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ภาคผนวก  ง 
รายนามหอพักที่ไดรับรางวัล 

หอพักท่ีดําเนินกิจการดีเดนตลอดเวลา  5  ป  เคยไดรับโลเกียรติคุณเมื่อป  2540 
และยังดํารงความดีเดนมาจนถึงปจจุบัน  สมควรไดรับโลเปนรางวัลเกียรติยศ 

จํานวน  6  หอพัก  ดังรายนามตอไปนี ้
 
1. หอพักหญิงนิรมล ตั้งอยูเขตบางกะป 
  ดําเนินงานโดย น.ส.เทเรซา  น้ําสมบูรณ 
2. หอพักสตรีศิริราช ตั้งอยูเขตบางกอกนอย 
  ดําเนินงานโดย น.ส.แพรวพรรณ  สีมารัตน 
3. หอพักสตรี  เอส  เอ็น  พี  แมนชั่น  2 ตั้งอยูเขตบางกะป 
  ดําเนินงานโดย บริษัท  ซุปเปอร  ทรี  จํากัด  
   โดยนายสุวีระ  พีรยานันท 
4. หอพักสตรีรุงศิริอพารทเมนท  2 ตั้งอยูเขตบางกะป 
  ดําเนินงานโดย นายสุไลมาน  เลาะศิริ 
5. หอพักชายอนงคพัฒนา ตั้งอยูเขตหนองจอก 
  ดําเนินงานโดย บริษัท อนงคพัฒนาอพารทเมนท   
   โดยนางวรรณา  เหนียงแจม 
6. หอพักสตรีนันทิพัฒน ตั้งอยูเขตหลักสี่ 
  ดําเนินงานโดย พันจาอากาศเอก  อนันต  ซอนกล่ิน 
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รายนามหอพักท่ีไดรับรางวัล  ประจําป  2547 
หอพักดีเดนในกรุงเทพมหานคร  (จํานวน  75  หอพัก) 

หอพักท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ  ไดรับการคัดเลือกเปนหอพักดีเดน 
ประจําป  2547  สมควรไดรับโลเกียรติคุณ  จํานวน  26  หอพัก 

ดังรายนามตอไปนี ้

1. หอพักสตรีพวงชมพู ตั้งอยูเขตปทุมวัน 
  ดําเนินงานโดย บริษัท ภานุรุธพัฒนา  จํากัด   
   โดยนายบัญญัติ  สุขประพฤติ 
2. หอพักชายพวงชมพู ตั้งอยูเขตปทุมวัน 
  ดําเนินงานโดย บริษัท ภานุรุธพัฒนา  จํากัด   
   โดยนายบัญญัติ  สุขประพฤติ 
3. หอพักชายราชพฤกษ ตั้งอยูเขตลาดกระบัง 
  ดําเนินงานโดย นายสมบูรณ  วงศอุไร 
4. หอพักสตรีบานพรหมลิขิต ตั้งอยูเขตลาดกระบัง 
  ดําเนินงานโดย นางจรูญลักษณ  เกิดเจริญ 
5. หอพักหญิงลลิตา ตั้งอยูเขตดุสิต 
  ดําเนินงานโดย นางวารุณี  ฮุนพงษสิมานนท 
6. หอพักสตรีบานยายกับหลาน ตั้งอยูเขตดุสิต 
  ดําเนินงานโดย นางจุฑารัตน  ชมภูพันธ 
7. หอพักสตรีจิตจํารัส ตั้งอยูเขตบางพลัด 
  ดําเนินงานโดย นายสิทธิชัย  ตั้งตรงจิตร 
8. หอพักชายวรนันท ตั้งอยูเขตหนองจอก 
  ดําเนินงานโดย นางอรวรรณ  วรนันท 
9. หอพักสตรี  J & W  HOURSE 1 ตั้งอยูเขตลาดกระบัง 
  ดําเนินงานโดย นางจันทนา  ชะบางบอน 
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10. หอพักสตรีลดาวัลย ตั้งอยูเขตประเวศ 
  ดําเนินงานโดย นางสาวเบญจพร  วิทยาเวโรจน 
11. หอพักชายโชติกร ตั้งอยูเขตบางพลัด   
  ดําเนินงานโดย นางสาวอุบล  สกุลพานิชย 
12.  หอพักสตรีอําไพ   ตั้งอยูเขตประเวศ 
  ดําเนินงานโดย นางอําไพ  เถระกุล 
13. หอพักชายเอ็น  เอฟ ตั้งอยูเขตหลักสี่ 
  ดําเนินงานโดย ร.ท.หญิง  ขนิษฐา  ไวยรัชพานิช 
14. หอพักสตรีเอ็น  เอฟ ตั้งอยูเขตหลักสี่ 
  ดําเนินงานโดย ร.ท.หญิง  ขนิษฐา  ไวยรัชพานิช 
15. หอพักสตรีพรประเสริฐ ตั้งอยูเขตประเวศ 
  ดําเนินงานโดย นายสมสิน  เธียรจรัสกุล 
16. หอพักสตรีปามาลี ตั้งอยูเขตประเวศ 
  ดําเนินงานโดย นางสาวศจี  ชินะนาวิน 
17. หอพักชายสราญรมย ตั้งอยูเขตลาดกระบัง 
  ดําเนินงานโดย นายนพพล  ตั้งดํารงกุล 
18. หอพักสตรีอัธยาศัย ตั้งอยูเขตลาดกระบัง 
  ดําเนินงานโดย นางวิมล  ธรรมรัต 
19. หอพักสตรีรวมสราง ตั้งอยูเขตหลักสี่ 
  ดําเนินงานโดย นางลัคนา  กนกพันธรางกูร 
20. หอพักชายรวมสราง ตั้งอยูเขตหลักสี่ 
  ดําเนินงานโดย นางนงลักษณ  กนกพันธรางกูร 
21. หอพักชาย  J & W  HOURSE  2 ตั้งอยูเขตลาดกระบัง 
  ดําเนินงานโดย นางจันทนา  ชะบางบอน 
22. หอพักหญิง  เอ  พี  เฮาท ตั้งอยูเขตบางกะป 
  ดําเนินงานโดย นายสุทธิชัย  อภิชาติพณิชกุล 
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23. หอพักชายเพิรลแมนชั่น ตั้งอยูเขตหนองจอก 
  ดําเนินงานโดย นายอุดมศักดิ์  เหมสถาปตย 
24.  หอพักสตรีอุนใจ ตั้งอยูเขตจตุจักร 
  ดําเนินงานโดย นางสาวเพียงดาว  วัฒนายากร 
25. หอพักสตรีอัญชลี ตั้งอยูเขตวังทองหลาง 
  ดําเนินงานโดย นางดะ  สุขเจริญ 
26.  หอพักสตรีพรนภา ตั้งอยูเขตวังทองหลาง 
  ดําเนินงานโดย นางสาวเซาะจู  แซเตียว 
 

หอพักท่ีดํารงความดีเดนเปนปท่ี  2  สมควรไดรับเกียรติบัตรชมเชย 
จํานวน  15  หอพัก  ดังรายนามตอไปนี ้

 
1. หอพักสตรีเลิศลักษณ  1 ตั้งอยูเขตดุสิต 
  ดําเนินงานโดย นางเฉิดโฉม  จันทราทิพย 
2. หอพักสตรีสายทิพย ตั้งอยูเขตจตุจักร 
  ดําเนินงานโดย นางสาวสุนีย  กอวาณิชยกุล 
3. หอพักสตรีศุกรศิริ ตั้งอยูเขตบางกะป 
  ดําเนินงานโดย นางชลิดา  ทาเจริญศักดิ์ 
4. หอพักสตรีชูศิริ ตั้งอยูเขตบางกะป 
  ดําเนินงานโดย นายชูชัย  ฤทธิ์ณรงค 
5. หอพักสตรีอารี ตั้งอยูเขตประเวศ 
  ดําเนินงานโดย นายบุญเลี้ยง  ทองบอ 
6. หอพักสตรีบานนพดล  2   ตั้งอยูเขตประเวศ 
  ดําเนินงานโดย นางสาวสุทธิลักณ  เชนยะวณิช 
7. หอพักหญิงวิจิตรคาม ตั้งอยูเขตพระนคร 
  ดําเนินงานโดย นางพัชรศิริ  เกียรติกําจาย 
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8. หอพักหญิงสันติสตรี ตั้งอยูเขตพระนคร 
  ดําเนินงานโดย นายไพรัช  สันติเสวี 
9.  หอพักชายแจมพัฒนา  1 ตั้งอยูเขตหนองจอก 
  ดําเนินงานโดย นายแจม  โพธ์ินิ่มแดง 
10. หอพักสตรี  ยี.อี.แมนชั่น ตั้งอยูเขตบางกะป 
  ดําเนินงานโดย นางใบดะ  สาดและ 
11. หอพักสตรีมรกต  ตั้งอยูเขตพระนคร 
  ดําเนินงานโดย นางสาววรวรรณ  โชติเทวัญ 
12. หอพักสตรีตะวันนา ตั้งอยูเขตประเวศ 
  ดําเนินงานโดย นายอรรถพล  เลากอสกุล 
13. หอพักสตรีบําเพ็ญประโยชน ตั้งอยูเขตราชเทวี 
  ดําเนินงานโดย เรือเอกหญิงศรีสมบูรณ  สงวนสินธ  รน. 
14. หอพักสตรีแววมณี ตั้งอยูเขตประเวศ 
  ดําเนินงานโดย นายไชยยศ  เทวอักษร 
15. หอพักชายคุณสําราญ ตั้งอยูเขตวัฒนา 
  ดําเนินงานโดย บริษัท  โอเอ็มเอ  จํากัด 
   โดยนายจักรกฤษณ  หาญศิริกุล 

หอพักท่ีดํารงความดีเดนเปนปท่ี  3  สมควรไดรับเกียรติบัตรชมเชย 
จํานวน  13  หอพัก  ดังรายนามตอไปนี ้

1. หอพักสตรีเลิศลักษณ  2 ตั้งอยูเขตดุสิต 
  ดําเนินงานโดย นางเสิศลักษณ  บุรุษพัฒน 
2. หอพักสตรีมั่นสิน ตั้งอยูเขตราชเทวี 
  ดําเนินงานโดย นางศิริพร  ตั้งสิน 
3. หอพักสตรีโลตัสเฮาส ตั้งอยูเขตบางกะป 
  ดําเนินงานโดย นายวิทรณ  อุปติศฤงค 
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4.  หอพักสตรี  เอ็ม  เอ็น  อาร  แมนชั่น ตั้งอยูเขตบางกะป 
  ดําเนินงานโดย บริษัท  เด็ม  เอ็น  อาร  เรียล  เอสเตท  จํากัด 
   โดยนายภาณุวัฒน  หมัดนุรักษ 
5. หอพักสตรี  เอวีวี  คอรท ตั้งอยูเขตบางกะป 
  ดําเนินงานโดย นายประยุทธ   ตันติพงศสกุล 
6. หอพักสตรีพสิษฐ ตั้งอยูเขตดินแดง 
  ดําเนินงานโดย บริษัทไพศาลหิรัญ  จํากัด 
   โดยนางคนึงจันทร  หิรัญญลาวัลย 
7. หอพักสตรีซัน-แซน ตั้งอยูเขตบางกะป 
  ดําเนินงานโดย นางวีณา  ธรรมพัฒนพงศ 
8. หอพักชายเมืองนคร  โฮมแพลซ ตั้งอยูเขตหนองจอก 
  ดําเนินงานโดย นางสาวสุภาลักษณ  แสงธาราทิพย 
9. หอพักสตรี  เอส  จี  อพารทเมนท ตั้งอยูเขตบางกะป 
  ดําเนินงานโดย บริษัท  เอส.จี  คอมเมอรเชียล   
   โดยนายวิบูลย  แสงภาญจนวนิช 
10. หอพักชายมหานครแมนชั่น ตั้งอยูเขตหนองจอก 
  ดําเนินงานโดย นางชนนีมนัส  บูรณปทมะ 
11. หอพักสตรีอยูสบาย ตั้งอยูเขตบางกอกนอย 
  ดําเนินงานโดย นางรวิวรรณ  เพ็ชรประภา 
12. หอพักชายวิชิตา  1 ตั้งอยูเขตบางกะป 
  ดําเนินงานโดย นางสมพร  นีรนาทภูรี 
13. หอพักสตรีพรทิพย ตั้งอยูเขตสายไหม 
  ดําเนินงานโดย นางพรทิพย  เพียรสถาพร 
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หอพักท่ีดํารงความดีเดนเปนปท่ี  4  สมควรไดรับเกียรติบัตรชมเชย 
จํานวน  9  หอพัก  ดังรายนามตอไปนี ้

1. หอพักสตรีบารี ตั้งอยูเขตบางกะป 
  ดําเนินงานโดย นายดํารงค  เย็นประเสริฐ 
2. หอพักสตรีดวงแกว ตั้งอยูเขตบางกะป 
  ดําเนินงานโดย นายตรัยรัตน  ฟกมณี 
3. หอพักสตรีบานสันติสุข ตั้งอยูเขตดินแดง 
  ดําเนินงานโดย นางวีณา  สุจริตกุล 
4. หอพักชายพี  ที  เอส  พอยท  ตั้งอยูเขตหนองจอก 
  ดําเนินงานโดย นายธน  วรนันท 
5. หอพักหญิงไทยบูรณ ตั้งอยูเขตบางซื่อ 
  ดําเนินงานโดย นายประสม  ชูวานิชวงศ 
6. หอพักสตรีจุลรัศมี ตั้งอยูเขตบางกอกใหญ 
  ดําเนินงานโดย นายดุษฎี  จุลชาต 
7. หอพักชายปรียานัช  ตั้งอยูเขตหนองจอก 
  ดําเนินงานโดย นายนพรัตน  อัฑฒพงษ 
8. หอพักชายนฤมลแมนชั่น   ตั้งอยูเขตหนองจอก 
  ดําเนินงานโดย นางนฤมล  หาญสุรนันท 
9. หอพักสตรีเกียรติไพบูลย ตั้งอยูเขตประเวศ 
  ดําเนินงานโดย นางอาเอ็ง  แซปง 
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หอพักท่ีดํารงความดีเดนเปนปท่ี  5  สมควรไดรับเกียรติบัตรชมเชย 
จํานวน  6  หอพัก  ดังรายนามตอไปนี ้

 
1. หอพักสตรีรุงอรุณแมนชั่น ตั้งอยูเขตบางกะป 
  ดําเนินงานโดย นายสุพจน  บินยูซบ 
2. หอพักสตรีสมจินตนา ตั้งอยูเขตดินแดง 
  ดําเนินงานโดย หางหุนสวนจํากัด  ราษฎรวิรุพันกิจ 
   โดยนายสมยศ  จันทรสกุล 
3. หอพักชายราชพฤกษ ตั้งอยูเขตลาดกระบัง 
  ดําเนินงานโดย บริษัท สมบูรณ วงศอุไร อพารทเมนท  จํากัด   
   โดยนายสมบูรณ  วงศอุไร 
4. หอพักชายแววแสงเทียน  3   ตั้งอยูเขตหนองจอก 
  ดําเนินงานโดย นายแจง  โพธ์ินิ่มแดง 
5. หอพักชายแจมพัฒนา  2 ตั้งอยูเขตหนองจอก 
  ดําเนินงานโดย นายแจม  โพธ์ินิ่มแดง 
6. หอพักสตรีพระกรุณานิวาสน ตั้งอยูเขตดุสิต 
  ดําเนินงานโดย สภาสตรีแหงชาติ  
   โดยนางเยาวเรศ  ชินวัตร 
 


