. ศาสตราจารย ์ดร.อกัขราทร  จุฬารัตน 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2554 
1. นายบุญชู  ตรีทอง 
2. นายปิยะ  ปิตุเตชะ 
3. นายไพศาล  บุญรอด 
4. ดร.รัชนีพร  พคุยาภรณ์  พกุกะมาน 
5. รองศาสตราจารย ์ดร. ศิริพร  วชัชวลัคุ 
6. นายอนุสรณ์  อาศิรเลิศสิริ 
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7. นายอภิสิทธ์ิ  ไล่ศตัรูไกล 
8. ทีมผูบ้ริหารโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 
9. มูลนิธิกสิกรไทย 
10. ศูนยว์ิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
11. สาํนกังานอุทยานการเรียนรู้ สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์รมหาชน)  

สาํนกันายกรัฐมนตรี 
 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2555 
1.นางจิราวิไล  เก่งการคา้ (ชปช.) 
2. นายณรงค ์อิงคธ์เนศ (ชพ.) 
3. บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)(ชพ.) 
4. รองศาสตราจารยน์ายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม (ชบอ.) 
5. นายสาํเร็จ วงศศ์กัดา (ชอท.) 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สิงห์ อิทรชูโต (ชบอ.) 
7. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร (ชบร.) 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2556 
1. พระวิเทศธรรมรังสี (หลวงตาชี)   
2. ผศ.ดร.คมสันต ์วงคว์รรณ์ 
3. นางสาวบุษบา จิราธิวฒัน ์
4. นายลพชยั แก่นรัตนะ 
5. ดร. อนนัท ์งามสะอาด 
6. ดร.อารีย ์ธญักิจจานุกิจ 
7. นายแพทยอุ์กฤษฏ ์มิลินทางกรู 
 

รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2557 
1. กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 

2. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลยส์าํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

3. นายภทัรศกัด์ิ วรรณแสงเลขาธิการสาํนกังานศาลยติุธรรม 

4. มูลนิธิไทยคม   
5. นางวลัยา นอ้ยนาม สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

6. นางอญัชลิน พรรณนิภา  บริษทั ทีคิวเอม็ อินซวัร์รันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั 

7. นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒันสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
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รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2558 
1. กรมโยธาธิการและผงัเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
2. พระราชจนัทโมลี เจา้คณะจงัหวดัจนัทบุรี วดับูรพาพิทยาราม 
3. อธิบดีกรมราชทณัฑ ์
4. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิพฒันาอุตสาหกรรม  
5. สถาบนัวิชาการส่ือสาธารณะ .    
6. นายอนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ  ศิษยเ์ก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 

บริษทั อินเทลลิเจนท ์มิลเลียนแนร์ 
 
รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2559 

1. เจา้คุณพระภาวนากิจวิมล เจา้อาวาสวดัจนัทาราม (วดัท่าซุง) จงัหวดัอุทยัธานี 
2. พระครูสงัฆรักษอุ์ทยั (ปภงฺกโร) วดัศรีมฤคทายวนั (วดัเกาะตาพดุ)  อ.โพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
3. นายชานนท ์เรืองกฤตยา บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
4. นางสาวทองสวรรค ์วงษรั์ตนะ 
5. ดร.ประเสริฐ ประวติัรุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
6. นายปัญญวฒัน์ โกมุทบุตร ผูอ้าํนวยการสถาบนัวศิวกรรมพลงังาน 
7. นายเทวินทร์ วงศว์านิช  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 
8. นายวิชยั คณาธนะวนิชย ์ ศิษยเ์ก่า วศ.2514 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
9. นายภิญโญ หาญศีลวตั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จาํกดั 
10. นายสมเกียรติ คาํทะเนตร ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั               

อาํเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 
11. นายสารัชถ ์รัตนาวะดี  นิสิตเก่า รุ่น วศ.2526 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
12. นางสุชาดา ยวุบูรณ์ ประธานบริหาร บริษทัสวนสามพราน จาํกดั 

 
รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2560 

1. นายบุญชู ตรีทอง 
2. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
3. นายเสง่ียมบุญมีฤทธ์ิประธานบริษัท ส.บุญมฤีทธ์ิวิศวกรรม จํากัด  
4. บริษัทไมเนอร์ ฟู้ดกรุ๊ปจํากัด (มหาชน)  
5. บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
6. นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานมูลนิธิสร้างเสริมไทย 
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รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2561 
1. ดร.ทศันยั วงศพ์ิเศษกลุ สาํนกังานอุทยานการเรียนรู้ กทม. 
2. นายประเวทย ์แกว้ทองมา 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
3. รองศาสตราจารย ์ดร.อมร เพชรสม 

สาํนกังานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กทม. 
4. นางอิม สุกิจปาณีนิจ 

 
 
รายช่ือผู้มีอปุการคุณต่อวงการห้องสมุด พ.ศ. 2562 

1. รองศาสตราจารย์  ดร.สรศาสตร์ สุขเจรญิสิน  
ผู้อํานวยการ สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2. นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี  
ประธานกรรมการผู้จัดการ หา้งสรรพสินค้าและศูนย์การค้าครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี 

 


